
ьрттйо С Указ на президента иа 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

• ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА XXIX * БРОЙ 1485 * 8 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЦЕНА 5 ДИН.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ТЕЛЕГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ 
ВОТО НА СФРЮ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА 
ХЪРВАТСКО

ПРЕД В-К „ПОЛИТИКА"

Да бъде прекратена агонията 

на общата нн държава
НАРЕДБАТА НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

ЩЕ БЪДЕ
ИЗВЪРШЕНА ДОЙРАНват все по-остри. Впрочем, 

всеки гражданин го чувст
вува това. югославия 
единствената страна в Ев 
ропа, в която беше напра
вен опит за вампирясване 
иа силите на фашизма и ге- 

Председателството

Тъй като състоялото сс 
на 31 декември 1990 година 
заседание на Председателс
твото на СФРЮ не е завър
шено и ше бъде продълже
но на 8 февруари т. г., ре
дакцията на белградския 
ежедневник „Политика“ — 
както се изтъква в редак
ционната бележка 
водейки се от големия ин
терес на обществеността 
още същата вечер се е объ-

ония югославски народи, ко 
ито имат същото желание.

Реализацията на правата 
на всеки югославски народ 
трябва да се провежда при 
уважаване на правата на 
останалите народи в Юго
славия. що се касае до сръ 
бския народ, той и в Сър
бия, и в останалите репуб
лики, в които живее, непо
средствено и чрез-своите ле 
гитимни и демократично из 
брани представители ясно 
каза желанието си да жи
вее в една държава. Огро
мните жертви,
ЯВв' ■ - V-' ■' 1 Щ- ■

с

Д-р Борисав Йович напомни на д-р Франьо Тудж- 
маи, че е необходима последователна реализация на съв
местния договор и становищата на Председателството на 
СФРЮ от 25 януари т. г.

Информативната служба 
на Председателството на 
СФРЮ е упълномощена да 
представи на общественост
та телеграмата, която пред
седателят на Председателс
твото на СФРЮ Д-Р Бори
сав Йович е изпратил на 1

ноцида. 
на държавата, което има тс 
в а нещастие е длъжно пре- 9 януари и със заключени

ята на Председателството 
на СФРЮ от 25- януари 
1991 година, ще предприема 
следните мерки:

1. Боеготовността на еди
ниците на Югославската на 
родна армия ще бъде све
дена до редовното мирно
временно равнище.

2) Пред Военния съд в '.За
греб е възбудено следствие 
с предварителен арест про
тив две цивилни и две ак
тивни военни лица поради 
съмнение, че са извършили 
углавно дело въоръжен бу
нт от чл. 124, алинея I във 
връзка с чл. 138 от НЗ на 
СФРЮ-

Резултатие на следствие
то, както сме уведомени, по 
казват, че е необходимо да 
се възбуди следствие и про 
ти в други лица от по-широ
ката територия на Републи 
ка Хърватско. В този кон
текст е отправен п иск да 
се възбуди следствие и про 
тив Мартин Шпегел, минис
тър за народна отбрана на 
Хърватско.

3. Действувайки з уни
сон със заключението на 
Председателството 
СФРЮ. военните правосьд- 
ии органи се опитват да 
установят необходимото сът 
рудничество с компетентни
те органи на Република 
Хърватско. От тези органи 
между другото е поискано 
да доведат на информати
вен разговор едно цивилно 
лице от Внровитица, Мар- 

(На 3-та1 стр.)

ръко- ди всичко да създаде усло
вия за МИР и свобода на 
всички хора като основна 
предпоставка за мир на раз 
връзка на кризата. То съще 
временно трябва да защити 
нашата страна от външния 
натиск, относно от опаслос 
тите, които застрашават не 
йиата независимост и иите 

Само в условията 
на мир и свобода може да 
се говори за демократични 
средства за развръзка 
югославската криза.

Що се касае до Сърбия 
тя заедно с всички, 
искат да бъде запазена Югс 

като обща родина

рнала към председателя на 
Република Сърбия Слобо- 
дан Милошевич с молба да 
даде изявление във връзка 
с разговорите, които делега 
пията на Сърбия води в 
Белград с делегациите на 
някои републики през из
теклите десетина дни.

Приемайки молбата на 
„Политика“, Слободан Ми
лошевич е дал следното из 
явление:

Разговорите, които водих
ме в Белград подсилиха 
реността ни, че съшеспзу- 

не само причини, но и 
условия Да

като

които поло-. лцш
Ц '

• .. - ;

/гритет.

на

& конте■1:\

ш.уве славия
на югославските народи, ще 
участвува равноправно в 
уреждането на нейните 
функции и 
на предпоставки 
то успешно развитие, 
там, че това трябва да го 
направим веднага — всички 

които сме съгласни да

шт
ват
необходимите 
се запази Югославия

общност на юго 
относно

щ в създаването 
за нейно 

Смя
държавна 
славскитз народи, 
като обша държава, 
трябва да гарантира елнак 
ви граждански права на сей 

граждани: да имя свои

която

ние,
сс запази Югославия.

Ь. ИОВНЧ

февруари до председателя 
на Република Хърватско д-р 
Франьо Туджман. Ето съдъ
ржанието иа тази телегра
ма:

„До председателя иа Репу 
блика Хърватско д-р Фра
ньо Туджман, Загреб 

Господин председател, 
Съюзният секретариат за 

народна отбрана 
Председателството 
СФРЮ, чо Югославската па 
родна армия съгласно за
дълженията п, които бяха 
утвърдени с наредбата от

С. Милошевич
чки
органи и свои функции: ер 
на армия и външни рабо
ти, един пазар, относно е.™ 
нно уреден стопански про

за свободата
па който беше под- 
във Втората светов

ен и гено- същоРепублика Сърбия 
така смята, чс в сегашните 
тежки дни е необходимо да 
се спазват решенията и.\
^рТоСДГдГеГУ°Важаватме

55&Г- зш= X
па мира и .за мирна разпра- 
зка иа кризата.

жи
цидът, 
ложен
па война представляват ире 

висока цена за на 
освобожде-

на
стор. калено иа

Разговорите, които водих 
повече събития- 

показаха
циоиалиото му 
ние и обединяване в една 

и затова днес ии- 
може да прави па-

ме и още
та в югославия
че ако в развръзката 
югославската криза искаме 
да елиминираме опасността 

без-

държава 
кой не
зарлъци ще живее ли или 
няма да живее сръбският 
народ в една държава.

И именно събитията, кои
то станаха са най-добри 
аргумент и най-краспорсчи- 
вото обяснение, че не с'ьще 
ствуват обстоятелства, пито 

които Сърбия

на
уведоми

на
паси лис,от анархия, 

властие и нелегално разре
шаване на кризата, догово
рът трябва да се изгражда 
при уважаване на равнопра 
вието и интересите па наро 
дите и републиките в Юго* 
славия — в рамките иа ле
галните югославски институ 
нии. Както е известно ние 
смятаме, че начална пред
поставка за развръзка 
югославската криза е пра
вото на народите па само
определение, В унисон с то
ва становище Сърбия 
уважава правото и интере- 
са на всеки югославски иа- 
Род да решава за бъдеще
то си. Считам, че на същи* 
те принципи трябва да се 
уважава интересът на сръб 
ския

иа договорите 
с условие ис 

но и за

Я I Спазването 
и решенията

за напредък,само
елементарно
^То^ошсГе «й-голяма- 
та конкретна предпоставка 
за по-нататъшно успешно ра 
зрсшапапС на кризата е да 
со извърши разоръжаване 
относно да се реализира ре 
щението на Председателство 

СФРЮ и мерките, кс 
ито въз основа па Комети 

и законите

доверие п раз
попят. Вусловия, при 

ще приеме каквато и да 
било формула за разделяне 
на сръбския народ иа 
че суверени държави проти 
вио па неговата воля.
показват ** че Гсе7а,и1=

СФРЮ Агонията на маотговорност. А трябва

Г^И"р-|гГфрюР-
да 2 от-

ла се допусне толкова 
темп иа ДО-^"Глитичсс

диости от ден па де"

Четете в този брой:топа

ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И НА 
СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА НАРОДНА ОТБРАНА 
На пътя Пирот — Димитровград край Белеш 
ЕКОЛОГИЧНА „БОМБА"

ШДНс"КОЙТО НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПУСНЕ

От природните ресурси в Боснлеградскп община 
МАЛКО ПЕЧАЛБА - ПОВЕЧЕ ЩЕТИ

зГд6еТеШрГ-ТЖо НА СТО ОТ ЗАПЛАТИТЕ^ *

ВИСОК АВТОРИТЕТ, СПЕЧЕЛЕН С ТРУД II 
ЧОВЕКОЛЮБИВ
Размишление зп настоящето н бъдещето 
КОРЕНИТЕ И ПЛОДОВЕТЕ НА ЗЛОТО

попе-

иа стр, 4

па то па стр. 5ще
про-тупията 

пежла Югославската народ
на армия.

^Председателството'^™

СФРЮ и иа Югославската 
народна армия
СърбиТ^Смбодап Милоше-

иа крдза- 
ле смее 

бавен 
и гъб

нанарод да жипес 
една държава. А това свое 
лраво да живее в една дър 
жава сръбският народ ис
ка да осъществи в рамките 
на югославската федерати 
вна общност равнопраппо с

в
стр^ 1 
стр. 9

та

вич.



НАС |и н[ТЮ СВЕТА
ВОДИ РАЗГОВОРИ С ФРЕНСКИ

^ТлКЪВРЛПЯАРИЖ

■Ц!В
ИМА ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИ евентуално излизане

Сърбия не повда'га съаместна държава под условие 
от Югославия но е за ™®Сна единствена държава. 
Югославия да има елемен ж в разговор с ди-
Това крез миналата седмиц . - . р ките средства за
пломатическите редактор ФР пексанлар Пърля,

предвестяват близане от Югославия не приемат това 
понеже би били засегнати техните привилегии, които

ИМаПри товеаИд-рТИПърля подчерта, че не, е пристигнал 
Париж никого да напада, но само да обясни обек- 

тивното състояние в страната“. Оспоравайки писането 
на някои френски средства за масово информиране, че 
Сърбия; има доминантна позиция в армията и полити
ческия върх, той припомни че над четири десетилетия 
от времето на маршал Тито се знаеше кои е върховен 
комендант на ЮНА, а когато се касае за политическия 
върх той посочи водещата роля на Едвард Кардел, Ила 
димир Бакарич, Стане Доланц и на други представите- 
ли извън Сърбия.____________________________________

В БЕЛГРАД НА 11 И 12 ФЕВРУАРИ Т. Г.

Срещи на външните министри 

на 15 необвързани страни
резолюцията 078, но с това 

съгласиха всички поеВ рамките на белградският разговор ще бъде напра
вен опит да се намери начин за мирно разрешаване на 
кризата в Залива.

не се
тояни членки на Съвета за
сипурност.

наси и поради влиянието 
войната в Залива върху 
общите и отделно върху ико 
■комическите 
в света се 
скоро прекратяване на вой
ната в тази част 
За да бъдат по-малки пагуб
ните последствия .от нея- ■

Югославия като пред се 
дателствуващ на Движение-, 
то на необвързаните страни 
Ще бъде домакин на наср
очената за 11 и 12 февруари 
срещана министрите наьън 
пшите работи на 15 ноебвъ- 
рзани страни. В рамките на 
белградския разговор вън-, 
шните министри Ще напра
вят опит да намерят начин 
За мирно 
кризата в Залива. Съюзният 
секретарият на външните 
работи съобщи, че нашата 
страна, не само като предсе 
дателствуващ на 
заното движение, но и зара 
ди националните си интере

От съобщението за разго-. 
ворите Бейкер — Безсмер 
тних, както и От начина, по 
който Саддам Хюсеин отго 
вори на последната югосла
вска инициатива (отговорът 
беше отрицателен, но не съ 
държеше обиждащи тонове, 
с които бяха заредени ира 
кските отговори на инициа
тивите на друпи страни) не 
обвързание страни правят 
извод, че изгледите за 
мир още не са загубени на
пълно и че тяхната роля в 
разрешаването на кризата в 
Залива може да бъде зна-. 
чителна.

обстоятелства
застъпва за най-

на света,

вДосегашната дипломатич 
еска дйност на много стра
ни в света, включително и 
на нашата страна, не дадоха 
никаквъв резултат. Послед 
ните три инициативи (Индия, 
страните на Магреба и Ма- 
лезия и Куба) се застъпиха 
за повторно разлеждане на

разрешаване на

необвър

ПРИБАЛТИШКИТЕ СЪВЕТСКИ РЕПУБКРИЗАТА В 
ЛИКИМУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗАСИЛЕНО БОМБАРДИ РАТ 

ТЕРИТОРИЯТА НА ИРАК И КУВЕЙТ

„СПЕЦИАЛЦИТЕ" 

СА ОТТЕГЛЕНИ
КЪМ СРЕДАТА НА МЕСЕЦА 

СЪКРУШИТЕЛЕН УДАР?
Съветският министър на вътрешните работи Бо

рис Пуго преди няколко дни заявил, че от прибалтнш- 
ките републики са оттеглени всички десантни единици, 
които там били изпратени поради влошената ситуация. 
— Десантните единици са оттеглени, а в прибалтишки- 
те републики остана само войска, която в тях се нами
ра на десетилетия. Също така са оттеглени и две тре
ти от войската на вътрешните работи. Една трета ча
ст засега е там, но съдейки по смиряването на ситуаци
ята не ще остане завинаги — казал министърът.

Пуго също така заявил онова, което досега в об
ществеността не е било известно — републиканските 
ръководства ще могат да приемат решения, с които да 
премахват патрулирането на войската по улиците на 
градовете на СССР, което започна от първи февруари. 
Инак, тези патрули ще бъдат под контрол на предста
вителните тела понеже милицията е подчинена на депу 
татските съвети, а старшини на патрулите няма да бъ
дат войници, а милиционери.

Басра е разорена — Ирански предложения — Страх 
от екологически катастрофи

щава Радио—Богдад, се ка 
зва, че „Перес де Куеляр 
е лично отговорен за вой
ната в Залива, понеже не 
е нищо предприел да бъдат 
прекратени нападенията на 
цивилното население“. Ку
еляр е отхвърлил обвинени 
ята, а съюзниците и Техе
ран са демантирали твърде 
нията на Хюсеин, че съюз 
ниците използуват иранс
кия въздушен простор. Ира 
нският президент Хашеми" 
Рафсанджани заявил, че е 
готов да участвува в прего 
вори между американското 
и иракското правителство, 
въпреки че Техеран и Ваши 
нгтон нямат дипломатичес 
ки отношения. Иран насто
ява да запази неутралната 
си позиция във войната, а 
Рафсанджани се опитва да 
осигури под крепа от ислям 
ските, необвързаните и др 
уги страни, за да извърши 
натиск на Ирак, в резул
тат на който Хюсеин ще от 
тегли войските си от Куве-

В началото на тази сед
мица са внесени видими 
промени в действията на 
мултинационалните сили па 
фронтовете в Залива. Сис
тематичното бомбардиране 
на позициите на иракската 
армия и на други военни 
цели на територията на Ир 
ак и Кувейт е засилен с 
артилериен огън от амери 
канските военни кораби.

Интензивирането на въз 
душните нападения и анга
жирането на морските пе
хотинци се тълкува като 
факт, който потвърждава

рмациите от фронта дават 
да се разбере, че се интен 
зивира участието на аме 
риканските бомбардирова
чи „Б—52“ от военната ба
за на остров Диего Гарсия 
в Индийския океан. Атака
та на мултинационалните 
сили и по-нататък ще бъде 
съсредоточена на позици
ите на 6 дивизия на елитна 
та иракска Републиканска 
гарда. Тези единици, наб
рояващи около 120 000 во 
йника, са разпределени ка 
то мобилна стратегическа 
резервна сила в 60 км дъ- СКУПЩИНАТА НА 

НАТО ДОГОВОРА
Унгария е първата из

точноевропейска страна, 
която стана придружен 
член на Скупщината на 
НАТО договора, чието 
седалище е в Лондон. 
Решение за това преди 
известно време е взето 
на заседание на Парла
мента, а въз основа пре 
дложекия ка Скупщи
ната на__НАТО, па която 
присъствувала н унгарс
ка парламентарна 
гация.

ЗАЛИВАНСКА ПОДКРЕПА на САЩ ЗА ВОЙНАТА

Унгария
става
придружен
член

йт.

Иранската агенция ИР- 
НА е съобщила, 
кият

дслече иракс- 
град Басра е разорен 

от непрекъснатото бомбар
диране. На съюзническата 
листа па военните цели са 
и иракските промишлени 
комплекси, за които се 
предполага, че произвеж
дат химическо оръжие. За 
това специалистите се стра 
хуват от големи екологи- 
ттт~ « катастрофи, които . 
ще бъдат предизвикани 
разоряването иа 
лекси.

В0| ш шип
йатиН55Я На ще за.

I” •!=» 'ййаг.яЕ»-•
явил4 че Германия°шР° ,?'Т канцлеРът Хелмут Кол за
вия как към Обединенит "ншшиСтакя СВ°И задълже- партньори в НАТО тт^ ^ нации, така и към всички 
Кол обаче и с« включвайки" и Турция,
рос: „дали германските'п^г.2?Т080р на ЧентРалния въп- 
се включат във воевиита°РгЖеНИ сшш автоматично ще 
кото иракчаГте“ ат ” Ир*К Д°К°Л

же страна ще ока-
на стойност от 700 милиона долара °рЪДНЯ’ колии...)

След жестоките борби година
чески

към средата на февруари 
мултинационалните 

ще се опитат да нанесат съ 
крушителен удар на Ирак 
с голяма сухоземна офанзи 
ва. Докато не бъде даден 
знак за ,тази офанзива съ
юзниците ще продължат да 
бомбардират жестоко тери
торията на Ирак и Кувейт 
отделно иракските

отпо дължината на иракско- 
кувейтската 
канските военни

тези компсили граница. Амери 
- специали 

сти смятат, че унищожава
нето на

В началото 
британският

съсна седмицата 
ди таймс“ е инф^рмирал^

Х,осТешГСТТа’ 46 СаДДам

гардата е 
предпоставка за 
сухоземна офанзива. 

Шефът на

важна 
голямата

е разрешил на ко 
иракските 

да упо 
оръжие 

положени 
поле.

иракската ди 
пломация Тарик Азиз ; 
пратил още едно писмо до 
генералния 
ООН,

мендантите на 
единици на фронта 
требят химическо 
ако това изисква 
ето на бойното

е из
пози

ции в южните части. Инфо секретар на 
което, както съоб-в
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НАРЕДБАТА НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
ЩЕ БЪДЕ
ИЗВЪРШЕНА ДОКРАЙ

ОБСТАНОВКАТА В ХЪРВАТСКО

Атмосфера на напре 

жение н неизвестност
* ВъпР®“‘ категоричните становища на Председател 

ството на СФРЮ за разформираме на паравоенните неле-

то на СФРЮ виновниците да бъдат подведени под отго
ворност В сръбските домове в Хърватско отново владее 
атмосфера па напрежение и неизвестност

Предвижденията, че бурята 
и военната заплаха в Хъгрват 
ско все още не е отминала, 
се оказаха действителни.
Въпреки |убедителните фил. 
мови доказателства за 
готов ка на въоръжен бунт. 
и геноцид над .сръбското 
население, хърватското пра 
вителство (Върхюнищво) пр 
ави всичко възможно да 
заблуди световната и наша 
общественост, че уж няма 
никаква опасност и че всъщ 
ност се касае да се спре „пр 
оцеса на демокрация“ в тази 
република.

Туджман и неговите съми 
шленици от редовете на 
ХДЗ упорито отказват да 
позволят на военните органи 
в Загреб да разследват дея 
нията на министрите Мар 
тин Шпегел и Йосип Бо- 
льковац, а чрез заглушава
ща пропаганда на вестници, 
радио и телевизия, изтлас
кват на заден план причин 
ите, за които са обвинени. .

За напрегнатата атмосфе
ра в Хърватско до голяма 
степен допринасят политеч 
еските емигранти, членове 
на усташките организации, 
които са допътували от чуж 
бина и свободно се разхож
дат из Хърватско.

Това бъдеще, спокоен жив 
от на нас и нашите деца са 
застрашени от плановете на 
фашисоидните 
на ХДЗ за 
Югославия,
злодеяния срещу други наро 
ди.

Вярвахме, че фашизмът, 
завинаги е заробен в истори 
я'га. Че са минали времена-, 
та на страх и страдания: че 
разумът и хуманността са 
надделели над омразата: че 
бъдещето е по-силяо от ми 
налото; че всички хора са 
равни.

върховиици 
разбиване на 

организирани .

шия секретариат 
на отбрана, а жените от Бе 
лград и до 
парламент. Търси се: запа
зване на мира, спокоен жи
вот за всички хора, разум, 

, прогрес.

за народ-

Евроопейския
(От 1-ва стр.) жавната сигурност да дове 

дат на информативен разго 
вор Иван Белни от Вирови 
тица. Това събитие

от обществеността се

под
тин Шпегел да бъде дове
ден пред съдията следова
тел на Военния съд в За
греб и да бъде проверена 
документацията за внос на 
оръжие в предприятието 
„Астра“ в Загреб. Органите 
на вътрешните! работи на 
Република Хърватско, спор
ед информация на Съюзния 
секретариат за народна ог 
брана, досега не са изгпл- 
нили нито една от тези за
дачи и публично заявяват, 
че няма да доведат Мартин 
Шпегел, понеже, кактонзтъ 
кват, не могат да действу
ват в
щата на правителството на 
Република Хърватско.

в ед| т
„От името на майките от 

Козара, Ясеновац и Крагуе- 
вац, ние жените на Крайна, 
не омее да позволим Югос
лавия да разтурят и распро 
дават случайни 
на буриите исторически съ 
бития. Не смее да позволим 
такива

част
тълкува както доказателст
во за връзката на някои ор 
гани на вътрешните работи 
с въоръжаването и дейност
та на нелегалните въоръже 
ни състави от ХДЗ.

Сегагапната власт в Хър-. 
ватско обаче ни убеждава, 
че това не е така. Предлагат 
ни се делби, омрази, реван- 
шизъм, нарушаване на осно 
вните човешки права и своб 
оди. Планират се убийства 
на числящи се

спътници

в) някои събития показ
ват, че съществува стре
меж да се затрудни след
ствието, както не се позво
лява на свидетелите да се 
появят пред следствените 
органи.

в сърцата на наши-, 
те деца да вляват страх и 
омраза. Трябва да се борим 
да подарим на нашите деца 
любов> уважение и разбрфа 
телство, а нашите майчини 
сърца да бъдат най-високата 
барикада, издигната до небо 
то,“ — се казва между дру 
тото в протестите на жените 
от Крайна.

към други 
народи и. заканва срещу вс-. 
ички, които не мислят като 
владствуващата партия. На 
това трябва, да се пресече 
пътя.

разрез със станови- Затова подкрепяме мер-. 
ките на Председателството 
на СФРЮ и Съюзния сек-, 
ретариат за народна отбрана 
по разоръжаване на параво
енните, формации и отделни, 
лица и търсиме отнетото ор ь 
жие, което е разделено на чл 
еновете на ХДЗ веднага да 
се върне и сложи под кон-, 
трол на ЮНА.

г) и по-нататък се следи 
и наблюдава 
движението на единиците и 
старшините на юНА на те 
риторията 
Хърватско. Дори съществу
ва откровено заплашване с 
ликвидация на военни стар
шини, взимане на заложни 
ци. които да послужат ка
то замяна за арестуваните 
цивилни лица и с други те
рористични акции.

дейността и

Информациите, с които
В телеграмата, отправена 

до Председателството на 
СФРЮ и Съюзния секретари 
ат за народна отбрана 
^Европейския парламент се 
казва: .

РепубликаГГредседа телство наразполага 
то на СФРЮ от друга ст
рана показват, че в Репуб
лика Хърватско не се про- 

заключенията
и

навеждат
Председателството и дого
ворът от 25 януари гази го 
дина: „Ние, жените, от Белград, 

Сърбия и Югославия, член 
Ки на Инициативния коми-, 
тет на Движението за за-, 
пазване ята Югославия» в та
зи епоха, когато вместо де
мокрация, свобода и любов 
гш се натрапват насилие, за 
кани и омрази, несъвл1есте-. 
ми с човешкото достойнство 
и правата за свобода на мне 
нието и избора, призовава
ме всеки мъхс и всяка жена, 
своя разум и своята любов 
да вложат в бъдещето на 
Югославия.

Търсим, съгласно Консти 
туцията на СФРЮ и съю-. 
зните закони, да се поведе 
следствие и утвърди отгов 
орност за всички онези, ко-г 
ито с действуването си зае-, 
трашиха конституционната 
система на Югославия и ней 
ната сигурност.

!д) зачестиха агресивните 
действия на някои членове 
на ХДЗ към гражданите 
които не мислят като те и 
особено към гражданите от 
сръбския народ (в Славо- 
ния, Бания, Вировигида и 
други места). Състоянието 
на междунационалнитг от
ношения в тези краища се
га е много по-лошо откол- 
кото и да било преди, така 
че съществува непосредст
вена опасност от избухване 
на междунациоиашш стълк
новения.

а) макар че найвшците 
Република Хър-ергани на 

ватско явно поеха задълже 
нието да сътрудничат с ко
мпетентните военни органи 

функционери

ЖЕНИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ 
— ГЛАС НА РАЗУМА

наотделни 
Републиката в средствата 
за масова информ.аг«ия от
ричат компетенциите на во
енните правосъднн органи 
да възбуждат какви го и да 
било углавни дела против 
цивилни лиДа на теригори- 

Хърватско. Това го

Жените в Кнмн, Прищи- 
на, Сараево, Любляна, Бел
град, Куманово и многи ДРУ 
ги градове навред из страна 

решителен

осведом-Същевремекно 
яваме ви, че митинг със същ 
ата Цел и същото поръчение 
Ще устроим на 8 февруари 
пред Палатата на федера-. 
цията в 13 часа“. , :

та издигнаха 
глас срещу плановете на зл 
одеяния на Шпегеловите Шу 
рмоваци, с много емоции, но 
и доказателства, те изтъкват 
чудовищната политика 
хърватското 
особено и га писмото на Туд 
жман До американския пре-; 
зидент Буш, което 
телствува за последователна 
политика на ХДЗ да руши 

ца гппьрши

ята на
правят и най-витите право 
съдии органи на Република 
Хърватско, включително и 
републиканският прокурор 
който в акт до Военната 
прокуратура в Загреб твър
ди, че следствието 
две цивилни лица е посега
телство срещу суверенитета 
на Хърватско и ултиматив
но търси те да бъдат пре
дадени на цивилните право- 

С широка

па СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮправителство,

Господин председател, рь- 
се 'от тези фа- 

необхо- НЕ Е РАЗГЛЕЖДАНО БЪДЕЩЕТО 
НА ЮГОСЛАВИЯ

ководейки 
кти, смятам, че е 
димо да напомня, чс тряб
ва да сс провежда послсдо- 

съвместг т я г дого- 
сталовищата /«а Пред

свиде-.
против

Югославия и 
погром на сръбското насе
ление в Хърватско и ЮНА. 
Потърсена с оставката па 
Алтс Маркович (в Сараево), 

невъзможността да

вателио
* ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛ 
ЖАВА ДНЕС

иор и
седателството па СФРЮ 01 
25 януари 1991 година.

Също така искам па нагю 
мия, чс следствените орга
ни и други компетентни ор 
гани на ЮНА са длъжни 
да извършават своите кон
ституционни и законни за
дължения и затова наредба 

заключенията па Пред

Председателстг|тго па СФРЮ проведе на 31 януари 
т.г. заседание — предеедаиа председателят д-р Борислав 
йоипч — в чиято работа участвуваха и председателят 
Скупщината па СФРЮ Слободан Глигориевпч, председа
телят па Съюзния изпълнителен съвет Анте Маркович и . 
всички председатели на републиките, относно председате- . 

председателствата на републиките и автономните 
па заседанието, както съобщи

съдни органи, 
пропагандна дейност съще
временно се прави опиг да 
се докаже, че става дума 
за монтирани обвинения от 
страна на ЮНА.

поради
да управлява със страната. . на

Никой ис е съгласен с но 
линиката на ХДЗ, която 
сърбите цредлага лагери и 
ями. „Демократичните“ поръ 
чения па 
леденеят майчините сьрцп. .

Движението на жените за 
запазване па Югославия ка 
тегорично изтъкват иск да 
се подведат под отговорно 
ст всички, отговорни за се
гашната обстановка в Хър
ватско. Само майките, сест
рите, съпругите, девойките, 
най-добре зная г какво сипа 
чава братоубшйотвевв воина, 
какви страхотии носи тя. •

за
лнтс па
покрайнини. На дневен ред 
службата за информиране на Председателството на СФРЮ, 
Ос продължение па разглеждане - бъдещето на страната, 
което започна па 10 януари тази година.

Тъй като заседанието на Председателството на 
СФРЮ ще продължи със същия дневен ред на 8 февруа- 

година, Председателството на СФРЮ не издаде

та и
седателството на СФРЮ 1пс 
бъдат извършени докрай.

Уверен, чс е интерес па 
всички да се избегнат после 
дствията, които 
настанат доколкото пс 
реализират договорените за 
дължения и становища 
Председателството 
СФРЮ, изпращам ви спои
те привети".

б) не е извършена пълна 
демобилизация на резервния 
състав на полицията. Пове
че от половината числящи 
се към резервния състав на 
полицията са отнесли оръ
жието си в къщи, а върна
тото оръжие не е съхране
но в складовете , но се на
мира в полицейските упра 
влелия и станции.

Не са разоръжеии и не
легално формираните въоръ 
жени състави и отделни 
членове на ХДЗ. Очевидно 
доказателство за това е слу 
чаят с осуетяването па ор
ганите на Службата на дър

Върхюлиищвото

могат да
се ри тази 

съобщение от това заседание.
Председателството на СФРЮ разгледа пнформацпя- 
Съюзпия изпълнителен съвет за някои активности, 

свързани с обезпечавай»-™ на по-ефикасно функциониране 
системата в преходния период до постигане договор 

за политическото бъдеще па страната, за чиято подготов
ка също бе договорена па заседанието от 10 януари тази

ма
та пана

на

10Л"" Председателството па СФРЮ също счита, че мерки
те конто се предприемат за създаване на общи условия 
за функциониране пп финансовата, валутна, правова и 
изобщо обществена система имат голямо значение за ус
пешно провеждане на тези разговори.

Именно затова жените от 
протеенитс събрания отпра-, 

телеграми до Предссда- 
СФРЮ- Съюз-,

Прсдссдатсл на Прс 
дседатслството па
СФРЮ Д-Р Е»°РПСШ1 

Йович
вит
телството на
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февруари В ДИМИТРОВГРАДНА 2
СПС В ДИМИТРОВГРАДОБЩИНСКИЯ ОДБОР НАЗАСЕДАНИЕ НА

Анализ на изборите Представяне
ДСБЮиа

мента на Съроия, трябва отбор тъй като оШцин
да се търси Димитровград ^т°°?ри на Димитров-
^%еиГед^ибцГа не' ^ «ГзорТт ^зГ

?ГаИТРБ°осГиРлеДграИд и^/рТ обЩ кандидат. Инак ог Ди
имаГГов^

избиратели и не може да предложен Слава д р 
се случи да бъде избран 
кандидат от общините, в 
които предимно живее бъ 
лгарска народност. Това се 
вижда и от факта, че в 
Бабушница и независимия 
кандидат и кандидата на 
СПО от Димитровград по 
чти не са получили

ОТЧЕТА
отбор на 

партия
Общинският 

Социалистическата 
на Сърбия в Димитровград 
проведе заседание на 29 

на което обсъди из

на Димитровгр-напредъка 
ад. Това е важно, това е 
нашата цел“.

Пред тридесетина граж
дани на Димитровград и де 
сстина от Звонци на 2 фев 
руари тази година в Дими
тровград бе представена 
поограмата на Демократпч 
.„ия съюз на българите в 
Югославия (ДСБЮ).

Поздравлявайки прие ъс- 
председагелят

януари, 
борните активности и резу 
лтатите от изборите.

Както бе изтъкнато, избо 
рите в Димитровградска об 
щина са проведени без 
инциденти и недоразумения 
между партиите, участву
вали в тях. От 10 464 изби
ратели в общината учас
тие в изборите са взели 
9 650 граждани или 92 иа 
сто. Имайки предвид ре
зултатите на заседание на 
Общинския отбор бе изтъ
кнато, че ако се желае иа

Поздравявайки
янето на ДСБЮ и Димитро 
вград Михаил 
зависим кандидат на 
палите избори за 
представители 
иа промоцията е дошъл, за 
щото е бил на промоция
та и на кандидата на СПС 
и ред е и тука да дойде. 
Същевременно той каза, че 
би бил по-активен, ако ста 
ваше дума за дружество, а 
не за партия“. Направихте 
голяма грешка, че първо се 
рекламирахте в Белград и 
София, а най-после в Ди
митровград, а трябваше гоб

представ

Иванов, не
ми-

народни\ изтъкна, чеИзборите за народен пре 
дставител са спечелени с 

болшинство иа СПС, 
избори 

Затова, из- 
заседаиие- 

пред Общинския отбор 
е нова мобилизация и акти 
вност да предложи свои ка 
ндидати, които ще бъдаг в 
състояние обществените пр 
облеми да сложат пред ли
чните за да може да се 
тръгне в развой и напредък 
на нашата община. Макър 
че СПС брои само около 
800 членове изборите са по 
казали лява ориентация на 
гражданите, но това не зна 
чи, че и общинските избо
ри ще бъдат лесно спече
лени.

твуващите, 
на ДСБЮ Кирил Георгиев, 
посочи четири основни 
ли, за които партията 
се застъпва. Това са: 
онална самобитност и 

на българската

це. голямо щено сега предстоят 
за отборници. 
тъкиато бе на

наци 
кул 

наро
социал но-и кономи- 

демокрац 
Изт ьквай-

то, тура 
дност,
ческЦ напредък, 
ия и екология.

не става дума за кл

нито

От заседанието беше отправена и телеграма до 
Председателството на СФР Югославия, в която между 
другото се казва и следното:

„Огорчени сме и възмутени от заговора и предател
ството на ХДЗ-овската армада в Република Хърватско, 
които с позоваване на мрачни сили от подземието и с те
рор в името на някаква своя демокрация искат да преди
звикат гражданска война и да разорят Югославия. Те на
падат Югославската народна армия и искат да я онес- 
пособят да не може да изпълнява с Конституцията утвър 
дената й роля.“

В телеграма по-нататък се добавя:
„На сецеонистите и сепаратистите поръчваме, че ре

шително ще се противопоставим срещу нападките 
ЮНА, защото това са и нападки на съвместния живот 
на народите и гражданите — открито нападение на Юго
славия, нейното конституционно устройство и цялост.

Търсим ефикасно и изцяло да се провежда в дело 
Наредбата на Председателството на СФРю от 9 януари 
тази година във връзка с предаването на оръжие и обе- 
зоръжаването на всички отделни лица и нелегални фор
мации“.

ки, че
асическа политическа

на
На заседанието присъст- 

вува и новоизбрания пред 
ставител за Димитровград 
и Бабушница доктор Миро 
люб Йованович, както и 
членът на Главния отбор 
Кръста Костич.

А. Т.

БОСИЛЕГРАД: СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
КЪМ ОС, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА “ Я
ВОТО НА ОО НА СУБНОР

СЪВЕТ
СПС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТ-

Подкрепа на Председателството 

на СФРЮ н Съюзния секре 

тарнат за народна отбрана

От представянето на ДСБЮ в Димитровград

ратно. Да сте тук били пр 
ез септември миналата го
дина вероятно сега бихме 
имали друг представител в 
Народната скупщина“.

Отговаряйки на въпроса 
дали ДСБю, като малка па 
ртия, има намерение да се 
присъедини към някоя по 
голяма, Марин Младенов из 
тъкна, че са водени разго
вори с Демократическата 
парт|тя на Сърбия и пред
стои подписване на дого
вор за сътрудничество. В е 
че на предстоящите лока
лни избори ДСБю и Демо 
кратическата партия ще 
излезнат заедно.

В представяне на програ 
мните цели на партията, ос 
вен Георгиев и Младенов, 
взеха участие. Зденка Тодо 
рова — Свиленкова, Тодор 
Петров, Прокопи Попов и 
Кирил Димитров.

власт, а повече културна 
и политическа организац
ия, Георгиев подчерта, че
ДСБю
нкуренция, и противник ед 
инствено на тоталитаризма.

Професор доктор Марин 
Младенов, взимайки учас
тие в представянето на пр 
ограмата на партията, изтъ 
кна, че ДСБю трябва да 
бъде звено, което да свър 
зва Югославия и Бълга
рия, а „тази граница, коя- 

вид 
да ста- 

обикновена между 
държавна граница“.

Богдан Николов, 
нер, изтъкна, че и преди во 
йната в тогавашния Цари
брод е имало много друже 
ства, в които са работели 
членове на много различни 
партии, но всички са рабо 
тели за доброто на града. 
„Ще дойде пак такова вре 
ме да има. много партии 
но всички да работят

не е опозиция, а ко

Загодо^ът на хърватското на терористическа 
правителство за въоръжен ност, разпространяване 
бунт и рушене на консти- междунационални 
туционното устройство на кти с широки размери и ст 
Югославия, населението в ратни последици, верска 
Босилеградска оощина пр и класова омраза, негово- 
ие с остра осъда. Сьтцевре то организиране за рушене 
менно, оказва безрезервна На конституционното
во?оРнааСФРюРиССъ~ ?ЙСТВО на Югославия, нео- вото на СФРЮ И Съюзния фициалното въоръжаване
на^а^^е^шт^^^о-нвнос^ “ ГХта^дТп^

да се разрешава по мирен гражданска воина.“ 
и демократичен 
пълно уважаване 
са на всички народи и на
родности.

актив- изисна обстановка. Същев
ременно търси се отговор 
ност и сменяване на всич
ки, които не

на
конфли

провеждат до 
говореното, или не искат 
да се договарят, а за това 
са отговорни пред 
югославска общност, а пре 
ди всичко на председателя 
на Съюзния

то досега беше 
„берлинска стена 
не само

един

цялатаустр
пенсио

изпълнителен 
съвет, Анте Маркович, ко 
йто по този въпрос офици 
ално не се изяснява и под 
председателя на Председа
телството на СФРЮ, Стипе 
Месич.

диалог с Дава се пълна подкрепа 
на решенията на Председа 
телството на

интере-

СФРЮ от 9 
януари т.г. и търси цялост 
но провеждане на тях, с ко 
ито се дава начална 
ция за разрешаването 
югославската 
криза по мирен и демокра
тичен начин. В това 
ношение безрезервно 
азва подкрепа и на мерки
те и

М. Я.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

По този повод в миналия 
петък в Босилеград се про 
веде заседание на Изпълни 
телния съвет 
ската скупщина, 
телния отбор на Общинс
ката организация на Соци
алистическата партия на 
Сърбия и Председателство-
™5&™бщинскИя отб°Р на СУЬНОР, ОТ което телег
рама на подкрепа бе изпра
тен^ Д? Председателството
на СФРю и Съюзния

за А. Т.
гаран

В БАБУШНИЦАкъм Общин- 
Изпълни-

на
политическа

Разгледани отчете на инспекциитеот-
се ок

активностите, 
предприема Съюзният 
кретариат за народна 
рана, за провеждане на те 
зи решения, съгласно конс
титуционните и законни за 
дължения и пълномощия.
„1ЪРСИ С<? ®ъР3° продълже ние с работа на Председа
телството на СФРю 
намиране на 
решения за

които
на вНБяК.епИЯТа на Общинската скупщи
на в Баоушница състояла це на 4 сЬевоу
ха ощетите^а3'бНа ДНеВе” ред главнобя-
отчетате ,я ™ °бЩинските инспекции и 
ни на Работа на общинските орга-на Управление през 1990 година. Р 

Разгледани бяха: отчета на инспекии- 
пазаРа, на селскостопанската 

достопанската инспекция : 
строителство и урбанизъм, 
по труда, санитарната 
цията по приходите.

се-
дени ответите3 няЯ^ Разгледани и обсъ- 
за стопянг-тигл на, °^и^инския секретариат 
секоетяпия? “ ФШ,ансии. на общинския 

по °бЩ° управление и общес 
твени дейности, общинското 
за обществени

отб

тариат за народна отбра-6 
на, в който покрай

пки на хадезеовското пра 
вителство в Хърватско, ка
то носител и подстрекател

управление 
приходи, общинското гео-

детско управление и 
скугацински работи, 
ни от тези отчети бяха разгледа-
съве-ш ЛН° На заседания на общинските

на секретариата заи во
инспекцията по 

инспекцията 
инспекция, инспек

и из- 
положителни 

настаналата кр

Ст. Н.Стра: 4
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ИЛ ПЪТя ПИРОТ—ДИМИТ РОВГРАД КРАЙ БЕЛЕШ СЕГА Е ВРЕМЕЕКОЛОГИЧЕСКА .БОМБАкс
Както е известно, газопрс 

вода от Съветския съюз пр
ез България за Югославия 
ще мине през Димигровгра 
дека община. Наскоро гря 
бва да бъде подписан 
съответен договор между 
общината и предприятието 
което провежда строителни 
те работи на газопровода. 
Що се отнася до стопанст 
вото известно е, 
ки предприятия ще бьдат 
приключени на газопровода 
тъй като това е значително 
по-евтин източник па енер 
гия отколкото електричес
кия ток. В този смисъл бе 
и организирана среща на 
представителите на стопан
ството и общинската скуп 
щина преди почти една гс 
дима и в този смисъл няма

маляват в околността на 
Димитровград,На пътя Димитровград — 

Пирот край Белеш на 26 
януари тази 
Дн пукане на 
гума бе

ава дума за изключително 
опасна отрова, 
са и съответните органи. 
Тук са се намерили наско
ро Завода за защита на зд 
раве от Ниш, Републнкан 
ската противопожарна защи 
та, Републиканската сани
тарна инспекция. Градския 
завод за защита на здравето 
от Белград, Републиканс

кия инспектор за защита 
на жизнената среда ог Бел 
град, и самото място е оси 
гурявала милицията. Тъй 
като става дума за отров
на и леко запалваща се те 
чиост, разсипаните коли
чества веднага са прекрити 
с противопожарна пяна и пя 
сък. На всички околни къ 
щи, които имат бунари или

помпи, е наложено водата 
осведомени да не се ползува, а контр

ол на същата провежда За 
водът за защига на здраве 
от Пирот, що се отнася до 
регионалния водопровод ня 
ма опасност тъй като той 
се намира доста далече от 
магистралното шосе.

След много, много консу
лтации и проверки дали от 
ровната течност е внесена- 
в декларацията след ед

на седмица, по-точно в пе
тък на първи февруари от 
републиканската санитар
на инспекция е потвърдено, 
че става дума за диети ла
мпи, който е и посочен в 
декларацията. И тогава вме 
сто час по-скоро буретата 
да се махнат от канавките 
край пътя, (а това е тряб
вало веднага да се напра
ви), идва до недоразуме
ние кон това трябва да на 
прави. Санитарната инспек- 
торка налага на предприя
тието за пътища в чийто 
„двор“ се е случила ката
строфата, да махно бурета
та с отровата. То обаче не 
признава компетенцията на 
общинската- инспекция и 
търси това да наложи ггоо 
курора. От друга страна 
фабриката за производст
во на бои и лакове „Суко“ 
от Суково, която в произ
водствения си процес полз!/ 
па тази химикалия, най-нап 
ред се съгласява да бзсмс 
цялото количество, а после 
отказва. Най-после няколко 
работници от ^имитровгра 
дската гумара с газови .м/; 
ки на лице в събота на 2 
февруари товарят буретата 
на камион, за да бъдат от
карани на сигурно 
и най-напред неутрализира 
па опасната отрова а след 

затрупана. Къде, не нй

В случай кога 
то Димитровград е все по- 
-застрашен от нарушители 
на околната среда, 
ползване на газта ще доп 
ринесе да се запази сравни 
телно все още чистата при 
рода на Димитровград,

. Наистина за да се стиг 
не до ползване на газта тря 
бват значителни капиталов
ложения. Трябва най-напред 

газопровод 
вся

година, пора- 
предна дясна 

ка гастрофирал турс 
ки камион, натоварен 
ДУ Другото с 5000 литра ди 
етиламин, силно отровна,' 
леко изпарителна и леко 
запалваща се течност. В 
катастрофата шест ламари
нени бурета са пукнали и 
течността се разсипала в 
канавката край път$|.

Наскоро след катастро
фата, минала за щастие без 
жертви, на мястото са се 
намерили 
Щаба по цивилна

и масовс
меж

че зсич

да се постави 
по улиците, след това 
ко домакинство да има ин
сталация за парно отопле
ние, печка на газ. Тези сре 
дства общината сигурно ня 
ма, затова сега е време да 
се направи определена про 
екто-сметка, да се предло-

началника на
защита

в Димитровград и общинс
ката санитарна инспектор- 
ка. Имайки предвид, че ст-

Димитровград
жн същата на граждани
те и да се направи опреде 
лена динамика за събиране 
на средства. Имайки пре 
двид огромните предимства 
при ползването на газа и сп 
естяванията трябва на вре
ме да започнат подготовки-

нищо спорно.
Обаче, почти всички гра

дове където газопровода ще 
мине, предприемат опреде- 

за създаване

I Буретата са поместени на сигурно, далеч от пътя

МНЕНИЯ
лени мерки 
възможности за приключва
не и на домакинства на га 
зопровода. В Димифовград 
в тази насока досега нище 

е предприето. Даже не 
е намерено за сходно товз 

изнесе ца общо съб
рание на гражданите поне 
да се чуе мнението им. А 
сигурно е, 
брой заинтересовани да по
лзуват газта, защото в ус
ловия когато печките се под 
палват почти седем месеца 
когато едва ли се има сметка 
да се грее на ток, а дърва 
та стават все по-скъпи и на

1

Шанс, който не бива 

да се изпусне
място

те и димитровградчапя да 
имат полза от газопровода, 
който тук ще мине до края 
на 94 година. А заинтере
совани вече има, които са 
съгласни през следващите 
5 или десет години да зап 
лащат определена сума, 
за да могат да се приклю
чат на газопровода. Иннци. 
атива би трябвало да тръ 
гне от местната общност и 
общинското ръководство.

А. Т.

това нее известно.
Неофициално от 

водач на камиона узнава- 
тази изключително

втория
да се

ме, че
опасна за човешката среда 
химикапия с произведена в 
Италия от фирмата „Нал- 
ко“, а самия камион е пре 
товарваи в Сежана. Инак. 
диетиламина, който се по 
лзува в производство на ек 

е бил предназнач- 
А» Т.

че има голям
I че доколкото линията не 

Драгоман и 
време.

Вече е напълно извест
но, че през настоящото де 
сетил етие' Ди мит пое град 

ще бъде свързан със све
та чрез два значителни ии- 
фраструктурни обекта. Ка 
сае се до изграждането на 
т.н. „бърза железопътна ли 
ния“ от Суботица до Дими 
тровград и съвременна авт 
омагистрала от Ниш до Ди 
митровград. Това 
лно ще влияе 
щото развитие на 
ровград и околността му, 
върху изменението на стру 
ктурата на стопанството и 

развитието па нови 
Ето

защо се налага бързо пре 
длриемане на съответни ме 
рки, активности и подгото
вки за използуване иа то-

продължи до 
София по същото 
Защото се предполага, че 

увеличи не само бр- 
още

ще се 
оя на пътниците, но сплозив 

ен за Иран.иа стокипревоза 
от Западна Европа към Тур 

Близкия изток и об-

гтовече

ЦИя и 
ратно.

Тъкмо поради това Дими 
тровград може да станс ог 
ромеи терминал за манипу
лация и складиране 
стоки, и ако се има пред
вид чс Димитровград е ми
тнически град, през 
ще со развива значително 
по-голям експорт и импорт 
на стоки за Югославия.

Предлага се, че развитие 
те/ па пътните и железопът 

съобщения ЩС поили- 
бързото разви-

ИС НА ОС В БОСИЛЕГРАД

До края на годината нов общински 

просторен план
значите- 

върху об- 
Димит- на

него
върху 
стопански дейности. т.г. да изготви и даде на пу 

блично обсъждане неговия 
Публичното обсъж- 
което е компетен- 

съв-
ст е запланувано да трае 
30 дапа, а след това ще бъ 
дат - сумирани резултатите.

настоящата година Завода за просторно 
Ниш, щс изработи, а 

просторен план на
До края на

и градоустройствено планирано от 
Общинската скупщина приеме нов 
Босилсградска община.

проект, 
дане, заИзпълнителнияттенните

яят върху
ите и осъвременяване 
тьр гови я та, от юди циоините 
служби, финансови, валут През 
ни и банкови^ институции, ссдапис па 
па ПТТ съобщенията. Зара съпст ца 
ли това е необходимо всич Пщина в Босилеград, каю 
ко това да сц координира црц това бе ; утвърдена и
и съгласува, за да се избег- съответна програма с коик- 
нат пропуските и евемтуал- рет„и задължения и Утвър- 
питс недоразумения, конто дени срокове. Обосповавай- 
по-късно Трудно щс могат ки потребата 3* ”зго™* !

тшппавят иа нов просторен пла1 ,
Д С тези няколко свои раз председателят иа Идалии- 

искам да подтикна хелштя съвет, Сотир Сотир- 
к-Гм инициативи, за навре оп, между другото подчер- 

пкшочваие в актив- та, че това е в съгласие е
” че считам,'" Га" №*

- такива ипи«иат„"и в об с « ^
шината съществуват. рсол обиу(ССТпспо „ иконо

мическо развитие, па общи- 
както и условия з“

оргапнзнра-зи шанс.
Именно, по мое 

необходимо е да се 
акциите които предприе
мат органите на Република 
Сърбия и железопътното пр 
едлриятие от Белград и сьо 
тветно тях да се 
ват активностите в община 
та. Необходимо е да се ор 
ганизира екип от разни сп 
ециалисти от общината и 
Републиката, които 
изготвили студии и 
рати за развитие на отдел 
пи стопански дейности, об 
основаващи сс

по-рацноналпа 
пост, уреждане, ползуваме 
и защита на простора. С ог 

това, добави Сотп- 
всестраино 
всички су-

Това между другото бе 
заключено на проведеното 

миналата седмица за- 
Изпълнителшт 

Общинската ску

намнение, 
следяг

Няма съмнение, че прос 
община-

лед па
ров, нужно е 
ангажиране па 
бектн, още в подготвител
ния стан, па вее до оконча 
телпото му приемаме от ст 
рапа иа делегатите па три 
то съвета иа Общинската 
скупщина.

торният план на 
та е от съществено значе- 

по-нататъшно обще 
и икономическо разние за 

ствепо
внтне. Още повече, че 
почти навсякъде 
малко се води сметка в то
ва отношение. Не рядко се 
посягаше за! заемане на об 
щественн парцели, не воде 
ше се дългосрочна полити
ка за изграждано на отдел
ни обекти или път за раз
решаване на различни ви
дове комунално-битови про 
блемч, както в града така 
и в селата.

сьгласу-

доссга

биха
елабо- Инак, според утвърдената 

компетентните обдинамика 
щииски органи до средата 

февруари т.г.. трябва да 
обезпечат и дадат на ирег 
лед всички документи пуж 
ни за изготвяно на плана,

пая'Ьрху из
ползването на железпогл/г- 
иата линия й автомагпетра 
лата.

Тук преди всичко имам 
предвид развитието на ту 
ризма и хотелиерство и ст 
окови терминали, свързани 
с ж.п. линия. Още повече,

а Завода за просторно и ур 
балистично планиране 
Ниш до края на септември

отМанол, 
икономист, 

пенсионер

Димитър 
дипл.

м. я.
пата,
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В БОСИЛЕГРАД

РЕСУРСИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОТ ПРИРОДНИТЕ Курс по йодно нроене н шиенеМАЛКО ПЕЧАЛБА 

ПОВЕЧЕ ЩЕТИ
държи изпит пред специал
на комисия и онези, които 

че са овладяли 
и шиенето ще по- 

което

През миналата седмица в 
Босилеград започна курс по 
модно кроене и шиене. Ор 
ганизатор на курса е Ден 
търът за икономика и до
макинство от Лескова ц. Ку 
рсът ще трае от 20 до 
дена или 120 часа, от това 
около 40 часа са запланува 

теоретично обучение

покажат,
кроенето
лучат свидетелство, 
има силата на свидетелст
во на полуквалифициран ра 
ботник — конфекционер. 

Центърът за икономика и 
от Лесковац и

Изхождайки от този фа 
а въз основа на заклю

25Босилеградска община предлага на Скупщината на 
Република Сърбия да приеме закон, с който да се устано- 

Общините, от които се ползуват суровини
кът,
чението на делегатите 
Общинската скупщина, Ьо- 
силеградска община предла 
га Скупщината на Републи 

количество вода годишно ка Сърбия да гласува зак 
произвежда около 180 мили ои, с който да се установи 
она киловатчаса електриче- правото: общините, 
ска енергия. Разбира се, с дават ресурси за ексилоата 
печалбата от това произвол ция, да получават част от 
ство, разполага Сдружено осъществения доход. Ьъпро- 
то електростопанство на Съ сът е внесен в скупщинска 
рбия. Въпреки че с акуму та процедура, а председа 
лирането на главните води телят на Общинската скуп 
са й нанесени екологичес щипа СПАСКО СПАСКОВ

във

на
нови правото: 
трябва да получат част от дохода

домакинство 
досега провеясдаше подобни 
курсове в Босилеградска об 
щина, а миналата 
както ни уведоми 
вич, подобни курсове про 
вел в Буяновац, Сурдулица 
Кленике, Търговище, Власо- 
тинце и други градове в 
южна Сърбия.

Да кажем, че курса мо
гат да посещават всички 
над 12 години, а понасто-

ни за
а останалите за практичес
ко — работа на машини. 
Майсторът Раде Станкович 
инак квалифициран кроячи 
моделист от Лесковац, кои
то ще работи с Курсистите 
ни уведоми, че посетители 
те на курса ще могат да 

шият

1одина 
Станко-Безспорно е, че Босиле

градска община разполага 
сгсшеми, но все още неизу 
чени и неизползувани Д<> 
край природни ресурси. Ви 
сококачественият кварц, 
графит, големите олово-ци 
нкови залежи, фосфати 
столетните гори и бистри 
те води само са част от 

върху коитс

които

научат да кроят и 
всички видове женски по
ли, около 8 модела женски 
блузи, 3 
женски панталони, 9 моде
ла рокли, различни видове 
домашни рокли и пр.

Накрая всеки курсант ще 
0*1

модела мъжки ивръзка с това, заяви: ящем всеки курсист е дъл 
жен да заплати по 1700 ди 
нара.

ки, полевъдни и други ще
ти, Босилеградска община 
не получава никакви компе 
нсации.

тези ресурси, 
с години наред Босилеград 
ска община „планира“ об 

икономическото
— Разговаряхме и постиг 
нахме договор с ръководст М. Яществено 

си развитие. Обаче безспор 
но е и това, че тези приро 
дни ресурси трябва най-це
лесъобразно да бъдат изпол 
зувани, което, разбира се 
не е по силите на община 
та. Поради това част от те 
зи природни ресурси се из 
ползуват от страна на дру 
ги общини, а от това Боси 
леградска община няма лс 
чти никаква печалба. Етс 
защо делегатите на Общин 
ската скупщина в Босиле 
град, на последната сесия 
раздвижиха иницйатива да 
се поведат разговори във 
връзка с разпределението 
на дохода от експлоатация 
та на природните ресурси 
намиращи се на територия 
та на общината. Става ду 
ма за ресурсите, които се 
намират на територията на 
Босилеградска община, а 
се ползуват от съседни об 
щипи. Конкретно става въп 
рос за ползуването на води 
и руди. Босилеградска об
щина, въпреки, че ге се на 
мират на нейна територия 
няма полза от точа, а в ня

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В „СВОБОДА"
•••'41

ЗА ДЕКЕМВРИ - САМО 60 

НА СТО ОТ ЗАПЛАТАТА
Три основни неща в момента максимално затрудня

ват дейността и положението на димитровградските кон- 
фекционери, изтъкнато е на общо събрание на заетите в 
„Свобода“, проведено на 29 януари тази година. Това се, 
според директора на предприятието АРСЕН ТОДОРОВ, 
тежките условия за стопанска дейност, субективните сла
бости в предприятието и трето — какво да се прави по- 
-нататък.

дарение на собствените ма 
газини конфекцията живур 
ка. Що се отнася до цредст 
вата, които на конфекцията 
дължат партньорите, от 
Сърбист половината са напла 
тени, докато тези от друпи- 
те републики нищо не пла
щат. Правят се опити чрез 
компенсация да се „измък 
нат“ парите. В „Свобода“ са 
готови да вземат каквато и 
да е друга стока (която пое 
ле да щродадат) само да се 
вземе колкото се може и

„Свобода“ вече има до
говорен износ за СССР, САЩ 
България и Германия от. 
150 000 парчета и от март 
фактически ще се работи 
само за износ. Но положе-. 
нието в страната е такова, 
че партнъорите от Америка 
са дошли до Виена и тук 
спрели, търсейки от предс- 
таветелите на „Свобода“ да 
отидат там. То

Подобно е и с руднишзг 
лежи, намиращи се па те
риторията на Босилеградс
ка община. Това, дето пове 
чето от десет години 1ук 
експлоатирането на кварца 
се вършеше от „Електробо- 
сна“ от Яйце. за общината 
освен, че бяхач настанени на 
работа 50 души, беше бег- 
полза. Също е и с експло
атирането на олово-цичкова 
та руда в мина 
дат“. Печалбата остава във 
Враня, където е и седали 
щето на мината, а Босиле 
градска община остава пак 
с празни ръце.

вото на Сурдулишка общи 
на, с което се съгласи и на 
шият съвместен народен 
представител. С постигна 
тия договор се отнесохме дс 
органите на Сдруженото 
електростопанство на Сър
бия и до Скупщината на 
Сърбия. Целта нй е да се 
приеме републикански за
кон, който принципно ще 
реши този въпрос, не самс 
за нашата община, но и за 
всички други в Република 
Сърбия, "защото такива при 
мери има още. По този въп 

„рос ще разговаряме и с 
ръководството на Вранска 
община и отговорните на 
мина „Благодат“, която 
също така е на наша тери 
тория, а печалбата ползу 
ват^други. Надяваме се, че 
и с това ръководство щепс 
стигнем съгласие за оправ 
даността на нашето предле 
жени е.

ва не само,_ 
че създава нови разходи но 
допринася 
нос да бъде доведен под го

кои случаи, дори има, и 
немалки щети. Така на 
пример посредством акуму 
лационното езеро в Лиси 
на, Власинските водоценгра 
ли в Сурдулица годишно из 
ползуват около 75 милиона 
кубически метра вода. Това 
.1 ' "■

посоченият из-„Благо-

ДИМИТРОВГРАД

НАСКОРО НОВ СКЛАД
На мястото на стария пл 

ац на „Градня“ в Димитров 
град, където сега са наве- 
ските за противопожарните 
коли, „Градня“ възнамеря
ва да оформи склад за ст 
роителен материал, четвър
ти в града. Както ни осве 
домиха в строителното пре 
дприятие в новия склад ще 
има всички видове строите 
лен

ги строителни материали. И 
без това много често пора 
ди недостатъчен асортимент 
в съществуващите 
Ее, гражданите са принуде 
ни да купуват от „Градня“ 
по определена процедура. С 
оформяването на 
ва ще се премахне, а веро 
ятно материалите за някой 
процент ще . бъдат по-евти 
ни. И защо не 
лищна кооперация, 
слят в „Градня“.

На споменатия плац е пре 
двидено да се строя г 
жи, 40 на брой -

квадратни 21® ^ ®ход от Улица „Цари 
метра фаянсови плочки, ко ?Родски партизански отряд“ 
ито трудно могат да бъдат 1°ивша ..Момчил Войвода“' 
вградени в някой друг обе- 5 от Улица ..Бошко Буха“ ' 
кт. Така все ще се намери баражите 
някой, комуто са нужни Аези д”и за това е получе 
тъкмо толкова плочки. И НО необх°Димото съгласие, 
не само плочки но и дру.

м.ясютадо

склад то-
В един цех на „Свобода“

Лям въпрос, 
износ е почтти 55 на сто от 
физическия обем на произ
водството. Това са преди 
всичко така наречените 
„ЛОН“ работи или само 
„гола“ работа от страна на 
„Свобода“, а всичко мате 
риали и модели е на партньо 
ра. Колйото и да е добра, 
тази работа все пак

А съвкупният. да се обезпечат средства за 
основна работа, 
повече търси, отколкото дъ 
лжи на други. .

Всичко

електро-инсталационен 
и водопроводен материал 
Тази крачка „Градня“ напра 
ви по икономически прнчи 
ни. Именно, неведнъж 
случва след строене 
кой обект да останат, 
речем, десетина

и наша жи- 
разми „Свобода“.

се това заетите в 
конфекцията са приели ка-. 
то неминуемо. Затова и без 
протести е приета заплатата 
от само 60 на сто за декем 
Ери месец, разбира се с обе 
щание и настояни я 
лото да се изплати след 
то се обезпечат

гара 
в два ета

на ня
да

е евти- остана 
ка- 

средства, 
а надяват се, че това Ще ст
ане по-скоро. На общото съ 
брание е приет и план за та

ще на.се продават.
От друга страна г 

държава владее обща 
квиднос и финансова 
сциплина

в цялата 
нели-: 
неди

никои никому ни 
Що не плаща. Сам0 благо

А. Т
Страница 6 зи година. . А. Т,.
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В БОСИЛЕГРЛДСКД ОБЩИНА

"“опора Т*7 Ъисон
ОВОЩКЯТД?

авторитет, 

спечелен с труд и 

човенолюбие
Низките^ температури и до

■о градуса изпод нулата, ко 
ито захванаха миналата се 
дмица южна Сърбия и Бо- 
снлеградска община _ 
не предизвикнаха щети 
посевите. Есенниците,

селскостопанските про
изводители и

са изорани и засети около 
55 ^ до 60 хектара, от това 
най-много в село Груннци, 
а след това в Извор, Миле- 
вци, Млекоминци, Ресен и 
нещо на Долнотлъминскня 
район.

(ПРИМАРИУС Д-Р САВА В СТОИМЕНОВ)
Пребивавайки 

в Чачак, 
да запозная

неотдавна 
имах удоволствие 

нашия земл
як, лекар — примариус д-р 
Сава В. Стоименов, начал
ник по медицина - на труда 
в Чачак, инак родом от се 
ло Горна Лисина, край Бо
силеград. Използвах 
жността да поразговарям с 
този уважаван и високо це 
нен специалист не само в 
Чачак4и околността, но и в 
цялата страна и извън нея, 
с оглед че негови професи
онални и научни трудове 
намират приложение в здра 
вните

гледи и изюночително чест е заблуда. Моята здравна 
организация има преди вси 
чко задачата да работи 
върху професионалното ос- 
пособяване. на заболелите 
пациенти за работа в свои 
те предприятия и учрежде
ния, да ги лекува. Но ние 
не изпълняваме работа са 
мо като ПОСТ ФЕСТУМ, 
но вършим и превенция, а 
сетне ако е необходимо де 
йствуваме и куративно. Сл 
едователно, основната на
ша задача е осуетяване на 
идването до заболявания, и 
разбира се, когато е необхо 
димо преписваме и съответ 
ни медикаменти и остана
ли средства за премахване 
на заболяванията и връща
не на заетите в нормални
те процеси на производство 
то. Следователно вършим 
реафирмация на техните вь 
зможности за изпълняване, 
на различни трудови зада
чи.

— Да, чувал съм, че пос
тоянно години наред на
всякъде изнасяте твърде по 
сетени и изключително ус 
пешни практически преда
вания пред трудовите хо
ра по организации и пред 
гражданите за запазване на 
здравето, както и за леку
ването на професионалните 
заболявания. Как това ус
пявате

— Па това не е само здр 
авна работа, но и педагога 
ческо и психологическо ан 
гажиране. Изпълнявайки си 
нхронизация на тези три 
неща, успехите и не изоста 
наха. А и заболяванията и 
особено професионалните 
заболявания и деформация 
у нас намаляват. Може би 
за това имам и аз заслуга!

С това приключихме при 
ятния разговор с този скро 
мен, но твърде трудолюбив 
и умен лекар, един от раде 
телите на лекарската про
фесия, крепък, жнзненосп- 
особен и реипггелен петде- 
сетгодншен. който в лекарс 
ката работа отличи образа 
на нашата народност.

Проф. д-р Слободаи 
Василев

пи хора както на село, та 
ка и в града, Както вижда 
те, 33 години прекарах тук, 
което означава, че няма пр 
облеми и че не 
кива

засега
на

казват
имало та- 

по отношение на ра 
збирателството и работата, 
нито от тяхна, нито от моя 
страна.

Както в Мърчаевци, та 
ка и тук в Чачак и

_ специалисти,
засега устояват, а в това им 
овъзможава снежната 
кривка, която 
щината на два-три дена пре 
ди да настъпят сухомрази 
пите. И докато 
успешно преживяват 
да, който 
общината 
най-вероятно ще 
делни последици върху оне
зи, които са най-чувствите 
лни на студ: орехите, чере 
шите и крушите. Но и при 
овощията, 
мразове т. е. ако времето се 
постопли и ако друга сту
дена вълна повторно не за
хване общината последици 
те няма да бъдат тъй ката
строфални.

Инак, в Босилеградска об 
щина през изтеклата есен

Да кажем и това, че низ 
ката температура засега все 
още не създава проблеми в 
подържането на съобщител 
ните връзки както с вътре 
шността на страната, така 
и с районните центрове. „Ав 
тотранспорт“ редовно и 
успешно засега устоява а 
трудовата единица за под 
държане на регионалните 
пътища в Босилеград, поси
пва пътищата със сол. От 
сечени са само планински
те села в общината. Охраб 
рява обаче факта, че насе
лението навреме се е обез
печило със стоки от 

първа необходимост, както 
н с храна за добитъка. При 
това и магазините все още 
добре са заредени със съо
тветни стоки.

по- възмозахвана об-

В дру
ги места, хората и Вашите 
пациенти за Вас като 
век, лекар, 
ст, за Вашата 
съпруга и добре възпитани 
те дъщери (лекарка и фар 
мацевт) имат изключително 
добри мнения.

есенниците
сту

скова реките в 
сухомразицата

чо
професионали-

отзивичиваостави от
заведения и клиники 

те навсякъде. Особено е це
нен сред хората от Мърчае 
вци, където е започнал сво 
ята кариера и работил из
вестно време, а 
от 1963 година 
Чачак. На първо място те 
изтъкват неговите професи
онални, а паралелно с това 
и човешки качества: хара 
ктерност, приемчивост, до 
брожелателност, дружелю
бие и пр.

— Кога докторе, дойдох
те за пръв път в тези кра 
ища?

— След завършване на 
медицинския факултет се 
настаних на работа в Мър
чаевци, близо до Чачак. 
Тук в здравното заведение 
работих 6 години. Жената 
ми икономистка, също от 
нашите краища, и с двете 
си дъщери, останах 10 годи 
ни. Четири годиш! пътувах 
от Мърчаевци в Чачак, къ
дето сетне започнах да ра
ботя.

ако настоящите
по-късно 

до днес е п

М. Я.

Акция за поправка 

на път
Жителите на селата Мъзгош, Бребевница и

раздвижатПъртопопинци са се договорили да 
акция за поправка на пътя от Пъртопопински во

Мь>
Сава Стоименов

деници през Пъртопопинци, Бребевница до 
гош на дължина от 4 километра.

Както ни уведоми Виктор Йосифов, един от 
инициаторите на акцията тези дни ще бъде от
крита и джиро-сметка, на която да се внасят па
рични самопожертвования за тази полезна акция 
Очаква се да се отзоват и жителите от тези села.

— Колкото на мен ми е 
известно, хората от наши
те краища навсякъде се аф 
ирмират като изключител
но трудолюбиви и честни 
работници, а поведението 
зависи от неговия темпера
мент и други особености.

— Вие като ръководите
ли на изключително ' важ
но здравно ведомство, кое
то обслужва не само Чача 
нския край, но и по-широ
ко, вероятно имате нещо 
характерно да кажете?

— Мнозина мислят, че в 
помещенията на медицина 
та на труда хората идват 
само за боледувания н под 
готовка на документи за за 

Гова

Имахте ли трудности 
при свикването с мантали
тета на тукашните хора и 
начина на техния живот?

— Всички славянски на
роди имат нещо общо, а то 
ва преди всичко и инстинк 
та за взаимно комуницира- 
не, сътрудничество и разби 
ратслство. И ако нещо има. 
това се отнася до момента

които не живеят в тях.
Също така се очаква в акцията да се вклю 

чи и Фондът за пътища и комунална дейност в 
Димитровград.

МЛ.

I.ЖЕЛЮША лна затвореност по отноше 
ние на хората, с които за 
пръв път идват в контакт.

— Па това и не е лошо, 
понеже се касае за доза 
предпазливост към „иришъ 
лците", което е свойствено 
на всички хора и е тяхна 
характеристика, 
зватс за топа?

Акцня за изграждане 

на канализационна 

мрежа

минаване в пенсия.

Какво ка
БОСИЛЕГРАД— Не бих се впускал в 

историческо разгадаваме на 
поведението на хората 
различни народи и народ
ности, понеже това е въп
рос за историци, социоло
зи, етнолози... Бих искал да 
кажа следното: в този кр 
ай започнах своята профе
сионална кариера, а най-вс 
роятно и тук ще я завър
ша. От началото на моето 
службулаие с хората нами
рах общ език, може би за 
туй, че съм флсксибшшо 
лице. Приеха ме като свой 
човек, без каквито и да би 
ло предразсъдъци и съобра 

съм от българс- 
народпост. Но и аз ви 

тяхното общ 
обичайно право

За станцията в Долно 

Тлъмнно 333846 динара
из

Хигиената обаче в това 
селище е 580 къщи поради 
липса ма канализация е на 

равнище, а поради 
мо

ментнаВ най голямата 
общност в 
ска община, в село Желюша, 
тези дни е създаден 
по изграждане на 
ционната мрежа. Това реше 
ние е взето на заседание на 
Изпълнителния 
местната общност.

Димитровградс

225 0001 динара и 8692 дина 
ра обезпечи Ветеринарната 
станция от Босилеград.

Въпреки, че строежът на 
тазй сграда започна пре 
ди две години, едвам ми 

година тя беше по-

ниско
разположението м|у, Тя 
же да бъде предизвикател 
на разни епидемии.

комитет 
канализа

Строежът на сградата за 
Ветеринарнапотребите на 

та станция и .местната об 
щпост в село Долно Тлъми 
но, навлиза в заключителен 

Необходимите спо
ред последната проектосм 
етка 333 846 динара са обе 
зпечени. Очаква се под
ходящо време за работа, 
та сградата да бъде пялос 

Средства-

каналиИзграждането на 
за ционната мрежа Ще става 
в няколко етапа. В обезпеча 
вашето на средства, ишиз 
тькват п местната общност,
п е се използва и въвеждане
на местно самооблагане, 
чрез парични самшюжертно

“с’в 5КЯ№«3

съвет на
етап. палата

крита. С обезпечените сега 
333 846 ще бъде довърше
на, поставена дограма и ще 
б ъде предадена на употре 
ба, долният етаж за потре
бите на местната общност, 
а горният около 100 м* 
потребите на Ветеринарна 
та станция и Босилеград.

М.Я.

Раздвижва се значи една 
полезна и крайно необход
има инициатива. Село Же
люша, намиращо се от две 
те страни на шосето Ниш 
Димитровград отдавна се 
нуждае от разрешаване на 
този комунално-битов проб 
яем, но поради разрешаване 
то на други, той все остава 
ше за по-късно.

жения, че
кага
наги зачитам 
сегвено и 
в своя край да живеят спо 

вековните си „рецепти .
нищо не ми 

приспособя 
жизнени по

тпо завършена, 
та са обезпечени от Агр» 
банка 100 154 динара 
Републиканския фонд 
развитие на икономическо 
неразвитите краища —

■от
заред

Следователно 
пречеше да се 
към тукашните

Ща м 
Димитровград. I М. А.
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СВЕГН САВА

*-&илтУ1&п& тцгг&гзбшт а
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГО 

ДИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Мерни за подобрение 

иа успеха
Кой почука тихо, упорито 
в портите на манастира. 
Кой желае в самотата 
спокойствие да намира?

едното, и в другото 
На училище подчертават, че 

през второто полугодие 
по-голямо

И ваби бележки, които също 
така, акО е сега края 
учебната година биха пов
таряли класа.

Кои са мерките, с които 
просветните работници и 
в едното, и в другото ве
домство смятат, че успеха 
може да се подобри? Пре
ди всичко по-голяма Дис
циплина и отговорност спр 
ямо задълженията, както от 
страна на учениците, гака 
и от страна на преподава
телите. Всеки ученик и пр 
еподавател трябва, както 
подчерта директорът на 
гимназията Гоне Глигоров,

Обсъждайки успеха през 
първото полугодие и в гим 
назията „Иван Караива
нов“, и в основното учили 
ще „Георги Димитров“ в 
Босилеград, предмет на 
разискване бяха и основ
ните причини за това, как
то и ,съответни мероприя
тия за подобрението му пр 
ез второто полугодие, кое
то за средношколците за
почна преди четири дена, 
а за учащите се в основно 
то училище ще започне на 
11 този месец. Още пове 
че, че с успеха през първо
то полугодие и в едното, и

внимание
посветят и върху оргаиизи 
райето на добавъчното и 
допълнително обучение, ка 
кто и върху прилагане на 
еднакви критерии при оце 
пяването на
Още повече, че през пър
вото полугодие критериите 
им са. били твърде неуедна 
кени Това потвърждава и 
факта, че в общия успех 
на учениците в гимназията 
няма ученици
лителен успех, а в основно 
то училище този факт е 

||№|Ш| още по-очебиещ. Именно, 
в една паралелка на първи 
клас в босилеградското учи 
лище от 22 ученика, 15 са 
с отличен успех, а в друга 

19 само един. Безспо

ще

Кой младежки чувства скръбни 
в черно расо ги обвива?
Царски двори кой напусна 

Света Гора да отива?учениците. в

Растко — името- си царско знано 
САВАтой покръства в свято — 

и с монашка смерност, обич 
на Господа душа дава.със задово-

С душа чиста, смела, умна, 
учител бе на народа — 
за сръбското свято име, 
за просвета и свобода.%%

АЕШШЙрЗ #5 та от
*■Р,ю това потвърждава, че 
УЗ М Щ »,! тук критериите при оценя 

ваието са в голям разрез Неговият дух световен, 
който само ум дарява, 
с вечен спомен продължава — 
името му СВЕТИ САВА.

норс всички педагогични 
ми. Още повече, ако 
има предвид, че в начало
то на учебната година под
лежащите деца за първи 
клас са; делени според пси 
хофизическите им способно 
сти. •

се

Вукица Иванова — Стоименова

м. я.
.-•■лНА 30 ЯНУАРИ В ДИМИТРОВГРАД

„Нови шок” въодушевив другото възпитателно-об
разователно ведомство не 
са доволни. Именно в гим
назията от 312 ученика са
мо 33 на сто имат положи 
телен успех, а останалите 
са със слаби бележки, от 
тях 41 на сто имат по три 
и повечето, което ще рече, 
че те сега би повтаряли кл 
аса. Оправдателно е и не 
доволството в основното уч 
илище. От 1057 ученика са 
мо 70 на сто <|а с положи
телен успех, а останалите 
30. на сто са със слаби бе 
лежки, между тях 13 на 
сто с по три и повече сл-

да анализира собствената 
си работа през първото по 
лугодие, и въз основа на 
това да предприеме съотве
тни мерки за по-дейна и 
целенасочена работа през 
второто полугодие. В това 
отношение далеч повече 
трябва да_ се ангажират и 
класовите- общности, вк
лючвайки и класните ръко 
водители. По-голямо вни
мание ще се посвети на 
осъвременяването на възпи

Осведомени доста по-ранс 
от обикновено, а благодаре 
ние и на рекламата по те
левизията, представлението 
„Нови Шок“, Михаило Ра 
дойчич 
интерес
градската театрална публи
ка. Затова залата на центъра 
за култура в Димитровград 
на 30 януари тази година бе 
препълнена. Как п да не 

тателно-образователния пр- бъде, когато става дума 
оцес, като при това се по текст твърде актуален, 
лзуват съвременни мето- който се засягат с остра са-, 
ди и нагледни средства. тира и ясни илюзии наши

те всекидневни проблеми 
национални делби и стълк
новения, политически ли
чности, актуални и бивши 
Тъкмо за това, а имайки 
предвид, че нашият човек 
винаги се е стеснявал от гс 
лкова свободно изнасяне на 
квалификации и собствени 
мнения, Михаило Ра дойчич 
бе посрещнат въодушевено 

за и плени напълно публиката 
Е Може би само жестовете, с 

които следеше своите 
ми бяха прекарано изрази

телни, на което публиката 
Всереагира въздържано, 

пак такива театрални изя 
ви (ако така може да сс 
каже и за „Шок“ на М. Ра 
дойчич) трябват на димит 

публика, да
предизвика голям
сред димитров- ровградската 

я „размърда“ и не сама нея 
но и града изобщо. Затова 
постъпката на Центъра 
култура да използува госту 
ването на „Нови Шок“ г 
Пирот и да го доведе в Ди 
митровград, заслужава пох 
вала.

за

ду
А. Т

КОРЕНЪТ бащиното огнище... Все бързах да та пред дома ни беше кръстил с име 
н?™™Рпа'кДа се ПОКОрЯВам на каме- Ната на децата. И всяка сутрин най- .

Да плава“ из Раз- напред при тях отиваше да види 
бушуваното хорско море. А моите колко са пораснали стига ли им во
™РГЛ™ееХа с надеждата- че ско да™, не ги ли засенчват други по
ро пак ще намина и никога няма -стари дървета Приказва си с тях
не сърРцаеВтоси°^™: ”ПаЗИ как™ се ^иказваТвТщщ Все има
не, сърцето си пази! нещо ново и много важно да

_ каже.
години. Пет деца отгледаха, а сега старецът влече краката си по Имам чувството, че 
при тях не остана никой. За мен те гладкия’ Добре измит асфалт. Глава стои на черна асфалтова

правили впечатление, даваха всичко — и радост, колко- та е клюмнала, сякаш парче кожа я ято
™аат ” ме карат да ми‘ то бяха спести™. и топлина, и пло- държи да не падне на алеята сля за тях. И сякаш отново крача довете на ръцете си. Искаха да бъ- ' „ « - ^ алеята,

по моята селска улица — прахлива, да щастлив. Често ги чувах да каз- РВД мен е тои: моят баща. Също 
тясна, потънала в зеленина. Вместо ват: „Нашето щастие е неговото С ®ели коси» със сиви очи, опрял ли
което°ме х„°рски гласове- Само да ™ е .жив и здрав“. И ко- «е на вратницата- и чака. Той без-
п^^геХ ^а. ДОЧУВаМ 11ТИЧИ нГм^Хоечихк пъЛтГЯКГРаД’ "" потРеш«° знаеше разписанието

извади олющеното портмоне4 и от автобусите- Не се разделяше от джо 
него измъкна не само големите бан- ОНИЯ си часоВ1шк и през час 
кноти, но изсипа и динарите. Той поглеждаше. А времето вървеше
винаги бе пестелив на думи: „За бавно* толкова бавно. При
нас не мисли, имаме си всичко“. ” И хлопване на пътната порта, той ска
се пази от зли хора, сине“, допъл- чаше и като видеше, че го търси със ™ — Тишината някак е кънтяща
ни майка ми... ед, забавяше стъпките си. А виде- Жена ми също обичаше моя бело-

Погьлна ме и лудо ме завъптя ™ “ен ~ ™цето му пламваше влас старец, 
вихрушката на живота в столицата ботт^их^21116 ^У1- живот. Забравяше 
Започнах „а забравям даотбягмм Г,“ ™1ег шиповете, коиго 
калните улици и дървените кътДенонощно го измъчваха 
село. Все по-рядко заседявах край зПрадината™ ПЛаНОВе

Стефан МАНАСИЕВ

(СЪВРЕМЕННА ПРОЗА)

Коренът, каква сила има той! Гледам стареца и ми става бол- 
Вървя по каменистите булевари, а но. За моя баща, за моята майка ме 
той топли сърцето ми и нещо свое боли. И те са нанизали по толкова 
ми нашепва. Връща ме към незна
чителни неща, които никога по-ра- 
но не са ми

им

старецът 
лента, ко-

все го тегли нанякъде. И 
д става страшно от навика, който ме 

съсипва.
ми

— Тръгваме! 
ожилен.

скачам като

на
— Рано е. Ресторантът още не 

е отворен! — усмихва се жена ми.

За село, при татко тръгаме! 
всяко по — отсичам.

На пейката в„___ парка седи старец.
ВДЪР> отпуснат. Косите му бели ка
то памук. Очите — сиви, угаснали. 
Те сякаш търсят 
го откриват в минувачите, 
саните игри на децата, стават 
по-тъжни. Седи старецът 
по-някога и по цял ден и си 
едва влечейки краката 
Всяка топлинка 
нала. Едва се мъкне

час

някого и като не 
в зали-

още 
час-два, а

тръгва 
си уморен, 

на живота е угас- 
към панелната

— При кого? __
с болка тя.

При корена, който не е из
съхнал. При корена

попита глухо и
и ми раз- 
за лозето, 

къщата. Дръвчета-
килия.

на моя живот
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РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩЕТО И бъдещето

Корените и плодовете 

на злото Пише: Иван

Докато идеолозите на комунизма ____
леми суми долари от Запаля !рез изтеклите десетилетна
цата на комунизма внасяха’ оттам наркотици" а“™ ”изг1МЖдаието на ““цимизма“ 
подкултури, изящно рекламирани от » ^’,ГтСО'КЛубопе' Рокенрол, пш,к „ дрт 
дебилизират и идиотизират младите поколе™ С^ На капитал, к.
тяхното пълно културно и стопанско ко"иДрГеМ’ че се °™Ря широк простор

Не може да се отрече ус 
пехът на тази сатанска по 
литика. Днес стотици 
ди младежи и девойки от 
всички меридиани на света 
под влиянието на Рок Ха 
дсън, Елвис Прио*и, Мик 
Джегър и на много 
мутанти се определят за 
най-тежките пороци и изв
ращения като свой начин 
на живот. Стотици хиляди 
мрътви и живи млади тру
пове, изсмукани от 
тиците, най-различнц 
суални и хомосексуални из 
вращения, 
венеричните 
като връх на всичко боле
стта СПИН (у нас нарече
на „сида“). Смисълът на ни 
хилизма, с който се потуша 
ва бунтът на младостта е 
да затвори очите на млади
те пред истината за съвре
менния свят от една 
на и от друга страна — тр 

отчужди от 
най-големите стойности на 
европейската здрава култу
рна традиция.

патриархална
обхЖваГПГГНеГ1
нденското чудовище. Конк
ретна манифестация на то 
ва е крайно некултурното 
поведение на учениците 
от основното 
училище. Мнозина 
мислят, че най-нормално не 
Що е ако в междучасията 
„скокнат“ до някое от бли 
зките кафенета да изпият 
по едно-две-три жестоки пи 
тнета или да се върнат в 
училището с „внуче41 в дж 
обовете. Пушенето 
„луди41 години и от учени
ците, и от родителите им, 
и от учителите им се смя
та за съвсем нормален 
вик. Има и други, много 
по-сериозни явления, които 
едва ли могат да се трети 
рат като наивни младежки 
лудории.

ние, възрастните. Не 
ат морално
духовно ограничени ] 
тели и учители да от 
ат и възпитат здрави 
коления. Именно тия роди
тели и учители, възпитава
ни да обичат Партията и 
Вожда повече от себе си 
и да ги слушат и 
без възражение, 
нито намерение, 
собност да се противопоста 
вят на експериментите сьс 
средното профилирано об
разование, „двуезичното“ об 
учение, недъгавите програ
ми и на други начинания, 
в които на техните деца 
беше определена ролята на 
експериментални мишки. 

Днес, огорчени от целите 
на тези отвратителни лъжи, 
вместо да обвинят себе 
си, те обвиняват и критику 
ват децата си, само и са
мо да спасят родителското 
си достойнство.

хиля осакатени

и кръчмите, занимават се с 
хазард и пр. Разбира се, 
това не освобождава Цейтъ 
ра за култура от задълже
нието да полржи сериозни 
усилия в това отношение, 
но никой или малцина ис
кат и могат да му помог
нат, а без помощта на по- 
широк кръг културни де 
йци и ентусиасти култур
ният живот в общината не 
може да бъде издигнат на 
по-високо равнище. Вместо 
помощ, работещите в Це 
нтъра срещат рецидиви на 
идеологическото сектанст- 
во към културата. Класиче 
ски пример за това е недо 

готови да стачкуват за по- * верието към идеята в Боси
леград да се открие танцо 
во училище с инструктори 
от Кюстендил, Враня и 1^*с 
ковац. Идеята заслужава 

занимава пълна подкрепа, но пазачи 
те на нашата идеологичес
ка чистота и в тази Идея 
виждат „вражески цели“.

Не е ли трагичен фактът, 
че босилеградският Център 
за култура не 
поне един (цветен) 
зор с видео и касетофон, с 
които би могъл да се опи
та да предложи на младите 
нещо повече от онова, кое 
то им предлагат кръчмите? 
Не е истина, че сме бедни 
дотам. Например бившият 
Съюз на социалистическата 
младеж имаше и телевизор 
и касетофон, които трябва 
да бъдат дадени на Центъ- 

дос- ра за култура, понеже в 
тази сграда има помеще
ния, където поне някой ра 
зочарован младеж може да 

през „убие“ скуката си.

на младежта, но трябва да 
се прави 
него и подходите, с които 
се глорифицират наркома

нията, сексуалните извра
щения, престъпността и ни 
хилизмът и с които си слу 
жат жреците на наднацио- 
напния капитал в ненасит 
иите си стремежи към по- 
голяма и по-голяма печал
ба. Това обаче 
телни“

техни разлика междун средното 
от тях

следят 
нямаха 

нито спо
нарко

сек

експлозия на 
болести и в тези са „незначи 

научни тънкости за 
учителите и родителите. По 
стара привичка те продъл
жават да „пеят“ старата си 
песен, че младежта вече не 
е като преди. Учителите са

на

големи заплати, но окото 
им няма да мигне против 
комерциализацията на кул 
турата, с която фактичес
ки може да се 
всеки само ако това му до 
нася печалба.

стра

аино да ги Във всеки случай за те 
зи явления се обвиняват 
младите, макар че тяхна
та вина обективно е най- 
малка. Това становище на 
родителите е знак' на без
помощност и младодушие и 
средство да се скрие собс
твената вина. Стара е ис
тината, че децата прили
чат не на родителите си, 
а на времето, в което жи 
веят. Следователно, ако 
искаме да проникнем в пр-

„НЕЗНАЧИТЕЛНИ“ 
НАУЧНИ ТЪНКОСТИ

При нас до преди някол
ко години от маларията на 
вносните

НОВО-СТАРО СЕКТАН- 
ТСТВО

Но децата не са виновни 
задето в Босилеград, на дна 
метър оТ един килоемтар в 
стария център на града, са 
никнали 11 кафенета, в ко 
ито нерядко се дават алко 
холни напитки и на малоле 
тни лица. Също така Боси
леград има 4 видео-клуба, 

ичините за моралната и ку , чиито собственици в стре- 
лтурна деградация на дие 
шните млади
тогава трябва да се вгледа 
ме в днешното време и об 
ществените процеси и съще 
временно да проверим спо 
собни ли сме да ги обузда 
ваме и регулираме.

болодкултури 
ледуваха само младите 
по-големите градове, 
тази „болест41 със страхот
на скорост прониква 
всички селища и среди. До

Ако положението продъл 
жи да се развива така, бо 
силеградският Център за 
култура като официален 
носител на културната де 
йност в общината никак не 
може да спечели надпрева 
рата с нелегалните култур
ни „заведения". Центърът 
например не смее да пролее 
ктира порнографски филми

от притежава 
телевиДнес

вьв

статъчно е да погледнем са 
мо фасадите, 
рокенрол и панк символи, 
за да ни стане ясно колко 
духовно сме подчинени 
отчуждени от 
ните високи културни стой 
ности.

нашарани с
межа си към бърза и лесна 
печалба най-често предла
гат порнографски филми. 
Разбира се, техни клиенти 
предимно са момчета и мо 
мичета от пубертетна въз
раст. Лесно им е да се сна 
бдят и с порнографски спи 
сания.

Разбира се, никой няма

поколения,
и

традицион
на малолетни лица, а видео 
клубовете, ето, могат. Кул
турният център няма 
татъчно средства да орга
низира културен живот, ко 
йто ще попълни свободното 
време на младите, а

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
МИШКИ

Босилеград, който доско
ро се смяташе за здрава

Младите поколения днес 
са такива, каквито сме и

ПРЕД НОВОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КОЛКО ЮГОСЛАВЯНИ ЩЕ ИМА?

Най-мнвго югешвяни-в Димитровградска 

община
Поради съществуващите национални еуфо|ин, ще 

бъде интересно колцина граждани ще се декларират като 
югославяни? При преброяването на населението през 1981 
година например в Нишки регион от 643 470 жители 21 835 
са се декларирали като югославяни и след сърбите бяха 
най-голямата група. Следваха: българи (14 570), ролт 
(12 472), черногорци (5 960) и т.н.

Според броя на населението — най-много югославяни 
имаше в Димитровград. Според преброяването на нассле- 
Ш1СТО през 1961 годшт в тази общшш имаше само 11 юго 
славяни; при следващото преброяване през 1971 — броят 
им нараства на 358, а прн последното преброяване през 
1981 година — югославяни в Димитровградска община 
имаше 3 500 жители, или една четвърта от населението.

голяма част от обработени 
те данни да могат комшото 
реки да се обработват, по 
ради което иа) иай-важннте 
резултати няма дълго вре
ме да се чака. Това, сстест 
вено, в развълнуваната по 
литическа атмосфера у 
нас при национално преб
рояване, можо да бъде са 
мо от полза, защото преу
величаването или мшшмнзи 
райето на някои народи, 
народности или малцинст
ва може да бъде присъща 
в обществеността и в раз
ни политически манипула
ции. В Сърбия първите ре 
зултати 
на населението ще станат 
известни след 15 май.

За да може по-опредсле- 
но да се узнае какъв е бро 
ят на нашите работници на 
временна работа в чужби 
па и техните семейства, Ре 
публиканският институт за 
статистика е издал допъл
нителен справочник за ирс

* ЗА ПРЪВ ПЪТ СЕ ВЪВЕЖДА КОЛОНКА — ВЕРО

ПРОДЪЛЖИ ОТ 1 ДО 15
ЦЕЛИ

* ПРЕБРОЯВАНЕТО ЩЕ 
АПРИЛ 1991 ГОДИНА

пик на Републиканския ста 
тистически институт 
дела в Нищ, всички данни, 
конто що се търсят по вре 
мс на преброяването иа 
населението ~ представляват 
служебна тайна и не що 
могат да се използват за 
други цели. Това е 
лно значение, защото еви* 
деитирането на 
сгради, селскостопански ма 
шини, имоти, едър добитък 
и др. Всички тези данни 
обаче не ще бъдат достъп 
ии на данъчни органи при 
разпределение иа данъка.

Въпреки че Законът за 
преброяване на население
то е приет преди една го
дина, до преброяването ос

тават още малка! дни и за 
туй компетентните 
устронствени, комунални и 
жилищни служби ще тряб
ва да вземат всички необ
ходими мерки за точно оз 
начаване на селищата, ули 
ците и площадите, 
н нумернрането на къщи ц 
сгради, което да улесни пре 
брояването.

та „останали“, по югославс 
кото им определение и офи 
циално ще бъде признато. 
Сетне, за пръв път се въвс 
жда колонка „вероизпояеда 
ние“. Според още неофици
ални

От 1 до 15 април настоя- 
стаие от- градо-щата година ще 

редовно преброяване на на 
селението, което се върши 
на всеки десет години, пое 
ледователно, като се опиш
ат жители, семейства, жи 
лища, и селскостопански 
имущества в Югославия. 
Получените данни ще оъ- 
дат от полза за изследва
не на демографските про
цеси, науката,, 
то... Подготовките за тази 
обемиста задача са в пълен

от преброяванетотълкувания сведе- 
вероизповеданието 

се внасят и при слу- 
въпросното 

атеист (доколкото

кактония за от отдеще
чаитс, когато

жилища,лице с 
например, иредцитс му са преброителен 

има от
Първият

кръг например ще 
80 до 120 домакинства, а в

от православно, католичес 
ко, мюсюлманско или ня
кое друго вероизповедание).

ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ - 
СЛЕД 15 МАЙ

Анкетните листчета 
кто и целокупната органи 
зация на преброяването са 
подготвени така че наи-

стонанство-

периода от последното до 
настоящето преброяване 

изникнаха цели нови сели
ща и квартали.

разгар.
Предстоящото преброява 

не на населението у нас 
ща се различила от предхо 

неща. Се 
които се изясн- 

няма

броявано на такива лица.
ДАННИТЕ ЩЕ СЕ ВНАСЯТ 
БЕЗ ОПАСЕНИЕка

диите по много на Милн- 
начол-

Според думите 
Ранджолович, (Според Н. Новюи?)га всички 

ят като югославяни 
да се подвеждат в колонка

воо
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ДИМИТРОВГРАД
БОСИЛЕГРАД: ПОЧТИ ВЩИ НА ГГА^ЕДОЮ Ще бъдат ли бутнати 

гаражите?
ДОМАКИНСТВО ПРИ
ция

Дала пари, получила - наказание?!
обект (канализацията) не 

местната общно- 
само събира сред 

самообла-

„ОсКакто и съседите й, Миланка Илиева от улица 
ми септември“ в Босилеград преди три години заплатила 
на местната общност „Босилеград“ средства за приключ
ване на къщата си с главната мрежа на градската кана
лизация. Канализация няма и сега. Местната общност, 
която й взела парите, обаче сс постараела и пред съда 
представила, че не е длъжна да приключи обекта й с 
нализацнята

управлява 
ст, но че 
ства чрез местно 
ганс за изграждането му... 
Общинският съд с решение 
то е наложил на Илиева 
да заплати 450 динара за 

павозащитни-
ка-

разноски на
Местната общност, в Бо 

силеград полага усилия за 
разрешаване на комунал
ните проблеми в града. Ре- 

особено след

Илиева наистина повече е ка. 
заплатила от останалите, 
но че така се е наложило.

— Поради конфигурация 
на терена нейната къща гр 
ябва да се свърже с кана
лизацията на улица „Слав 
чо Динов". От къщата до 
главната мрежа има към 
30 метра и за тези средст- чи 
вата, които тя заплати на
бавихме необходимите тръ
би. Получи се обаче, че ог 
нейната къща до канализа
цията търбите трябва да 
се положат през частен им
от. И тъй като не е решен 
имуществено-правовият въ
прос, приключването не 
е извършено. Това обаче не 
значи, че няма да положим 
усилия наскоро да решим 
този проблем — заявява 
Савов.

— В началото не говоре
ха, че съществуват пробле
ми. Сами ги измислиха. Ня 
мат друг избор и ги дадох 
на съд, казва Илиева.

Търсила е Илиева! помощ 
съвет 

кой-
и от Изпълнителния 
на ОС в Босилеград,

опитал да посредничи 
на проблема, 

миналата го 
мес

то се
в решаването 
През януари

той „задължава“ 
общност да приклго- 

къщата на Илиева ма
канализационната 
При това подчертава, че 
Общинският обществен пр 

въз основа

зултати има
въвеждането на новото^ ме 

самооблагане в общи
ната. С едни акции обаче 
се закъснява, има' и недо- 

МИЛАНКА ШЩ-

Да ли най-после ще бъдат бутнати гаражите на ули
ца „Маршал Тито“ (бивша „Найден Киров“), е въпрос, ко
йто вълнува жителите на Димитровград.

Много мастило е изхарчено, много хартия, много ра
зисквания и много заседания са проведени на тази тема. 
Как и да не, когато гаражите станаха символ на бюро- 
крацията и нейното отношение към гражданите на ^Дими 
тровград изобщо. Защото от това дали ще бъдат бутна
ти гаражите зависи дали ще бъде уредена главната ули
ца — входната врата в Димитровград, от това зависи как - 
ще бъде уредена околността на Гациното кафене, зависи 
уреждането на площада в центъра на града. С една дума, 
__  : дали градът ще бъде по-хубав и по-уреден.

Трябва да се очаква, че този проблем най-после ще 
бъде разрешен, тъй като тези дни са отправени решения 
на всички собственици в определен срок да бутнат гара
жите си. Такива решения наистина и досега са им доста- 

място за нови жалби, тъй ка- 
орган. 

решения

стно дина
тната

волствие.
ЕВА от улица „Осми септе 
мври“ е сред ония, 
нямат доверие в челните 
хора на местната общно
ст. Причината е: без оглед, 
че тази улица е в непосре 
дствена близост до центъ
ра на градд, само къщата 
на Илиева не е свързана с 
градската канализационна 
мрежа. Доколкото продъл
жат недоразуменията меж 
ду представители на мест
ната общност и Илиева 
под въпрос е кога ще се 
реши проблемът и докога 
сенгропът ще бъде потенци 
ална опасност за нежелани

мрежа.
които

авозащитник, 
гщ кадастралната 
ция, да осведоми 
та общност, че са решени
имуществено-правовите
проси, понеже се касае за 
обществено имущество.

Досега обаче нищо не е 
предприето. Даже все още 

известно дали място
то, през. което трябва да се 
положат търбите е частно 
или обществено. ИВАН РА 
ДЕНКОВ, общински обще 
ствен правозащитник в Бо 
силеград, казва, че трасето 
трябва да мине през час
тен парцел и че от общи 
нското геодетско управле 
ние не са му доставили не 
обходими документи за 
да започне експроприация 
на това частно имущество. 
В геодетското 
обаче категорично 
ват обратно, 
март 1990 година са му дос 
тавени необходимите доку 
менти. Спорният парнел 
по нашите документи — и 
по време на най-новото зе 
млемерство и по време на 
старото — е обществено им 
ущество, казва Владимир 
Стоименов, директор на ге- 
отдетското управление.

Очевидно е, че някой не

евиден-
местиа-

въ- зависи

не е вяни, обаче сега вече няма 
то тези решения са потвърдени от второстепенен 
Значи, сега съответната общинска служба тези 

. трябва да проведе в дело.
А. Т.

последици.
Както и съседите й, и Ил 

иева преди три години е 
заплатила средства къща
та й да се свърже с кана
лизацията.

— Още през април 1989 
година от скромната си пе 
нсия отделих и на местна 
та общност заплатих 1 200 
000 (тогавашни) динара, до 
като други заплащаха са
мо по 150 000. Така ми на
ложи НИКОЛА САВОВ, 
председател на Съвета на 
местната общност. Взеха 
ми парите, но с канализа
ция нищо не стана. Само 
моята къща не искаха да 
приключат. Това го праве
ха нарочно. Даже, според 
тях излезе, че съм виновна. 
На съд „доказаха“,че 
никакво задължение 
мене и че за съдебните им 
Разиоски трябва да заплатя 
450 (сегашни) динара.

Никола Савов казва, че

СЪГРАЖДАНИТЕ ОТБЛИЗОТя подчертава, че за това 
нещо е имала два „главни“ 
адута: заплатила е много 
повече от съседите и в нро 
екта е предвидено 
то на канализацията да ми 
не през спорната площ. Об 
1цинският съд в Босилеград 
през януари миналата годи 
на е задължил местната об 
щност да свърже къщата й 
с канализацията. Местната 
общност обжалва решени 
ето. Делото повторно 
ше гледано. Сега Местната 
общност,
щинския обществен 
защитник, 
е длъжна

Със съзнателен труд до 

признание
трасе-

управление 
заявя-

Още на 2
* Раде Искренович, работник на служабта пр сигу

рност на движението за съзнателната си работа получи 
редица признания * В частния живот често обича и да 
запеебе-

Тези дни посетихме семе 
йството на Раде Искрено
вич с цел да запознаем то 

. зи човек от друг ъгъл, с 
оглед че се касае за работ 
пик, задължен' за сигурно
ст, за които се пише

посредством об-
право 

доказва, че не 
да я приключи 

па канализацията, че не е 
решеннямат

към имуществено-право 
въпрос, понеже' тра

сето минава през парцела 
на лице, което не е съглас 
но тук да мине 
ция, че с този

позволява да се решава на 
станалия проблем. Сигур
но е само това, че пенсио 
нерката Илиева, не е този 
„някой“.

повият
редко с оглед на естество 
то на тяхната работа.

Раде работи като милици 
онер, грижещ се за съоб 
щенията, а има професия 
машинен техник (IV сте
пен). Идеята .относно жиз
нената му цел да облече 
униформа, се ражда още в 
армията. Родом е от с. Ц. 
Ябука в бедно и голямо се 

гмейство. Има още четири
ма братя и две сестри. В 
Армията като войник 
че пъти е' награждаван 
похваляван, а на курса за 
милиционери, като един от 
най-добрите в класата, по 
лучи ръчен часовник с по 
свещение. Бащата му в на 
чалото не се съгласявал да 
стане това, ко.ето е сега, но 
днес се гордее със своя 
син.

Че нашият събеседник 
продължил г} след обучени 
ето съзнателно да изпълня 
ва своята работа, безспор 
но потвърждава 
мнение на неговите колеги 
за него, както и миналого- 

, Дишната награда (дигитрон) 
по повод Деня на сигурно
стта, когато бе

канализа-
комунален В. Б.

И рапицата ..сади" борАЛБУМ

пове
и

вам хората тук, настоявам 
това да не се 
в работата. В 
вст живея както всички ос 
танали хора“.

Както

почувствува 
частния жи-

узнахме, покрай 
всички задължения, Раде 
има и свои хобита. Това 
преди- всичко са дружене 

- с младите и музиката, но и 
автомобилизъм; а най-чес- 
то оонча да запее, както в 
компания, така и на фес
тивали. С особено задовол
ство си спомня спечелената 
награда на „Първият глас 
Сурдулица“ на 
на певците-самодейци.

Когато човек

е

високото

по •«« ™ В|№****•
нз Милеша планина "(БосилеградскоГ^бях ” Едина в източните склонове

ва населението от селата Плу шшГо Мо , пространна ерозивна площ. А тота-

=оГоРвеа^ра.С

състезания
похвален 

за съзнателната си работа, 
■за своята работа и себе 

споделя: „Струва 
ми се, че намерих себе си 
В тази работа, а това е оно 
ва, което всеки желае Ко- 
гато съм на лост настоявам 
максимално сериозно
женияЯзаМ СВОИТе заДъл жения, а с оглед че позна

знае какво 
иска, и покрай многоброй- 
ните задължения, 
има време и за свободни 
активности й забави. То- 

е 01де един пример на 
дооре разпределено 
и организация на 

Да нен живот.

си Раде ви наш

ва
прегра 

първокачест 
С. Евтимов

време 
съвреме-

С тряница 10 Драган Чирич
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9 А111ПП ЛОииГ-СТАИ""я “ЗАЩО В ДИМИТРОВГРАД 

Е НАЙ-СТУДЕНО
„В ЧИЙ ИНТЕРЕС Е ТАКОВА ОСВЕДОМЯВАНЕ“

НЕИСТИНИ И ОБИДИ
Другарю редактор,

Ьъв в. „Братство“ от 25-ти 
януари т.г. публикувахте 
статия на Симеон Манов 
(Слободаи, а не Симеон — 
което е и единствената при 
емлива грешка, която нап
равихте) — „В чий интерес 
е такова осведомяване“, не 
лта на която беше да опо- 
вергае фактите изнесени в 
информацията от 
ето на Изпълнителния 
ет към ОС в Димитровгр
ад, предадена в на 11 
ри в Телевизионния 
нал.

му към този проблем, 
същевременно и необо

но
рима

истина, какво е то наисти-На този

мир Велкович, който
метеорПо™ечНескТат°аВ?т’ МвКар 
дежхлгмн ическата станция в 
дежурния метеоролог Деси- 
години работи

Мановна. Същевременно 
твърди, че сме „снимали гр 

сметище“ (което ис 
себе) 

нито бях-

дениятв въздух като 
жък пада ниско 
продължение на 
дни, докато 
въздуха не се

по-те- 
и остава всварихме 

вече 35 адското
тина е приказка за 
но ние този път

няколкотук.
— Димитровград почти 

всеки ден има най ниска 
температура. Ето днес, на 
2 февруари към 10 
мпературата на въздуха 
минус 18 градуса. Заранта 
беше минус 23,5 градуса 
Температурата отчитаме на
всеки час, а на всеки три Велкович дава обяснение 
часа даваме доклад на Ре- за ниските Температури на
^оТГ^завоТТТел К^"

™°д™™ тГГ ^ ВЪВ ф”аДкоС™ТваГа
арски ден™видимост ^ СтуГнат^“ ВИС°ЧИНа 450 м 
бра, времето ясно; планини която се формира на Стана 
те и възвишенията _ чие планина се спуска по 1 
ти, вятър — няма тихо. по ннето на р Нишава 
-малко струи източен вятър нзлезне от калотинската те- 
влажност на въздуха - 70*/о еннна — се разпространя- 
ВЪ35^НОТО наляганс висо- ва в димитровградската кс 
ко 980 мнлибара... Сняг — тловина. Друго студено „те- 
с дебелина 4 см. чение“ пък слиза от Драго

т, ман. Понеже в котловината
— имало ли е и по-студе слабо духат ветрове — сту

течението на
ви дни през 
вруари тук?

Да- През 1963 година 
е температурата е слизала и 

ДО минус 29,3 
тогава имало 
— 80

промени, по- 
-точно докато не духнат ве 
трове от друга посока и да 
изтласкан студения въздух.

Докато говорехме с Вел
кович, телефонът почти не
прекъснато звънеше.

— Да сведения 
ратурата търсят и гражца 
пи и трудови организации. 
Обаждат ни се от отдела 
по гражданска защита, сет 
не от „Градня“, ГИД, „Сво
бода“ ,..

На всички телефонни по
кани Велкович 
диага:

— Температурата в моме 
нта е минус 18... А между 
временно 
за доклада за Белград. Та 
ка докато изтече 12 
вото му дежурство, а 
ще го смени някой 
тимата му колеги.

януари и фе- пък има кадме там, нито 
ри от там. Заснетите кадри 
са от центъра на града, а 

Манов в тях е видял 
сметище то тота 

той дава най-си-

заседани- 
съвчаса те

ако
градското 
ва самия 
лен коментар за чистотата

градуса. Но 
и дълбок сняг януа

жур-сантиметра.
за гемие в града...

Отговорът на Манов е 
най-обикновена 
ца по редица причини и 
набит с обиди, 
под каквото и да е 
Съществено

безсмисли
Другарю редактор,които са

ниво.
в случая е/ че 

се касае за информация ог 
едно заседание, от което 
най-вярно са пренесени 
етнте

Не желая да обремеия- 
нито читателивъздушна маса, вам повече 

те нито пък Вас, с това че 
писмото на Манов няма ни 
каква връзка с истината. 
Желая само да Ви кажа, 
че Вие си позволих ге 
що, което, най-благо . каза
но, е неприемливо от стра 
на на човек, който се зани 
мава с дейност, с каквато 
се занимавате и Вие. Ваше 
е право (което и ползвате 
според субективните си 
ределения) и 
да публикувате и такива пи 
сма, каквото е писмото 
Манов. Забравяте обаче, че 
Закона за обществено 
формиране не позволява ли 
чни обиди, които са под

отговаря ве
тече 

и щом
при

констатации и стано 
вища — и нищо повече. И 
ако има, а нямаподготвя данни

нито една 
неточна дума в гази инфор 
мация, това трябва 
вергае
изпълнителния съвет Велин 
Николов или директооът 
на „Комуналац“ Павел То
доров, който и 
е компетентен, и само той 
от страна на „Комуналац“, 
присъствуваше на спомена
тото заседание, а никак Ма

ие-
часо 

после 
от пе-

да опо- 
председателят на

М. Андонов

ДИМИТРОВГРАД единствено ОП
задължение

Съобщенията на
нов. ин-

Нямам намерение да по- 
лемизирам с Манов и да 
му отговарям па обидите 
защото те по най-добър на 
чин говорят за 
му, а за неговите и 
интелектуално-делови 
ства най-добре знаем 
и ТОЙ и 
цялата

при Осо-каквото и да е ниво. 
бено ако са цялостно про
пити с неистини, какъвто е 
този случай. А Вие знаете, 
или поне сте платени да го 
знаете, че това е така, 'за
щото само една 
по-рано, преди да публику
вате писмото на Манов, об 
явихте във Вашия вестник 
информации на сътрудника 
Ви А. Ташков, от същото

личността 
мои 

качезатруднения и аз
не само ние, но и 

димитровградска ча 
ршия и затова има и сви
детелства и оценки 
вите ни ученически 
днес. Желанието 
Да Ви спра - 
няколко факти, които 
показ и на отношението на 
Манов към 
му. В неговото

седмица

от пър 
дни до 

ми е само 
вниманието на

Последните студове и слаби снегова
лежи затрудниха съобщенията в Димитро 
вградска община. Ето какво изнесе Вик
тор Йосифов шеф на „Ниш-експрес“.

— Засега поддържаваме рейсовите ли 
нии до всички райони. Истина, случва се 
да стават закъснения, но това главно ста
ва по обективни причини.

В последните две седмици температу
рата в нашия край е някъде около ми
нус 20 градуса и това ни създава допъл
нителни проблеми. Нефтът се замразява, 
а трудно се обезпечава и отопление.

Както ни уведоми Йосифов 
единствено село Петърлаш един ден е би
ло без редовен автобус.

И този път той изнесе, че състояиие- 
пътищата в общината не е добро. 

В повечего случаи те са негодни за съоб
щения, а ако към това добавим, 
много линии работят износени автобуси, 
тогава е ясно, че „Ниш-експрес“ се бори 
с големи трудности, които някак успява 
да преодолява.

досега заседание, със заглавие 
„Много пари, малко чисто
та“. Тази и информацията, 
излъчена в ТВЖ съществе
но по нищо не се различа 
ват.

Казаното най-красноре- 
чиво говопи за ниските мо 
тиви на Манов, но остава 
елин въппос без отговор — 
кои са Вашите мотиви?

С уважение Ангел Дими
тров, журналист

са

задълженията 
прцмо ме

жду другото се казва, че 
..Комуналац“ е на последно 
м ясто, когато става 
за обществената 
града. А това е не 
айпг». безсмислица,

то на

че на
дума 

хигиена в
само кр- 

когато
става дума до отношениетоМ. А.

ш
ТЪЖЕН ПОМЕН ВЪЗПОМИНАНИЕ

НОВО
На 21 януари 1991 година 

почина нашият мил и ни
кога незабравим съпруг, 
баща, свекър и дядо

На 7 февруари тази годи
на се навършват

ДВЕ ГОДИНИ
от смъртта найНИКОЛА

ДИМИТРОВ ИРИНА
САВОВА(1911—1991)

На 10 февруари т.г. щс 
дадем
ДВАДЕСЕТДНЕВНА
ПАНИХИДА

лекарка от Димитровград
Билярди, Джек—пот“, 

покер автомати и съвку 
пен рспроматсриал 
кове, топки, жетони, кн- 
ксеви и др.) на няколко 
кратно изплащане. Заин
тересованите могат да 
се обърнат на адрес:

(та*

В този ден, в 14 часа ще посетим вечния й дом на 
димитровградските гробища.

Каним родшшн, близки и познати да участвуват в 
панихидата.

на гробищата в село Бракьовци, Димитровградско.

Каним близки и познати да присъствуват на помена. 
Опечалени:

съпруга Виктория, синове: Илко и Делча, дъщеря Виоле
та, снахи: Лалка и Босилка, зет Йордан, внуци, внучки и 
останали миогоб^ойни роднини и приятели

МИОДРАГ СТАНКОВИ'!,
Пасйи поляна бб, 18000 
Ниш, или на телефон 
(018) 65-633 или (018) 42- 
882 — Ниш.

Семейство Савови

У
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Съвременна биография
с ледб 

като 
беше

сй беше водоносец 
но студена усмивка, 
че ли на лицето му 
замръзнала 
та маска в 
пението. Едната си ръка ви 

държеше зад гърба си 
нож. Не се оп- 

положението

ЗЛОБОДНЕВНА
оправдателна- 

мигд на' прови-

бъдат жадни доверените ми 
обслужване шефове. 

Наградата не закъсня. Па 
значиха го за пастир

01 голяма обич към
особено към себе 

без 
в па

маги 
и в нея

на-
народа и

си Тлапчо Медарът 
двоумение се зачлени 
ртията „Светло бъдеще за 
народа“. Когато излезе от 
събранието, на което б,еше 
приет, той отправи възтор
жен поглед към хоризонта 
и енергично прошепна: 

„Светът е мой!“
От второто събрание из

лезе не толкова доволен, по 
неже го назначиха за водо 
носец. „Добре, ще 1(м пока 
жа как се носи вода!“ И 
показд им: години наред 
Тлапчо Медарът беше йсти 
нски герой на своето вре
ме. Попитан как с осъщес

лакваше от 
си, но все тъжеше за пасти 
рския пост й се утешава- 

едии ден ще дойде

и го ИЗДЗЕБ0СМ0„В нашатапредупредиха: 
организация не се допуска 
непослушиост!“

На новия' си пост Тлап
чо Медарът беше истинско 
олицетворение на изпълни
телност. Ентузиаст за при
мер! За кратко време оба
че броят на непослушните 
започна да нараства много 
бързо, така че той все по- 
трудно успяваше да завър
ши работата си. Затуй за
почна да си подпомага с— 
нож!

— Само да ги посплаша. 
Без страх няма 
на!

ше, че 
неговият жизнен шанс.

пътятМеждувременно 
светлото бъдеще загу- 

Нас-
към
би направлението си. 
тапа обща суматоха. Едни 
викат: „Още кога ви гово
рим, че това не е този път“. 
Водачите ръмжат: „Това е 

шиите и вън-

И туя годину се явише децата дека че дой-

на село Преди годиие оратеоше за Шар гшани- 
ну, Копаоник, ама тия пут ни думу не су напи
сали за това.

дело на вътре 
шии врагове". Трети пред
лагат: „Първо да стабили
зираме положението, а по
сле ще видим по кой път 
ще тръгнем". Четвърти тег 
лят жегла. Мнозина викат: 
„Гладни сме!“ Тлапчо Ме
дарът прецени, че са дош
ли неговите „пет минути“. 
Провикна се високо:

— Хора, ето най-сигурно 
то решение: хайде да ста
билизираме положението и 
да си тръгнем по стария 
път!

Никой не му обърна вни 
мание. Това го съсипа. Дни 
и нощи Тлапчо гледаше тъ 
по пред себе си ни здрав, 
ни болен, ни жив ни мър
тъв. Викаха лекари и вра- 
жалици, прегледаха го и му 
баяха, нищо не помогна. 
Дори и поп викаха да 
чете молитва. Пак, нищо. 
Тогава се яви дяволът (без 
него нищо не става на то 
зи и оня свят) и тихо му 
шепна:

— Това, което хората пра 
вят на този, духовете им 
го правят на оня свят, са
мо със закъснение от 40 го 
дини. Като добър водоно
сец с големи

бабата, че надойдуСтегну се я, разшета се 
унупи, че требе коджамити да се поподготвимо. 
Дал бог брашънце има, има и кокошйе, скутали 
смо и по некойу шушеницу.

дисципли-твил този грандиозен успех, 
той скромно заяви:

— За всичко са заслуж- 
ни ръководителите! Затова 
всеки гражданин е длъжен 
да направи всичко, к^сто е 
по силите му, та нашите 
ръководители да бъдат си
ти, хубаво облечеш!, да не 
се мъчат като пешеходци, 
да не са жадни... Аз само 
се стараех никога да не

Малка файда. Непослуш
ните ставаха все повече, а 
мъките на Тлапчо все по- 
големи. Няма как, ще рез
не неколцина за пример на 
останалите. Спряха го % мо 
мента, когато 
нал с ножа и го върнаха 
на предишния му посг. От
тогава Тлапчо Медарът все

Рекоше: чекайте ни у петак!
у зору, накладомо 

аутобусат никико
Я и бабата станумо

огънь, подготвимо се. Очеш ама 
да и стигне. Йедва привечер се зададе оди кри- 
винуту, истърчамо нийе, испригърчамобеше замах се.

_ Айде. казуйте, кво има ново?—питуйем я.

— Мани се тате, издзебосмо!
— Ко нема да издзебнете кита йе студ, та 

пуца дърво и камик...

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
ИНТЕРВЮТО НА ДЯДО 
МАТО ЮРГАНДЖИЯТА — Море, мани тия студ, некико че га из- 

държимо, че мине месец—два, па че дойде про
лет. Издзебосмо другояче.

— Кико бре, другояче?
— Епа ете кико: я не съм узел плату йоще 

за дейември од лани, а жена ми, мани що лани 
беше на минималац, ама изгледа дека че остане 
и без работу! — рече най-старият син.

— Море, нийе смо вече под стечай, а това 
значи дека с йедну ногу смо на улицу, не знам 
кво че праимо! — намеша се и най-младият син.

— Па вийе ко оратите, чини ми се, че 
.дойдете дома...

Преди тридесетина години в Димитровград се озова 
и днес известната журналистка на Радио Белград Миря
на Атанасиевич. Журналистката бе получила задача да 
направи по-обширно и разнообразно предаване за града, 
неговите хора,- минало и настояще. Михаил Тодоров, тога
вашен председател на Общинската организация на Социа
листическия съюз, бе направил списък на лицата кои и 
за какво ще говорят. На списъка беше и името на 85-го- 
дщиния жизнен царибродчанин, бивш сукнар, юрганджия 
и известен из градчето „зевзек“ и „клюкар“'. Редуваха се 
лицата на микрофона. Разрпавяше се за стопанството, про 
светата, културата и т.н. Дойде време и за дядо Мато. Жу 
рналистката слага микрофона пред събеседника си. По
ставя му и първия въпрос: — „Дядо Мато, ти ще ни раз
кажеш как е изглеждал града по времето, когато си ти 
бил млад!“

му

заслуги и 
силни връзки, ти веднага 
ще се харешеш на духове
те-кадровици. Сега е мо
ментът.

С благоговейна 
Тлапчо замина 
Два месеца 
там пристигна 
на вест:

„След като 
редовна
на Черно море, ^
Берйя е освободен 
ността първи помощник 
духа на Сталин".

сн

— Мани тате, не орати със сва уста, кво че
рече

Дядо Мато се замисля и започва да сипе думите — 
„Слушай ме, дете добре, това дето ти старец каже, това 
е истина. У мое време из града имаше много дюкянчета. 
Улиците бяха калдармисани. Осветление нямаше... Но, да 
ти кажа, друго нещо — в мое време имаше много ‘ хубави 
и твърди невести, така твърди, че ако й на дупето бълха 
притиснеш кръв ще изпръска, а днешните са ми 
много меки... На тия думи журналистката се сепва и ка
зва: „Дядо Мато това за невестите не мога да пусна по 
радиото!“ А дядо Мато отговаря: „Дете, ако искаш пус
кай, го ако не искаш недей, но това с невестите е вярно“.

И така по-късно емисията за Димитровград на Ра
дио Белград бе оскъдна с дядо Матовия опит с някогаш
ните царибродски невести.

праимо с децата, школу су започела! 
най-старата снаа.усмивка , 

за оня свят. 
по-късно от- — Айде, айде, нейе све толково църно, че 

тая беля! Видим дека съглам дзебнете, 
ама додекД имамо нийе и за вас че има по нещо. 
Лани житце има — има и брашно» Има и месце, 
васуль, компире... Нема да се умре од глад. Само 
че требе летоска малко повече да се работи.

— Е, тате, арно йе тека да оратиш, ама ни- 
ие свикомо по градищата, па са ли че се върча- 
мо на село? — уилно рече най-младият.

— Е, нема да се върчате дибидуз, ама по- 
често че доодите, че попритегнемо кошаре, 
не, кокошкарници, че поразоремо н>иве, 
пиямет че мине!

Чул те господ! — рече най-старата снаа 
и узе та се прекърсти.

Я зину од чудо: не съм Ьу виджевал да се 
кърсти толкова године. Ла си реко: истина йе — 
децата скглам дзебну!

ексклузив- мине и
некак

се върна от 
годишна почивка

духът на
от длъж

на

Кирил Т. Тодоров Кирил ГЕОРГИЕВ
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