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

ВКТННК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ •
ГОДИНА XXIX * БР°Й 1486 * 15 ФЕВРУАРИ 1991 ЦЕНА 5 ДИН.

НА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ В ПОНЕДЕЛНИК СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 114 ПРЕДСЕДАТЕЛСТ
ВОТО НА СФРЮ

ИЗБРАНО Е ПРАВИТЕЛСТВО НА 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ РАЗКОЛЪТ Е ВСЕ 

ПО-ДЪЛБОКТИятЛ^тсН4т^?А?й^ЛСТВОТО * ИЗБРАНИ СА 19 МИНИСТРИ, А ДВАДЕСЕ ТИЯТ ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПО-КЪСНО м м

* ТУДЖМАН И МЕСИЧ НЕ ДОЙДОХА А КУЧАН 
НАПУСНА ЗАСЕДАНИЕТО * НОВО ЗАСЕДАНИЕ — НА 
13 ФЕВРУАРИароднатй скупщина на Сърбия на ет: „Кълна се, че в работата си ще сназ- 

сесия, която се състоя в началото на вам Конституцията и законите и че от- 
тази седмица избра ново правителство на говорно и съзнателно ще изпълнявам длъ 
.Република Сърбия. За председател на жността член на правителството“. Очер- 
правителството е избран д-р Драгутин тавайки основните рамки на бъдещата де 
.зеленович, които след това предложи че йност на правителството, председае гелят 
тири подпредседатели и 19 министри. Два Драгутин Зеленович между другото 'изтъ- 
десетият министър (за наука и техноло
гия) ще бъде избран по-късно, понеже — Репуб лика Сърбия трябва да зи^« 
лицето, което е било предложено за го обективните и субективните си в »пможно- 
зи пост не е искало да поеме тази функ сти за успешно развитие и по-хубав жн- 
Ция. Докато се избере министър, този ре вот на нейните граждани. Сърбия разпо- 
сор ще бъде в компетенция на Зеленович.
Подпредседатели на

Председателството 
СФРЮ на заседанието си 
от 8 февруари трябваше да 
продължи разглеждането 
ма политическото бъдеще 
на страната и обезпечаване 
на условия за функционира 
не на държава до гази до
говор.

ят на Председателството на 
Словения Милан Кучан вс 
ледствие на това напусна 
заседанието.

Заседанието на Председа
телството на СФРЮ продъл 
жи още няколко часа, за 
да се констатират накрая 
разликите поради които не 
е могло да се постигне мно 
зинствено становище за 
преминаване към дневния 
ред.

Заключено е да се насро
чи ново заседание на Пред
седателството на СФРЮ със 
същия дневен ред в сряда, 
13 февруари 1991 година, на 
което ще присъствуват вси 
чки председатели на репуб 
ликите, относно председате 
ли на председателствата на 
републиките и автонолшите 
покрайнини, както и на об 
ществеността да се даде 
възможност за широко за
познаване с хода на заседа 
нието.

на

кна:

лага с природни ресурси, промишлени и 
други производствени мощности, оборот
ни и транспортни 
листи и образовани кадри и с научен по 
тенциал. Важен потенциал на Републнка- 
те е и неизползуваната инициатива на хо
рата.

В няколкочасовите разис
квания на заседанието 
Председателството 
СФРЮ, на което иредседа- 
в а председателят ц-р Бори 
сав йович, не можа да 
постигне съгласие за рабо
та по предварително опове 
стени я дневен ред. До про 
дължение на разговора 
политическото бъдеще 
Югославия не се дойде всле 
дствие разликите в станози

правителството са: 
Велимир Раднвоевич, Никола Станнч, Йо- 
ван Зебич и Слободан Прохаска. Зебпч. 
и Прохаска са и ресорни министри.

След като бяха избрани, членовете на 
новото правителство дадоха следни я об-

напредприятия, спсциа-
I

се

Д-Р ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЧ за
на

ДП ИЗГОНИМ ЛЕНТЯНСТВОТО щата на участниците на за 
седанието за целесъобразно 

на работа в отсъствиестта
на председателя на Републи 
ка Хърватско. Председател-

— В Сърбия всеки трябта да работи своята работа и от това ще ли/ завием 
успехът, заплатата, личния и обществен стандарт

НЕ ДАВАМЕ НЕРЕАЛНИ 
ОБЕЩАНИЯ

Обяснявайки основите на 
програмата за бъдещето ра 
звитие на Сърбия, Зелено
вич заяви, че правителство 
то няма намерение да даца 
нереални обещания, пито 
да подхранва
ни надежди. Изправено пр
ед действителността; така
ва, каквато с, правителст
вото ще сс опита да изп
рави радикално скъсване с 
всяко лентяйство, оиортго 
низъм и примитивна социа
лна демагогия.
_ Сърбия еди.! льт зави

наги трябва да се откаже 
от договорната и разпреде 
лителна икономики, попе 
же това са основните при 
чини за икономическата не 
ефикасност- през последните

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА НА 
СЪРБИЯ ОПРЕДЕЛИХА ЛИЧНИЯ СИ ДОХОДдве десетилетия и полови

на. Налага се да приложим 
последователно всички при 
нципи на пазарната иконо
мика. Политиката не тряб
ва и не може да се явява 
като опекун, пито пък смее 
да злоупотребява със власт
та си над стопанството.

Зеленович обеща, че пра 
разстрои 

„брак“ между

В предстоящото развитие 
на Сърби я на преден план 
трябва да бъде рроизводст 
вото, качеството и резулта
тите на труда. 7рябва да 
разберем, че без това 
кой нищо не може да ни 
помогне. Около 2 590 дола
ра обществен продукт на 

населението в Сър

Всекиму по 4 

средни заплатини

иеосповагел
глава от 
бия определя нашето поло 
жение. Само ако разширим 
тези рамки, ще живеем по 

Настоят*110 труд-

През миналата седмица народните представители в 
парламента на Република Сърбия си определиха заплата
та. Независимо от това дали ще изпълняват представител- 
ската си функция професионално или волонтерски, на-; 
родните представители ще получават същи заплати, ’ кои
то ще бъдат четири пъти по-голе^ш от средната заплата 
в стопанството на Републиката (в сегашния момент запла 
тата им възлиза на 18 200 динара). Разликата между про
фесионалните народни представители и техните колеги — 
волоитери е в топа, че първите цялата си заплата ще по
лучават в Скупщината, а вторите ще получат заплата на 
работното си Място и разлика до депутатската заплата.

Народната скупщина па Република Сърбия наскоро 
ще приема и решение за броя на професионалните народ
ни п редставители.

вителството ще 
досегашния 
държавата и предприятия
та и банките, както и меж 
ду държавата и стопански
те камари, синдикалните 
организации и други обЪдс 
ствеии асоциации. Преавчт 
слството па Сърбия ще сс 
застъпва за съвременна ик
ономическа роля ма дър
жавата, която трябва/ да

хубаво.
ности са предизвикани от 
редица обстоятелства в по
литиката и развитието в 
по-дълъг период, ио те не 
са наша вечна съдба, за- 
щото сме способи и да ги 
преодолеем — заяви пред
седателят на новото прави
телство в народната скуп
щина на Сърбия- (На 3-га стр.)

брой'
Втората среща на писатели 
те от българската народно
ст в Босилеград катоЛговод

Коментар
БЛЯСЪКЪТ НА ИСТИНАТА 

стр. 3

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ВИСО
КИ ВЪРХОВЕ

Отгоаорн
стр. 8КОЯ Е ИСТИНАТА ЗА ВА

СИЛ ТАКЕВ? стр. 4

100 годшш на гимназията в 
ДимитровградОт 1 февруари т. г.

ШЕСТЧАСОВО РАБОТНО 
ВРЕМЕ В „МЕТАЛАЦ" ПЪРВИ ПРАЧКИ В НОВА 

ЮГОСЛАВИЯстр. 6 сгр. 8-9наосновитеД. Зелеиояин обяснява



МАС |и мI ПО с ВЕТА
ВИСОКИ ФУНКЦИОНЕРИ НА НЕОБ- 
В БЕЛГРАД ЗА БОЙНАТА В ЗА-СРЕЩАТА НА 16 

ВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В 
ЛИВА

ВОЙНАТА В ЗАЛИВА

БОМБАРДИРАНЕТО ЩЕ ТРАЕ
и войната в Залива, е„и на необвързани стра

~.р«5 .
За па се стигне до това комплетно договаряне, кое

то Ирак доставя като^основно^урловие^^щгшоммитае зае-

тъквГиТ резолюцията 660 на Съвета за ““
па*ЗаливаДтрябвае/даГесеН^)Тправ^г'анаблюдатсли на Обеди- 

нации Подчертано е. че със започване на миров нации. м и войната би се създали условия и
комплексно решаване на

ЩЕ ДЕСЕТИНА ДНИ? за

снабдяваме на иракскитево 
минци в Кувейт и още нове 
че ще унищожат комуникп 
циите и инфраструктурата. 
Саддам Хюссим обаче ме се 
предава и все по ослро се 
заканва.

тук са „изразходвали * над 
бу милиарда долара.

Кога силите на Кувейт и 
със

Иракското , правителство 
не с приело предложението 
на иранския президент Ра- 
сафджани 
ем и досегашните предло- 
жецпя и инициативи пане 
обвързаните страни — за от 
теглянето от Кувейт като 
предусловие за прекъсване 
на войната в Залива. Баг
дад преценява, че Кувейт 
вече не е „тема за стьлкко 
вения“ и че единствено въз 
можният отговор на „аме 
риканско - циоштстичееката 
и колониалистическа а]ре- 
сия“ е да се формира ис
лямски фронт, който да по 
туши алиансата.

Съюзническите мултина
ционални сили прод ьлжа- 
ват над Кувейт и Ирак да 
хвърлят огромни количест
ва бомби. Наблюдателите кл 
зват, че досегашните бом
бардировки са по-големи ог 
онези през цялата Втора 
световна война и че пред
ставляват началото на теж 
ката драма в Залива. По
край жертвите развалините 
и останалите опостушения 
тези бомбардировки имат и 
друга своя цена 
националните сили досега

на алиансата начело 
САЩ ще започнат сухозем 
ни борби засега все Ъшс 
не е известно. След "вър- 
щането на пратениците %\а 
Буш — министъра на отбра 
мата Чейни и началника на 
Генерал щаба Паул '.от Сау
дитска Арабия4 този въпрос 
се разглежда във Вашинг
тон. Американските и оста
налите съюзнически комен 
дамги в Саудитска Арабия 
преценяват, че в досегашни 
те въздушни нападения са 
унищожени 750 иракски та 
нкове и около 20 ма сто от 
Републиканската гарда,, но 
че това е само половин от 
свършената работа. Относ
но: това все още не е до
статъчно за започване на 
третия военен етап. Според 
генералите на Великобри 
тания необходимо е. бомба 
рдирането да трае още де
сетина дни. Доколкото въз
душните нападение продъл
жат в досегашния темп во
енната ефектива на Ирак 
още повече ще се намали, 
ще прекъснат каналите за

както впроч-

нените
процес за решаване
за започване ^на разговорите залючвайки и палестинския

на
На американската „чер

на листа“ покрай Саддам 
Хюсенн се намира още еди 
Хюсеин — кралят на Йор
дания, който досега бе про 
американски „тампон“ на 
нажежения терен между Из 
раел и Ирак, Сирия и Сау
дитска Арабия, Египет и 
Ирак и Израел и Организа
цията за освобождение на 
Палестина. Сега Йордания 
безрезервно застана на ст
рана на иракчаните като 
провъзгласи войната в За
лива за „нападение върху 
всички арапи и всички мю 
оюлмани. Какво ще бъде 
американското наказание 
засега не е известно. Сигур 
но е обаче, че САЩ ще пре 
изучи и замрази вече изгла 
суваната икономическо-во
енна помощ на Йордания, 
възлизаща за фискалната 
1991/92 година на 57 милио 
на долара.

кризата на 
въпрос.

ЮГОСЛАВСКО-УНГАРСКИ РАЗГОВОРИ

Будапеща признава 
грешката си

Томаш Катоне заяви, че 
унгарското правителство из 
разява съжаление, че е из 
влекло поуки от тоя слу
чай и че е предприело оп 
ределени мерки подобни сл ' 
учаи в бъдеще да не се по 
втарят. Той подчертал ,и 
становището на унгарско
то правителство, че Югос . 
лавия, т.е. нейното правите 
лство е единственият меж- 

жавен партньор на

Заместникът съюзен сек 
ретар на външните работи 
Миливое Максич в поне
делник в Белград прие дър 
жавния секретар в Минис 
терството на външните ра
боти на Унгария Та/маш Ка 
тоне, който в Белград прие 
тигка по инициатива на 
унгарското правителство. 
Максич и Катоне разговар 
яха за проблемите от непо 
зволеното доставяне на 
оръжие от Унгария на Юг 
ославия.

лудър
Унгария и че стабилността 
на Югославия представля
ва траен унгарски интерес

мулти

КОНТРОВЕРЗИИ ЗА ЮГОСЛАВИЯ И БАЛКАНИТЕ
СССР: РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА В ЛИТБАНИЯ

официални, и неофициални спекули на отцепването, 

от Съветскня съюзВътрешната обстановка 
в страната' ни, която е до 
ста контроверзна влияе и 
дава доводи за контровер- деания в страната ни 
зна политика към Югосла
вия 
ней

ведена. Едно обаче е сигу, 
рно: снимката на двамата 
водачи по време на разго
ворите не може да се. отре 
че, както не може да 
отрече че тази среща не с 
била в

по-значително внимание ако 
се има предвид миналото 
на Владхайм, неговите зло Въпреки че Горбачов бе 

против Литваниа през шг- 
налата седмица проведе св- 

плебисцит, подобен на 
оня' в Словения, нс случай 
въпроед „да ли сте съглас

повече ако се има предвид 
че представители на съвет
ския парламент и ■ преди 
референдума изтъкваха, че 
преговорите между Кремл 
и трите прибалтин.кц репуб 
лики мо! ат да има г някои 

_ _ изгледи за успех доколкото'
чна държава“? Оповестени Литванчя, Летония ч Есте
те резултати само потвърди

по
време на Втората световна 
война и човек когато не 
признава почти цяла Еврс 

кръгове, па и САЩ. И официална 
Италия коректно се отнася 

сфери Обаче 
Основ лаеяват нейните десни сили 

и националисти.
Посредс- Стките

сеи от чужбина. Истина ойните центрове са в из- 
вънофициалните 

особено когато се касае за 
извъндържавните 

при нашите съседи, 
ната цел на 
антисоциализмът.

интерес на македон 
скиа народ и Македония- 
Известно е и това, че ВМ 
РО в България бъдещето 
на Македония 
мките на така 
Велика България 
състав, според апетите, тря 
бва да се намерят и големй 
части на Сърбия.

ни литвапската държава да 
бъде независима демокративсе по-често се ог

вижда в ра 
наречената 
, в чиито

всички е Сеиарати 
тенденции на Тира 

на към Косово и
тт поне по врем? на

ха очакванията. На рефере . преговорите „замраз5/г Рсй- 
ндума са излезли над 84 на чки свои законодателни ак- 
сто пълнолетни граждани тове, които са в пр тгиво- 
на Литвания, а за „нездви- вее с Конституцията на 
симост“, фактически —.за СССР и се въздържат от 
отцепничество от Съветския подобни крачки“, 

се изяснили над 
сто, докато ^амо 6,5 

на сто са казали „не ‘. •
Сигурно е, че изход ьт от 

референдума ще бъде 
повод за недоразумения ме 
жду Москва- и Вилнус чсю 
лицата на Литвания). Още

ния
твом различни комисии за 
човешки права, 
емигрантски 
бни югославските

Югосла 
вия не престават. Не прекъ 
сват и апетитите на неофи 
циалните

>сенатори, 
групи и подо 

републи 
ки се' разделят на републи
ки „с пълна

онези, в които „цару 
ва болшевизъм“. В това ог 
ношение Сърбия им е пре 
чка за осъществяване

гръцки кръго
ве срещу Македония. И 
официална

Без оглед 
тити и те учудват. Учудва 
понеже

че са само апедемокрация“ Софиет се зае 
Балкани

съюз, са 
90 наи на тъпва за мир на 

те, за неповредимост на 
границите в Европа и Бал 
каните

са в
с историческото 
което те с нищо не 
гават. Нито пък могат!

противовес и
ПЕРЕС ДЕ КУЕЛЯР ПО 
СЛУЧАЙ ИРАКСКИТЕ ОБ 
ВИНЕНИЯ НА ОН

Войната 
легална

минало,
на _оповерза единна Югосла

вия. В съседна България 
обаче се явяват

новапетитите им.
сили, кои-Когато се гой ори за офи 

циалната политика на на
шите съседи към Югосла
вия — и не само на тях — 
не бива да се не

В.Б.то от старите 
вадят старите и нереализи ) 
ра^и планове към Сърбия 
и Македония-

чекмеджета

\СОФИЯ
Войната в Залива не вод

ят Обединените нации, йо 
тя е легална, понеже Съве 
тът за сигурност позволи 
да се 
заявил

каже, че 
те на думи се застъпват за 
единна Югославия. Не 'мо- 
же обаче да се 
„услугата“, която 
лна Унгария 
Хърватско 
де и позволи тайно да вне 
се оръжие за своите

В неотдавнашния брой 
на „Македония“, вестник на 
партия 
бе предадено Гоцев отрича македонцитезабрави 

официа- 
направи на 

когато й прода-

ВМРО в България 
изявлението 

на един функционер на Та 
зи партия, че се 
ва опасността за

употреби оръжие, 
генералният 'секре

тар на Обединените нации 
Перес де Куеляр 'Цтед&пари 
жкия „Монд“. Той' отхвър 
лил всяка отговорност на 
световната организация за 
сегашната война /на ГБлиз-

«Ий йггйй -зггакйздаЗЛЗр1®нските дружества) доцент Македония живеят около 1 7 м.,?1*“1™' във Вардарска , Перес ле Ч.

лгарски и пазят българските национални обичаи“ Я ”Ра^И];Разполже>щ; арабс

Братство * 15 февруари 1991

„увелича Председателят на софийската
„ Македо- с великобългарски тенденции п-п т-

ния и Хърватско от стра “ интервюто си пред български’ вестник п Р Гоцеи
на на Сърбия“. В този брой “™авае „Няколко милиона българи ча^Гат "п^ гЛед ' "°Д
бе предадена и вестта че ят заявил, че в Югославия жи™" „ *ат д,а ги "Ризна-
в Загоеб са се срещнали а в ГвРЧия около 500 000 бългам 1,5 мшшона.
Д-р Франьо Туджман и вс Гоцев, който

организация на ВМРО
пара

военнй формации. Нашият 
събед — Авсдруг северен

7Рия, е доста предпазлива 
Наистина, в неотдавнашно 
то си турне д-р Франьо Ту 
джман. които обикаляйки 
Европа и САщ кове ковар 
ни планове, се срещна с 
австрийския президент Ку 
рт Валдхайм. 
не заслужава някакво

вои-Това обачее знава тази истина 
че такава ■

и казва 
преси среща не е
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ДА ИЗГОНИМ ЛЕНТЯЙСТВОТО
(От 1-ва стр.)

на съвременната Фискална 
н бюджетна 
чова роля в 
та трябва да 
ботката

за взимане на незаработе- 
нн заплати, но да се обър
нат с лице към работата 
си. Когато 
Косово, вече

полнгкка. Клюизпълнява успешно и ф«н 
книите си в стопанските 
сектори, отраслите п дей
ностите, които и примадле 
жат по естеството на ней
ната роля.

консолидация 
изиграе изра 

данъчна 
система и по-справедливо 
разпределение на цаньч- 
ното бреме на 
ните, от 
предприятията, банки те и 
всички

ЛЪЖИ ЗА СЪРБИЯ
става дума за 
няма да се дана нова

Ьтлреки че на всички са известни фактите 
за държавността, 
демократизацията, гражданските права и за при 
вързаността й към идеята за равноправие на на-

Република е под 
ложеиа на силен външен и вътрешен натиск от 
.шовинистите и сепаратистите с профашистка и ге 
ноцндна ориентация — заяви Зеленович.

ват идеологически 
тически оценки за стопанс
кото и социално положение 
в покрайнината. Тога 
се прави само в 
на разискванията_за един
на Сърбия-

и гюли традиционното свободолюбив,
да» 11.К011ЛПТ- 

граждани те до ще родите и народностите, нашатарамкитеостанали организации.
Икономическите функ

ции, каза по-нататъ < 
кович, ще се реализират са 

чрез бюджета на Репу- 
бликата, който ще се 
мира според

Зеле Председателят на прави
телството призова всички, 
от детската градина до 
държавния 
оплакват и да не стачкува1"

Изтъквайки, че г. трудоу 
строяването ще настане вр 
еменен застой, Зелеповнч * 
обясни, че техноложките и 
икономически

в стра-— Изразходват се големи средства 
та и вън от нея с единствената цел Сърбия и вси 
чко сръбско да се представят 
и болшевизъм. В крайна сметка тези сили искат 
да създадат впечатление, че със Сърбия и сърон- 

се живее заедно в една държава.

МО
като балканщинафор 

принципите връх, да не се
излпш ьци

те не може да 
Учудва упоритостта, с която антисръоската про- 

арсенала на омрази и лъжи, съзпаганда ползува 
даден още преди създаването на Югославия.

ИСТИНАТА ЗА ДЕФИЦИна работна ръка в стопан 
ртвото занапред ще бъдат 
още по-големи, което 
предизвика масово уволне
ние на работници. Прорле 
мът ще се решава чрез фо
рмиране на 
ални
ни заплати на тези работни 
ци. докато си наемрят ра
бота

ТА
Д-р Драгутин Зеленович 

посочи и най-важните зада 
чи на министерствата, ка 
то при това подчерта, че 
най-напред трябва да се 
утвърди истината за дефи 
цита и срокове, в които 
ще бъде погасен той. В пъ 
рвия етап трябва да се въ 
ведат нужните партицила- 
ции на осигурените лица в 
здравното дело. висшето 
образование, а във всички 
фондове и дейности, къде- 
то съществуват възможно 
сти, вместо сегашния на 
чин. по който се определят 
заплатите на заетите. ще 
се въведат платежни и пен 
сионни разряди. Във вто
ри я етап ще се преразгле 
да териториалното разпре
деление и капацитетите на 
образователните, здравни
те, културните и други ор
ганизации в републиката.

Една от най-важггите за
дачи на правителството е 
борбата против специални
те привилегии, митото и ко 
ргпцията, както и против 
други явления о\ социална 
та патология.

ще

отделим соци 
фондове за минимал-

РАЦИОНАЛИЗАЦИя В НЕ 
СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОС

Новото правителство на Сърбия ти

Зеленович категорично за 
яви, че в нестопанските де 
йности трябва да бъде из
вършена по-нататъшна ра
дикална рационализация 

на кадрите и разходите, въ 
преки че това ндма да бъ 
де лесна работа. Същите 
мерки .ще се прилагат и в 

. държавното управление, 
което е изпаднало в хас* ти 
чно състояние. Ще бьде пр 
еразгледана и пенсионната 
система, макар че общо вз 
ето пенсиите не са високи 
в сравнение с развойното 
равнище на стопанството.

Новото правителство на Република Сърбия (на снимката) наброява 22 члена (кога 
то се избере и министър за наука и технология, правителството ще има 23 члена): 
Д-р ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЧ, председател, ВЕЛИМИР РАДИВОЕВИЧ, подпредседател; 
НИКОЛА СТАНИЧ, подпредседател; ЙОВАН ЗЕБИЧ, подпредседател и министър за фи 
нансии; СЛОБОДАН ПРОХАСКА, подпредседател и министър' за развитие и икономиче 

с чужбина; МИОДРАГ ЙОКИЧ, министър за народна отбрана: РАД 
МИЛО БОГДАНОВИЧ, .министър за вътрешни работи; БРАНКО МИКАШИНОВИЧ, ми 
нистър за външни работи; ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЧ, министър за правда; ВЕЛКО СИ 
МИН, министър за селско и горско стопанство; ДУШАН МАТКОВИЧ, министър за ин 
дустрия; НИКАЛА ШАИНОВИЧ, министър аз рударство и енергетика; МИЛЕ ПЕШПЧ,

МИОДРАГ яНИЧ, министър за урбанизъм, жилищ 
ТЕФИК ЛУГИЧИ, министър за търговия и тури 

ДИМИТРИЕ ДИМИТ

ски отношения

министър за транспорт и връзки, 
но-комунални работи и строителство,
зъм; БРАНКА ПЕШИЧ, министър за труд и социална политика;
РИЕВИЧ, министър за просвета; РАДОМНРШАРАНОВИЧ, министър за култура; НИК.0 
ЛА МИТРОВИЧ, министър за здравно дело и защита на жизнената среда; ГОРАН ТРИ 
ВАН, министър за младежта и спорта; ДРАГАН ДРАГОИЛОВИЧ, министър за религии 
и СТАНКО ЦВИЯН, министър за връзка със сърбите вън от Сърбия-

Блясъкът на-коментар истината
ше изобретение, а просто цитираме, и то цос 
ловно, заключението на един 
форум пред виенската, значи австрийска теле 
визия на тема „Отпорите на армията против 
демократическите промени в Източна и Юж
на Европа“. И то форум, на който между дру
гите има честта да присъствува и водачът на 
управляващия в 
Пучиик.

Ето защо напълно оправдано очите 
всички доброжелателни хора у 
им е при сърце истинската демократизация, 
са отправени именно към Югославската наро 
дпа армия и нейния 
Председателството на СФРЮ, конто са решени 
„докрай“ последователно да изпълнят конститу 
цпоипата си задача в опазване сигурността на 
всеки наш гражданин 
лост на родината. А това потвърдиха 
ланските майки на протестните си събрания на 
вред из страната, които потърсиха вместо с пу 
шкн, рожбите им да боравят с комшоторн. 
Защото това е най-сигурният път към 21-и век 
и общоевропейския дом.

Още от създаването си ЮНА винаги съз 
иателно и докрай е изпълнявала конституци
онните си функции и задачи. Няма причини и 
сега да не направи това, за да излезе на бяло 
видело истината и то в целия си ръст, без ин
формационни или каквито ц да било други за
веси. А тя, истината, макар и многолика все 
пак си е една-единствена, и рало или късно 

излезе на бяло видело. Колкото по-къс
но направи топа, толкова 
бъде нейния блясък.

внасяне па оръжие за лоза-зове нелегалното 
копни, полувоенни или паралелни военни фор 
мации, и то по време, когато над всеки вюр 
стопански колектив в „лийепа наша“ се е над 
весил мачът на фалита? Или призоваването па 
една велика световна военна сила против соб
ствената си родина, колеиичене пред Кург Ва 
лдхайм, па когото поради фашисткото му ми
нало тази същата велика сила забрани когато 
и да било да стъпи на нейна земя? Ме с чи ме 

повече ,от анархия отказването да се изпра 
обвинените, п

колкото по- 
те болятИстината е като

вече гледаш в него, толкова повече 
очите! _ казва великата народна мъдрост, по
родена от хилядолетен опит.____________________

Няма съмнение, че тази мъдрост е добре 
известна и на хърватските „върховници“, кои- 

неимоверни усилия, за да отклонят 
всичко на собствения си народ, а 

югославяни, дори и па ме 
ждународната общественост, от фашисоидни- 
те си стремежи към държава, в която да има 
място само за един народ,една вяра. А за дру 
гите: „това се знае, куршум в челото, в коре
ма, бомба в квартирата, а за жени, деца, това 

Ковейки такива планове, от които на вс 
еки почтен човек не може, а да не настръхна! 
косите, да не се повдигне от гнус корема, хър 
ватските „върховници“, като че 1°
бравят няколко прости истини. Или "о-™4"“ 
не се пита..." И всичко това под бульото па 

по-бързото навлизане в

слънцето международен

Словения „ДЕМОС“ Йоже
то полагат
очите преди 
сетне и на всички

на
нас, на коитощо

вят пред лицето на правдата 
то основателно, за тероризъм и подготвяне па 
военен бунт не само високопоставени го мини
стри Шпетел и Болкооац, по дори и па Во
лани, отвличането и злепоставянето па журпа 
листи, само защото са от друга република и 
друга националност? И то именно по време
то, когато на нагорещения пустинен пясък и 
арабско-персийския залив се предоставят 
зможпо най-добри условия за следене от мяс
то и информиране за една наистина жестока 
пойна! Или какво друго, освен анархия, е да
ването подслон па водачите на албанските се- 
цесиописти от Косово Юсуф Каракуши п Ю<> 
у<1> Зейиулаху вместо да бъдат изправени пред 
у 1 органи в една югославска репу
блика. Вместо в далечна Южна 1 Америка, Па 
пагуай например, враговете па Сърбия, и, раз
бира се, па Югославия, намират убежище, в 
част от самата тази Югославия-

А когато в някоя страна откаже вси г- 
ко когато увисне опасността от хаос и анар
хия армията е единственият фактор, който 
ХИ"’ Спомогне нещата да се върнат^ РВД »

главнокомандуващ

н териториалната ця- 
и югос-

въ-

демократизацията и 
Европа.
не желаят да погледнат 
на отдавна заклейми фашизма, като 
чен период в историята на човечеството, 
ро, „старата дама" не търпи нарушаване 
веднаж уточнените договори, както това ■ ’ 
вят вьрховнйцяте", и трето, Тази толкова » 
лана” Европа отдавна обяви безмилостна вой
на на тероризма и анархията.

А какво друго, ако не тероризъм и амар 
хия, е всичко онова, което се случва 
-гско след идването на власт на ХДЗ . 
ка документално бе представено въ, I 
на Съюзния секретариат за народната < 'бра а 
и Застава филм"? С какво друго име да се па

истината. Първо, Евро 
иай-мра- 

вто- правосъдпигсмм

все ще пб-ослепителен щемо
же да
страната да 
се разберем: не

навлезе в нормален
става дума за някакво си Впнчс Ботосвна-
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д-р БОРИСАВ ЙОВИЧ 
ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЖЕ 
НИТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ ЩЕ НАПРАВИ ВСИ 
ЧКО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ 
БЪДЕЩЕТО НА СТРАНА

МИТИНГЪТ НА ЖЕНИТЕ ПРЕД ПАЛАТАТА НА ФЕДЕ 
РАЦИЯТА тшш

За децата - любов, 

а не-война ТА'
‘ _: Уверен съм, че Пред
седателството на СФРЮ *Де 
направи всичко, за да ооез 

бъдещето на страна
та и мирно решаване 
кризата, каза председателят 

Председателството на 
Борйсав Йович 

делега-

печи на* На 8 февруари 1,991 година пред Палатата на фе- 
лпшшг, който организц- 

Движелнсто на жените за 
„За мир, за сво-

дерацията в Белград 
ра Инициативния комитет на 
запазване на Югославия под название 
бода, за хляб"

се състоя
на
СФРЮ Д-Р 
пред осмочленната

на жените, която мупия
връчи исковете 
ниците на митинга, състоял 

Палатата на Феде

на участ-КопичБелград, Ержебет 
от Нови Сад, Душапкд Са-

На платото пред здание
то на най-високите федера 
лни органи се събраха око 
ло десет хиляди участници, 
на митинга, предимно же
ни, които изразиха протест 
срещу най-новите събития 
в страната, особено в Хър
ватско. Дойдоха жени. от 
различни краища с транспа 
ренти, на

„Армио, не попускай“. „Хър 
ватски. майки, и вие имате 
деца“, 'Политици, борете се 
срещу злото з себе си“ ...

се пред 
рапията.

Председателят на Предсе 
дателството на СФРЮ до 
бави. че на1 митинга гледа 
като на подкрепа на усили 

Председателството 
демократично

бич от Тнтоград, Вукадии 
ка Косгич от Белград, Мил 
ка Живковпч -от обувната
промишленост „Белград” 
Бранистава Витич от 
град, Милена Буха от Гра
дина, Милуика Чекаиович. 
от Кралево, Соня Шчепано- 
вич от Прмщина,, йемпца 
Половина от Книн и Зорка 
Раичевич от Белград.

С бур1|и одобравяния е 
приета листата от ллт иска 
до Председателството на 

Имаше транс) 1аренти от СфРю, Скупщината на 
Крагуевац, Инджия, Урзше 'СФРю и Съюзни я изпълни 
вац, Ниш, Белгоад, Лазаре- телен съвет. От иай-високй- 
вац, Куманово, Валево, Кн- те съюзни органи се търси 
ин и' други градове. Апло- преди всичко „безкомпро- 
дираше се на Югославия. мисно провеждаме на реше 
пееше се „Хей славяни', нидта на Председателство- 
скандираше се: „Месич — то на СФРю и ССПО 
вън“, „Арестувайте Щпе- разоръжаване на всички па 
гсль‘\ Митинга от името .па равоенни формации и връ- 
Инициативния комитет на ща не на оръжието з скла- 
Движението на жените на- довете под контрол на 
чело с Братислава — Буба ЮЬА“. Търси се след това 
Морина, откри Гордана Ру- „спешно да се поведе мака 
йевич от Белград. зуемо следствие срещу ли

цата. отговорни за нелега
лен внос на оръжие в Хьр 
ватско и въорт>жаване вг 
членовете на ХЦЗ, качто и 
з.х планиране на бунт спе- 
ШУ ЮНА и фашисоидиата 
разплата с невинното насе
ление“ Търсят се оставка- ' 
та на подпредседателя на

Бс.ч-

ята на 
за мирно и 
решение на проблема и че 
ще запознае Председателс 
твото с исковете, които са 
му връчени.

които пишеше:

— Вашият митинг 
за Йович, напомняйки че 
говори в свое име — е във 
функцията разрешаване на 
кризата, за мир в , Юго
славия и бъдещето на на
шите млади поколения-

Заблагодарявайки за под
крепата и доверието, йзка 
зано на Председателството 
на , СФРЮ- Д-р Борйсав Йо
вич каза. че провеждане 
на петтгенията зависи и от 
доверието и подкрепата на 
народа.

Рабия Шубич, връчвай
ки исковете на участници- 
те от митинга на жените 
каза. че намерението им е 
да призоват всички майки 
да им се придружат, поне 
же са загрижели за съдба
та на страната. Въоръжени
те паравоенни формации вн 
асят неспокойствие в май
чините сърца, подчерта тя-

ка

ЩайМ*
От протестния митинг на жените в Белград

Председателството 
СФРю Стипе Месич, с ог
лед на това,уче със своето 
поведение и действуваме за-

те съюзни органи ?л. търси 
да „не позволят разпадане 
на Югославия и обезпечат 
условия въз основа га на до 
говор на народа, патриоти 
те и родолюбците, на които 
Югославия е обща я един
на роднина. Югославия на 
лргла на 21-и век, да се 
развива като свободна, де

па

за

гоьаря насилствено рушене 
на Югославия и вместо сво 
бодно и щастливо детство, 
на депата на Югославия се 
предлага воуна“. Оставка се 
търси и от Анте Марчович, 

като председател 
изпълнителен 

СсЕет пе е предприел съот
ветните мерки срещу пкоио 
мическото и политическото 
рушене’на Югославия“.

„кс и то 
на Съюзния

мокра'» ична държава на ра 
вноправии хора, които :ки 
веят от своя труд“.

На митинга говориха Ра
бия Шубич от Сараево-Лю- 
бгща Серафимовска — Ми 
трович от Куманово, л/бе- 
хар Реуфи. — Шабаиович 
от Косово; поетесата Мира 
Алечкович, Зорка Джукич 
от името на СУБНОР на

Митингът, който започна 
в !3 часа и продължи- час
и половина протече без ни- 

И накрая от най-високи- то един инцидент.

КОЯ Е ШИНАТА ЗА ВАСИЛ ТАКЕВ?
' Моето име, Васил Такев, 

често се споменава на ст 
раниците на в-к „Братство * 
и в ТВ-журнала. В

на мандата. През 
реших д а мина на работа 
в цеха за конфекция и от 
1 септември 1989 г. до днес 
съм ръководител на 204 ра 
ботпика в 
работи успешно..

юни аз от обществена площ“. Исти 
още па 15

е, че бях директор на 
предприятието „Слога“

направих къща в Ниш, 
но не е вярно, че съм нап
рави л каквот о и да било 
нарушение на законите 
на обществения 
тогава

тина че съм карал й сега кар^м 
обществена кола, обаче ви 
наги за обществени цели. 
Вместо да ме вози служе-- 
бен шофьор, на което имах 
право, аз подложих живо 
та си на опасности.

Съвсем не е точно твър
дението на Стоичков за за 

работниците в 
цеха за конфекция и на 
мен като ръководите# на 
този цех. През 1990 година 
от предприятието получих 
заплата от вкупно 67 367,60 > 
динара- и от Републиканс
кия фонд за изостаналите 
краища стимулативни до 
бавки от вкупно 76 025,30 
динара.
11 949,40 динара 

Целта

ната е следна: 
октомври 1952 г. моята май 
ка е купила от Любен Чи- 
пев нива в местността „Ма- 
гурка“. В договора, кой 
заверен в съда и носи да
тата 20 I 1954

исиповече
статии и емисии бяха посо 
чени обществените ми ре
зултати и затова ползувам 
тази възможност да кажа 
на авторите им, че са ми 
вдъхновение и главна опо
ра за още по-резултатна де 
йност. Други пък пишат лъ
жи и клевети, надявайки 
се, че по този начин ще ста 
пат обществени дейци, 
неже това не успяват с ис 
тинска .обществена ■ дейност. 
Досега им отговарях

този цех, който 
Функция 

• та председател на ОС изпъ
лнявах волонтерски от 
9 1989 до 30 11 1989 г. За 
месеците септември, октом 
ври и ноември 1989 година 
получих 6015.45 динара во
лонтерски добавки, а не за
плата, както твърди авгоръг 
на статията. Божилов 
ка да каже, че за

то е и
морал. И 

имаше клеветчии, 
но не успяха да ме дисква 
лифицират с лъжите 
Уверен съм, 
ма да успеят. Не е точно 
твърдението 
оичков, че, съм платил»

г. за грани
ците на нивата между дру 
гото пише:

1
„коя граничи са 

севера државног пута 30 
до днес

си. платите на
че и сега няметара“. Оттогава 

нивата е заградена от 
страна с плот който показ
ва, че тази нива има соб
ственик. Всичко това е из
вестно на всеки честен гра 
жданин на Босилеград, кой 
то е минал и погледнал ни
вата. Валявичарски се 
та: „Къде е тази 
Аз отговарям: власт 
а тези, които са

тази на Велин Стпо- стро
ителния материал по-малко 
от фактцческата 
Това се

ис-
му цена. 

докуме
всички

„ МОИ ооществени работи съм
родната поговорка „Кучища платен много. И това не е

ви-л не- гггглв
левизията! по™ хе Те зТ пр^наТежТосхи^Та^а 

отговор, а сега та и волонтерски доб™ 
го правя това, понеже раз- за 11 месеца на 1989 год-1

кТе” ”Ч°ВеК МОЖ6 Да ?а са точно 9760,60 динара. Е" к™ ' , Според данните, които -
мьцн”Т9п ™° °« 21 декс В2РИХ над петдесет лица' в

• стзТяТ9 на об;цината са имали по-голе
Пв. ,о„п Васко Божилов ми заплат и от мен като гп 

” заплати за председате едеедател на Общинската
иЯклево™Т°а ЛЪЖИ “^пщина (заплатитеи хелевсти, а истината 
дна:

с на вижда от 
нтите които имам. 

Като председател на ОС 
пт»лСе съгласих Ходжалари 
Шефит да построи обект в 
центъра на града, на мяс
тото, на което градоустрои 
ственият план не позволя
ва изграждане. Гражданите 
подкрепиха моето станови 
Ще, че на Шефит трябва
Да се ДаДе локация 

градоустройствения
ан, което може

пи 
власт?“ или средно по 

месечно.има, 
правили 

нарушения, рано или къс 
но, законът ще ги 
Мен ме' крепи 
ната, упорита й резултатна 
работа. След смъртта 
майка ми

на авторите 
споменатите статии и 
тия, които им помагат не 
е да докажат, 
онова, което

на
на

стигне, 
само чест- че е истинапро- те пишат, по 

неже знаят, че е истина тс 
ца, което написах аз в тоя 
отговор. Тяхната цел е съв 
сем Друга: с пропаганда 
сред. населението да нару
шат моя авторитет на об
ществен деец.

на съгласвъпросната ни
ва е разделена половин на 
мен,

но пл
л Да се про-
вери в съответната обшинг-

откажа от маС^Гси“ че в
. Шпълнителни^>еДСеД^^°Дяа

ари 199РГг^а°е пу|^ Б°Т 1982 Д° 1989
™вСТоаЛосиле®еа™?вС1°0 ме^Гд^ н°
ято също се изгасят лъ>га г,ш> фа®ри1си- Стоичков заб 
и клевети. Той повтаря лъ на не гъм „л СПОред зако- 
жата за двете заплати, на грижа тези Да се
която вече отговорих. Ис- ботят успешно1”Истина 'е

половин на сестра ми 
и аз няма заим се

движеха от 12 000 до 23 000 
динара). Като ръководител
1? 130Ха ПОЛучих заплага от

е сле
1На 24 февруари 1989 

щикската скупщина взе ре
шение, с което се съгласи 
аз да мина на постоянна ра 
бота в един от двага нови 
цеха. на ЕИ от. Ниш или 
на „Дървена звезда“ от Кру 
шевац, а функцията 
седател на ОС да 
вам волонтерски

г. Об ръководи
тел и честен гражданин на 
Ьосилеград. Гражданите об 
аче знаят за 
ния» знаят 
мен и аз

динара вкупно.
Вестник „Братство“ на 18 

януари 1991 година публи
кува статия на Александър 
Валявичарски от Босилегр
ад, познат като „Санде Тре 
перски“, в която той твър
ди, че „в местността „Ма- 
гурка“ съм присвоил

съвет .у Пр 
Общинската тези намере- 

истината за
се надявам, че 

пак ще имаме възможност 
Да се представим пред съ
ши я този народ.

Напред! Към 
ви победи!

пред- 
изпълня- 

до края нови трудо- 
Васил Такев, Босилеград

част

Страница 4

Братство * 15 февруари 1991’



СК — 
ГРАД

ДВИЖЕНИЕ
ЗА ЮГ ОСЛАВИя В

•ОБРАН ИНИЦИА 

ТИВЕН ОТБОР
ДИМИТРОВГРАД :'

НЕОБХОДИМИ ПЛАНОВЕ НА 

„ДЪЛГИ РАЗСТАЯНИЯ“
В Димитровград 

ми февруари бе 
заседание, на 
мен
на Съюза на 
— Движение

на ос- 
проведено 

което е
етп°?Иентирани паРтаи 

о<Ьо,- =1 СПОред Гашич “ 
отбои л«?ЖДаВа с над двеста хи

заКЮгоИСТИ1е ски отбори06 4 400 °бЩИН 
и ведно направена °промо- Инак
лагайки ^ основните °бРа? 
на. Движението 
вид председателят

Неотдавна Изпълнителни -голямо внимание в момен- 
ят отбор на Главния отбор та. 
на Социалистическата пар
тия на Сърбия посвети .го
лямо внимание на стопан- положителни промени, пре-
ското положение в Димит- ди всичко в развитието на
ровградска община. Беше обществото в полза на сто
изнесено, че стопанството панството >— изтъкна Геор
се намира в доста затруд- гиев. Действуваието на ико 
нено / положение, джиро-сме помическата и стопанската 
тките на повечето предпри 
ятия често са в блокада.
Все по-трудно става разпла 
щането между предприяти
ята, така че в незавидно по 
ложение са и ония, които 
добре стопанисват. Общата 
неплатежоспособност „за цу- 
шва“ стопанството. В така
ва обстановка иа заседани
ето . на СПС се чуха реди
ца предложения мносо от кар че стопанството посто- 
които по-късно бяха прие- янно набляга към намаля-
ти като заключения. Попи вале иа даждията за общо
тахме Милорад Георгиев, се потребление — до това не 
кретар на Изпълнителния се стигна, 
отбор на СПС на кой въл1ц Като голям проблем Гео- 
рос. по негово мнение, би ргиев посочва и това, че 
трябвало да се посвети най се действува на „къси.раз

при
пог

стояния“. Нито едно обще
ствено предприятие В общи 

— Реформата на стопан- ната — каза М. Георгиев — 
ската система не доведе до няма план на дългосрочно

развитие.
Сега плащаме сметката и 

на дългогодишното меко от 
ношение към неуспешните 
стопански организации. Бав 
но се разделяхме с отживе 

система не дава ни мини- _ лия начин на стопанисване, 
мум условия за работа на Трябваше на успешните да 
пазарни начала и това не- даваме повече насърчейи^, 
що спъва и ония предпри а на неуспешните да не се 
ятия. които работят добре. дава вечно шанс да продъл 

Друг въпрос който загри жават, но да. потърсят ня- 
добави Георгиев каква преориентация и да 

станат, ако е възможно, ус 
пешни и те.

В този смисъл ще бъде 
необходимо да се изготвят 
планове за консолидация 
на предприятията, като се 
тръгне от кадрите, органи
зацията на производството, 
изучаването на пазара и 
износа.

инициативен

партията е органи 
зирана като югославска 

регионално, общинско и 
местно 
ликанско

цели 
за Югосла равнище без репуб 

организиране и 
Ще сътрудничи с всички ле 
Условие, че няма

на регио 
налния отбор Ът Ниш, Ми

разправим

жава
— това, че не са достатъч
но ясии мерките на иконо
мическата политика в нас
тоящата 1991 година. Ма-

)

М. А.

СЛЕД ПОСКЪПВАНЕТО НА ТОКА И РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНА 
ТА МУ ЗА ИЗВЕСТНО ЧИСЛО ДОМАКИНСТВА

От промовнрането на СК—Дю в Димитровград бавно пристигатИсковената има голям интерес, кс 
лан Гашич изтъкна, че тс 
ва е желанието с демокра 
тични средства да се .протн 
вопоставят на хаоса, омра 
зата, социалната беда, как 
то и борба за федерация 
Затова и основната поръка 
от програмата на партията 
е в девиза: ..Народи на 
Югославия, сплотете се!“ 
За досегашната активност 
на партията нашир из стра

по основните 
— единствена

определения 
федерация 

социалистическо устройст 
во и единствена армия.

На събранието е избран 
общински 
бор който трябва _да ирис 
ме решение за формиране 
на общински отбор. Наче
ло на инициативния отбор 
е избрана Иванка Петрова

След неотдавнашното по 
качване цената на тока, Пр 
едприятието за електроене
ргийна система в Сърбия 
прие и решение за намал 
яване цената на изразход 
вания ток за материално 
по-слабостоящите домакин 
ства. Искове от страна па 
тези домакинства обаче ба 
вно пристигат. В центъра 
за социална работа в Боси 
леград например (според 
решението на Работиичес 
кия съвет на „Електрораз 
пределителното“ в Лесков- 
ац исковете 'се подават 
Центъра, който сетне ги 
предава на предприятието) 
допреди една седмица ня
маше подаден нито един 
иск.

макинства, което е в сила 
от началото на годината 
ще бъде валидно до 30 юни 
т.г. Разбира се, доколкото 
валидността не му се про
дължи. Затова е необходи
мо заинтересованите дома 
кинства час по-скоро да по 
дадат искове и да използу
ват възможността, която 
им предлага 
предприятие за 
нергийна система в Сърбия.

кинсдва цената за, изразхо 
дваната енергия ще се на 
мали с 25 на сто при усло
вие месечно да изразходват 
до 1200 киловатчаса (през 
така наречената лятна гари 
фа), т.е. до 300 киловатча
са през зимния период. До 
колкото пък посочените до 
макинства месечно изразхо 
дват до 150 килватчаса, ня 
ма да заплащат нищо.

Решението за намалява
не цената на тока за мате 
риалцо слабостоящите до-

инициативен от

А. Т.

сдруженото
електрое-БОСИЛЕГРАД

Нараства броят на 
членовете иа СК-ДЮ

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

Интересът за зачленяване в Съюза на кому 
— Движение за Югославия в Босилегрл занистите

дека община е голям. Въпреки острите критерии, 
които се прилагат за всеки член

уведоми председателят на инициативния 
отбор ГЛИГОРИЯ СПАСОВ, в СК—ДЮ вече са 

60 души. Най-много в Боеилег- 
Райчиловци, където вече има условия

в партията, ка-
Кои домакинства имат 

облекчения? Решението закто ни наемите - временнонамаляване цената на из
разходвания ток се отнася 
до домакинствата, конто по 
лучават социална помощ и 
домакинствата па пенсиоис 
ри, чиято пенсия възлиза 
ма 40, т.с. 50 иа сто от сре 
дпия личен доход в Репуб
ликата. при условие ос
вен пенсията да нямат дру 
ги приходи п домакинства
та, нито пък недвижими 
имоти, освен жилище, в ко 
сто живеят. Иа тези дома-

се запленили над
рад и село
за формиране на местни организации, които тези 
дни ще бъдат формирани.

Председателят на 
тория Спасов, подчерта, че
дача на отбора е представяне иа програмните 
ределения на тази партия с оощоюгославски ' ара 
ктер и зачленявансто иа нови членове, особено в 
районните центрове, Долно Тлъмино, Долна и 
Горна Любата и Лисииа. Разбира се, активността
иа СК__ДЮ ще бъде насочена и към останалите
села в общината.

дложената цена на наеми
те, тя трябваше да се уве
личи със 142%. Този про
цент е определен въз осно 
ва на факта, че според за
конните предписания за 
амортизации на 16 594 м2, 
колкото е жилищната площ 
в общината, трябва да бъ
дат обезпечени 188 656 ди
нара месечно, за инвестицн 
онно поддържане на съща 
та жилищна площ още 
94 328 динара и за законни 
и други задължения 90 555 
динара или всеки месец по 
373 538,70 динара. Според 
това до края на годината 
един метър квадратен жил 
ищца площ трябва да стру 
ва средно 21,60 динара. Ма 
кар че това е значителна 
сума, друг избор няма, по 
неже посочените средства 
трябва да бъдат обезпече
ни, а увеличените наеми са 
единственият начин за то
ва. Друг е въпрос дали да 
бъдат увеличени на два 
или четири пъти до края 
па годината.

На сериозно ннснстнртпе 
па председателя на Обши 
пскня синдикален съвет чл 
сновете иа Изпълнителния 

временно отсрочиха 
наемите в

инициативния отбор Гли 
занапред основна па

ом

съвет 
покачване на 
Димитровград

Предложението на Фон
да за пътища, комунална 
и жилищна дейност 'нае 

за тази година да бъ-
м.я.

мито
цат увеличени два пъти с 66 
па сто сега и е 84 па сто 
па 31 май — не мина, тьй 
като от Синдиката упорито 
настояваха да се спазват за 
кЬппите разпоредби, спо- 
Р<*Д
края на тази година тряб
ва да достигнат икономиче
ска цена, но това да стане 
па шест мъти. Тъй като ве 
че е февруари остава това 
да стане иа четири пъти. 
Затова Фондът и Заводът 
за цени трябва конкретно 
и с точна сметка да излез- 
пат отново пред членовете 
ма Изпълнителния 
на едно от следващите за
седания.

Що се отнася до новопре

ДИМИТРОВГРАД

Телефонни постове на границата
конто наемите допостовете ще бъдат поставени и пя коя отИма изгледи за предстоящия турис

тически сезон един важен въпрос ма 1ра. 
ничния пункт Градини край Димитров
град да бъде разрешем. Именно, кантони 
уведоми Сотир Панайотов, управител ма 
пощата в Димитровград, дирекцията 
ПТТ-сьобщенията в Белград е взела 
предвид искането на димитровградска: а 
пони 'за откриване на телефонни посто
ве на граничния пункт.

Тези дни в Димитровград с преоива- 
вал Милан Прийич от ПТТ-Белград, като 
е дал увещания, че в най-скоро време и 

проблем ще започне да се решава. 
В момента още не е известно дали 11П- 
Белград ще строи своя сграда, или пък

'съществуващите.
По тркъв начин туристите ще 

ат улеснени, а телефонните постове 
смени, непрекъснато

бьц-
ще
отработят в две 

7 __ 21 часа, а рогато има нужда, п попа
-дълго.

С. Панайотов също ни уведоми, чссе 
обсъжда възможността и за телефониза
ция па район' Забърдис. Засега телефони 
има в село Сммловцм (20), докато в ско
ро време се планира в целия район да 
бъдат въведени още 300. Тези постове ще 
бъдат разпределени в Смиловци, 1 адеи 
иа, Бребсвиипа, Пъртопопмици, Мъзгош и 
В.‘Одоровци. л-

в

съвсг

този А. Т.
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пппизвпдствп самоуправление

„5 септембар" ще работи като 

предприятие

стопанство
ОТ 1 АПРИЛ 1991 ГОДИНАВ ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ

НА

НАМАЛЯВА ЧИСЛОТО 
НА ЗАЕТИТЕI

Босилеградска об-Към края на миналата година в 
щина имаше над 350 зарегистрирани частни работилници. 
Интересованнето за откриване на работилници миналата 
година се увеличи: бяха закрити 24, а открити 57. Иите- 
ресозанисто не намалява и сега. За разлика от по-рано се
га обаче намалява числото на заетите в частния сектор. 
Собствениците на работилниците уволняват работници 
понеже, както казват, нямат икономически интерес да 
имат работници за които според най-новите закоиопред- 

виеоки облагания.

ч

>
Това заяви Раднвое 

Андонович, заместник 
•генерален директор 
на „Застава" от Крагу 
евац, на прескопферен 
ция в Ниш

писания заплащат
надежда посредстзом тяхВсред новооткритите, ра

ботилници ■' през миПапата. оързо да се обогатяват. Ня-
година 36 бяха 'зидароетро- кои от тях обаче вече сега

и подобни па тях, са разочаровани понеже
четири в областта, на трай- икономическата сила. па па
спорта и 17 из областта иа селението спада, 
търговията ■ гостиликчарст- Какво предприема Обши 
вото обекта за различни нската скупщина за дребно
други услуги, кахзиТо са то стопанство в общината?
видео-клубове, билярди. ,и. . Покрай това че полага уси-
пр. В услужното занаятчии лна да намалява общииски-
ство изобщо работилници. те облагания на замаятчпи- 

. има малко. По всичко личи, те тя други по-значителни
че Босилеградска община възможности

Известно число занаятчии 
обаче не са Доволни и от 
тези облагания.* Органи на 
ОС уредиха една площадка 
край река Драговищица.

• където ще бъдат построени 
осем временни павилиони

ителни

засега няма. дина ще работи като само
стоятелно предприятие в ра 
мките на „Застава“.

В рамките на горния въп 
рос Андонович беше попи
тан няма ли заплануваният 
в Косово подобен цех, 
който бяха публикувани ин 
формации в печата да под- 
рдулишката фабрика? 
местникът-генерален 
тор на
зка с това изтъкна:-

' „Застава“ в Сурдулица
За да доближи изделията Власина, Андонович заяви: 

и услугите си до бъдещите 
купувачи на автомобили в 
Ниш и Нишки регион, сло
жното обществено предири

IIще остане без занаяти, кои 
то тук с десетилетия облек 
чаваха всекидневието на на
селението. По една клидру 
га причина тук изчезнаха 
или са пред изчезване пове- 
чето такива, 
няма нито един бръснар, 

казанджия, сарач, 
Липсват

— Нашата фабрика за 
производство на микромо- 
тори и други авто-части „Пе 
ти септембар“ в Сурдулица, 
която работи в състава на 
предприятието Юго-автомо 
били“ все повече се потвър 
ждава като реномиран ггро 
изводител, работи добре и 1 
има хубави перспективи. 
„Пети септембар*? развива 
успешно и все по-йнтензив- 
но сътрудничество с йзвест 
ната английска фирма „Лу- 
кас“, производствената про 
грама все повече се разви
ва и реализира 
естно капиталовложение с 
англичаните и това развой
но определение дава и ще

ятие за производство иа 
автомобили „Застава“ от 
Крагуевац през миналата се 
дмица откри автомобилен 
салон в Ниш. в рамките нл 
своя филиал в този град. 
По този цовод еб състоя 
пресконференция, на която 
Радивое Андонович, замест- 
ник-гене

Б ебщннаса
и те са дадени на заиитере 
совани лица. Очаква се тук 
наскоро да започне, изграж 
дането, а сетне да се от
крие една обущарница. бръ 
снариица, ,работилница за

за
колар,
грънчар, шивач... 
обаче не само занаятчии за За-
така наречените стари зана 
яти, но и за повечего нови.

Кои са причините за със- бижутерия, фризьорска ра- 
ботилница,

дирек 
„Застава“ във връ-

тоянието? Сигурно е че има 
повече. Без оглед, че не са 
обстойно анализирани една 
от. тях4 която посочват зана

складкарни- 
ца и работилница за бюрек рален директор 

„Застава“, говори за значе
нието на това начинание и 
за някои 
на региона като значителен 
пазар на автомобили, а сл-

на
и други печива...

Без оглед че числото па 
работилниците общо ' взето 

а об-
— Ако сме решили да по 

строим подобен цех в Ко
сово, това значи, че сме из

ятчиите са високите данъч
ни облагания, по-специално 
за здравна и пенсионна оси ществена цел
гуровка. Липсват обаче и то трудоустрояване
кадри. Досегашното средно се осъществява. В гповече-
образование прчти- на даде то от тях. работят по един
млад кадров потенциал -за - -двама души, . От началото 
занаятчийството. Трябва да на тази година досега соб-
се подчертае и факта, че ствениците на работилници
едни напуснаха производс- те са уволнили около 35
твеното и услужно занаят- работници. Главната лричи-
чийство и се ориентираха на, както подчертават те,
за търговия и гостилничар- са високите данъчни обла-
ство. Други откриват рабо- гания, които трябва да за-
тилници (търговски, кафе- плащат за работниците си.
пета, видео-клубове...), с Е. Б.

характеристики
не намалява една ДРУГ

^величено- като свъм-
вършили необходимите про 
учвания на пазара, въз ос
нова

не ед това отговори на пове
че въпроси, зададени от 
присъствуващите журнали 
сти.

на които смедава все по-високи ефекти. 
Затова ние

напра
вили извод, че такъв цех 
ни е необходим за успеш
на борба на пазара. Затова 
този цех няма да навреди 
на перспективите на „Пеш 
септемоар“ в Сурдулица.

в „Застава“ ре- 
шихме на тази фабрика да 
дадем шанс за още по-го- 
ляма афирмация и

Отговаряйки на въпрос 
- на/ редактора на радиопре

даването за българската на 
родност Ванче Богоев във 
връзка с дейността и пер
спективите на цеховете

по-ната
тъшно развитие и в унисон 

наше определениес това
„Пети септембар“ в Сурду
лица от 1 април 1991 го-на

К. 1.

ОТ ПЪРВИ ФЕВРУАРИ Т. Г.
мане на нови кадри, преди 
всичко ръководител на про 
изводството, комерческа и 
финансова служба, .инже- 
неР за подготовка' и разви
тие и самостоятелни комер 
чески референти. Разбира 
се, не би било 
досегашната

Шестчасово работно време в „Металац“
Предприятието „Металац * е първото предприятие в 

Димитровградска община, което от първи февруари 
де шестчасово работно .време.

частично активизирани 
щности, - без истинска 
зводствеиа програма. която 
е на полуиндустриално за
наятчийско равнище. При 
това, изтъкват тук, произво 
дителноста на труда не оси 
гурява ни минимална аку- 
мулативност и рентабилно
ст. Отделен проблем

мо- как да се
изводственият процес ПрРед 
приятието не успява да се
гиЯе^ОДИ и от ^редовните" суоективни слабости.

Въпреки че общината 
отнася като мащеха 
ва малко

въве- прои- в духа
работа, ако * и 

тук не търсят опора в соб 
ствени сили-, така 
от тези работни 
бъдат

на

Както ни осведоми днре- дълг, вместо който са по- 
кторът на предприятието лучили само4 динари) заети 
Чедомир Стойкович, по то- те са се намерили лйце сре 
зи начин трябва да бъдат- щу-лице с няколко факти, 
спестени от 600 до 800 хиля Преди всичко „Металац“ и 
ди динара годишно. За пре ден-днешен 
дприятие със само 33- зае
ти това наистина не е 
начителна сума. С въвежда 
не , на работно време от 8—
14 часа,
ласили на общо сьбоание 
проведено на 21 януари та
зи година. Ведно с 
премахната топла га 
ка, а заетите запазват 
чки права, произлизащи ст 
закона по трудоустрояване 

Но не само работното 
ле се е

че някои
места ще 

попълнени от собст- 
къмто вени кадри. За по-успешна 

ти х предприятие, най- Работа е - запланувано ла
то поссгЯЧаСТ ОТ пос™™^° се °Ф°РМИ собствена търго то досега, от администрати века част отвяпап. „ тър °
вната част, складови по. ™ лад, в кръи ® ® №
щения, собствено парно ото ятието и откриване ^едпР-с 
пление, до водата, която те ствен магазин'^ ??3
зи дни трябва да им дове- следното засега рада- 
Де „Комуналац- направо от се реализира Тъй ™ОЖе Да 
помпата на стария водопро сените локГли вече с^°„ТЪР 
вод, е дело на труда и ли дени и ИагКттцг,-т.Че са изда' 
шенията на работещите н ет не т4ях*«ЪЛНИТелнИяТ съв 
„Металац". нкистагГте и локал НаМеР» ДРУГ пРазе» 

вода, но е до 
импровизирано, така 

януари, поради гс нара, 
лемете студове, са без во- 
дз. 1ези дни малката 
нистрация трябва да се пре 
сели на етажа, изграден в 

,* оборуден със собствени сре 
■ Дства, за . да може' с поме 

щенията в партера да се 
разшири производственото' 
хале. Запланувано

се

представлява 
недовършена инвестиция е как

с / да се излезне на пазара инез-

заетите са се съг

това е 
закус- - 

вси ■ досега шмаха 
ведена 
че от 17

и така, СЪС средна запЛа 
декември от 2824 " 
заетите11 та засавре

намерило ,в днев
ния ред на общото събра
ние. При условията 
щата неликвидност 
налцте трудности з стопан
ската дейност (при тева за 
„Металац“ най-трудно 
да се справят с

ди-
лека-иолека, със с&Т
сили се стараят да живе- 
ят и работят 
условия за■ в

&шна ,9б- 
и оста- .

адмч1& в трудните 
ГГ стопанска дей

ност. Надяват се, че съкра 
теното работно време ще 
им донесе и по-добри ре
зултати.

е как
валутния 4 -ш

е и прие-Страница 6 А. Т.
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село ?гяг ттгл
сЖнскитеИпрмЯе™ен Съвет

за СЕЛСКО.
_ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

АГраръТ - СЛаб 33 Кризата
пазара

ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН

н сушата - главни спирачки
добивитеИМАТИЧЕСКИТЕ УСЛ0ВИя „ОПРЕДЕЛЯТ"

В периодата от 1986 до 1990 година 
селското стопанство в Димитровградска 
ощина не се развиваше с предвидените 
темпове. По-напред би могло да се каже 
че стагнираше. Дълбоката стопанска и по 
литическа криза, която обхвана почти 
всички пори на живота, задушваше 
лекото стопанство. Освен това 1986, 1987 
и 1990 година бяха сушави и 
зле се отрази върху него. И , неадекват
ната икономическа политика в аграра 
съдействува за неблагоприятното му по
ложение.

Като към това добавим- и факта, че 
поливни площи в общината 
съществуват, и че добивите зависят само 
от „небето", е ясно на какво равнище е

Но, да приведем и някои конкретни 
данни. Приравнено към 1990 година на
пример, изкупу 
-малко с 3,7%, изкупуването на ярета с 
0,8%, а угояването на юнци дори 
100%. Също така има намаление и в про 
изводството на пшеница, което бележи 
упадък от 100%, докато при останалите 
зърнени растения упадъкът е 25,6%.

Данните са взети от анализа по осъ
ществяване на обществения план в Ди
митровградска община в периода 1986 —

1990 година, В анализа също се посочва, 
че през изтеклия средносрочен период 
е намаляло и производството на вълна 
(с 2%), отглеждането на овце с 8,4% и 
на козе с 1,5. И производството па мля
ко с 19, а на козето с 42,8%; на меки си 
ринета с 25,7%, и на твърди сиреиета — 
с дори с 56,2%. Изобщо производството 
на млечни изделия е по-малко с 33,5%.

Намаляло е и производството на слън 
чоглед с 50,4%, на силаж с 31,7% и т. н.

е, че днес 
производство е в затруднено положение. 
Мерките на съюзното правителство не да 
ват насърчение за пО-ускорено развитие 
на този важен отрасъл, а общата непла
тежоспособност го измъчва все повече И 
сушавите години съдействуваха то да се 
окаже в задънена улица. Днес например 
..Кооперант“ има големи затруднения 
изплащането на изкупените селскостопан 
ски произведения. С месеци не е в състо 
яние да заплати на производителите, за 
изкупени^ добитък, мляко и др. селско
стопански произведения. Дори неотдавна 
се случи в район- Висок прои'^?чщт(\тите 
да „пленят" един трактор — зарад неза- 
платено мляко.

Както се очаква през
май настоящата година Съ
юзният изпълнителен 
ще предложи на Скупщи
ната на СФРю дългосроч
на политика па 
стопанство

нансира пет области, 
чс в настоящата 
хме могли 
днти от 100 
ра за развитие на 

селското стопанство в 
,ллл 11а Югославия 

до 2000 година. Този 
мент,

а ве-
годииа бисъвет да теглим к ре- 

милиона дола-
селското 

частния и 50 
милиона долара за изслед
ване и развитие на профе
сионалните служби в 
ското стопанство. Планира 
но е годишно за такива 
ли да се отпускат 
милиона долара кредити, ко 
сто ще зависи от приетите 

разра- проекти в провеждането йа 
„,рмт. оона .пазарните меха стопанската реформа в Юго 

И“МП, защита и насърчава славия- ^
не на родното производст- За да може 
во и по-ефикасното 
ване в

и се

трва също„ доку-
с които ще се дефи

нират дългосрочните 
на развитие на аграра, се 
основава върху собственото 
и производствено 
жко преустройство на 
славекто стопанство, 
ботката

селце ли Явно селскостопанското
це-

по 150техноло- 
юго-

почти не

го.

в настояща
та година да се облекчи 
ложението в 
панство Съюзният 
телен съвет е изпратил 
Скупщината на Югославия 
Закон за връщане на кре
дити от първична емисия.

— Цели се

вването на агнета евключ-
международното ра

зделение на селскостопанс
ки произведения- Това бе
ше съобщено на 4 февруа
ри в Съюзния изпълнителен 
съвет : 
ференпня.

— През последното 
тштетие селското 
во в Югославия, 
къде в света, има отрица
телен растеж от 0,7%, --
като приръстът на — - 
нието е 0,8% _ изтъкна Ба
язид Пачариз. помощник _
съюзен секретар за селско 
стопанство.

попе
селското сто- 

изпълни- със
на

на редовна прес-кон-
да сс отсро

чи връщането на 725 мили
она динара — изтъкна Ми
лан Простран, помощник-се 
кретар

десе- 
стопанст- 
като нч-

М. А.

в съюзния секрета 
риат за селско стопанство. 
Съществено

до- ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ В „НИШАВА“населе- о да се изтък
не и това, че селскостопан
ското Гордиев възелпроизводство като
помощ от съюзната каса пр- 

изтеклата година е взел 
1,5 милиарда динара. Да е 
върната тази сума навреме, 
пред пролетната сеитба би 
имало много по-малко про
блеми.

Според груби изчисления 
сметката за пролетната се
итба и изкупуване на. сел
скостопански

Страна, която 
се озове в такова положе 
ние дори рискгва да 
би сиг\фност. Инак. 
стоящите условия най-труд
но е на селското 
во да се приспособява 
новите условия на стопани 
сване.

През декември

загг- 
при на (ИЛИ КАК ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИ ИЗКУПЕНИТЕ/ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ СЕЛЯНИТЕ)

Къде да се намерят пари 
за да бъдат платени изку
пените преди няколко ме
сеца произведения от селя 
ните, бе въпрос който поч
ти остави без отговор пред 
ставителите на .^Нишава" и 
„Кооперант" и членовете на 
Изпълнителния съв&т на 
заседание, проведено на 7 
февруари тази година.

нтират бързо. Реорганизаци 
ята за която много се за
лагат в предприятието сигу 
рно ще донесе промени, ще 
намали разходите но пари 
за селяните не. От друга ст
рана и парите от спестовна 
та каса при „Кооперант“ са 
изхарчени така, че селяни
те и тях не могат да си

да стане ликвидна за дамо 
же „Кооперант“ от тях да 
вземе своите пари и даде на 
селяните.

стопанст 
към

миналата 
година започна да се рабо
ти върху този документ, а 
за изработката му Съюзни
ят секретариат 
стопанство е създал 
от югославски специалисти 
за развитие на аграпа и аг 
раината политика. В 
вата У"уа.ботка са 
ни специалисти на ОЕЦД 
и ФАО, като ппи това 
използува опита 
то стопанство в света. Изве 
стно е, също така, че 
изработка на/елин такъв до 
кумент Скулщииатз на Юго 
славия гиналата година за 
дължи Съюзния изпълните
лен съвет.

За такова развитие на се 
лекото стопанство особено е

Положението е загрижа- 
ващо, а исковете на селя
ните са съвсем оправдани, 
изтъква Никола С. Димит
ров, директор на „Коопе
рант“. Затова тук търсят ре . вземат, 
шення но повече в смисъл 
какво да се прави след 51 
март когато престава да съвет няма друга възмож- 
съществува сложното пред- пост за помощ, дадена е 
приятпе „Сточар“. Създаде- препоръка на „Нишава“ и 
ма е работна група в този „Сточар“ изобщо, ако не

може рентабилно да пре
работва млякото нека поне 

която
телят на „Нишава“ Никола ще плати повече за да не 
В. Димитро», те са дали оп прави от готово вересия, 
ределепп искове до банка- Що се отнася до спестов- 
та, търсейки кредити за про ната каса препоръка е тя 
пзволство на агнета, мляко да мине в някоя банка, ко- 
и храма за добитъка. Надя ято да гарантира за спес- 
ваг се че тези дни трябва 'гените пари на селяните. А

за моменталните нужди на 
тези, които все пак би взе
ли х:вои пари от касата да 
се намери възможност 
средстйом „Търгокооп“ 
се обезпечат средства.

произведения 
в настоящата година щетпя 
бват 59 милиарда динара.
От тази сума — за пролет 
ната сеитба ще са необхо
дими 10,9 милиарда, за из
купуване на пшеница (оча
ква се към 6 милиона то
на) 7Г- 9,7 милиарда динара, 
за Агсенна беритба 17,9 'ми
лиарда и за есенна сеитба

се на пшеница 5.9 милиарда произведения от селяните в
динара, за животновъдство- общината, дължи за тези смисъл да даде определени
то — 14 милиаппа динара. произведеше 2 112 730 дима предложения. От друга ст-

за Тези суми сс отнасят само ра. Произведенията са мзку * рана както каза. представи- да намери фирма,
пени от юли насам. Инак,
„Кооперант" дължи пад 4 
милиона и 400 хиляди дина 
ра. Почти толкова средст
ва „Кооперант“ търси от 
други от конто повече от 
половината — 2 853 000 ди
нара — трябва да даде „Ни 
шава“. Но това сигурно с 
неосъществимо.
„Нишава“ е длъжна пад де
сет милиона динара, а тър
си от други само около два 

в милиона и двеста хиляди 
динара. Това значи, че най- 
-напред трябва „Нишава“

за селско 
екип

Именно, земеделската ко
операция „Кооперант“, коя
то за сметка на „Нишава“ 
изкупува

Тъй като Изпълнителния! .
него- 

в ключе-
селс костопа пек и

на сепико

за приоритетни предназна
чения-

— Аграрът има само 10 
до 15 на сто собствени сред 
ства с тези пари за кратко 
време ще сс приспособи 
към пазарните условия ма 
стопанисване 
лан Простран. За тази цел' 
от първичната емисия ще 
тоябва да сс обезпечат към 
10 милиарда пипара, колко- 
то беше необходимо и 
г'~>г~ и? изтеклата 1990 го
лина.

да започнат да пристигат 
средства от „Джервин“ за 
дадените малини, така че би 
могло попе половината от 
дължимата сума да се да 
дс на селяните.

заинтересована световната 
банка за възобновяване и изтъква Ми
развитие. понеже

— През последните 
десетилетия световната бай 
кя р одобрила 70 заема ча 
стойност от 1.2 м^^иа.рля 
долара — добава Пазари?. 
Тя е заинтересована да <Ьи

пас

И чака пак в кръг от „Ни 
шава“ до „Кооперант“ и 
обратно Петър Тасев, секре 
тар па секретариата при Об 
щииската скупщина, каза че 
положението е доста черно, а 
крайният проблем е в голя 
мото и неразрешено заме- 
шателство между членките 

ий сложното предприятие 
„Сточар“. А изходи и по- 
-иататък сс търсят само в 
нови заеми от банките, ' а 
не се казва дали в произ
водството на мляко „дарата 

маслото", 
произведе

ния от този край сега са 
по-некачествени ос други и 
защо не се търсят пови про 
изведения, които да .се ре-

Интерссно е обяснението 
на Момчил Раичев, живе
ещ на улица „В. Левски“ в 
Димитровград, защо е пос
троил кочина.

— Дълго време очаквах 
санитарната инспекция и 
други компетентни органи 
в Димитровград да вземат 
мерки против жителите, 
които отглеждат домашни 
животни в нашата улица. 
Уви, напразно; никой ни
що не предприемаше.

Тъй като не исках да 
„клеветя“ съседите си — 
казва Раичев — аз реших 

същото. По

кочина и аз иБЕЛЕЖКА строих си 
сега и аз си отглеждам до
машни животни...

Казаното от Раичев, 
жалост* е едно от мпогото 
предупреждения, че с кра- 

Общмпата

т

Кочина дайпо време в 
се сетят, че имат общинско 
решение отпреди десетина 

което е забране
но д а сс отглеждат домаш 

, ни животни в тесния град 
ски район.

Или решението ма Обши 
инспекция трябва да 

или пък да

години, в

в центъра защое повече от 
мвечните

меката 
сс отмени - 
сс прилага...

М. А.и аз да сторя
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*Н?иятн1&а& тш&вбвшш
тттт“т“~тт~тшт БОСИЛЕГРАД

ПИСАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТПО ПОВОД ВТОРАТА СРЕЩА НА 
В БОСИЛЕГРАД

ТВОРНЕЕТ80 Ш ВИСОКИ ВЪРХОВЕ Ще остане лн 

Босилеград без киноти, но те са осакатени с ло 
шото образование, което за 
тъпи способностите им и ги 
лиши от родния език. Тря
бва време, труд и условия 
докато създадат свой твор
чески. почерк. Разчекнати 
между обществените проб
леми, които засягат егзисге 
нцидта им от една, и реда
кторските навици, които им 
подкрясват свободния твор
чески полет, от друга стра
на, те потъват в мистици
зъм и рокенролна банално
ст. Вместо с конструктивна 
критика и последователна 
борба със 'света, който ги 

вение със законите и поли- • унищожава и дегенерира, ге 
тиката. А ние нямаме таки плачливо отричат 
ва дела.

Днес, когато новото/ вре
ме, пред новите поколения, 
поставя нови задачи пред- 
всички ни, възниква въпро
са: могат ли литературните 
творци да хванат крачка с 
времето, макар че би тря
бвало да вървят пред него.
Повечето от тях едва ли им 
ат сили за такъв духовен по 
двиг, че от апологети на ед 
на ялова система да израс 
тнат в духовни двигатели на то да я движи, 
културното и материалното 
възраждане на народността.
Още повече, ако се има 
предвид, че те с години ра 
внодущно наблюдаваха тра
вмите на своя народ от ко
лективизацията, миграция
та, принудителните ..отку
пи“, живота на границата, 
бюрокрацията, асимилаци
ята и други явления — без 
да ги засегнат в творчество 
то си. Като че ли това за 
тях беше нормално, разби
раемо и просто. Загледани 
в някакви свръхестествени 
красоти, иарцисоидии и 
самодоволни, те минаха по
край живота без да се вз-

Да нетературна критика, 
говорим за проверката на 
времето, което вече успя Да 
покрие- с прах. повечето от 
тези творби, закътани в ня
кой краен шкаф на библи
отеките.

Може би това ще обиди 
някого, но това е факт, ко 
йто трябва смело да се по
гледне в очите, и да се за-

Втората среща на литера 
турните творци от българ
ската народност в Югосла
вия, която се състоя в Бо
силеград на 23 и 24 ноемв
ри м. г. в рамките на прог 
рамата за ознаменуване 25- 
-годишнината на сп. „Мост“, 
беше повод не само да се 
срещнат и взаимно по-доб
ре запознаят творците на 
литературното творчество, 
но и да се види какви са 
понастоящем духовните си-' 
ли на народността ни 
областта, на литературното 

к творчество.
От изказванията, разиск

ванията и всичко друео, ко 
ето се чу на срещата, мо
же да се заключи, че лите 
ратурните потенциали на 
творците са на равнището 
на общата степен на мате
риалния и културен застой 
на народността. Нищо чуд
но, ако се има предвид, че 
през изтеклите десетилетия 
научното и художествено 
творчество бяха водени от 
диригентската палка на ко
мпартията. Творците може
ха да развиват делата си 
само в рамките на полити 
ческата програма на управ
ляващата партия- 4 Малци
на бяха тия, които водени 
от идеите си, бяха готови 
да. рискуват, а сред твор
ците от българската народ 
ност едва ли има такива.

Но все пак не може да 
се отрече, че в съчетание 
с о&щите демократически и 
културни промени и творци 
тел от Оългарската народно
ст: започват да „трезнеят“ 
от зависимостта на идеоло
гическите наркотици, чест 
на'изключенията, обаче за 
културно възраждане сред 
творците на литературното 
творчество все още не мо
же и дума да става.

другите необходими 
това ог 

най миналата
в Бо- ето и с

явгаг.*5
I™”
ЛОВ“ с оглед на общото .на кинопредставления 
б^паричие положението за вместо две, започнаха да 
напред още повече се изо- дават по едно седмично, 
СТря, Обаче, положението същес-

— Недоимъкт на материал твено не се мени. Дори ста 
ни средства и досега редо- ва все по-трудно и ако се 
вно съпътствуват нс само не изнамери съвместно ре- 
за кинематографията, чо шение с компетентните су-
обще културната дейност в бекти в Центъра казват, че 
общината. Това особено се от началото на март ще 
чувствува сега след премах престанат да прожектират 
ването на самоуправиетлни- филми, 
те общности и създаването 
на съответни фондове — по 
дчерта Михайлов.

Кинематографията

мислим всички над него. 
Това са продукти на соцре 
ализма, не като литсратур- 

в на насока, а като идеоло
гическа фикция. Нито едно 
велико дело не е настана
ло без да дойде в стълкно

всичко
което ' съществува й потъ
ват все по-низко на равни
щето на вносните 
„рокенрол“ и други подоб
ни подкултури.

„паик“,

Несъстоятелно е занапред 
на този вид културна дей
ност да правим загуба. Фа- 

Безпаричието отделно се ктът е, че броят на посети- 
отрази върху кшГематогра- телите, въпреки усилията 
фията, която според мнени- да обезпечим интересни и 
ето на всички общински ор привлекателни филми; спад-
гами, трябва да бъде на на на 20 до 30 души, а наема

за един филм възлиза нал 
600 динара. А къде са дру
гите разходи: отоплението, 

когато видеотехниката идру електрическиа ток— кога
то билетът е 15 динара, а 
проведените разговори с ко 
мпетентните за развитието 
на културната дейност поч
ти нищо не обещават ^ - 
подчерта Михайлов.

И като имаме всичко то
ва, и не само 
вид, става ни мнрго 
защо народностната ни ку
лтура е такава, каквато е. 
Просто и ясно — защото 
няма свободна мисъл, коя- 

А свободна
та човешка мисъл винаги е 
била двигател и носител на 
всяко културно, национал
но и стопанско възражда
не. За съжаление ние, все 
още не се решаваме свобо
дно да мислим, защото не 
знаем къде ще ни отведе 
мисълта.

това пред- 
ясно

самоиздръжка, а в Центъ
ра казват, че това е просто 
невъзможно. Отделно сега.

ги видове аудовизуелна те
хника отнеха голямо число 
кинопосетители, а от друга 
сТрана, вследствие на паза 
рната плитика наемите за 
филмове стават все по-го 
леми. Подобно е положени4 Иван Николов М. Я..
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БОГДАН НИКОЛОВ: 100 ГОДИНИ 4 ИМ 
НАЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД (1)

ше грижата за просветата. По този на
чин гимназията започна своята работа по 
решение на Народоосвободителния коми
тет на Цариброд. За учители бяха взета 
първоначално хора, които не са имали от 
говарящи квалификации. Единствено ги
мназиалният учител Георги Йосифов бе 
останал като местен човек, роден в Гра
дини. За преподавател бе ангажиран Ко
стадин Гоцев, лекар, след това Георги 
Алексов, учител от Смиловци, Асен Апо
столов от Цариброд,, Иван Петров, 
жник, Анта Апостолов, преподавател 
немски език и от Министерството на ,про 
свещението от София бяха изпратени В. 
Вердева, Е Бодлева, Сл. Томов. Казваме 
„изпратени“ а не назначени, защото те 
действително не бяха назначени, а тех
ните служебни задължения бяха решеш* 
много по-късно.

ПЪРВИ КРАЧКИ В 

КОВА ЮГОСЛАВИЯ
рат по-внимателно в него.

Но нека не осъ?кдаваме ' 
прекалено много тия хора. 
Стара истина е, че съвреме 

-напред?' шроникват в съзна- ' нниците не виждат времето 
в което живеят. Най-хубави 
те творби са нкписани три- 
десет-педесет години след 
събитията, за които говор
ят. За съжаление, ние 
само, че не пишем, но и не 

/ знаем нищо за

!Т:л':г.о
Ако/ ее има предвид, че 

най-прогресивните ,идеи най

нието «на: поетите, писатели 
те;)спубяицйстите и други от 
т.нл/духовен елит, 
следва^ въпроса: има ли бъл 
гарскатд народност в Юго- 
славид-т такива сили, които 
да;-;«направят, такъв радика
лен: прелом; в/литературното 
творчество; че; то от тръбач 
нар -дневната цичполитика да 
ст&не'; моторна лсила на ду
ховно; икултурно; а в краен 
изход иЗ на 'материално 
раждане/ / иао народността?. ните агенти — пазачи от 
Едва люоВдо: времето, в ко нечисти мисли? Или 
ето' се'(оформиха. лигерату-> зим да не напишем 
рните тдордис[Не,,съществу- против убежденията 
ваха условия ‘за свободна ия* които тоябва да 
проява-на научната и худо 
жествена мисъл. 
т^Ж.тоЩв^^о- беше ог 
раничена с издателските ко 
нцепции, които 
равлявйщатЩтть. С 
мателна, дългогодишна ре-

ГоГЩг
турни талг“-®** 
малки
се задоволяваха 
те, които Гй^ подхв^р 
официалната политика...Те

на морално-политйческа бла

худо-
по

Царибродската смесена гимназия за_ 
почна да работи на 1 септември 7/Г90 го
дина. Тази учебна година звънеца на ги
мназията отбеляза стотата учебна година. 
Това е голямо събитие

логично

не

времето, в 
което се породиха нашите 
страдания- Дали не сме си
гурни че за това трябва да 
се пише свободно, или все1 
още слухтим дали няма да 
ни потропат на вратата тай

в културно-прос
ветния живот на Горно Понишавпе, Ди
митровград в общината.

Гимназията започна да работи почти 
по старата учебна програма,
Ла 1Пп°/.АлВрДме на българската власт (1941 
— 1944). Промени се чуетвуваха само във 
извънучилищните активности и работата 
на младежката организация, която внас
яше нов дух в работата. По

Фейлетона „Първите крачки в 
Югославия“ разглежда дейността 
мназията от освобождението от фашиз- 

(1944—1954). Ползувани са архивни ма 
териали.

нова 
на ги- която е има

въз
ма

се па- 
нешо 

на он-
които тпябва да те пУб 

ликуват? Може би- е и та
ка. защото няма по-сурова 
цензура от самоцензурата. 

Днес. когато пукат
правеше ул- следните догми, с които бе 

" ше окована човешката и
творческа мисъл, а ние тря 
бва да правим свят, , 

тера ’ йто ще живеем и койт 
тй/ сб; изЬьдиха бъде по-различен

които на нашите родители и учи- 
сичкл тели, колкото и трагично 

^по>дхв1^яше да им се вижда това, нуж
ни са творци на едно кяче 
ствено ново творчество. Тво 
рчество в службата на ис
тината й човека, а не 
служба на идеологиите и 
партиите, които дохождат и 
отминават.

__ „_ това време
се празнува в гимназията 72-годишнина 
от смъртта на Васил Левски. Тържестве
но бе празнуван празника Кирил и Мето-

ПЪРВАТА учебна година (19ч4—1945) 
поради изключителните събития 
със закъснение на 5 февруари 1945 годи- 
на. Боенните действия за освобождението 
на страната продължаваха. Много учени
ци и преподаватели бяха на фронта. Мо
же би царибродската гимназия беше еди
?^теаНсиапо Сърбия’ к°ято за?ЮЧ11а «и» тията си по това време.

започнаСвобода-
Ди.

и по- ГимназиалнатаПЛТ1П 1Г... музика, която бе създа 
дена през 1943 година сега бе обогатила 
своя репертоар с нова програма и участ
вуваше във всички честувания на гимна- 
зията в града.

в ни

в ко- 
о ще 

от света Всички преподаватели начело с липе- 
бпоГ И?" Григоров напуснаха цХ 
р|к?оРътДгГ е̂в Г рЛъко?о3д™еТлеят Д“а 

. от^новата власТи следВ ^

В края на първата учебна 
редовните абитуриенти, бяха 

дени частни изпити за 
за това бяха: спречени, 
на фронта или

година, 
прове

учениците, които 
поради участие 

партизанското движение.

освен

разпит — пуснати.
директор на гимназията бе нпзня Учебната 1945/46 година започна пои

чен Кирил Трайков от Цариброд по'добРи Условия. В началото на ^дебна
умовия^Бетгоя"1”1 твъРДе неблагоприятни мвои*™^учениците празнуваха 9 Усепте- 
условия. Белград още не беше освободен ри ~ Деня на освобождението 
и въобще в страната последна “ижа бе тДкоГбе“1™3“3'

нарил

гонадежност. Голям въпрос на Бъл- 
Директорът Кирил 

: изДал следното съобщение:
Всред творците 

дото поколение има
от по-мла 

талан-
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МИНО - ВО»ШЕГРЗДСК™ОБи(ИН^НОСТ Д°ЛНО ТЛЪ
СЛЕД „ДИВЕРСАНТСКАТА" АКЦИЯ 
ТНИЦИ ОТ „ЙЕДИНСГВО“— ВРАНЯ

НА ГРУПА РАБО

ПЪТ ДО ВСЯКА МАХАЛА Плененият рейс 

е освободенПрез миналата година местната общност 
мнно за различни видове комунално-битоти Д °
изразходвали 340 000 динара

Глъ- 
проблеми са Скупщината на местната 

общност Долно Тлъмино, те 
зи дни изрази голям проте
ст до компетентните общи
нски субекти, поради 
че този район вече 
сеца е без телефонни 
ки, а ПТТ

Й началото на миналата 
година, когато писахме за 
акционната програма за ра
бота на местната общият 
Долно Тлъмино — Босиле- 
градска община, изразихме 
известно съмнение в реали
зирането й. , Ставаше 
за твърде амбициозна про
грама която в условията на 
всеобщото кризисно 
жение трудно ще могат да 
реализират и по-богати сре 
ди от Долно Тлъмино. Сега 
обаче, когато Скупщината 
на местната общност напра 
ви анализ на реализираните 
задачи и активности, и като 
констатира, че те с малки 
изключения са реализирани • 
виждаме, че съмненията ки 
не са били намясто. Затова 
сега, когато тази дейна ме 
стна общност, прие съотве 
тна програма за работа пр
ез настоящата годица, коя-

също така е доста амби циозна в 
не се

Рейсът на босштеградс- 
кото автотранспортно пре 
дприятие „Автотранспорт“, 
който беше пленен от стра 
на на група работници от 
автотранспортното предпр 
иятие „Йедииство“ от Вра
ня, за което вече писахме 
в един от предходните бро 
еве ма вестника ни, след 
десетдневен „затвор“ е ос 
вободен. Става въпрос за 
пленения _иа рейсовата га
ра във 
силеградското предприя

тие, който сутринта на 24 
януари т.г. тръгна от Бо 
силеград към Скопйе. Сл
ед енергична интервенция 
па „Автотранспорт“ от Бо
силеград и компетентни ре 
публикански органи племе 
ният рейс е освободен на 
2 февруари т.г. и сега гтк 
поддържа линията, на коя
то и бе запленен.

Затова сме и на съд. Компе 
тентни републикански ор
гани трябва да оценят да 
ли тази цена е реална или 
не. Наше е мнение, че тя 
е много висока. ~ 
въпрос, как тези услуги 
въобще трябва да бъдат ре 
гулирани 
сандров.

Във връзка с пленения 
рейс Александров подчер
та, че „Автотранспорт“ от 
Босилеград ще възбуди съ 
дебно дело и ще търси от 
предприятието от Враня да 
компенсира целокупния до 
ход, с който е загубило бо 
силеградското предприятие 
и всички

топа, 
два ме-реализираието й 

съмняваме. Още пове
че, че председателят 
скупщината и делегат на 
съвета на местните общно
сти при Общинската скуп-
и2Натт^.,5ОСИЛегРад> КРО- НЕ НИКОЛОВ,
всякакъв вид съмнения в 
реализирането. За някои 
тивности вече

връ.з- 
предприягистона

като че ли и няма 
ние проблема в скоро да 
разреши.

намере-
Друг е

дума
изключва подчерта Алек-на проект 

Николов
за водопровод, 

със задоволство по 
дчертава, че в селото вся
ка махала е евтфзана с го
ден за движение махленски 
път. Миналата година 
вили около 20

поло- ак
са направе

ни съответни подготовки за работа. Враня, рейс ма бо
напра 

километра 
махленски пътища. Местна
та общност е 
със собствени

Инак, за разрешаване на 
различни видове комунал
но-битови проблеми местна
та общност в Долно Тлъми 
но през миналата година е 
изразходвала около 340 000 
динара, от това 120 000 
уреждане на махленски пъ-. 
тища, 180 000 динара за ше
ст пешеходни 
20 000 динара за изготвяне

участвувала 
„ средства на

стойност от около 30 000 дп 
нара. Общинският фонд за 
комунална дейност и пъти
ща и част от местното са
мооблагане. С 20 на сто 
стното население участвува
ло и при финансирането 
шестте пешеходни мостове 
както и за проекта на 3-ки- 
лометровия водопровод, ко
йто трябва да започне с ра 
бота през настоящата годи
на. Средства за съшия в 
стойност от около 900 000 
динара, подчерта Николов 
вече са обезпечени, от това 
400 000 динаоа ще обезпе
чи ЮНА, 400 000 от Репуб
ликанския фонд за водно 
стопанство и около 100 000

други разходи, 
които предизвика тази неле 
гална постъпка на „Йеднн- 
ство“ от Враня.

за
ме М. Я-

мостове I! на
р. основното УЧИЛИ 
ЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

/
В „Автотранспорт“ ни ув 

едомиха, че сега отношени 
ята между тези две автотр 
анспортншпредприятия са 
още по-напрегнати 
то едно, сега ще водят две 
съдилища.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ, ръко 
водител на пътния транс
порт на „Автотранспорт“, 
подчерта, че десетдневно
то плеияване на.техния ре 
йс от страна на „Йединст- 
во“ от Враня, е крайно не 
културна и незаконна пос
тъпка, а отношенията ме
жду двете предприятия са 
още по-изострени. Още по 
вече, че предприятието от 
Враня не проявява жела
ние конфликтите да се ра
зрешат тго мирен начин. .

— НнС не отричаме, че 
дължнме на вранското пре 
дприятие. Спорна е само 
преселената цена, която 
ни те предлагат. Още пове
че, че по отношение на дру 
гите автотранспортни пред 
ггриятня, конто предлагат 
по-качсственн услуги, пре
дприятието от Враня тър
си много по-внеока цена.

Програма за 

„Свети Сава"
вмес

Макар и със закъснение, 
все пак празника . „Свети 
Сава“, в чест на първия 
сръбски просветител поле
ка се Еръща в училищата. 
Тъй като през януари уче
ниците от димитровградско 
то основно училище бяха 
на ваканция, -то в миналия 
петък след часовете бе из
несена специално подготве-

динара местното население 
Водопровода 
около 20 домакинства и ме
стната застава на ЮНА.

ще ползуват

М. ЯД. Тлъмино

на програма посветена па 
Свети Сава. Програмата по 
дготвиха членоветечна фол
клорната, и рецитаторсГага 
секция и ученическият хор 
при училището.

И средното чилшце — 
гимназията в Димитровгр
ад — подготвят тържестве
но събрание по този повод, 
което ще се порведе през 
настоящата седмица.

ботата на учителите. Затова често пъти 
се идваше до стълкновение между дире» 
ктора, по-точно, между съвета и младеж 
кото ръководство.

През тази учебна гдина бяха назиа 
чени нови учители. Някои бяха поставе
ни от София, а известно число бяха ме
стни хора. Ето имената на преподавате
лите през тази учебна година: К. Колев. 
М. Гецова, Ел. Димитрова, И. Балевски, 
В. Трошанов Ив. Зографов, Цветан Ба
сов, Драга Алексова, Рангел Тошев, Н. 
Алексиев, Г. Алексиев, Н. Нссторон, В. 
Годжанов, Ст. Анастасова, Н. Иванчев, Д. 
Горчева, Ст. Стоянов и Крум Тасев.

НАРЕДБА Хо2
По случай големия български праз

ник и местен такъв, 
учители да вземат участие на митинга, 
който ще се състои в неделя, 9 септем
ври т.г. на площада в 10 часа преди обед.

Присъствието задължително.
Гр. Цариброд, 8. IX 1945 г.

нареждам з~ички

Директор: 
К. Трайков

В администрацията гимназията загюч 
на да употребява нов печат с текст. „На- 

гимназия гр. Цариброд“ с
А. Т.

родна смесена 
герба на България-

На 15 октомври 1945 г, за директор 
назначен Кирил Кями 

лев, а вече на 19 октомври пише наредба 
до учителите: „Констатирам, за сьлгелс-
ние, че учителите от повреиатг ми гим- 

систематически закъсняват на ра-

ПРЕЗ ФОТО ОБЕКТИВА
на гимназията бе Всички предмети бяха застъпени п

мла-
и съвета ма гнм-

се подобри сътрудничеството между 
дежката организация НА ПЪРЗАЛКАТАлазията.

На 7 ноември 1945 година гимназия- 
Смесена гимназия „Йосип

назия
бота. та получи име 

Броз Тито".
„Съветът след като разгледа обстоя

телствата и условията, при които се г 
мира днес Цариброд и околията, и 
констатира, чс тс са в по-добро отноше 

ой и да с друг режим, а това

Като се има предвид, че това_ пречи 
за правилното развитие на учеопо-вьЗ- 
литателната работа в гимназията и раз
стройва дисциплината, нареждам: и 
бъдеще всички учители да бъдаг 
местата си 15-минути преди започване па

Директор: К. К#милев

па
като

по
пие при к
се дължи па дадените малцинствени пра

Иосмп'занятията.
Югославиява от маршала па 

Броз Тито, съвета взе решение
преименува от „Цприбродс- 

„Княз Кирил“ п Цп 
смесена гимназия

гпмпа-
С идването на Кямилев за директор 

промени в раосла- 
се вече по*

зията да се 
ка смесена гимназия 
рибродска народна 
„Йосип Броз Тито“.

се чуетвуват известни 
та на гимназията. Не ползва 
чата с българския герб. Учителите 
обръщат помежду си, вместо с"гис'^г 
дин“ с другарю“. На 10 декември 
директора, пак с наредба се обърша към 
учителите: „Съобщавам ма другарите уч
ители от поверената ми гимназия, че 
десетодиевен срок да представят У ДОС и, 
ВЕРЕНИя ОТ съставените коми геги за 
политическата им дейност и принадлеж
ности до 9 септември 1944 година.

се

За пръв път ма 31 януари 1947 годи 
па е употребен нов печат па гим11а.'ия- 
та с текст: Народна република Сарошг 
народна гимназия „Йосип Броз Гию , 
гр. Цариброд.

Печатът е имал текст на сърбохърнп 
тек и и български език. Учителите започ
ват да получават заплата от Белград и всм 
чки учителите, местни и от България, по
лучават решения за назначение от Мини
стерството на просветата от Белград.

започнаха учнлшцшп-е зана-Ваканцията завърши, 
лтпи през второто полугодие! И докато през ваканцията 
почти Цяло време беше без енцг, сега има достатъчно за 
пързалка. Затова и в училищата организирано се прове 
Ждат свободни активности на сняг. На снимката са уче
ниците от училището в Желюша, конто „провеждат игри 
на снега".

Започват политически проверки.

намесва и в управлението (СЛЕДВА)по-активно се .......
на гимназията, критикува програма!а* \ А. Т.
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Димитровградски
„ниндергартен“

СРЕЩА И РАЗГОВОРИ

Тридесет н седем 

години без дефект 

и злополука
п строи нов обект за две кс 

мбинирани 
групи по
за деца от 2 до 7 години, 
предимно за децата от Жел 
юша и околните селища, а 
ще започнат с работа през 
1991 година. Персоналът е 

съответното професиона 
лно равнище — от, помощ

на ни. персонал до директора: 
5 медицински сестри, 9 въз 
питателки, 3 готвачки, 5 
сервитьорки, 1 шеф на сче 
товодство, 1 касиер и раз
бира се директор.

— Първата забавачка 
Цариброд е създадена 
ез 1932/33 година при тога 

Държавна народ- 
Работила е в сг

През 1937 година създа
ла методиката иа за

възпитателни
възпитаникапр-

25телят
нимания и игри в детската 

германският пе- вашнатаградиш*, 
дагог Фридрих Фребел, в 

градче Ьлакенбу- 
рк, край Берлин, открива 
предучилищен завод за от
глеждане на склонности за 
дейност при децата и мла

на школа, 
радата иа „Старата сокола- 
на“ с една възпитателна 

40 и 50 деца
малкото

група между 
Първата възпитателка е би 

Богданка, съпруга 
енно лице. В течение 
войната е работило едно 
отделение на забавачкага, 
което годишно е имало пс 
35 възпитаника. През 1944 
година забавачката продъл
жава работата си 
ва на основното училище 
(работили са две възпита
телни групи — едната 
български, а другата 
сърбохърватски език). Гру 
пите не са наброявали 
малко от 25, но не ч чове
че от 40 деца.

иаВ босилеградски' „Авто
транспорт“ няма лоши вода 
чи. Има добри и много до 
бри. Тези ласкави думи за 
босилеградските водачи мо 
гат да се чуят от всички, 
не само от жителите на 
Босилеградска община, но и 
от онези от вътрешността 
които са имали възможност 
поне един път да пътувате 
рейсовете на босилеградско- 
то предприятие Един от гя.к е 
и СТЕФАН ПЕНЕТВ — ЛИП 
СКИ, който тези дни, след 
тридесет и седем години ак 
гивен и три години беиефи 
циран трудов стаж, замина 
в пенсия- Пенев е един от 
основоположениците на бо
силеградски „Автотранспо
рт“. От първите дни до 
края на трудовия си век 
Пенев остава верен на „Ав
тотранспорт“ и не помисля, 
въпреки че е имал възмож 
ност, да го напусне и да 
постъпи на работа в дру
го предприятие. Казва, че 
и при твърде лоши усло
ви я и скромна заплата е 
доволен от всичко, което е 
постигнал.

На работа постъпва пр
ез 1953 година, като 
ветнадесет годишен младеж. 
Най-напред като чирак при 
водача АЛЕКСАНДЪР В А 
ЛЯВИЧАРСКИ, а след две 
години и като водач. Седем 
години е водач на товарен, 
камион, а от 1962 година е 
водач на рейс.

па вола
дежта.
(АпзаИ хит Р1:1е§;е без Везс- 
11аШ§ипс1з1пеЬез Шг КИпсЬ 
ЪеК ипс11и§епс1).

Завода по-късно 
детска градина. (Клпс1ег§аг- 
1еп).

Поради това, че детската 
„8 септември“ в Ди 

има много по 
„допирни точки“ със 
иа фребел, статията 
озаглавих така.

нарича
в съста-

На възпитателно-образо
вателен 
най-голямо 
това на хигиената — хиги
енни. културни, трудови, 
естетически и други нави
ци. А доколкото се касае 
до образованието — реали
зираме известни по програ
мата и плана на работа оп

план обръщаме 
внимание, следградина 

митровград 
лезни

на
на

завода 
именно

Казват, че денят по утро 
Когато при ка

по

то се познава, 
стигнах пред зданието

детска гради- 
след бегъл пог-

През 1969 година се фор 
мира Детската градина въз 
основа на решение на ОС 
в Димитровград № 1-6021/1 
от 26. 12. 1966 година. Така 
от 1 септември 1969 година 
започна с работа нашата 
градина. Градинката имаше 
една целодневна възпитате- получават основни матема- 
лна група с хетероген със
тав на деца от 2 до 6 годи
ни с 20. възпитаници и две 
с полудневен престой На 
шестгодишни деца, кои
то са имали по 80 възпита 
ници. Тогава се вижда че 
обектът е прекалено тесен 
за всички заинтересовани 
за неговото ползуване, така 
че се пристъпва към доиз
граждане на градината.
През 1972 година бива за 
вършен - този втори етап 
и градинката разполага с

споменатата ределени задачи от възпи
тателно-образователните об 
ласти. Стремим се преди вс 
ичко децата да придобиват 
основни познания за себе 
си и света, който ги обкрь 
жва, чрез идра да учат и

на, веднага
може да се заключи, 

денят по. 
Видях

лед,
че действително 
утрото се познава, 
безупречност във всяко от 
ношение: от чистотата до 
адекватно, обучение на пре 
дучилшцните 
Веднага ми дойде на ум- ми 
сълта на Русо в „Емил или 
за възпитанието“ как тряб
ва да се гледа върху лич

на детето. Не както 
до 1762 годи

възпитаници
тически понятия, както и 
елементарна грамотност и
др. занимания изпълнява
ме по най-съвременен на
чин. ползвайки постижения

Стефан Липски

на предприятието са ми не 
забравим спомен. Лошите 
условия за работа, недои
мъка на механици и други 

де- майстори, както и на резер 
вни части компенсирахме с 
голямо другарство, честно
ст и самоотвержност. Прос 
то не знаехме кой е дирек 
тор, а кой работник, кога
то трябваше всички работе 
хме като едни. Спомням си, 
един път, преспи ни бяха 
преградили пътя през .Бед
на кобила и не можахме да 
се пробием. Останахме тук 
да се борим с вятъра и 
снежната буря, без храна и 
отопление. Тогава, рейсът 
нямаше отопление, а сту
дът сковаваше все ровече и 
повече. Тогавашният дирек 
тор на предприятието Ди
митър Стоянов, след като 
видял, че це сме пристиг
нали, взел товарен камион 
и около среднощ ни прите
че н а помощ, като ни до: 
несе храна (хляб и сирене). 
Продължихме борбата с 
преспите и най-после успях 
ме. Към зори пристигнахме 
победоносно в Босилеград 
— с гордост подчерта Сте- 

а фан Пенев.

ността
се е считало 
на, до появата на това про 
изведение, че детето е ма
лък -човек, но че детето те 
първа трябва да стане чо 
век. Този девиз в тази въз 
питателно-образователна ин
ституция е в пълната си 
функция.

Любезният домакин, дире

на предучилищната педа
гогика, психология и мето
дика на труда с предучи
лищните деца. Това не оз 
начава, че децата не си по 
чиват и не се рекреират. 
Напротив, имаме зала . за— 
интелектуална релаксация 
физическа, психическа и 
която ползваме максимал-

През тридесетиседемгоди 
шния си трудов стаж, Пе
нев е имал редици прият
ни, но и -- 
А как
пътцата мрежа в 
ната е в много

■

I неприятни случки 
и да не, когато 

общн- 
лошо

състояние, а между път
ниците има и такива , кои
то виждат само личните си 
интереси, а не й обектив
ните причини, за които во 
дачите най-малко са винов 

С отделна гордост и 
възбуда си спомня за годи 
ните когаго, 
той, слагали 
предприятието. Трофейни ка 
миони, без каквито и да е 
условия за работа, отделно 
за тяхното 
пътищата, дето 
коларски.

оа

5«
»
I
2
5НИ. е-

както казва 
основите на ня

Й

поправяне, 
се казва, м

Онова, което е 
,ко за

характер-
дългогодишния тру

дов стаж на Пенев е, че
межпч тах ЯЗ съм ппптетт н® е имал по-големи злопо-между тях аз съм пое лед-. Луки и дефекти винаги е
ният, които заминавам в поппъп^огт ™ аги епенсия слагахме нячяттптп п°ДДържал коректно отнопенсия, слагахме началото щение към пътниците,

-нателно^е пазил и поддър
жал рейсовете и безрезер
вно е помогнал 
дите от него водачи. Пора
ди това Липски, и като во
дач, и като човек 
ползуваше с голям автори
тет сред пътниците и рабо 
тниците в колектива.

Накрая да кажам, че Сте 
фан Пенев е роден през 
1934 година в _махала Липа, 
Босилеград.
живее в Босилеград. „Сега, 
когато
ще се занимавам и със зе-

-г- Първите години, кога
то с още пет-шест души, ктор и учител Йордан Ан

дреев и персонала на гра
динката, така ме плениха 
с добродетелите си, че вед
нага ги сравних с детската 
градина в Лайковац,. къде- 
то неотдавна 
а който за

пет работни х помещения, 
кухня, канцеларии, холове, 
санитарни и други помеще 
ния с обща площ 550 
метра. През 1972/73 е фор
мирана яслена група от 25 
до 35 деца. На 26. 11. 1982 
година започна с работа и 
възпитателна група на се 
ло, в Желюша, в старата 
училищна сграда.

но, особено 
нообразнч

наличните раз 
пособия и уре

ди.
кв.сьз- — За казаното се убедих 

ме на място. Виждаме оба 
че във витрините доста
признания-

пребивавах, 
самоотвержия 

си труд през 1990 година 
получи най-високо репуб
ликанско признание.

Заявявам:

иа по-мла-

— Да, това са: Републи
канското признание за дет 
ска защита и най-високото 
признание на

се р.ъз-
детската 

Дина в Димитровград 
забележки. Това 
говорно и като

гра
няма Днес следователно 

общо 200 деца:
-раст — около 40 възпитани 
ка, от 1 до 3 години - (три 
групи — от 1 до 2 години 
и от 2- 3 години — две гру Напуснахме 
пи), след това младша пре тина красив и подпеден об 
дучилищна възраст от 3 ект с висока професионал 
спРп1/ОДГИ —.26 деца, на организация и работа за 
средна възраст от 4—5 го чест на 
•Дини (26) и една комбини- 
ран* група от 3 до 5 годи
НИ (27), както и от 5 __ до
7 години с 4 групи, средно 
по 30 деца. В Желюша се

имаме: 
яслена въз

общината 
(Емблема на Димитровград 

община, които получих 
през 1987 година.

твърдя от- 
„ специалист

тъй като много детски гра 
дини у нас й в чужбйна 
съм посетил. А

ска
ме

го подчер
тавам, за да не бъда обви
нен в

Понастоящем един наис-
пристрастие, тъй ка- 

Димитровградс-станах пенсионер, то съм от 
кия край.

Директорът Андреев с 
охота прие .разговора. На 
нашия въпрос за история
та на детската градина, 
той отговори:

$
меделие, но няма да оставя 

• шофьорството“ _ казва той. Димитровград и 
младите подрастващи поко
ления-

М. Я.
Д-р Слободан Василев
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ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР 44-----7 Ч"~^
ПРЕЛ НОВ,, "Жлйад- ОТ БОСИЛЕГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
Умоляваме всички абонати на в. „Братство“, 

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

Сумите внасяйте наОТГОВОРНОСТ и 

СИСТЕМАТНЧНОСТ 

в РАБОТАТА

ОТКАЗАНА 

ПОДГОТОВКАТА 

В НР БЪЛГАРИЯ

следната джиро-сметка:
НИРО „Братство“ 62500-603-9529 — СДК —

Ниш, като посочите за кое от изданията на НИ
РО „Братство“ изпращате парите.^

** Годишните абонаменти на машите издания 
за 1990 година бяха:

— за в. „Братство“ — 100,00 динара,
— за сп. „Мост“ — 60,00 динара,
— за сп. „Другарче" — 50,00 динара.

/.\
Поради поскъпването 

на цените на някои про
изведения и услуги в НР 
България от 600 — 1000" » 
димитровградският фут
болен отбор „Асен Бал 
кански“ няма да отиде 
на подготовката в Созо 
пол на Черно море.

Подготовката ще стане 
в Димитровград, тъй ка
то клубът не разполага 
с такива финансови сре 
дства, за да може да 
отиде извън града.

ТОМИСЛАВ КОВАЧ,. е ед-
от по-страстмпте люби

тели на футбола в 
леград.

СЪОБЩАВАМЕ, също така, че цените на на- _ 
шите издания в настоящата 1991 година са след
ните:

харчене на средства, а от
борът разполага само с ед 
на футболна топка. Единст
вено всичко това неблаго
приятно се отразява върху 
ангажирането и отговорнос 
тта на футболистите към за 
дължемнята и играта — под 

подучи, черта Ковач, 
тайните па Когато пък става дума за 

игра. Казва че. предстоящите задачи, Ковач 
нзг.-голяаю задоволство му преди всичко подчертава ко 
причиняват когато наблюда реннп промени на онези ко 
ва малките как гонятфутбо. нто ръководят с отбора. На 
ла. когато при футболния ог "ръководни места да дойдат 
оор „Младост“ имаше юно- -хора на които футбола и 
шески отбор, Ковач бе тс- въобще спорта е при ср- 
хен треньор. це. Нужна е по-гол яма ам-

Дни разговаряхдге с гажнраност на треньора. Да 
него за състоянието във фу- се създаде по-здрава взаи- 
тоолкия отбор „Младост“, за мна атмосфера между игра
неговите перспективи и . . чпте п треньора п ръковод

ните лица. Нужна е и по- 
нещо -обстойна селекция на ф\ г 

болистпте и

ни
Боси- 

свободното 
на и\ 
Особе- 

най- 
па фут-

Затова 
см време провежда 
рището „Пескара“. 
но обича

— за в. „Братство“ — 250,00 динара,
— за ,сп. „Другарче“ — 100,00 динара и
— за сп. „Мост“ — 120,00 динара.'

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ИЗДАНИЯТА 
НА „БРАТСТВО“!

Да е всред 
-малките любители 
болната игра. да гн 
да им открие 
футболната V

д. с. На 23 февруари 1991 година се навръшват

НОВИЯТ СЕЗОН 

НА 3 МАРТ
ШЕСТ МЕСЕЦА

Тези
от смъртта на нашия ба

ща, тъст и дядо
ВЪЗМОЖНОСТИ:

— Преди да кажа 
по-подробно за предстоящи 
те задачи и активности, не 
що бих казаЛ за някои п]х> 
пуски които съм забелязал 
в работата на ръководство
то на футболния отбор. 11ре форсиране 
лп всичко сегашното -ръко
водство е крайно неактив 
но. От учредяването досе
га Изпълнителния отбор на 
Скупщината на футболния 
отбор не , е провел нито 
едно заседание. Теренът е 
занемарен и вече започва

На 3 март ще се от
крие новия футболен се 
зон в Димитровград. То
ва ще ставе в Купата на 
Югославия. Засега не е 
известно кой ще бъде 
противник на димнтров- 
градчани тъй като с 
жребие на 16 февруари 
ще станат известните 
противниците в това спо
ртно съревнование.

Евлоги
Сотиров
Панайотов

колкото е въз 
можно по-скоро да се запо 
чне работа с младите фугбо 
.листи. Един път 
да се премахне практиката.

на футболисти 
които не искат, да играят. 
Вместо тях по-смело да се 
дава шанс на младите фут
болисти, а такива както ка 
зва Томислав , има. Естес
твено, за по-добра и резул
татна игра са нужни и по- 
-обстойни и системни ■фе- 

да личи като преди за грев- нировки. поне два пъти сед 
яването .\гу, а имаше усло мично. Без това според ду- 
вия за наводняване и под- мите на Ковач, няма нито 
хранване. Оградата се раз футболна игра, нито резул- 
пада и вече прилича на па тати. 
сище. Има нерационално '

завинаги

от село Желюша

д. с.
В този ден, в 12 часа, ще давам помен на покойника 
гробищата в с. Желюша.

на

Войната 
в Залива 
- намали 
туристите

ОПЕЧАЛЕНИ: дъщери Величка и Николина, зетове Жи- 
ка и Андрея и внуците

М. Я

ИН МЕМОРИАМ
На 1 февруари 1991 година 

се навършават
ДЕСЕТ ГОДИНИ ч

от смъртта на нашия мил баща 
н дядо

ПО ВРЕМЕ НА СНЕГОВАЛЕЖИ

ПРЕЧАТ КОЛАТА И 

ПОЧИСТЕНИТЕ ТРОТОАРИ
Поради войната в Пер

сийския залив — броят па 
туристи и пътнически вози 
ла па граничния пункт Гра 
дини край Димитровград 
намаля с повече от 50%. 
Засега не намалява само чс 
стотата на возилата в това 
рния транспорт. Тези дан
ни ни изнесе управителят па 
митницата в Димитровград 
МИЛОРАД ЧИРИЧ.

Крум
Гогов
Виденов

тротоара. Мнозина като чс 
ли се страхуват да хванат 
лопатите и щом навйли — 
веднага да махнат снега, 
за да не се създава хл ьла 
вица.

Ще се наложи комуна 
лният . инспектор да под 
сети
тъй като е очевидно, 
са забравили едно свое за 
дължение. От кого очаква! 
да очисти пред къщния им 
праг (иди пред магазина)?

М.‘ А.

Така беше и при първия 
така стана и сега, кога го 
падна нов сняг. Улиците на 
Димитровград трудно мс 
жеше да се очистят пора
ди многото автомобили. Бс 
ски иска /га Остави колата 
си на няколко крачки ог 
учреждението. И как тога
ва да минат големите маши 
пи, КОито трябва да' очист 
ят снега?

Друг проблем създава и 
слабия отзив на гражда
ните да очистят снега' от

фурнаджня от Димитровград
М. Чирич също мм запо- 

обачеграждани,такива зиа, че намаляват 
опитите за нарушаване 
митническите закони, 
ка например от Нова годи
на насам па Градини били 
заловени

На 19 февруари 1991 година 
се навършава

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
от смъртта на нашата скъпа май
ка и баба

чс па
Та-

псколцппа граж-
туристи и паруше-даии

ние. Някой си Юсуф Алпи 
от Гиилаис се опитал да

Наета
Гогова
Виденова

странавнесе в пашата 
1,5 кг злато (разпи вериж
ки, обици, и др. предмети), 
па стойност от над 300 000
динара.

домакиня от Димитровград
С дълбоко уважение и любов 

пазим незабравими спомени за 
кашите мили родители.

И един турски гражда
нин се опитал да изнесе ир 
ез пашата страна 190 000 
швейцерски франка, 
бил разкрит.

по

Поклон пред светлата им памет!
Както ни уведоми М. Чи 

нарастват 
нарушения 

нашата

рич, напоследък 
митническите 
при излизане от 
страна.

СЕМЕЙСТВА 
Гогоин и Тасеви

М. А.
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ХУМОРЕСКА

ГРИЖОВНИЯТ БАЩА
_ Дв0царстТв0оНто0 свД нГойС нГсЙеНизпречК: ЖКЗйГ“ останеш мяс

Г^озГнГ^ «ТаТкоТ^ гг
жеше, тогава ще призове руха„е етана пес- чакаш Послушко да завърши работата за 
прадядо му... Напоследък °6“?® ”а”а й те6 Все пак имаш инициативи, па затуй 
покоен. Настанаха чудни времена, ни о ■ и™те6 ще предоставя главната работа.

А за Парушко няма какво да кажа. 
Много пие, прави глупости и хич не жали 
парите.

еше

КАРАГЬЕ
я СЪМ прос човек, не се мешам у големете 

работе, ама това що тия дни видо на телевизо
рът, ме дибйдуз прочуди. Гледам: събрали се гла 
ватарйе на нашу държаву и че орате кико да ни 
бъде йутре по-добре.

никого не слуша.
Ето защо Тонко реши и едно утро сви

ка синовете си да им даде напътствия за 
работа занапред. Той имаше трима синове:

— Послушко, средният — По- 
1Й-младият — Парушко. Най-ста

най-радостеи беше Потърч- 
. ко. Надяваше се, че след време ще заеме 
мястото на баща си. Послушко, вътрешно 
роптаеше, но беше свикнал 
мълчеше. Парушко се изсмя вътрешно и 
си каза: „Хич не ме е грижа кой ще дава 
парите, важно е, че ще има да се харчи!“.

Бащата сякаш стана доволен: ето, цар
ството му продължава, макар че му 
края. Дано само не дойде, докато той е жив, 
за да не види как всичко

Естественонай-старият 
търчко и на 
рият слушаше, вторият изпълняваше, а тРе 

прахосваше парите, сякаш всички за
За това „йутре по-добре“ мени ми Йе све 

ясно. Нали свак дън идем у продавницуту да 
купуйем йедно-друго. Стиснем парицете под миш- 
ку, улезнем, тражим леп, а они ми кажу — 
купел йе! Тражим млеко —; и оно поскупело!
Айде да си узнем кавенце — и оно рипнуло! Све 
иде нагоре, само нийе идемо надоле. Епа тьгай 
на Кукул»евдън че ни буде „йутре по-добре“!

да слуша и
тият 
него работеха.

Тонко бе намръщен, огорчен и ядовит. 
Щом се събраха синовете, той започна сво
ята беседа: _ 1

— Ти Послушко си добър, досега хуоа- 
во си ме слушал, всички мои заповеди са 

Но много обичаш 
са инициативите ти. В се

пос-

вижда

рухва.
Велин Стоичков

дабили закон за теб.
Айде да не ви бъркам у ранете, оти сами 

си знайете койе колко скупейе, кикве плате и 
пенсийе добивате!

Ама да се върнем при телевизорът, 
исполък и све ми се чини са че се договоре.
Очеш — ама яДъЦ- Йедън орати йедно — друг 
друго, надмудруйу се, лъжу се, па и поскарайу 
се! Свак има право — и свак нема право!

Я за това караше млого добре знайе.м кико 
йе. Тека док беше баща ми жив, бог да га про
сти, събра ни йедну вечер, нийе кочка смо ти, 
шес брата и две сестре, види дека свак бийе 
на жеглу и поче: „Деца я съм стар, истърваше 
ми се млого работе из руЬе, не стидзам све да 
направим кико требе, айде да се договоримо кой 
кво че работи, та работата да отръгнуйе.

Поче най-старият браул он си мисли най- 
стар йе, он че узне бащинуту столицу: „Епа еве 
ко че буде: Марко че води бригу за градине. Ко
са че води бригу за децата, Борко че пази сто- 
куту...“

владееш, а малко

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ вския колач, горяща свещ, 
печено агне... Делегатите 
си помислиха дали ще на
правят партийна грешка 

- ако хапнат от колача и аг
нето, а понеже те бяха „ате 
исти“ това ще им се прос
ти, а нека му мислят онези, 
които вярваха в бога.

И така в доклада, който 
последва до комитета, име
то на. партийния Асенчо, 
агнето и колача бяха изо
ставени.

Почеше

1РАБЧАНСКА 

„СВ. ТРОИЦА”
{*

всяка крачка се чувствува
ше празнично настроение а 
пред училището се виеше и 
пъстро народно хоро. Пар
тийният секретар Асенча 
Виденов свиква партийно 
заседание. Стават упреква
лия на комунистите. Въз
ползувахме се от. момента, 
че в училищния двор има’- 
ше много хора, па дори и 
другоселци, та пред всич 
ки бе изнесена сказка „Ре
лигията — враг на социали 
зма“!.

След като приключиха 
събранието и сказката, пар 
тайният Асенчо се обръща 
към представителите на ко 
митета с думите: „Вие дру
гари, делегати, вероятно сте 
гладни. ,ще ходим у дома 
ако има нещо да се хапне"! 
Асенчо се

Преди тридесетина годи
ни Общинският комитет на 
партията в Димитровград, 
анализирайки 
отношение на хората 
религията, стига до заклю 
чение, че в много Димитров 
градски села „вярата 
повампирясала“. Много не
ща говорели, че голям Ор- 
ой, а между тях и комуни
сти поддържат някои рели 
гиозни празници, принасят 
курбан“ и пр. Имаше до
несение, че врабчани в то
ва отношение изпреварват. 
Тъй както в скоро време 
беше техния селски религи
озен патронен празник „С. 
Троица“, взима се решение 
на самист ден на празника 
двама членове от политиче 
ския актив на комитета да 
ги „изненадат“.

Така и стана. На опреде
ления ден пешком аз и по
койния Методи Георгиев се 
озовахме в село Врабча. На

въпроса на 
към

Кирил Т. Тодоров

1ЩШ1МИШШВЯ111Исе е
ВИЦ

РАЗМИНАВАНЕ
— Как е в твоя брак?
— Остави, започнаха да се 

знаци на
„Чекай бре, рипну се най-младият Райко,

кой си ти, та да ни делиш работете? я си имам 
свойи плановеявяват първите 

разминаване!
— Какви?
— В различно време 

разболяваме от грип.

еве тука съм си записал — па 
извади ретишку и поче да чети: — че си праим 
ижу сам горе на планин, а и сам че си въртим 
имотът...“се

Гледам я: почеше да се групирайу, йедни 
су уз Райка, йедни су против, почеше да се ко- 
мешайу, да се деле около огшшцето, да лриоде 
йедън до другога или да бегайу йедън од дру- 
гога.

ТЪРГОВЕЦ
— Дали Голди е добър тър 

говец?
— Още как! Па той би 

могъл да продаде брачен 
креват и на римския папа,4 
па ти сега виж какъв 
търговец.

чувствуваше не
удобно. Гостенската му стая 
беше пълна с гости — дру 
госелци. На голямата маса 
централно място имаше ела

Виде баща ми дека нема ~това да изпезне 
наарно па се яви:

„Чекайте бре, деца, не иде тека! я ако съм 
стар йош не съм умрел, реко да ви дадем по не
що да и вийе водите сметку, а вие очете дом да 
ми растурите!“

е

ПОГОВОРКАЖШкваттк Баща ми ядничко не дочека да види и да 
чуйе нащо караше, бог навреме му затвори очи. 
Пърснумо се нийе на све стране ко манастирсйе 
мачпе, еве с године очи не си видуйемо.0О&И/&7Л&,,,

-Ме, но,,.. >

"мини/чллец "
0/СОЛО

. ^онгейнеР.

Та и нащо караше млого 
караше на главатарйете. Ега бог даде само да не 
растуре туя убаву държаву, оти после кикига ве- 
чимка нема да Бу съберу. Затова се налюти, па 
отидо та исключи телевизорът. И съга све ми 
дзебне сърце ка га уключуйем да не слушам пак 
теквея расправийе.

7// - ми личи па това
я^чеятиця/

\
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