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С Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Ьроз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

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.

стоено с
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СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРю ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НОВОТО РЕПУБ ЛИКАНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Война против бюрокрацията 

ДА СЕ СПАЗВА ^ злоупотребите, корупцията
9

и безотговорността г

__ ?ЛЕ5'1АЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ТО НА СФРю ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 22 ФЕВРУАРИ Т Г В 
САРАЕВО

та най-важна работа за 
стопанското развитие, за по- 
-високо

Никой от вас няма правото да бъде състрадателен 
и пристрастен. Вие сте в самото начало и не носите ни
каква хипотека и задължение към органите, службите и 
служащите. Ония сред тях, които не могат да изпълнят 
задачите си, трябва да подадат оставки, а ако не искат 
да направят това, трябва да, бъдат сменени — подчерта 
Милошевнч.

качество на жиаз-
та.На 13 февруари в Бел

град се състоя заседание па 
Председателството 
СФРЮ.

не може да предизвика де- 
рогцране на Конституцията 
на СФРю и редукция 
конституционните права и 
задължениа на федерация
та. Конституцията на СФРю 
и всички 
трябва да 
лагат.

Никой от вас няма пра
вото да бъде състрадателен 
и пристрастен. Вие сте в 
самото начало и не носите 
никаква хипотека и задъл
жение към органите, служ
бите и служащите. Ония ср
ед тях, които не мога-?* да 
изпълнят задачите си, тря
бва да подадат оставки, а 
ако не искат да направят 
това, трябва да бъдат сме
нени. Всеки от вас в ресо
ра, който му е доверен ня
ма правото да постъпва дру 
гояче. Силно съм уверен, че 
и вие го знаете това и ви 
пожелавам успех“.

Председателят и членове
те на правителството изка- ' 
заха силна решителност, че 
в рамките на конституцион
ните им компетенции ще 
дефинират и ефикасно реа
лизират програма на пиави 
телството, която ще бъде 
насочена към ускорено сто
панско и целокупно разви
тие на Република Сърбия. 
Председател ат на поавнтел 
стпото д-р Драгутин Зелено 
пич отделно подчерта опре 
делението на правителство
то целокупната система да 
бъде изградена така. че не
йните части да бъдат вза
имно съгласувани и ефика
сно организирани.

на на
председателствува- 

но от председателя д-р Бо- 
рисав Йович, в което учас
твуваха председателят на 
Скупщината на СФРЮ. пре
дседателят на Съюзния из
пълнителен съвет й всички

Председателят ма Репуб- 
Сърбия

крито са създадени с прие
мането на новата Коиститу 
ция, същевременно тпябва 
да бъде

СЛОБОДАНлика
МИЛОШЕВИЧ на 12 февру 
ари 1991 година прие чле
новете на новото правител- против бюрокрацията и бю- 
ство на Република Сърбия 
начело с председателя

съюзни закони 
се спазват и при начало на война

На заседанието на Пред
седателството на СФРю в 
откровена и толерантна ди- правителството д-р Драгу- 
скусия бяха разменени мие тип Зеленовнч. Изказвайки 
ния за политическото бъде увереност, че правитепство- 
ше на страната. Представи то ще изготви добра програ 
телите на републиките из- .ма и успешно ще я реали- 
казаха становищата си и зира. за да се ускори сто- 
предложиха възможни ре- папското развитие на Ре
шения, които съдържат кру публика Сърбия. Слободан 
пни разлики. Най-големи са Милошевич между другото 
разликите между представи изтъкна: 
телите, които бъдещето си 
виждат в обща държава на

рократичното съзнание, зпо 
употребите, корупцията и 
врички видове безотговорно 
ст. Начало на война рро-

председатели на републики
те, относно председатели на 
председателствата на репуб 
ликите и автономните пок
райнини.

Председателството 
СФРю е информирано за 
хода и резултатите 
говора между Съюзния из
пълнителен съвет и .прави
телствата и изпълнителните 
съвети на републиките във 
връзка с функционирането

на

тпв социалната демагогия, 
независимо от коя страна 
идва тя.на

В началото на работата 
си начело на министерства
та. които са ви доверени 
вие ще се стълкновите с 
голям лабиринт от процеду 
ри и с цяла гора от фун
кции и функционери, много 
от които не е ни трябвало 

съществуват. Впрочем, 
за много функции и пред
писания вече не съществу- 

. ват основи. Все докато не 
се изсече тази гооа, не мо
же да имаме модерна и ефн 
касна държава. А също та 
ка и развито обпазователно 
и здравно дело. Без това не 
можем успешно да премах
нем блокадата и да осигу
рим самостоятелност на сто 
папските предприятия и да 
създадем условия за ниша

на до-

„Въз основа па новата 
Конституциа трябва да се 
изгради справедлива и ефн 
касна правова система, да 
се реабилитира отговорност 
та и професионалният мо
рал. Правовата система, от 
която се отказахме, прие
майки новата Конституция, 
не може да изч^не за ед
на мощ. Зад себе си тази 
система остави дългогодиш 
на практика, която сега не
пременно трябва да се пре 
махне. Началото па вашата 
работа в новите условия,

да

от СЪВЕЩАНИЕТО ИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА 
ЮГОСЛАВСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, СКУПЩИНАТА, КОМОРАТА И СИНДИКАТАПредседателството на СФРЮОт заседанието на

югославските народи от ед
на, и- представителите на ре 
публиките, които се застъп 
ват за формиране на само
стоятелни и суверени дър
жави и за копфедсративсп 
договор от друга страна.

Следва;мото заседание па 
Председателството 
СФРЮ. » което ще участ
вуват и председателите па 
републиките, относно пред
седателите па председателс
твата па републикитс и ав
тономните покрайнини ще

па 22 февруари ст наблюдава икономическа 
та обстановка в югослашщ 
и критично оценява текуща 
•га икономическа политика. 
При това е ясно, че прео
доляването ма икомомпчес- 

обстаиов-

ла федерацията в периода 
докато се постигне договор 
за политическото бъдеще на 

П редседател ство- Или нова политика, или ново правителствостраната, 
то на СФРЮ подкрепи уси 
лията да се създадат усло- 

платежен сегашната икономическа об 
становка не може да се по 
добри, все докато в страна 
та не се постигне минима
лен попПтически консензус. 
Настоящите 
блокади не допускат норма 
лно функциониране на об
щия пазар, .финансовата по 
литика, платежния оборот 
н други дейности. Участ-, 
циците вч събранието се 
съгласиха, че положението 
на Стопанството е непоноси 
мо п че за това положе1Щс 
най-отговрио е съюзното 
правителство. Представите
лите на Синдиката попска 
ха от Съюзния . изпълните
лен съвет да подаде остав
ка, доколкото не е в състо 
яине или не иска да внесе 
промени в социалната и ико 
комическата политика.

вия за нормален 
оборот, осъществяване 
финансовата политика, фун
кциониране иа валутния па
зар и изпълняване 
лъл жени ята към 

/ бюджет, за да се сьздадат 
условия за фуи 

на федерация-

Доколкото не започне спешно преодоляване на ико
номическото и социално положение, в страната ще избух
нат
връзката на политическата криза 
вич

па на масови стачки н бунтове, които може да осуетят раз-
— подчерта Борнсав Мо

на за-
С7ДОЗПИЯ политически

връзката па политическата 
криза. __ _

Това между другото под- 
черга д-р Борнсав Йович, 
председател иа Председател 
ството па СФРЮ, резимпра 
йки разискванията иа със 
тоялото се па 15 февруари 
заседание па Председател
ството на СФРю с премета 
вители па Съюзния изпъл
нителен съвет, Скупщината 
на СФРЮ, съюзната стопа 
иска камара и югославски 
те синдикати.

Почти всички участници в 
събранието се съгласиха, че

П ре; |.се; гатеч I ст пото 
СФРЮ с голяма загрпжеио

на
минимални
кциониране |се състои 

1991 година и Сараево, къде 
то щс продължи

политическото бъде- 
Иа това

та.
разгово-

Председателството )|еоб_

стта върху съгласуването 
на останалите на
роси. Председателството на
СФРю констатира, *е нос 
тигането на договор ■
Съюзния изпълнители
ет и правителствата 
Пълнителните съвета 
публиките за условия >са необходифмие3аа1фун

рът за
щс па юрнела вия. 
заседание, както сс очаква,

бъдат прецизирани по- ката и социална
отделни репуб- ка до голяма степен зави 

бъдат създадени си от развръзката иа ноли- 
окоичателпи ом- тичсската криза. Но докол- 

щс дадат кого нс започне спешно пре 
пчеме рс- ододяваие па икономическо 
в която то и социално положение, 
,,а кри в страната щс избухнат ма 

стачки и бунтове, ко- 
Можс да осуетят Рп>

щсПЪП"спорни малиниите 
ЛИК и, И ЩС 
условия за 
ределепия. 
възможност да

за насока, 
станс развръзка

които
из-

шсиис
щс
пата.

сови
ито(ТАТПОГ)

ИТО 
кциониране па
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ПАРЛАМЕНТ И ЮГОСЛАВИЯЕВРОПЕЙСКИЯТНЕ ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕвТАН^ 3и“АМТшЖОНнГ^ИЗСДТЛ,11! РЕГИОНА Ненадейни ниищатнви в Стразбур

Вратите за мирно решаване на кризата са затворени? са подготвеликата сесия 
проекти на четири резолю
ции за Югославия. Две 
резолюции анализира г 
ложението в 'Югославия, а 
техни автори са депутатс
ката група на екстремната 
десница и „Дъга“, една от 
двете формации на „зеле
ните“. Зад останалите 
резолюции „се крият'*- гру
пи от либерали „и демохри- 
стияни, които се 
ат за „спешно

Делегацията на европейс- 
ския парламент, която, пр 
ез миналата седмица посе- 

ще подготви' 
отчет за резултатите на по- 

си в началото на

поти Югославия
ги думи казано, преломът, 
който прави Саддам е знак 
на безсилие и че след ед
номесечното постоянно бом 
бардиране и разрушаване 
на всичко, което може да 
служи на иракската войс
ка е намалило силата й.

Югославия счита, че пре 
дложеиието ма Ирак „зас
лужава подробно изучава
не“. Нашият постоянен по 

при ООН Дарко Ши

приема Резолюция-
та на ОН. Мултинационалните сили и Залива не приемат 
предложението, понеже Ирак „поставя и нови условил . 
Все още не е утвърдена датата кога ще започнат сухозе
мните сражения- В Ирак, където има все повече жертви 
и всред населението, се разпространяват епидемии.

Ирак издаде съобщение, с което
сещеиието 
март. Затова инсистиране- 
то на някои 
ли в европейския парламе- 
от в Стразбур положеиие- 

Югославия да бъде вк

представите-
две

то в
лючено в дневния Р°Д иа 
февруарската 
парламента, която 
на в началото на- тази сед
мица, представлява голяма

но, поръчението от Вашин
гтон е ясно 
на Ирак не се приемат и 
войната продължава. Ней 

възмож

Мултинационалните си
ли, начело със 
приеха инициативата на 
Ирак за прекратяване 
войната и тя продължава 
с разрушителните си после 
дици. В Багдад е оповесте
но, че Ирак приема Резолю 

660 на Съвета за

застьпв- 
обсьждаие 

в Косово“. __
насесияусловиятаСАЩ I/- започ-

на. кризата
От това ненадейно бърза

не са изненадани и члечове 
представл- 

юго

на
ното прекъсване е 
но само ако Ирак започне 
масово и безусловно оттег
ляне от Кувейт. Предложе 
нието на Багдад са отхвър
лили и останалите предс
тавители - в

. слаиик 
лович на неотдавнашното 
заседание на Съвета за си
гурност заяви, че то би 
„могло да бъде положител
ен сигнал“ в разрешаване 
на войната,

Съюзническите сили и сл 
ед иракското съобщение 

продължиха да бомбарди
рат обекти в Кувейт и Ир
ак. Всички последици от ра 
зрушенията все още не са 
известни. Жертви има оба 
че и всред цивилното на
селение. Иракчаните заявя
ват, че в едно скривалище 
са загинали 700 невинни ир 
акски жертви, 
то голямо число жени и де 
ца. Това и подобни бомба
рдировки до голяма степен 
се отклоняват от официал
ната цел на Рзоелюцията— 

отеглят

изненада. на делегацията, 
ява омаловажаване наспоред кой- 

европейска- 
делега-

Договорът, 
то отчетът на 
да парламентарна 
ция трябва да бъде готов 
в началото на идния

тазиславската мисия на
й опит да се обецията

сигурност към ООН, с коя 
то се търси той неотлож
но да оттегли силите си от 
Кувейт, но при условие да 
се оттеглят всички мулти
национални сили от Зали
ва. В предложението за от 
теглянето си Ирак търси 
Израел да се оттегли от 
окупираните арабски те
ритории и да се прекрати 
сирийската военна интерве
нция в Ливан.

делегация
зсили договорът за 
бсчено обсъждане на обета 
ковката в Югославия 
довна процедура, която тр 
ябва да бъде открита след 
отчета за посещението.

задьлмултинациона
лните сили. Президентът 
на Франция на пример Фра 
нсоа Митеран го е отхвър
лил като оценил, че също
то „не е в уНисон с резол
юцията на Съвета за сигур 
ност“. Според неговите ду 
ми Резолюцията 660 
„Ирак веднага да се 
ли от Кувейт и без 
то и да е условяване“, а в 
сегашното съобщение 
изобщо не се посочва. По 
случай иракското съобще 
ние се обади и генералният 
секретар на ООН Перес Де 
Куеляр, който заявил, че 
„иракското предложение за 
служава внимание, но че 
за възвърщането на мира 
в Залива е Ирак трябва да 
реализира 
Съвета за 
ООН. т.е.

ме-
в ресец е постигнат преди по

сещението и дотолкова по 
„инфор-вече е загадъчна 

мацията“, че за февруарс-
ЮГОСЛАВИЯ — КИТАЙ

ЙОВИЧ ПРИЕ янг ФУЧЕНтърси
оттег-

какво- Председателят на Предсе 
дателството на СФРЮ Д-Р 
Борисав Йович във втор
ник прие заместник—мини 
стъра на външните рабо
ти на НР Китай янг~Фу- 
чен, който връчи на дома
кина си поръчение на кита 
йския президент Янг Ша- 
нгкун във връзка с криза
та в Залива.

ат всички възможности за 
прекратяване на войната и 
да се открие процес за ми 
рно и трайно разрешава
не на кризата в по-широ- 
кия регион на Залива и 
Близкия изток. Първа крач 
ка в това отношение тряб
ва да бъде направена от 
Ирак, който трябва да при 
еме резолюцията на Съвета 
за сигурност на ООН и 
да се оттегли от Кувейт.

Янг Фучен отдаде призна 
ние на Югославия за досе 
гашните й усилия да се на 
мери мирно решение за 
коизата.

товаАмериканският президе
нт Джордж Буш е отхвър
лил предложението на Са 
ддам Хюсеин и казал, че 
то е „свирепа измама“. Той 
добавил, че „иракското съ
общение е пълно с непрн^ 
емчиви стари условия, но' 
че Хюсеин е добавил и ня 
колко нови“. Просто каза-

всред кои-

иракчаните да се 
от Кувейт.

резолюциите на 
сигурност на 

той веднага да 
се оттегли от кувейтските 
територии“.

В дипломатическите кръ
гове в съвета иракското съ 
общение получава 
ни коментари. Някои 
тат, че Саддам Хюсеин ус
ловно се

Американският държав
ен секретар Бейкър заявил; 
че примирие не може да 
се сключи въпреки и дип
ломатическите усилия на 
Москва. „Няма примирие, 
няма почивка“ заявил той. 
Кога ще започнат

В разговорите е констан- 
тирана идентичност на ста 
новищата на Югославия и 
Китай във връзка с 
криза. Подчертана е необ
ходимостта да се използув-

СЪВЕТСКО-ИРАКСКИ РАЗ 
ГОВОРИ

тази
Съветският президент Ми 

хаил Горбачов на 17 т.м. в 
Москва води разговор с 
министъра на външните ра 
боти на Ирак Тарик Алис 
и подпредседателя на ирак 
ското правителство Садун 
Хамади като ги запозна с 
„конкретни плачове за ре
гулиране на войната в За 
лива с политически сред
ства". Планът на Горбачов 
е отправен в Багдад и Ва
шингтон, но до преди няко 
ЯКО дий нс бе оповестена 
за световната обществено-

различ- 
счи-

сражени 
ята между сухоземните си 
ли на воюващите 
засега не е известно, 
дставител иа

АЛБАНИЯ

Гладна стачка на студенти н професористрани 
Пре 

американско 
Залива

съгласява да се 
оттегли от Кувейт понеже 
всеки момент може да за
почне нова съюзническа оф 
анзива срещу Ирак, т.е. да 
започнат сухоземните сра
жения. Повечето обаче по 
литически и военни анали
тици твърдят, че до проме 
ни в иракското 
е дошло „със сила на ситу
ацията на фронта“. С дру-

В понеделник вечерта в 
Тирана е започнала глад
на стачка на 720 студенти 
и професори на университе. 
та „Енвер Ходжа“, които 
се борят да бъде преимену , 
ван Университетът им. Те 
се застъпват и за премахва 
не на политическата индо- Албанската
ктринация от обучението. . на агенция АТА е съобщи- 

Студентите и професори- ла> че албанските 
те са решили да си послу- са Допуснали формиране на* 
жат с гладната стачка, ка- свободен и независим 
то с последно средство, по (Дикат на миньорите, 
неже дванадесетдневният ® информацията на АТА
бойкот на обучението не е се подчертава. че основава- 
имал никакъв успех. Стач- нето на този независим си 
куващитс студенти и про- ндикат е разрешено 
фесори са се забарикадира банския министър на пра
ли в студентската столова, восъдието Енвер Халили сл 
а полицията е блокирала 
студентското 
да не позволи на

външните работи, Тич Му 
стачи, министър на отбра
ната, и други функционе
ри, които осуетяват демок
ратичните реформи в Алба 
ния.

то командуване в 
Ричард Нил заявил, че да 

сражения 
ше започнат не е уточнена. 
Обаче,- че сухоземните опе
рации наближават потвър
ждават, че все повече заче 
стиха стълкновенията 
саудитско-кувейтската- 
ница.

тата кога, тези

поведение * *на
гра- осведомител-ст.

власти
ДРУГИ ПИШАТ: ПОЛЕМИКА ВЪВ „ВАШИНГТОН ТАИ МС“

син-

Югославия не е „скърпена"
Платформата на Слободан Милошевич е западна ев

ропейската социал-демокрация, а Франьо Туджман все 
пак е бил само комунистически генерал, който сега е про
менил своята политика

от ал-вата ароганция 
1 те политически

към други- 
партии

Хърватско. Поразеният сръ
бски лидер Бук Дращкович 
също така имащр 
функция в Титовата

в
ед срещата му с инициати
вния комитет на синдиката.

Н1ГГ(, Независимият синдикат
Д придружат студен- е формиран един

дентатеМсТп1т?пГеИНО СТУ' еД стачката „а около-1000 
?ък! на „С11И- албански миньори, които са
тъпеят йьпят Сега искали по-големи заплати.
Рейс Малиле Д сменени След стачката заплатите имМалиле, министър на са увеличени с 50 на сто.
БЪЛГАРИЯ

градче, за— Югославия на времето 
бе „формирана с въдушев- 
ление и не е* „скърпена“ от 
страна на външни сили“, 
казва професор на Универ- 
зитета в Пенсилвания Ву- 
кан Вучич, в статията коя
то преди няколко дни пре
даде американският ежед
невник „Вашингтон таймс“.

Полемизирайки със ста ги 
вест-

високаостаналите републики“.
„Господин Милошевич е 

бил комунист, но получи из 
борите в Сърбия с платфор 
ма, каквато имат западноев 
ропейските социалдемокра- 
ции, далече от „твърди я ко 
мунизъм“, за който , говори 
господин Макс Приморац. 
Необикновено? Изобщо 
Хърватският председател 
Франьо Туджман не беше 
нищо по-малко, а генерал в 
Титовата

гражда
адми

нистрация“, пише професор 
Вучич. ^

Той оценява, че засега ни 
то една от 
публики не

месец сл

югославските ре 
изцяло е демо- * 

кратичена, защото „оповес
тените 95 на сто гласове за 
независимост иа -Словения 
трудно могат да са резул
тат на свободен гласопода- 
вателен

в™”°В КУРС НА ЛЕВА
ка е обнародвала 
на националната 
България (лева) 
ние на 
дути.

не.
ята, която в същия 
ник преди това бе предаде
на, а написа я лидерът 
хърватското сдружение във 
Вашингтон Макс Приморац 
Вучич припомня ца проюго 
славското „Илирско движе 
ние , което съчиняваха ве 
лики хърватски и словен
ски лидери, както и на фа
кта, че „маршал Тито... Си 
гурнр не е тлачил Хърват
ско и Словения

народна баи- 
нов курс 
валута на 

по отноше 
чуждестранните ва- 

Основният банков 
курс е 28,25 лева 'срещу 1 
долар, относно 19,06 
срещу 1 марка. Този 
наречен централен 
Народната банка

процес“. Вучич за
ключава, че „причината за 
съществуване на обединена 
та страна (Югославия) 
с нищо по-слаба

те банки могат свободно да 
утвърждават курсовете, по 
които ще купуват и прода
ват чуждестранна валута.

Конвертируемостта на бъ 
лгарската 
лута е една от основните 
цели на радикалната сто
панска реформа в Бълга- 

която се провежда от 
1 февруари т.г. под „дири 
гентската палка“ на новото 
правителство начело с Ди 
митър Попов.

на комунистическа армия. Той обаче * 
иил своята политика 
зи . степен, че сега

е проме- 
до та- не е

ните Американски 
Статията

- намаля
ва геноцида на фашистката 
хърватска държава над сър 
бите и евреите по време на 
Втората световна война. Ня чич в 
кои водещи вестници в За- 
греб имат критическо 
вщце по

национална вана Съедине 
Щати.

на професор Ву-

-г е?;г 
рЕСГ ” с"«*—

лева 
така 

курс на 
ще се по 

лзува в счетоводството и 
статистиката, митническите 
и други плащания. Делови

стано
него-

повече от въпроса на
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НТ\ СФРЮ НА Д Р В0рИСАВ
{

ИОВИЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

Ръководствата комат право да ЗА МИР И ЗА
ЮГОСЛАВИЯрешават за отцепването I

I
Трябва да се осигури на всет-и 

своята съдба. - Всяка чужда намеса 
кана, ще се смята като акт на 
щната с въоръжена сила

* Народните представители единодушно под 
крепиха становищата, които председателят на Ре
публика Сърби я застъпва в разговорите за бъде
щото устройство на Югославия * Изразена е за
гриженост, поради застрашеността на основните 
граждански права. на сърбите в Хърватско

народ да решава за 
по чияго и да е по- 

агресия и ще бъде посре-
Всеки друг подход би бил 

противконституционеи и на
шата страна би водил в гра 
жданска война, с катастро 
фалии последици, което ме 
бива да се позволи.

Предаваме част Ръководствата могат
и решения, за 

ще реша
ват, могат да организират и 
провеждат референдум 
основа на общ договор за 
процедурата и съдържание
то и под., обаче самите рьк 
оводства без гражданите, от

от авто- даризираното изложение 
председателя на Председате 
лството на СФРЮ д-р Бо- 
рисав Иович на

на предлагат Vконто народите народниПето, . всяка чужда памет 
са в решаването на нашата 
вътрешна криза, по чиято 
и да било покана, а особе
но чуждестранна военна на ' 
меса, от аспект на нашата 
Конституция, ще се смята 
кгтто акт на агресия и обе
зателно ще бъде посрещна
та с въоръжена сида. Тук 
друг избор няма. По-инак- 
во поведение би значило 
предателство на страната 
и капитулация. Затова та
кива възможности не тряб; 
ва и да споменаваме, защо- 
то това само би внасяло 
обоъкване и недоразумения 
в нашата работа.

Шесто, ние обективно има 
ме. всички условия, нашата 
политическа коиза да ре
шим в мир и по демокра
тичен начин. Органите на 
сЬедерацията са длъжни, ка 
кто и органите в републики 
те. това д а обезпечат. От
говорност е на съюзните ор 
гани да осигурят мирен и 
демократичен път на разв
ръзката. Ако на компетент
ните органи на федераци
ята би било пречено да осъ
ществяват своите пълномо
щна и отговорности, а то
ва значи условията за ми
рна и демократичейа развръ 
зка на югославската криза, 
тогава те би били длъжни 
да се противопоставят аде
кватно на начина, по кой
то им е попречено да из
пълняват своите функции. 
В това не тоябва да 
има никакви съмнения.

четиридесеттие
представители, от които ня
кои бяха готови на жлъчни 
полемики и реплики, възбу
дени от съдържанието 
информацията или недовол
ни от разискванията.

Накрая са приети заклю
чения на Скупщината.

Народната скупщина на 
Сърбия на последната си 
сесия единодушно прие Ин 
формацията за разговори
те на делегацията на Сър
бия с делегациите на Чер 
на гора, Босна и Херцего- 

Словения и Хърват
ско, която поднесе предсе- 

Скупщината

разисквани 
ята за политическото бъде
ще на Югославия, на засе 
данието на Председателст- 
вото на СФРЮ, от 14 фе
вруари 1991.

Говоря от аспекта за 
правата и

въз

на

вина,
отговорностите 

на Председателството на 
СФРю и другите 
органи, които в 
още

дателдт на 
Слободан Ункович. Скупщи 
ната също - подкрепи стано- 

председатг

ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕ
ПА ЙА РЕШЕНИЯТА И 
МЕРКИТЕ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

съюзни
страната 

съществуват и които 
имат определени конститу
ционни пълномойшя и за
дачи.

Първо, безспорен 
тимитетът
власти в републиките 
участвуват в решаването за 
бъдещето на Югославия, би 
ло чрез своите

вищата, които 
лят на Република Сърбия
застъпва в разговорите за г Народната скупщина 
бъдещото у Р , на Република Сърбия прие:
Югославия. й ме информацията за разго-

Делегацията на Република ВОрите на делегацията на
Сърбия в разговорите изне Република Сърбия с делега
се становището . че същес- циите на Черна гора, Бос-
твуват всички причини за на и Херцеговина, Словения
запазване на Югославия, и Хърватско, която на дне-
като държавна общност на шната сесия поднесе пред-
югбславските нароли, отно- седателят на Народната ску
сно като държава, която пщина на Република Сър-
трябва да гарантира еднак- бИя също подкрепва стано-
ви права на всички гражда вищата, които предселатсл-
ни. да има свои органи и ят на република Сърбиа за
свои функции една вой- стъпва в ^разговорите за бъ-
ска и външни раооти, една дещето устройство на Юго
монета, един пазар и един- СлавиЯ-
но уредено стопанско прос- 2. Народната скупщина на 
транство. Разгражданото на Република Сърбия подкрепя
Югославия, според мнение- решенията и мерките на
то на делегацията па Сър- Председателството 
бия. не е в интерес на ^ого СФРЮ, които то прие въз 
славските изроди и неипи- основа на Конституцията и 
те граждани. закона, за да се запази ми

ра, избегне опасностга от 
гражданска война и да се 
обезпечат условия за лпгрна 
н демократична развръзка 
на кризата.

3. Народната скупщина 
на Република Сърбия счи
та, че е нужно органите на 
федерацията в сегашната 
тежка н сложна обстанов
ка отговорно и ефикасно да 
изпълняват своите задачи.
В рамките на това Югосла 
вската народна армия дей
ствува изпълнявайки свои
те с Конституцията и зако
на утвърдени длъжности.

4. Народната скупщина на 
в Република Сърбия се застъ

пва за зачитане на човеш-

е легн- 
на избраните

да

легитимни 
представители в Скупщина
та на Югославия, било не
посредствено в скупишните 
на републиките. Това изоб
що не е спорно когато се 
касае за бъдещето на Юго 
славия като държава.

Второ, обаче това тяхно 
право, то ест правото 
избраните органи на власт
та, може да се осъществи 
само докато се работи 
КОНСТИТУШГОНННОТО

Д-р Борисав Йович

носно без конкретно реша
ване на народите, не могат 
да приемат валидни реше
ния от този вид.

Трето, съгласно с това.чи 
ето и да е намерение за 
отцепване или раздружава- 
не, както някои обичат да 
го наричат, няма да може 
да се осъществи с никаква 
политика на свършен акт, с 
разни решения на републи
канските органи без демо
кратичната процедура по 
изясняване на народите. То 
ва не би трябвало да бъде 
спорно.

Четвърто, нашата реално
ст на съществуване на по
вече народи в същи репуб
лики и фактът, че техните 
граници не са етнически, ни 
то са държавни в класиче
ски смисъл на думата, на 

бъде ясно, че ре- 
за откъсване не

на

на
напремре

ждане на Югославия като 
държава. Ако пък се поста 
вя под въпрос нейното съ
ществуване или се желае 
нейно г>азпадане. избра/чте 
оеггибликански 
ва нямат право да решават 
за това. Такова право, като 
право на определение 
отиепл ение, 
ститунията 
имат и-^ючително 
леките народи, 
гат па
свободно изразена воля чп- 
ез референдум за излизане

Делегацията е на становн 
ще, че в решаването на юго 

славската криза трябва да 
се изхожда от международ
ните признати права на на 
родите на самоопределение, 
както и правото на всеки 
народ сам да решава за сво 
ята съдба. Югославия е на 
станала като обединена дър 
жава с волята на всички не 
Гиш народи и за нейната 
съдба трябва да се решава 
само с легитимно изразена

ръководст-

по
съгласно Кон

на Югославия.
тОгосла Мое е мнение, че дейст

вително имаме всички ус
лови нашите пооблеми да 
решим по мирен 
под условие да 
правата, които според Кон
ституцията принадлежат на та воля "а народа. Върху

тези принципи трябва ласо 
уважава и интересът и* сър 
бския народ /да живее 
единна държава. Сръбският 
народ е дал огромни жерт
ви за сиоята
свобода и бе подложен на 
геноцид през Втората . свето 
ппа пойна/ Затова не съще
ствуват обстоятелства нито 
условия, под конто Сърбия 
да бъде поделена в повече

които мо- 
се определят със

начин,
зачитаме

от Югославия или за съшс 
ствуване в нея. Това значи, 

да се разглежда акоюгославските народи, 
избегнем майоризацията и 

свършен фа 
действуваме 

демократично, съгласно про 
която съвместно

че може 
всяка идея, обаче трябва да 
се знае докъде досегат ппа 

власти

лагат щ 
щенията 
може да се приемат чрез 
майоризация, но трябва обс 

да сс обезпечи ед
накво право па всеки народ 
да решава за своята съдба.

политиката на 
кт и акона избраните 

отношение на окончате 
лното решаване, а тука са 
изричните права на югоелг. 
вските народи.

вата
ките и гражданските права 
на гражданите и народите 
па Югославия, конто са га
рантирани и с международ 
ни договори.

5. Народната 
па Република Сърбия израз 
ява загриженост, поради за 
страшеиостта на основните 
граждански права на сърби 
те в Хърватско. Съгласно 
конституционното си задъл
жение, правителството на 
Република Сърбия е длъж
но да следи положението 
на сърбите, които живеят 
извън Сърбия и на Народ
ната скупщина навреме да 
предлага съответни мерки.

6. Народната скупщина 
па Република Сърбия на 
своята редовна сесия шера 
згледа и утвърди основни
те цели п насоки на своя
та програма за запазване

независимос-

по националназателно цедурата, 
ще утвърдим. I

Касае се за рблигации ог 
първ транс от 1,5 милиарда 
динара, докато останалите 
до стойност от пет милиар 

ще бъдат отпечатани до 
па тази година.

скупщина
стимула 

благоприят 
са и чув 

облек

* Освен твърде 
тивните лихви 
пост за купувачите 
ствителни данъчни 
чеиия

ФЕВРУАРИ В СЪРОТ 18 
БИЯ суверенни държави.

Все по-ясно с. че по-ната
тъшната агония на общата 
държава не можц да про
дължава до безкрай. Раз
връзката на сегайлиата юго 
славска криза, съгласно 
нормите, които важат в цн 
пилизоваимя свят, може и 
трябва да се търси в про
дължаваме па диалога ме
жду онези народи и репуб
лики. които желаят дВ жи 
веят в Югославия и да я 
запазят, както и ефикасно 
"нгажираие на Председател 
«тото на СФРЮ и Скупщи 
ната па СФРЮ-

да

ЗАПОЧНА 

ПРОДАЖБА 

ТА НА ОБЛИ
ГАЦИИ НА

край
И Инвестбаика" и „Псо- 

бапка“ от 18 февруари т.г. 
могат да сс купят облига- 

заема, кодто Репу 
Сърбия печата

Облигациите са издадени 
срок за иаплашаме сл* 

шест, девет и 12" ме 
ще по

със
ед три,
сеца с лихва, която 
крива размера па иифлаци 
ята при' стимулативна част 
от 2, 3, 4 и 5 па сто, в за
висимост от рока йа запла 
щане. Освен тези благопри 
ятиости, купувачите па об
лигации ще имат и значи
телни данъчни

че онези, които купя** 
със срок

година плащане, цело 
стойност ще се от

ции па
блика
събиране на средства 
стопанско развитие, теку 
щата платежоспособност и 
общо и съвместно потреб
ление. Според «УМитепа 
изпълиителпия ДПРСК °Р 

па Белградската банка дд 
Иван Койопнч, облигациите 
ив и па други ба
,„<и ПОЩИ И СДК, ^оито 

започнат .да ги нрода-

за
за

улеснения
така 
облигации суверенитета, 

тта п териториалната цяло- 
на Република Сърбия 

и Югославия.

след
са доставени ИЗЛОЖСПИСТО 1%1 ИрССлед

деедатело .на Скупщината в 
разискванията взеха учас-

едиа 
куината 
бис от данъчната основа.

стЗАЕМА ще
тези дни.ват Страница 3
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ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮСЪОБЩЕНИЕ НА
ПАРТИИТЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ: ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
СПС В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА чупливи шлннскн

ПРЪЧКИМАТЕРИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ЗАТРУДНЯВАТ РАБОТАТА на сърбохърватски език), 
ТВ—журнал, „Народне но- 
вине“ (Ниш), „Политика“, 
„Борба“, Телевизия Нови 
Сад; Телевизия Сараево, 
„Ослободжеиье“ (Сараево), 
Телевизия Скопие, „Вйес- 
ник“ (Загреб) и др. Инфор 
мании за учредителното 
събрание и за ДСБю са пу 
бликували БТА, и някои 
български вестници, ТАСС, 
„Зидойче цайтунг“. Едно 
неделно предаване на Ра
дио Ниш за българската 
народност изцяло беше по 
светело на ДСБЮ-

След всичко това предсе 
дателят и един член на ръ
ководството на ДСБю при
еха в Ниш журналист на 
Телевизия София, по него
ва инициатива, и дадоха ос 
новна информация за прог 
рамните определения на 
ДСБЮ, съгласно станови
щето на ръководството на 
ДСБю Да не се отказва ни 
то един разговор с журна , 
листите.

Тези факти са красноре
чиво доказателство за без
смислието на спекулите в 
споменатите ^памфлети. Ми
на времето, когато тези и 
много други идеологичес
ки конструкции от арсена
ла на тоталитаризма бяха. 
дебели тояги в ръцете на 
догматиците, бюрократите 
и кариеристите от българс
ката народност, с които те 
ревностно кастреха всички, 
които не мислеха като тях 
или се осмеляваха да кри
тикуват техните глупости, 
грешки и злоупотреби. Дн
ес, а опщ повече утре, те 
зи тояги само са чупливи 
сталински пръчки.
ГЛАВЕН СЪВЕТ НА ДСБЮ

Във връзка с „промоци
ите на ДСБЮ по София и 

— ' му по |СО- 
телевизия“, кои- 

ДСБЮ

отбор, или Общинския 
бор.
_ По време на неотдав

нашните избори бдха нару
шени уставните норми 
СПС. Именно, едно 
наши членове даваха подк
репа на други партии, или 

независими кандида 
ти. В лабавата отговорно
ст всичко се завърши 
критика. Това обаче не би
ва да се дапусие на идва- 

общииски избори —

от-Полагат се усилия за набиране на нови членове. В 
Общинския отбор на СПС казват, че започват да 
конкретна програма за по-ефикасно действуване на парти 
ята в общината. Членовете на СПС в общината нередов
но заплащат членския си внос и това до голяма степен 
затруднява целокупната активност.

рекламирането 
фийската
то се приписват на 
като смъртен грях в някои 
памфлети, публикувани в 
„Политика“, и които се спо 

в съществено раз 
личен, но недостатъчно яс_ 

контекст в редакционна 
та статия „Нови диверсии 
срещу „Братство“ („Братст
во“, 18 януари 1991 година). 
Главният съвет на Демо 
кратическият съюз на бъл 
гарите в Югославия на за 
седание, състояло се на 2 
февруари 1991 година в Ди. 
митровград, реши да пред 
стави на обществеността сл 
едните факти:

готвят

на
число

менават
СК. В бившиСК в общи
ната на пример имаше око
ло 1150 души ,от които са
мо 450 постъпиха в 
Едно число от интелигеици 
ята и от бившия СК са по 
стъпили в СК — Движение 
за Югославия или пък все 
още партийно не са опреде 
лени, т.е. включени.

В СПС в общината чле
нуват и към 180 млади. Се 
кции на младите социалис
ти досега не са формирани.

Организацията на Социа 
листическата партия на Съ 
рбист в Босилеградска об
щина, която по време на 
изборите за председател на 
Републиката и на народни 
представители в Скупщина
та на Сърбия разви широ
ка активност и получи избо 
рите в общината продължа 
ва да действува с измене
ни темпове и резултати. От 
изборите досега тя особено 
внимание посвети не само 
на организационния си въп 
рос и набирането на нови 
членове ,но и на въпроси 
от по-широко значение, вс
ред които по-значителни са 
тези от областта на комуна 
лно-битовото развитие 
местните общности.

пък на ец
СПС. на

щите
подчертава Сотиров. Устав
ните норми продължиха да 
се нарушават и след избо
рите,- но сега много масово. 
Мнозинство от членовете 

отношение ив трудово 
пенсионери не заплащат чл 
енскип си внос в съотно
шение със заплатата 
т.е. пенсията, а според своя 
воля и колкото си искат 
те. Голямо е числото

изобщо не за

Първата информация за 
•инициативата да бъде фор
миран Демократически съ
юз на българите в Югосла 
вия беше публикувана в 
„Братство“ от 21 август 1990 
година, а наскоро след то
ва беше публикувана Обши 
рна статия в „Новости пл- 
ус“ и информации в „Поли 

а“, НИН, „Вечернье но 
вости“. Кратка информация 
за инициативата са преда
ли и някои чуждестранни 
осведомителни агенции. Пр 
ез септември и 
на страниците на 
тство“ се 
„ДСБю — Да или не?“. От 
учредителното събрание на 
ДСБЮ, което се състоя на 
20 октомври 1990 г. в Ниш 
бяха публикувани статии и 
информации в голям брой 
средства за масова инфор
мация: „Братство“, Радио 
Ниш (предаване за българ 
ската народност и дневник

си,

у на
■К' онези, които 

Плащат този внос. Членува
нето наистина е на добро
волни начала, но заплаща
нето на членския внос тря 
бва да бъде в съгласие с 

партиятк ни, каз-

: *
КЪДЕ СА БИВШИТЕ 
КОМУНИСТИ? тик

устава на 
ва Сотиров.

— В СПС
га има 930 членове, 
повече, но тъй като изме
ненията в Устава на СПС 
не позволяват в нея Да чле
нуват по-млади от 18-годиш 
на възраст наложи се да се 

. „откажем“ от 15 младежи 
и девойки Едно малко чис
ло се изписаха. Без оглед 
на това полагаме усилия и 
очакваме до започването 
на общинските избори чи 
слото на членовете ни да 
се увеличи 
ри Сотиров, председател на 
Общинския отбор на СПС 
в Босилеград.

общината се- 
Бяха

В ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
СЛУЖБА НЕ ПОЛУЧАВАТ 
ЗАПЛАТИ

октомври 
в-к „Бра 

води полемика3. Сотиров
— Почти няма нито една 
организация, която да има 
достатъчно число млади за 
да се формира такава се
кция. казва Сотиров. Ето, 
в града на пример има три 
организации на СПС, но и 
тук има трудности около 
организирането на млади
те. Просто, не намерихме 
помещение където да се 
събират и действуват. Со
тиров казва, че потенци
алното число млади члено
ве на СПС от предприятия
та все още не са привле
кли към себе си.

В професионалните служ 
' би на бившия ОК на СК и 

ОК на ССТН преди обедни 
яването им работеха шест 
души на постоянна рабо
та, а един като волонтер. 
Според приетата 
тизациа се предвижда 
ОО на СПС на постоянна 
работа да бъде един работ 
ник в администрацията и 
един функционер (председа
телят на ИО), а един да е 
волонтер (председателят на 
ОО на СПС). Досега един 
работник от тази служба 
замина на работа в органи 
те на ОС. а един на списъ 
пите на Фонда за трудоус
трояване. Понастоящем се 
водят разговори двама да 
минат на работа в тукаш
ния цех за чорапи.
Ще бъде тяхната съдба за
сега все още не е известно.

Сега всички

система-
аказва Заха-

Членовете на СПС в об
щината са организирани в 
30 организации 
общности. Последната фор
мирана организации е1 в 
Плоча. Съществуват усло
вия, казват в Общинския 
отбор на партията, орга
низации да се формират на 
скоро в Зли дол, Ресен и 
Радичевци. В ОО на СПС 
обаче не крият че имат пр 
облеми, че имат въпроси 
на които и те засега нямат 
точен отговор. Именно, от 
Целокупното число

БОСИЛЕГРАД: ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА НА ВЪС 
ТАНИЕТО В ЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

в местните

Формиран е коми 

тет по чествуване
НАРУШАВА СЕ УСТАВА 
НА СПС ,

В Общинския отбор 
СПС, по-точно председател
ят на Изпълнителния от- 
бор на ОО на СПС Любен 
Иванов 
вете

на
Каква

казва, че 
комуницират 

посредством писани 
Риали, а по-малко 
контакти. Без 
териалите не 
местят „живата“ реч 
териалното положение е то 
лкова лошо, че просто се 
отсрочва да се проведе за
седание на Изпълнителния

с члено 
повече 

мате-

те не полу
чават заплати. Работници
те в професионалната слу
жба на ССТН последна зап 
лата получиха за

члено
ве има малко работници от 
предприятията и С оглед на факта, че та

зи година се навършават50 
години от началото на На- 
родоосвободителната борба 
в Югославия и 50 години 
от избухване на въстанието 
в Сърбия, Изпълнителният 
съвет на Общинската ск^ 
щина в Босилеград на пос
ледното си заседание фор

мира Общински комитет 
чествуване. Комитетът набр 
оява 7 души, а за

с пряки 
оглед, че ма- 
могат да за-

заведени 
ята, все още е недостатъч
но числото на 
ята в редовете 
още не успяха да привлек
ат по-голямо чисУю от бив
шите членове на

по
ноемвои, 

а тези в службата на бив
шия ОК на СК 
получават 
Как, дали

интелигенци- 
им и все

ръководи- 
?ел е избран СТОЯН ЕВТИ 
МОВ. член на Съюза на бо 
иците. Комитетът има за за 
дача да изготви съответна 
програма за отбелязване на 
Денст на въстанието в Сър
бия, като

ма- заплата не 
октомври, 

и кога ще ги 
лучат засега изобщо 
е известно.

от
по

бившия не им

В Б.
при това напра

ви и финансова проекто-сме 
тка за тази цел.ПОВОДИ И РЕАГИРДНИЯ Другарю„ редактор ваш-

пт ^респонДент А. Ташков 
от Димитровград във в-к 
„Братство- бр. 1485 от 8 фе 
вруари т.г. написа статия
наДДСБЛ^-Ие "ПРедатавТне
на дсью , която се отняг 
яше за промоцията на 
Щия на 2 февруари 
Димитровград, 
се опита

Звонци“, което не е точно 
Спрред наша преценка на 
събранието бяха около той
на™аотОВеЧе °Т -тРВДесети- на , а от коита само ТРИМА
представители—членове 
ДСБю от Звонци.

се смутяват и могат да фо 
рмират погрешно 
за дейността 
ДСБЮ.

— Чествуването на 50-годи 
шнината на въстанието 
Република Сърбия 
ще в СФРЮ —

ЗА ПРЕДСТА
ВЯНЕТО НА 

ДСБЮ В ДИ
МИТРОВГРАД

мнение 
и целите на в

и въоб-
В подчерта 

председателят на Изпълните 
лния съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград Со
тир Сотиров — има отдел
но значение

наброяването статИята 
на участвуващите 
кванията той посочва 
името на някои си Кирил
оптИТчеВ' Вероя™° еРми- 
слил, че това съм аз, но не
Тов™’ 3 3°РаН Димитров"

да се

при 
имената 

разис-

на насъ в
„й? представянето дсью между

т.г. в 
А. Ташков 

се орга„Из^™?0- ~ 
, но в това отношение

т! ' ДОКрай- (Причин^ 
е не са ми известни).

на
Щите граждани "йГше^^Ми 
хаил Иванов, който наисти
на каза, че „ДСБЮ първо 
се рекламира в Белград и 
София... , но с аргументи 
на самото събрание беше 
оповергано твърдението му 
за представянето на ДСБтп 
в София. Ташков обаче1? 
своя текст 
читателите

и
за тачене на 

традиции 
патрио-

революционните 
и вдъховяване на 
тизъм сред 
поколения. Отделно сега, ко 
гато се явяват десно-опреде 
лени 
цена се 
брегнат 
на НОБ 
юцня.

подрастващите■ Ще рече, че _е 
информира, 

менява имената

можал 
а не да . 

на участниОще в началото на текг
ранието^присъствували С^гр

сили, които на всяка, 
опитват да прене- 

целите и задачите 
и народната револ-

ците.

Зоран Т. Димитров
член на Главни 
ДСБю

това не каза и 
по този начин я съвет на 

от ДимитровградСтраница 4 М. Я.
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I ,

Независимите
ПАР

ТИЕ^ЛИ\ШННОДЕЛО В^ОСШ1ЕГРАДЕ НА ПРЕДПРИЯ

Боснлеградска община 

„лежи" на голямо 

рудно богатство

кандидати 

омаловаженибяха
След' всяка 

• новено се 
за да се 
й, да се 
жителните и 
опити и от

дейност обик 
върши 

оцени
и Центъра за култура, за 
което им благодаря с>т все сърце.

* Цолитиката на СПСанализ, 
качеството

при
утвърждаването на >?*?ира- 
телните колегии в Избира
телния закон не даде 
можиост на малките народ 
пости, каквато е българс
ката народност в Босилег
рад и Димитровград, да 
берат свой съна

подчертаят
отрицателните

тях да се
иии ПТ?УКИ За бъ«ещитеции. Като независим 
дат на група граждани за 
народен п редставител 
декемврийските избори за 
Народната скупщина на Ре 
публика Сърбия 
че е необходимо 
вя на
нките си за 
зборната 
ност.

поло
И официално се счита, че минното дело в общината 

е една от перспективите й. Резервите 
все още не са утвърдени докрай, понеже геоложките про
учвания през последните няколко години не продължиха 
с утвърдения и очакван темп. Но и за утвърдените резер
ви все още не е изучена икономическата оправдаемост, 
т. е. все още не е известно дали и колко ще бъде рента
билно откриването на мини

Пропа га ндата 
водеше 
аловажаваше

възкоято
от СПС докрай 

-■ -кандидатите 
останалите ■ партии и* не

зависимите кандидати. На 
независимите кандидати не 
оеше допуснато да се пред 
««У пред избирателите 
в Ьабушница, така че та\( 
аз останах

на някои залеживзе-
омак-

канди на
из

в юдник за 
народен представител.

смятам, 
п,та Да предста 
обществеността оце 

хода на преди 
и изборната дей-

* Кандидатите па СПС, 
хоито се намират па ръко 
водни постове в общините 
злоупотребяваха с властта 
и осуетяваха 
то ма останалите кандидати 
в своите среди (случаят в 
Бабушница).

йто работеше в рамките на 
„Електробосна“ от Яйце и 
от когото се очакваше да 
поеме минното'дело в общи 
пата. Сега, когато се очак
ва на: цеха да се сложи ка 
тинар, се търси, възможно
ст, с чието реализиране да 
се ‘ постигнат две цели: да 
се формира предприятие, 
което да започне да откри
ва перспективите на общи
ната в областта на минното 
дело и работниците в посо
чения Цех да не останат 
без работа.

Има ли условия? Какви 
са природните ресурси в то 
ва отношение? Съществува 

оправда
емост за експлоатиране?

ЖИВКО КИРИЛОВ, тех
ник по минно дело от Бо
силеград с досегашния си 
тридесетгодишен опит е чо 
век на когато са известни 
много неща от тази област. 
Той казва: — „Територията 
на Боснлеградска община, 
просто казано, лежи на ру
дни богатства. За някои ру 
ди и минерали са утвърде- 

резерви, но официално 
не е известно дали ще има 
икономическа
ст откриването на някоя 
мина. Макар, че съвсем е 
известно, че резерви на ня 
кои руди и минерали' има,

(На 6-та стр.У

Разговорите и инициативи 
те за формиране на пред
приятие, което в Босилегра 
дека' община да се занима
ва с развитието на минно
то дело днес са по-актуал- 
ни отколкото по-рамо. Една 
от причините е закриване 
то на досегашния цех 
експлоатиране на кварц (оф 
ициално не е закрит, но от 
октомври насам 50-те рабл 
тници не работят, не полу
чат заплата, нито пък зна- 
-иататъшната им съдба), ко

напълно анонм 
-мен. Активистите на СПС 
особено по селата, в дена 
на изборите са сюгжестира 
ли на избирателите кого да 
гласуват.

представяне-

Моята
Издигната

кандидатура беше 
с голямо закъсне 

ние, в момента, когато 
видя» не СПС е изиграла 
българската народност, не 
пускайки на изборите 
един кандидат от тази на
родност. Координационни
ят комитет на групата гра 
ждани, които ме предложи 
ха нямаше време да офор
ми изборен щаб 
работи стратегията

Това заса основните, но не 
и единствените причини, по 
ради които аз, като канди
дат за народен представи
тел, не получих мнозинст
во гласове поне в Димитро 
вградена община. Въпросът 
„Защо Димитровградска об
щина няма свой представи 

п° мое мнение, 
повече отговори:

се * В нашата (Димитровгра 
дека) община активистите 
на СПС, ползувайки средс
тва на тази общност, дейс 
твуваха против интересите 
на своите съграждани и 
сънародници. Някои от те
зи активисти, заслепени от 
личните си интереси, ме 
успяха да разберат навре
ме, 
те на

нито

I тел ; имаи да раз
на пре

дставянето ми пред избира 
телите, нито пък 
ше време да се направи по 
сещение във всички 
Тази дейност 
ме без

ли икономическаче са играчка в ръце- 
манипулаторите и 

борците за власт, 
се сетиха, беше късно.

* Докато 
се борят упорито 
свои представители в

всички среди 
да иматпости га- Когато

орга
ните на Републиката и Фе
дерацията,

села.
Накрая не трябва да 

забравим, че демократични
те избори като една 
новните предпоставки 
демокрацията 
бва да бъдат

осъщесгвих- 
каквато и да било 

Общинската ск
гражданите на 

Димитровградска община 
подценяват всеки 
пт средата си. 
чат чувство за самобитно
ст. На

помощ от 
упгцина. Не ни беше 
на ни минималната 
от 5000

от ос-кандидат 
Просто нададе на

сума
динара, която беше 

допусната от закона. Ръко
водството

тепърва тря 
вградени в 

съзнанието на пашитеДимитров град чан и 
всеки човек от друго мяс
то е по-добър от всеки ди- 
митровградчанин. Това от 
ношение към съграждани 
ге изгони от Димитровград

гра
ждани. Искрено се надя
вам. че това ще се 
час по-скоро.

на основното 
училище не ни позволи да 
умножим петдесетина афи
ши на техния фотокопир. 
Тази работа завършихме с 
помощта на няколко гра
ждани и разбирателството 
на някои служащи в ОС

сбъдне ни

оправдаемо-(БЕЛЕЖКА: заглавието е 
редакционно)

М-р инг. Михаил ИВАНОВ 
Димитровград

мнозина талантливи и спо
собни хора, родени в наша 
га община. БОГАТА А НЕРАЗВИТА 

ОБЩИНА: Живко Кирилов

ПО ПОВОД ТЕКСТА „КОя Е ИСТИНАТА ЗА ВАСИЛ ТА КЕВ?"

БИВШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕМЪЛЧАВА СЪЩИНСКИТЕ НЕЩА
(„Две заплати за председателя?", „Братство" бр. 1478 

от 21 декември 1990) ^:,тсТскИсрдо^чгли во-
щипскше функционери. По пък социална помощ), 
мастоящем са актуалпи ия- те са високи колкото п за 
колко въпроса: дачи е при плата те не са нищо друго, 
ложеи Общественият до- „0 — заплата.
I овор па ЛД па общински основни отговори конто тр 
те Функционери или не, да ябвашо да даде Таков
пи изплатените средства за можем да водим културен
волоптсрски добавъчни са диалог и полемика, 
високи колкото би бил и 
личния доход на председа
тел па щатна- работа и па 
краст (ако се окаже, че е 
неправилно) кой му е дал 
възможност да получава дв 
ой ма зашУата?"

заплати, които едвам св 
ързват краищата?.

Такев ме обвинява, 
съм написал (а вижда се 
че не съм), че е много 
тен. Напротив, 
стопанство, за което се оп
ределихме има за цел и да 
се увеличава числото на бо 
гатите граждани, 
се, с почтен труд, без 
кули, корупции, мито и ир.

ка
Н1И
акотака наречените габу теми 

от обществено-политическ
ия, стопанския и културен 
живот. В този контекст би

В предишния брой на вс 
стник „Братство" Васил Та 
кев, ръководител на цеха 
за конфекция в Босилеград 
се опита да анулира мате
риалната истина, която ка 
то журналист изнесох 
вестта „Две заплати за 
едседателят?" в „Братство 
от 21 декември 1990 година. 
Изхождайки от факта, чс 
тези които са на власт или 
близко до нея могат да 

той

че
А без тези пла

пазарнотоможа;/ да се сложи и въп
роса, който почти една го
дина е актуален мси*ду па 
селението в Босилеград п 
който понастоящем изуча
ват специалисти па Съвмсс 
тната служба на вътрешни 
ге работи във Враня: дали 
Васил Такев, . председател 
па Общинската скупщина 
в предишния • мандат, сега 
ръководител на цеха за ко 
нфекция в Босилеград и де 
легат в Скупщината на Сър 
бия през септември, от ом 
при и ноември миналата го 
дина е получавал двойна за 
плата? Става въпрос за пе- 

когато той едповреме 
на ОС

не
във

'!!? Разбира 
сне-Сега няколко думи за вт 

неща. В отго-оростснсшш 
пора Такев казва, че него
вите принадлежности ме са 
големи, че уж над 50 Души 
имали по-високи заплати ог 

. него.. Първо, не се касае 
дали заплатите -му са били 
големи или малки, по дали 

двойни впила-

На края на статията 
„Две заплати за председате 
ля"? трябва да се добави 
още нещо: бившият пред
седател, който функцията 
офицннално изпълнявал во 
лонтерски от ОС получавал 
и топла закуска. Това твър 
Дят работници в ОС. Най- 
отговорните тук нито отри 
чат. пито потвърждават то 
ва. Не бяха съгласни оба
че да покажат

унищожават истината, 
сега тръгна да доказва тру 
дно отбраняващият се па- 
радокс: в името на истина
та, против истината! 15 отго 
ворй изтъква второстепен
ни неща. Казва, чс статия- 

написах „съдържи

Такев нищо не опомерга- 
»а. Ме каза дали инспекто
рите на вътрешните работи 
изучават случаи или не, а 
изучават го. Изобщо но нс 
ка да каже защо по с при 
ложеи Обществения догов
ор и защо неговите ком
петенции (па договора) или 
ма комисия за 1:.гЗо» и па 
имемоваиие. Кой и 
дължала 
шава неща, които са регу 
лирапи в договора!? Нищо 
ис каза дали тели волт п о 
реки добавъчни са високи 
колкото и заплача на пред 
седател па щатна работа. 
Без оглед как ще се паре-

е получавал 
ти. Второ, изобщо 
411, че ако 
обс
п най-висока заплата и об
щината. Трето,‘защо силни 

„народе! I представител" 
ова се грижи за себе 

си като се сравнява с око
зи, които имали по-високи

по зна- 
е председател 

зателио трябва да има
та която 
лъжи и клевети", че „иск
ам да кажа, че за всички 
негови обществени раоо/д 
е много платен". Във вест
та това няма. Но тъй каго 
той изопачава пешата, шс 
я предадем повторно, 
започва така:

риод
и по с и председател 
в Босилеград 
гел па цеха.

ят
гол к списъците.и ръконоди- 

Според роше
на ОС длъжността пре

защо за- 
комисията да ре Това е нов момент, който 

открива друг въпрос: 
що топла закуска, когато 
Такев в това време офнциа 
лно не е в трудово отноше 
ние в ОС?!

мие
яседатея през тези три ме

нзи ълпнвал 
Това шс ре- 

Ж^ябвало да нолу-
волоптсрски доба 

обшписк-

за-
заплати, а въпроса не пос
тави
веят останалите две хиляди 
работници в общината, вс
ред които има хора с мпзе 

рпи и недостойни за чово*

Тя Такев е обратно — как * жи-сеца 
волоптсрски.
че, чс е 
чава и
въчии съгласно

Обществен догсоор за

„Пътищата към демокра- 
й да са тру
по-широки 
изблъскваг

кил та, колкото 
дий стават все Васко Божиловняи всс по-често
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ПРОИЗВОДСТВОстопанство
ПРИМЕРИ НА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВОЬоснлеградска община 

„лежи" «а голямо рудно
богатство

наистина експрес 

на кебапчийница(От 5-та стр.)
рноок, Барйе и Плоча. До- 
колкото се приеме програ
мата на „Геоииститут“ |^г 
Белград от страна на Фон
да за геоложки проучвани# 
ще се създадат условия то 
зи камък да започне да се 
експлоатира. В околността 
на Църиоок например и на 
ровърхността има огромни 

От металите в общината стени с първокачествеп ук 
и ци

Кирилов казва, че в Ка

все още не приключиха гео 
полските проучвания. Тази 
активност от страна на ко 
мпетентните за това орга
низации не продъляси с оча 
кваниа темп. Всичко това 
ограничава нашите инициа 
тиви, а всъщност и развой- 

перспективи на общи-

_Постоянно съм в дви- 1
ако не ми гюма 

щях 
виж

Преди повече от три ме- 
железопътната га жеиие, но

га „съпругата, трудно 
да се' справя. А както 
дате, така всичко върви ка
то „подмазано".

сеца на 
ра в Димитровград за пръв 

е открита кебапчийни
ца, работеща без прекъсва
не. И нищо не би било не 
обикновено, ако качеството 

услугите и об 
изключител

път

— Доволни ли са ваши
те „потребители“?

— Считам, че са доволни.

ните
ната“.

на скарата, 
екта не са на 
но завидно равнище. Имен
но тук могат да се намер
ят особено качествени кеба 
пи, кюфтета, пържоли 
др. видове скара. И което 
е най-важното:

расен камък.
Освен графита, чимто -за-

най-много има олово
'НК.
раманица са утвърдени ре
зерви от 10 милиона тона.
„Геозавод“ обаче спря 
проучванията. — Съществу
ва икономическа опраВдае- 
мост да се експлоатират и 
утвърдените досега резерви.
Защо например не би мог
ло годишно да се произве- -подробно,
жда 300 до 400 хиляди то- От експлоатирането на фо 
на олово-цинков концентрат сфатите в Лисина общината 
и заедно с това да продъл- не се отказва, без оглед че 
жат проучванията на зале- проучванията и необходими 
жите от Караманица, Дога- те процедури бавно се реа- 

Дукат, Любата и Ба- лизират. — Досега са утвь- 
(в утробата на това се рдени резерви от 180 мили- 

„Благодат от Враня ома тона. Предполага се че

— Какво мислите за ва
шите мющерии?

— Главно са добри, дово
лни сме. Разбира се, 
някой понапит се опита да 
нарушава спокойствието на 
другите, бързо се споразу
мяваме, понеже, трябва да* 
кажа, доста сме търпеливи. 
Впрочем хората, които ра
ботят на такива места, ис
кали те или не, трябва да 
бъдат търпеливи.

— Как изобщо върви ра-

лелси са утвърдени на око
ло 200 хиляди тона, в об
щината сД намерени и две 
суровини, които се употре
бяват в производството на 
изкуствена вълна — варо
вик и диорит. Тези находи
ща обаче не са изучени по-

и
с всичко е

прясно и вкусно. ако
„Фонтана" е названието 

на тази занаятчийска рабо 
тилница. Притежателят Си- 
ма Илиев е твърде сполуч
ливо избралг името й, тъй 
като в непосредствена бли 
зост е фонтяна в парка до 
ж.п. гара. И както бива с 
дребното стопанство 
едва ли би, могъл сам да 
работи, ако не е помощта 
на любезната му домакиня 
Олгица, безработен митни
чески техник, която еднов
ременно се грижи и за две 
те си невръстни синчета.

задо
волите толкова ваши мюще 
рии?

Олгица и Сима Илиеви
той

ница 
рие 
ло сега Накрая напуснахме 

нтана“ с приятното чувст
во, че 
дреб
вече проявява истински сл
ух за потребностите на гра 
жданите. „Фонтана“ 
сноречив пример за това.

д-р Сл. Василев

„Фоботата ?
— Солидно.
— А данъкът?
— И той е солиден: ня

ма тайни — средно 1500 ди 
нара. Но все пак 
мни граници.

димитровградското 
но стопанство все по-

— Как успявате да е кра
«
I е в разу

1
< Я 5и

ра

КОНФЕКЦИЯ „ПЪРВИ МАЙ“ — БАБУШНИЦА

Най - добри,ки а недоволни“II

г,„7.^ДНаТа месечна трудова норма на 
Вршадата възлиза около 112 процента

та „режийни“ работника. ■
БРигаДата с ръководителка Весна Ни 

колич произвежда мъжки панталони пред 
назначени за чуждестранни пазари а ™ 
™ норма на бригадата се движи око- 
“ 2 пР°чента. Средните месечни при-
надлежности в тази бригада . са около 
2500 динара а единствено контрольорът 
в бригадата Миодраг Йончич _ Р Мерач“ 
получава около 4000 динара частично и 
поради това, че част от заработе™ осъ 

бригади. но и затова,
ЛбГн~С™ 6 -н=™ите ра-
ВеснаИЦЙиколГ™ДтД^ТриНГаадбаРР1ГаДИРКаТа
един месец (юли м. г.) 
нормата. Инак нормата 
преизпълнява, което ясно свидетелствтаа 
за добрата организация и че отъсътвията 
от работа еа сведени до миниум'

вади руди!).
Има залежи на редки ме, 

тали, каквъто е волфрамът, 
но те не са ^зучегш. Не са 
изучени и утвърдени всич
ки резерви и на златото. 
„Геозавод“ досега проучава 
залежите му в Ресен и Бе- 
лут. Утвърдени са находи
ща в местността „Белутак“, 
„Белутсгш гробища“ и „Ту
рски гробища към Извор. 
През настоящата година е 
запланувано - проучванията 
да продължат, но считам, 
че и без нови резерви мо
же да се открие мина* за 
експлоатиране на този ме
тал — заявява Кирилов.

От значение е да се под
чертае, че всред неметали- 
те особено значителни нахо 
дища има на фелспада. На
мират се в Бистър, Буцале^ 
во и Зли дол. Резервите все 
още не са утвърдени. В слу 
чая става дума за залежи 
на повърхността на земята, 
чието експлоатиране би би
ло рентабилно. Още повече, 
че се касае за твърде каче 
ствен неметал, 
рай другото се приета и в 

на порце-

На световния пазар през 
последно време доста се тъ
рси украсният камък, а в 
общината го има в най-раз 
лични нюанси. Утвърдени 
са залежи и изцяло същес
твуват услови# те да се ек 
сплоатират. През тази годи 
на трябва да се утвърдят 
резервите в областта на Цъ

има най-малко още толкова. 
През последно време бел
градският 
изучава възможността за ед 
но упростено и относител
но евтино експлоатиране на 
фосфатите — .те да се дро 
бят и така 
есента да се хвърлят по ни
вите за житни растения _
подчертава нашият събесед 
пик.

— Когато се 
рца трябва да се имат 
двид няколко 
Кирилов. Първо,

Цехът на „Първи май“ в Бабушница 
от едноименната конфекция в Пирот 
последък бележи все по-добри резултати. 
Бригадата 424/2, според 
този цех е една от най-добрите, което без 
спорно е резултат на самоотвержния тр- 

> УД на работниците, но в голяма

„Геоииститут“
11 а ■

много оценки в

смляни през степен и
на съвършената организация на труда в 
тази бригада. Добро е взаимното отноше
ние между 25-те производствени и трима

про-

касае за ква само през 
не е осъществила 

постоянно се
пре

неща, казва 
той е^висо 

кокачествен. На места това 
качество достига 99,9 на 
сто! Второ, има резерви и 
нови находища. Само 
шните резерви възлизат на 
150 — 200

Всега- проведената анкета 
ците на тази бригада: 
ществената 
цената на

между работни 
„ защо и покрай осъ-
норма и качествени^ труд 

вложения труд. е все Ъак мал 
тГ’к рабо™Щите главно мислят същото 
Любинка Лазаревич,- Бояна. Милошешгч и 
Никбла Милошев считат че 
препалено висока, че стойността “ а точ^
__ малка, материалите са лоши а се
™°”3вежда в малки серий и затуй и г.ро
ля™Д°Ж^° Н6 М°Же да се Раам.ахне! Ли 
ляна Живкович счита, че труда на пя- 
ботниците не е съответно заплатен и Р
Й -ьГгТ В бригадата биха били 

ни със средна »заплата около 5000 
ра, понеже това би било 
сация за

_ хиляди тона, а
уоеден съм, че има още ня 
колко милиона 
казвам, г 
досегашното

тона. Това 
за да подчерта#,че 

-■ експлоатиране 
на кварца от страна на 
..Електробосна“ бе 
билно само

ка

нерента- 
поради транспо

ките е
ртните разноски и поради 
това, че спадна цената на 
световния пазар на силици 
ума и феросилициума, 
то тя 
обаче има

които пок-
чекои-

произвеждаше. Сега 
други възможно 

сти, от които една е наши
ят кварц да се ползува в 
пещи при топенето на ме
тали. Две предприятия 
Сърбия понастоящем върпг 
ат такъв опит с кварца от 
нашата община изтъкна 
края Кирилов.

производството
лан. довб 

дина- 
реална компен-вложения труд.

пре^а™>е^рИ”аДа>В™д™аТ<',с™ияа^иТТана-

на^ваТн^ма6^7 НаЙ-Д°брИТе:
съствията да 
Да се запази 
твото на

в

да не
ня. пооизводството, от

не вземат размах както и • 
постигнатото ниво в качес- 

произвежданата продукция.
Драган Чирич

на

Е. Е.
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вКвН СЪВЕТ ЗА СУБСИДИИТЕ наши села

Скъпо и некурентно Ще изчезне ли Караманнца?
'* За премии и насърчение на 

то стопанство ще бъдат обезпечени 
9,2 милиарда динара.

развитието на селско 
от съюзния бюджет Караманица, Голеш и Же 

равино се намират на сре
дата между градчетата Бо
силеград на север, Крива 
паланка и Търговище 
югозапад. Караманица е юж 
но от планинския връх Бе
ла вода с надморска висо
чина от 1828 метра. Този 
масив е един от най-труд- 
иопроходимите в този край. 
Махалите на Караманица сг* 
разпръснати по молки и 
листи долини.

Голям проблем
отдалечеността от 

по-големите центрове, от пд 
зара; отдалечено е и 
образователните средища. 
Трудно се обезпечаващ 
Караманица и медицински и 
ветеринарни услуги; аптека, 
поща и др. Хората истина

в Караманица живеят по-до 
бре отколкото през бивши 
те режими. При трудни ус
ловия Караманица успя и 
да се електрифицира.

Жителите на Караманица1 
обаче от ден на ден нама 
ляват. През 1953 година Ка
раманица имаше 440 жите
ли, които

чи, че след две-три десети
летия Караманица напълно 
ще изчезне, ако не се взе
мат някои мерки.

Трябва ли. да изтъкваме 
и това, че в околността на 
Караманица се1 намират бо
гати залежи на руди. Пос
ледните са изследвани и е 
намерено, че би трябвало 
Да бъдат и експлоатирани. 
Но кога ще дойде този 
това не е известно. Инак в 
Караманица 
живеят миньори - пенсионе 
ри, работили по мините на 
вред из страната.

В бивша Югославия в Ка 
раманица живеел прочутият 
тъоговец Стое Караманиш- 
ки. който търгуваше 
нове. говеда 
тък. Той беше 
Босилеградско до Солун. По 
това време в селото не е 
имало образовани хора. А 
след 45 години средно об
разование завършиха 21 по- 
лувисше 15 и виеше 14 ду
ши. От Караманица, както 
и от Жеравино и Голеш, 
има най-малко заети в Бо
силеград. Неколцина са с« 
намерили работа в Крива 
паланка, като са си напра 
види и къщи в селището 
„Домашки дол“.

Училището в Караманица 
не работи.

А преди тридесетина годи 
на например, само в Каме 
нека махала имаше 12 къ
щи (днес само 3). Но и те
зи три домакинства отглеж
дат 120 овце 15 говеда 
колко коне.

/ Югославското 238селско ст 
опанство в настоящата го
дина за премии и насърче
ние на износа ще получи 
9,2 милиарда динара, 
то представлява 6,5% от съ 
юзния бюджет. Тези 
съобщи на

долара за един
държавата субсиди

ра пшеницата със 171 до
лар. Пшеницата в Югосла
вия обаче струва 268 
ра за един тон, поради 
ето! е неконкурентна 
точния пазар.

Участието 
стопанство в

тон. паЗначи

кое- дола
ко живееха в 85 

къщи; през 1981 (по послед 
мото преброяване на 
леиието) те бяха 188 ду
ши. Днес обаче в Карамани 
ца в 28 къщи живеят хо
ра над 40-годишна 
Значи 57 огнища вече са 
изгаснали. Селото значи е 
без млади хора, които да 
се грижат за обработка на 
земята и отглеждането на 
добитъка.

От приведените данни ли

данни 
пресконферен

ция на 12 февруари т.г. Ми 
лан Миланович, 
на съюзни** 
селско стопанство в Съюз
ния изпълнителен съвет.

Анализите показват, че 
субсидиите в

на све
насе-на селското 

обществения 
продукт в икономически ра 
звитите страни е малко и 
възлиза на само 2—5% та
ка че тези страни с оглед 
на своите

скасъветник ден,
секретар за за това се понастоящемло е възраст.

от
селското сто

панство в Югославия в 
1988 година са били два, а

стопански и фи 
пансови потенциали 
да насочват значителни сре 
дства като мерки за инге- 
рна подкрепа. Обаче ако 
се знае, че участието на 
югославското 
панство в обществения - про 
дукт е 11%, а че селскосто 
ланското е дори 21% ог об 
шиа брой население, това 
ни нарежда сред недос.татъ 
чно развитите страни.

Причините за това защо 
нашата храна е скъпа и 
неконкурентна на пазара 
сигурно са и в това. че ин
тензитета на селскостопанс- 

производство в Юго 
славня е с 5—12 пъти 
малък от интензитета в 
ономически 
ами на Европа.

могат в
години

по-малки, отколкото в раз
витите страни, ако се срав 

- ни участието на субсндгште 
в обществения.

три пъти
с ов- 

и др. доби- 
известен от

в

, |л ядр ш
селско сто-

продукт в
селско стопанство, 
ако това се приравни 
фермерите, тогава 
нието е още по-тежко, 
шото равнището на субсп 
диите в 1989 година е биле 
12 пъти по-ниско от

Обаче Iу.към
положе-

з? , а

тоза в
страните на Европейската 
икономическа 

Какви субсидии 
в развитите страни, наГ<-яо* 
ко показва примера с 
ницата, която днес 
товнид пазар струва 80 до
лара, а производителите 
пшеница получават за

общност.
се дават кото

по- , 
ик

развитите стр
пше 

на све

на
пея (Б. Г.) Неизползувани възможности за здрава храна

ДИМИТРОВГРАД
по-голяма заинтересовано- стрия. Тук не трябва да се 
ст за работа. От друга ст- чака контингент за да се 
рана Работническият съвет, изпрати кашкавала 
с цел да привлече свежи за Америка, по ще се пра- 
пари, прие и решение за ща всичко което Се произ-
формиране на смесено пре- веде последователно. Вече е
дприятие с участие па час- прието решение за набавка 
тния капитал. Предприятн на специална машина за
ето трябва да бъде форми- безвъздушна (вакумирана)
рано до края на март, а
..Нишава“ ще участвува с
50 на сто от 
Бъдещото смесено предпри
ятие ще се занимава с про 
изводство на хумус и други 
подобни произведения, с ко 
ито в никой случай няма 
да бъде застрашена основ
ната дейност на „Нишава“.
Както изтъкна Синмша То
шев, директор па „Нишава“
„не можем повече да затва 
Ря ме очи пред частния ка 
питал и затова отиваме бук 
вал по при частните лица и 
в производство па мляко, 
угояване па юпци..

Нещо ново в 

Нишава“
както

и ня-

Крайно време е подълбо 
ко да се замислим как ще 
произвеждаме здрава хра
на, ако селата обезлюдяват? 
А именно

опаковка, което ще допри
несе да се подобри качест
вото не само н а опаковка
та по и на произведенията. 
Инак сиренето „Фета“ 
се произвежда 
кпаве мляко 
50:50. а кашкавала 
овче мляко. Що се отнася 
до млякото от козите, той 
занапред ще бъде реализи
рано посредством нишката 
млекара.

там водата, въз
духът и земята не са за- 
мръсени.

Отскоро и официално в 
„Нишава“ 
организация на предлрияти 
ето. Снова, което общото 
събрание на заетите преля 
известно време отсрочи, Ра 
ботническият съвет прие. И 
така „Нишава“ сега е орга 
низирана на териториален 
принцип в чийто състав са 
изчислителните единици Ви 
сок, Забърдие, овцеферма

..Лйпинско поле“, кланицата, 
Понишавие, машинен парк 
и определени общи служби. 
Тъй
на ще бъдат правени 
решни равносметки, 
„Нишава“ се надяват, 
по този начин заетите ще 
бъдат възнаграждавани са
мо въз основа па постигна-

средствата.
е проведена ре

ще
Би трябвало обществото 

като цяло да обмисли 
кой начин да се 
живота на село. Би трябва
ло преди всичко и там да 
се създадат по-добри усло 
вия за живот, а на селяни
те Да се дадат редица обле
кчения и улеснения, за да 
бъдат заинтересоваш! 
произвеждат повече Необ
ходимо е в общинските ко 
мисии и тела да бъдат 
включени повече селяни, за 
щото те най-добре 
ят какви проблеми и нево
ли ги измъчват.

от овче и 
в отношение 

само от
като за всяка сдини- 

ьът- по
съживито в

че

тите резултати, което от 
своя страна да доведе до Всичките тези нови пачи 

напия в „Нцшава" имат еди 
котвена цел

да
увеличение 

па производството и обез
БОСИЛЕГРАД

Агнетата „тръгнаха" за чужбина ,, „ печаваие па средства за да
Имайки предвид, чс лосс можо да св излезне от задъ

,-а в производството 1ии» „спата улица в която сега 
ко имаше мпого Т’а',*оа" „Нишава“ (и „Сточар“ изо- Г„повече дара от масло) по 0, о) са „Чезнали, 
дени са преговори млекара 

Кпяжеппц за „Нишава"

зна-
Предприятието за оборот, производство и 

услуги „Босилеград“ от Босилеград тези дни запо
чна с изкугщаие на агнета. Първите както и до
сега босилеградски агнета, чисто мебо с оглед на 
здрава храна е доста търсено, ще замини!* за чу
жбина.

та в
да произвежда сирене ..Фе
та“ от ултпа филтрирано 
мляко, разбира се срещу 
определено заплащане. До
говорено с производство на

А. Т. Стоян Евтимов

Цената им е 40 динара за килограм живо 
казват, че тази цена ДОБРА ВЕСТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

МЛЯКОтегло, а в предприятието 
бъде и занапред.

Същевременно предприятието „Босилеград“ 
върши изкупуване и па едър добитък. Цената на 

е от 25 до 27 динара в зависимост от ка-

ще 40—50 тона такова сирене, 
което предимно ще бъде 
предназначено за пазара в 
Австрия- Освен това догово 
рспо е и производство на 
кашкавал 10—20 тона преди 
мпо в опаковка от 2.5 кг. 
Всички тези новини в про
изводство на мляко и млеч
ни произвсдемиа имах за 
цел да се намалят разходи 
те в производството и да 
се направи голяма преориен 
тапия къад. износ и то не 
към САТЦ както до сега. а 
към по-близкия пазар в Ав-

Обезпечени средствателците
чеството на телето, а старите говеда се изкупват 
по цена от 13 до 16 динара, също взависимост от

Както ин осведоми
ха в земеделската ко 
операция „Кооператн“ 
обезпечени 
пет милиона 
които ще бъдат нзпол 
лупани за изплащане 
на селяните за изку
пено МЛдКО.

В „Кооперант“ изтъ
кват че с тези средст
ва ще могат да запла 
тят изкупеното мляко 
до кра^ на миналата 
година.

качеството. «ия«аввг»»»; ЯМКМ жяг. =?5я~гнаправи всеки магазииер както в_града така 
и к селата И още нещо. Срещу всеки оижн 
мп'ке ла се вземе друга стока или пък храиитсл- 
ии^одак“, което съкратява пътя от селскосто 
ланския^ производител до предприятие го. ^ я

са около
динара

го
А. Т.
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* КУЛТУРАТА В БАБУШ НИЦАИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДОМА НАВ ЧЕСТ НА СВЕТИ САВА В ДИМИТРОВГРАД

Светосавски легенди Посещението на киното11оастинно намапя
иии1У«1ии«Ш1 ** 14 * Драган Джурич, ки,юопеРа™Р 0д0б®те филми под наем касети. Печално е ,

работник в Дома на '<Уа^раха въпреки добрите фйш итова.че младите хора пред
не може да напълни киносалона 4 Видео-пиратите 1 дпочйтат да консумират ал

кохол по „кафичите“ и кафе 
петата, а на кино отиват 
все по-рядко. Затуй посеще
нието в нашето кино през 
миналата година намаля с 
40 на сто.

Дали инспеционните орга 
ни ще пресекат пътя нави 
део-пиратите и какво ще 
бъде посещението тогава, 
остдва да си види. Дотога
ва един филм ще посеща
ват тридесетина,. двадесе
тина, па дори и десетина 
посетители. А. _може би ки
ното и ше- престане да ра
боти, а Бабушница ще ос
тане победна с още едно 
хубаво преживяване.

пиха залата
повече привлича от голямо 
то кино-платно?

— Този проблем
само за бабушнишко

Тези дни посетихме До- 
културата в Бабуш-ма ма

ница с намерението да за- 
читателите с проб- 

с които се срещат

не е из
разен
то кино — споделд Драган. 
— Свидетели сме, че напо
следък в цяДД Сърбия, 
и Югославия, същите проб
леми имат и останалите ку 
лтурни дрмове. Младите хо 
ра повече отиват в „кафи 
чите“ отколкото 
Но и видео-клубовете 
правиха своето, па посеще 
нието на' киното е все по 
-малко. Доминантно място в 
„изземането“ на - публиката 
заемат обаче видео-пирати
те, които без какъвто и да

познаем
лемите, 
работниците на това кулгу 

но и с проб парно ведомство, 
лема, който напоследък в 
Сърбия изпразни много ки 

Кинооператорът 
в Дома на културата Дра
ган Джурич, крйто, в ^пре
ки големия вложен груц и 
всеотдайиост да набави твъ 
рде качествени филми, на
последък има все по-малко 

киното. Как-

носалони.
на кино

на

посещение на 
во така рязко изпразни за
лата и какво младите хора Д. Чирич

БОСИЛЕГРАДучениците от гимназията 
във форма на своеобра
зен рецитал говориха сти 
хове, предания и легенди 
за живота и делото на 
първия сръбски просве
тител Свети Сава. Имай
ки предвид факта, че та 
кова представление след 
толкова години за пръв 
път сега се изпълни, при 
съствуващите имаха въз
можност да чуят голям 
брой най-различни тексто

_ ве за Свети Сава. Това е
осъществено благодаре- 

к ние на преподавателя по 
сърбохърватски Марин 
Савов, под чието непо
средствено ръководство 
рецитала бе изпълнен.

14 този месец в хола на 
димитровградската гим
назия бе организирано 
тържество по повод 27 
януари — Свети Сава.

' :*23
Тъй като през янУаРи 

учениците бяха на зимна 
ваканция, затова и пре 
двиденото тържество се 
проведе с малко отсроч
ване. В присъствието на 
голям брой ученици, пре

Еднодневен семинар за преподавателите 

от основното образование
тентен за този вид профе
сионално издигане на прос 
ветните работници.

съветник на Педагогическия 
съвет от Враня- Тоше Алек 
сандров, педагог при основ 
ното училище „Георги Ди
митров“ в Босилеград бе 
лектор на темата: „Работа 
по двойки“, а педагогът при 
гимназията „Иван Караива
нов“ в Босилеград Стоянча 
Анастасов на темата: „Учеб 
ната единица, учебен час и 
типология на учебните ча
сове“.

Съгласно плана и програ 
мата за възпитателно-образо 
вателното усъвършенствува 
не на преподавателите от 
основното образование и въ 
зпитание, през миналата се- 
дмица в Босилеград се про 
веде еднодневен семинар за 
преподавателите от основно 
то училище в Босилеград. 
Организатор на семинара 
бе Педагогическият съвет 
от Враня, който е и компе

На семинара просветните 
работници от основуото о& 
разование изслушаха 4 те
ми и това: „Правописни 
правила и начини за тяхно, 
но овладяване, след това 
„Изясняване и тълкуване На 
непознати и нови думи“, Ле 
ктор на тези две теми 
Пене Димитров,

„топена вечер 

в белградски 

„Метропол
бе

А. Т. просветенБС М. я.

гБОГДАН НИКОЛОВ: 100 ГОДИНИ ГОМНАЗИЯ В ДИ 
МИТРОВГРАД (2) * Димитрова, заместник Д. Горчева 

Ша Н. Иванчев, заместник Ст. Стоянов 
Шб Ст. Стоянов, заместник Н. Иванчев 
1Уа Ст. ■Апостолова, заместник Й. Домусчиев 

й' Домусчиев, заместник Ст. Анастасова 
1ув Ив-. Игова, заместник Цв. Басов 
1уг Здравка Вълчежа, заместник Иван Петров 

т7‘ Малинова, заместник И. Балевски 
уб Ил. Балевски, заместник Ст. Михайлова 
л/т2 мнка Малинова, заместник Иван Петров 
у1б Милан Георгиев, заместник Н. Малинова 
■иггк Гте0рГИ А?екс°в, заместник Цветан Васев 
У™ Циетан Васев, заместник Г. Алексов 
УЩ Хр. Несторов, заместник Н. Йорданов

На 14 февруари тази го- 
’ дина по случай празника 

„Св. Трифун“ Зарезан („За- 
резоя“) в ■ белградския хо
тел „Метропол“ се състоя 
другарска „Шопска вечер“ 
на димитровградчани и бо 
силеградчани. Около 250 до 
митровградчани и босиле- 
градчани, болшинството от 
които живеят в Белград, 
прекараха една наистина 
другарска и приятелска сре 
ща, по време на която се 
срещнаха и видяха - след 
много години съученици, 
професори и ученици, при
ятели и познати. Гост на 
„Шопската вечер“ бе профе 
сор д-р Радош Смилкович 
от Белград.

За приятната обстановка 
се постаоаха оркестърът на 
Шпиро Тричков от Димит
ровград и хумористите Сло 
бодан Алексич и Момчило 
Андреевич, както и солиста 
Петър Гигов, който особено 
въодушеви 
те с изпълненията 
мексикански песни, а ггоосЬе 
сор д-р Марин Младенов го 
вори стихове от своята 
хосбирка „Разков“.

ПЪРВИ КРАЧКИ В 

НОВА ЮГОСЛАВИЯ0

През март 1947 година за директор бе наимено
ван ЦВЕТАН ВАСЕВ от село Славния. По това време 
в гимназията се въвеждат часове по сърбрхърватски 
език. За кратко време става смяна на директори на ги 
мназията. През април 1947 година бе наименуван ИЛИЯ 
БАЛЕВСКИ, професор от София, а през май същата 
година ЖИВКО ЙОРДАНОВИЧ.

т,?„я™!?аЛОТО на формирането на учителската шко- 
ла (Педаготичееко полувисше училище) ръководството
^■ттнп СГ)НаЛа на гимназията и школата са работили за- 
едно. От протокола, които споменахме се вижда че на
тел е била ПпяГТ46“010 Училище класен г^еподава 

ДРага Алексиева, на Па Цветан Васев и
7у клТа°сЯН. й?рДдГо^щ.а Ш 10,30 - ШрИЯ Гецова и

В гимназията се полага много на всички видни 
хора от Югославия, България и СССР. Празненствата 
се организират в съдействие с младежката организа
ция, която става все по-дейна.
_____ Ет° една наредба на директора Живко ЙОРДА-
НОВИЧ за чествуване на стогодишнината от излизане
то на „Горски в]енац“:

Наредба №29.
По случай чествуването на стогодишнината от по

явата на Негошевия „Горски в^енац“,, утре на 19 май 
(1947) в киносалона се устройва литературно четене в 
11 часа преди обед.

Поканвам колегите да дадат нужното съдействие 
а също така и да удостовуват с посещението

Всред нашите .ученици това тържество 
вече ще развие братството . и единството 
кия народ.
Цариброд, 18. V 1947

на
1

С откриване на Педагогическото училище бооя 
на преподавателите се увеличава. През додември 1947 
година Живко Иорданович е бил даретор наР?имна- 
зията и в.д. директор на Педагогическото училтце

От наредба № 65 на гимназията узнаваме, че про
светните работници от България -подписват договор за 
работа в гимназията, която окночателно. минава под 
ведомство на просветните власти от Сърбия.

Ето тази наредба:
„Съобщава се

присъствуваши 
си на

си.
т 1Л на всички колеги български пода

ници, че днес 10 т.м. през свободното си от занятие 
"° всяка„ цена трябва да се яват в Просветния 

отдел на околийския отбор за да подпишат договор за 
раоота с Министерството на; просветата на НР Сърбия. 
Цариброд, 10, ХП. 1947 г. Директор:. Ж. йорданович

„ „„ учители от Бтщгария' приемат предложе- 
плятя ™ ТДписват договор за работа в НР Сърбия. За- 
тпи пя тази дата получават от Белград, имат прав 
"*ри«а ™ изпРаЩат на близките си в София и да се снабдяват със стоки от София.

сти още по- 
с черногорс-

На раздяла 
присъствуващи пожелаха та 
зи среща да стане традиои 
онна, подобно на 

/ иго С години правят белгра 
дчани от Пирот. Враня и 
много други градове 
Сърбия-

почти всички директор: Ж. Йорданович

В началото на новата учебна година, по-точно на 
24 септември 1947 година бе направено- разпределение 

- на класните преподаватели, както следва:
1а Ст. Михаилович заместник Манчев 
16 Манчев, заместник Ст. Михаилович 

. Па Д. Горчева, заместник Е. Димитрова

срещи, ко Всички

, от

В. Д.
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ПнлсКе®ЙетоОДГОТОВКАТА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА БОСИЛЕГРАД

Нетнрн преброявания Последна надежда на Милка
За тежко заболялата Милка Асенова от село Дукат 

П ОПИЛ понастоящем машинописка в Секретариата за управления
■1 Н /1НII “ °бЩИ Раб°™ при Общинската скупщина в Босилеград
11 <->/-1(111 акуп™ктупяДеч'Да 6 КИТайс,!ата метода на лекуване - ’

акупунктура. За лекуването й са необходими 80 000 ди-
®РШ 1°"™ Т" Няма' Милка “ надява на солидарна г мощ, за което е открита джиро сметка: 62100-623-16-80700/

Нещастната съдба на Ми- 
лка Асенова, от село Дукат 
— Босилеградска община, 
започва 1972 година, 
като дванадесетгодишно мо 
миче
останалите съученици и съу 
ченички получава ваксина
та Вариола-вера. След крат 
ко време, с горчивина си 
спомня Милка за злата 
ба, настават 
кации: болки,
краката и други нежелател

добрение няма. Милка 
ва конфулентна с двата 
ка. Сега

оста 
кра

ползува - патерици и 
инвалидска количка. Общи 
нската скупщина в Босиле
град, с оглед че е завърши 
ла машинописен курс преди 
няколко години' и обезпеча ■ 
ва съответна квартира и я 
приема на работа за маши
нописка в Секретариата за 
управление и общи 
ти: Безспорно, крайно 
нна постъпка.

бират от 1 до 15 април настоящата година!* 
на марки*ебр°яВането ще стРУ»а към 200 милио

ни последици. Специалисти 
те констатират: атрофия на 
мускулите. Милка остава не 
подвижна. Настават тежки 
моменти в живота на неща 
стното и бедно момиче, но 
не и безнадеждни. Следват 
лекувания в болници и ба
ни. Редят се Скопйе. Охрид, 
Белград, Ниш, Вра<я.. 
баните: Рибарска, Новопаза 
река, Баня Горна Трепча, 
Вранска баня, Буяновачкаи 
други. От всичко това, по-

рабо-когато
хума-

ученичка, заедно сПРЕБРОЯВАНЕТО на на
селението в-Югославия, ше 
сто след войната, ще ста
не от 1 до'15 април 
ящата година. С него 
се съберат
тистически данни, защо- 
то се преброяват и гражда
ни, и семейства, и жилища 
и селскостопански органи
зации, така че едновремен 
но ще станат четири преб 
роявания наведнъж.

Покрай тази новина, ка 
кто тези дни изтъкна на 
пресконференции в 
ния
Милан Ковачевич, 
тор в Съюзния завод 
стика, предстоящето преб
рояване ще се различава 
от предишното и по това, 
че ще бъдат събрани инфо 
рмации и за някои нови ха 
рактерни югославски попу
лации.

Два месеца след пребро
яването. колкото ще продъ 
лжи обработката на данни
те, ще стане известно как-

ност, в което определение
то „югославянин“ получа
ва по-видно място. Закон 
но задължение на гражда 
ните е да дават отговори 
на всички (130) въпроси, а 
подготовката е направена 
така добре, че злоупотреби 
са почти изключени. Дан
ни ще събират 95 000 пре
броители, и макар че още 
не е известна сметката, сч 
ита се, че предстоящото пр 
еброяване ще струва към 
200 милиона марки. Голяма 
сума ще се използва и за 
набавка на съвременни ин
формационни съоръжения 
които ще се използват и за 
други цели.

С много пропагандни ак
ции ще се навестява преб
рояването на населението 
в Югославия, в подготвени 
са и такива за югославяии 
намиращи се на временна 
работя в чужбина. Макар 
ме е изготвена единна пре 
броител на листа. Тя отчас
ти ще се различава по ре 
публики и ще бъде отпеча
тана и на латиница и па

Животът обаче няма 
бъде интересен,, ако бъде 
шен от надежди. Затова и 
Милка в съвестта си 
постоянно

да
ли

наето 
ще

множество ста
имаили надежда —

ин път и тя да може да 
стане

ед-съд
големи компли

на собствените си 
крата. Неотдавна узнава за 
временно П)0‘биваване на 
китайски^ лекап от Пекин 
Мистър Шанг Чанга в Ин
ститута за реабилитация в 
Младеновап. който 
куването ползува традицио- 
нниа

гръчене на

БАБУШНИЦА при ле-

Приключва изкупува
нето на тютюна

китайски метод
Съюз-

изпълнителен съвет 
дирек- 

стати

акупунктура 
дежда на Милка. Още по
вече. че преди две 
ни тя бе на

последна на

седми- 
преглед пои 

Мистър Шанг Чанга. който 
констатира, че нервите на 
двата й крака са живи и, 
че съществуват реални въз
можности за успешно, леку-

Тютюнопроизводството в Лужнишки край се 
разширява. Така миналата година производство
то беше по-голямо с 30% от предишната година. 
Досега са изкупени над 100 тона тютюн, колкото 
беше и запланирано, а до края на месеца ще бъ
дат изкупени още 30 тона, и по такъв начин 
нът ще бъде надхвърлен.

пла-

Рекордьор. п о производство на тютюн в Лу- 
жница е кооператорът йеша Стоянович от село 
Проваленик. Той предал 515 кг тютюн.

ва е структурата на незае
тите, ще се има пълен пре 
глед и в миграционните пр 
омени. 
налните

Средната цена на тютюна е около 58 дина
ра за килограм. Това може да бъде и привлека
телно за производителите в този край, 
тази култура се оказва по-доходна от другите.

Тютюневото предприятие „Нишавска доли
на“ от Пирот обезпечава на производителите изго
дни условия за отглеждане на това индустриално 
растение.

кирилица, както и на ези
ците на народите и народ
ностите, живеещи в Югос
лавия. Събраните при пре
брояването данни остават 
служебна тайна, но ще сс 
ползват при съставянето на 
единния регистър на насе
лението^

социално-професио 
процеси, квалифи

кациите на заетите, 
вията за живот. За

защото
усло- 
пръв

път след 1953 година е <Ъо
пмулиран и въггооса за 
вероизповедание и прециз
но е изработена колонка 

за национална принадлеж-. Д. Чирич
М. М.

От един документ от 8 януари 1948 година 
жда, че учителите за изпращане на пари в България 
са би

те на българската гимназия в Цариброд са изброени 
са тенденциозни и се пускат от хора неприятели на 
народната власт.

По това време бе засилена пропагандата от Бъл
гария и от средите неприятелски настроени към Кому
нистическата партия, за присъединение на Цариброд 
към България. А когато някои ученици от гимназпяха 
действуваха до идеите па тези от София, младежката 
организация — УСАОС предлагаше на съвета да бъдат 
наказани. А често пъти се стигаше и до разногласия 
между младежката организация и учителския съвет по 
важни въпроси па обучението и устройството на гим
назията. Съвета работеше по‘старите форми на работа 
в училищата. На учениците се забраняваше да посеща
ват кинопредставлепия, да правят увеселения и даже 
да отиват на конференции. По всички тия въпроси 
околийският комитет на младежката организацня б 
изпратил писмо до Учителския съвет, в което бе из
ложил своето мнение по редица въпроси, отнасящи се 
до работата па гимназията.

На 12 март 1948 година бе свикан общ съвет с 
присъствие на представители па младежката организа
ция. Учителите—комунисти дадоха подкрепа па младе
жите, докаго някои учители си оставаха със старите 
схващания.

През 1948 година стана още едно важно събттю 
в гимназията. Сьсто5| се първия физкултурен събор. В 
една наредба за учениците се говори за този събор.

се ви

ли дължни да подпишат декларация •’
„Всички учители български поданици, които ис

кат да изпращат пари в България са дължни да под
пишат изявление, което иде бъде изготвено от сскре- 
тарията на гимназията. С това изявление ще бъде уто
чнена и сумата, която ше се изпраща един път в 
месеца.“

Милка Асенова

ване. И не само това. Мил
ка казва, че тук се сре
щнала с една ^ейна друга
рка с която били заедно на 
лекуване в Рибарска баня, 
която вече проходила. Вси
чко това й дава надежда и 
тя повторно да застане на 
своите крака. Проблемът е 
обаче, че за лекуването, ко 
ето по преценка на лекаря 
ще продължи три месеца, й 
трябват 80 000 динара, ко
нто Милка няма и сама не- 
може да обезпечи. Спасени 
ето си вижда в солидарна 
помощ за което при „Юго 
банката“ — Експозитура в 
Босилеград е открита джи- 
ро-сметка: 62100-623-16-80700/ 
/656. В помощ и притече и 
синдикалната организация 
при Общинската <1супщина, 
която чрез Общинския син 
днкален съвет раздвижи ин
ициатива за събиране на 
средства в трудовите колек 
ти ви и ведомства и се на
дяват, че солидарността ко
ято повече пъти досега па 
практика се потвърджавала 
няма да изостане и сега. 
Още повече, че нужните 
средства за лекуването йне 
са много. Достатъчно е псе 
ки зает в общината да от- 

. дели само но 50 динара, а 
сигурно е, че и синдикални 
те организации от споите 
средства ще се отзоват, а 
може би и някой от вътре
шността.

На 10 декември 1947 година за пръв нът гимнази
ята в Цариброд посети началника за средните училища 
при Министерството на просветата на НР Сърбия от 
Белград. Началника води разговор с учителите по педа
гогически въпроси и проблемите в гимназията, 
повдигнати и в'ьпроси във връзка с бъдещата работа 
на гимназията. От Белград официално бе дадено заяв
ление, че гимназията и в бъдеще ще работи на 
гарски език и че слуховете, които сс пускаха, че дпи-

Бяха

бъл-

Лонеже във физкултурния събор па 16 май (1948) 
най-голямо участие ще вземат учениците, то от тяхна 
та Дисциплина при подготовката ще зависи успеха на 
събора. За да укрепне дисциплината па учениците, ко
ято е важен елемент при възпитанието, необходимо е 
класните преподаватели да присъствуват при провежда 
но па упражненията през последните два дни: 14 и 15 
май, а именно сутрин от 6 до 7 и след обед от 17,30 до 
19 часа. Необходимо е да бъдат поканени от страна на 
класните преподаватели да присъствуват па упражнени 
ята всички ученици и преди упражненията да се нан- 

проверки. За проявите па псдисцишшпа ще се 
при попълиявапе па главните книги.

----- Зам. директор. Ил. Балсч с.ш
Ученици от гимназията и Димитровград през х-----------
1949/50 година с преподавателите (втория ред, от ляво 
на дасиоГмаИОЛ Маноилои, Слободаи Сотиров, Д. Иор 
яа дясно). манш,йордано11ич (директор), Рангел Тошеа

равяг 
отбележи 
Цариброд, 13 май 1948

данович, Живко 
(класен преподавател)

(СЛЕДВА) м. я.
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БОСИЛЕГРЛДСКА ОБ®. „ЛШ-ЕД ПРЕДСТОЯЩОТОВ
ПРЕБРОЯВАНЕ

Подготовката се 

провежда успешно
Започне на 1 ап- Ще се върши преброява- започне . йе не само на населението

и домакинствата, но и на 
селскостопанските имущес- 

жилищата, . добитъка...

ването на
раната ще 
рил т. г. и ще трае 
Ще се върши преброяване 

населението, но 
и на домакинствата, жили- 

и селскостопанските
не само на тва,

Има ли опасност с тези да 
да се злоупотребява пощата

имущества. За целта се про 
вежда подготовка в цялата 
страна. Как по-специално тя 
се провежда в Босилеград- 
ска община?

нни
-късно при заплащането на 
данък например? Митрев 
т"азва. че по време на пре- 
боояването ще се получи 
каттгиид за демографските 
пVОмени. за икономическо
то. социално, културното, 
образователно състояние на 
населението, на национал-

ПЕТЪР МИТРЕВ. предсе
дател на петчленната коми- 
сиа за преброяване в об
щината, казва: — Подготов 
ката провеждаме успешно. 
Не само, че спазваме ут
върдените срокове, но се 
старем всеки етап възмож
но по-добре да използуваме. 
В това отношение особейо 
внимание * посвещаваме на 
качеството, което трябва не 
само да ни облекчи работа
та, но и да изиграе твърде 
значителната си роля при 
самото преброяване.

Целта е нито едно дома
кинство да не остане извън 
преброяването. В резултат 
на това досега в общината 
са формирани 37 статистиче 
ски кръгове и 92 преброи
тели кръгове. Всичко е пла 
нирано, така че фактичес
ки не съществува възмож
ност някое домакинство да

ния му състав и вероизпо
веданието. Според законо- 
лоедлисдниетта не съществу 
вя. никаква опасност с тези 
данни да се злоупотребява 
Разбира се, с тях може да 
се злоупотребява и при зайл 
ащането на данък и в трва 
отношение хората трябва да 
бъдат съвсем спокойни.

За успешно провеждане 
на преброяването наскоро 
ще бъде проведен курс за 
преброителите. В преброя
ването ще бъдат включени 
школувани хора, т. е. пре
броители, които с качестве
ната сй работа ще гаранти 
рат успешно провеждане на 
тази твърде важна задача.

Домочаднето на Милован Станков 

от Босилеград
Според някои преценки към края на 

XVII век някои си Станко от Дървени 
град (място между Патерица и Вильо ко- 
ло — Църноречки край) загубил конете 
сй и тръгнал да ги търси по доловете 
край река Драговищица. Така пристиг
нал в Босилеградската котловина, която 
му се харесала твърде много и затова 
решил да се пресели тук. Направил .си 
колиба в местността „Порти“ в подножи 
ето на Рамни дел. Не е известно дали 
Станко се е оженил в Босилеград или си 
е довел жена, когато се преселил, но се ' 
знае че тук са се . родили и пораснали не 
говите синове Милован и Милча. По-къс
но Мйлча се заселил към реката, близо 
до „Гуйчак“, а Милован останал на ба
щиното си огнище, където направил кь- 
ща „йа глави“ и се оженил с девойката 
Г.уга, с която отгледал два сина (Андон и 
Димитър) и две дъщери.

Андон се оженил с • девойката Миля, 
с която отгледал двама синове (Васе и 
Никола) и две дъщери (Цвета, и Райна). 
Димитър се оженил със Стана Пейчова 
от махала Кремиково. Димитър л Стана 
имали двама синове (Захари и Стефан) и 
три дъщери (Стоименка, Евдения и Тодо- ' 
рка). Така тук се създала махала, която

хората нарекли „Миловановци“, на името 
на дядо Милован, тъй като Станко бил 
от Сърбия, „Миловановци“ още били 
наричани и „Сърбинци“. Семейството на 
дядо Милован Станков е последната мно
голюдна семейна общност в Босилеград 
— в един дом са живеели 28 членойе на 
семейството!- Старата къща на дядо Ми
лован била превърната в търла за добитъ
ка, а новата му къща, покрита с кереми 
ди, приемаща дневна светлина през голе
ми прозорци и преградена на повече по
мещения, още стои и се ползува.

Милован се занимавал със земеделие, 
но бил и търговец с едър и дребен доби 
Тък. На бедните хора давал пари на за
ем .без документ, само на честна дума, 
и нито един заем не му пропаднал. Сна- 

му го събували всяка вечер и му 
мили краката с топла вода.

Тази снимка, според думите на Заха
ри, внук на дядо Милован, е направил 
Йордан Захариев около 1915 година. Дя
до Милован (с белите мустачета) е сед

нал между синовете си Андон (с белите 
беневреци) и Димитър, тук са 
те му Миля и Стана и внучета. Мъжко
то дете ’с каскета е Захари.

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

„Комуналац" се преселва 

в „комитета
хите

11
А

Администрацията на комуналното преприятие в Ди 
митровград наскоро ще се пресели в помещенията на бив
шия Общински комитет на СКСи снахи-

Именно, административ
ната сграда на комунално
то предприятие на няколко 
места е напукнала и съще 
ствува опасност от злопо
лука. Необходима е

шава“, за да може и тя да 
се ползува цялата. В мо
мента сеСтоян ЕВТИМОВ прави проект, а 

^поправката сами ще си на 
правят, понеже имат квали 
фицирани за това работни 
ци. Според първите 
ки това ще 
милион динара. Докато по 
правката бъде завършена 
администрацията ще „квар- 
тирува“ под наем в поме
щенията на бившия Общи 
нски комитет на СКС.

основ
на поправка, която, кактоВ БОСИЛЕГРАДСКАТА АПТЕКА

прецен
„Комуналац“, 

основите, меж 
, а 
Ве

Има лекарства и други медикаменти
изтъкват в 
ще обхване струва около
дуетажната конструкция 
също така и покрива, 
дно с реконструкцията 
административната 
ще бъде поправена

,Въпреки че в условията 
на общата неплатежоспос 
обност, здравните ведомст
ва все

жение през зимния 
—подчерта Сотиров. 

Сотиров добави, че 
по-трудно ооезпеча- обезпечаването 

ват нужните средцтва за 
редовна дейност, аптеката 

. в Босилеград засега успява, 
успешно да снабдява жите 

с необходимите лекар
ства и други видове меди
каменти. С цел да се 
знаем как. е снабдена и с 
какви други Проблеми се 
среща, тези дни говорихме 

. с ръководителя на Аптека
та ЗАХАРИ СОТИРОЕ.

— Имаме
при снабдяването на 
лни видове лекарства, но 

3осет* някак успяваме 
да обезпечим поне онези 
лекарства и медикаменти’ 
които са най-необходими 
Засега имаме всички ви- 
дове лекарства от група
та антибиотици, сулфопре-
лгетани автиперетици и ана лгетици. Нямаме проблем и 
с витаминозните препара- .■ 
та, които покрай останади 
те намират голямо прил”

напериод работи катр основна_ едини 
ца в рамките на Здравния 

при цейгър от Враня, поддържа 
на лекарс- и районни пунктове при 

внимание здравните станци в Долно 
само през Тлъмино, Долна Любата и 
но почти Горна Лисина, където рабо 

лека ти постоянен аптекар. Ра- 
_ практй- ботното време на аптекатя

които, както подчерта в Босилеград е сутоинтя
той, през цялата година се 7 до 20 часа сутринта

други паралелни лекарства ме Р63 останалото ВРВ-
това,СЪ1казва Сота^в Д" “Т и това- ад-

Ятде карите имат отклик про тоКапотстояшемРаД' I К°Я 
блеми, тъй като клиента- Щ работят
те търсят името на онова СПОДеля съд
лекарство, което се намира ведомствастаналите здравни 
на рецепта. Обаче слеп “ДОмства- Тук средният 
като им се обясни' че раз Яоход е около 4000
ликата е само в името а Р^' Аптеката в Босилег
не и в лечебното свойство както подчерта. Соти-
недоумението се премахва. добре Ьътруд'
, Аптеката в Босилеград , не са110, със съответ

която от октомври минала- ™те ведомства
цг1яГтТШа' СЛЗД реор“!- тъ”впяМЗДРаВНИя
цията наз дравните ней™* от -°Раня,
ства в Република Сърби“ ™ ведамства-

сграда 
и сгра

дата отзад, на улица „Ни- А. Т.твата, отделно 
посвещават, -не 
зимния период, 
през цялата година на 
рства за детската

г!адЪКАЧНИя цех на „СВОБОДА" — ДИМИТРОВ

Износени машините
лите

ка
запо- от

а винаги има В момента в 
цех на тъкачния 

„Свобода“ в Димит
ровград е спокойно 
тъкачите

ството ще е скъпо. Истина, 
кърпим някак си. Нашите 
изделия: креватни 
ви и кожени 
търсят добре на пазара.

сред
не гРее голям 

оптимизъм, . ТЪЙ като 
ботят на

чарша- 
теписи — сезатруднения ра-

остарели- и износени машини, които вече 
два пъти досега 
вани.

Поради това 
телността на 
номичността на 
твото са ниски. Ето 
казва ръководителят 
ха Младен Рангелов:

Вече четири години —неса отпис- се влага нито 
вестиция. И 
бщата

динар за ин 
днес, във всео- 

коиза, не ни остава 
нищо друго освен да се бо 
рим за гол живот. Извест
но облекчение е

пройзводи- 
труда и ико-

производс 
какво 
на це т намалява

нето на даждията от 9 на 
4 /о. Ако нещо по-сериозно 
не се предприеме в тексти 
лната

в Без йнвестиране в
ждамЧ^Р?оЖерНеИшЯеназе.Не ” 
се произвежда на 
машини.

цен-
ДРУ

промишленост, 
текстилците сами 
Ще се справим.

нови ние 
трудноно и с

Щом 
износени 

явно, че производм. я.
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ПРОДЪЛЖИ ФУТБОЛНОТО НА 22 ФЕВРУАРИ

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 
„А. БАЛКАНСКИ" СЪОБЩЕНИЕНа 22 февруари тази го- 

Димитровград 
се проведе годишно-отчетно 
събрание на футболния 
уо „Асен Балкански", 
бъде обсъден

дина в ще
, ,.Умоляваме всички абонати на в. „Йратсгво",

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

Сумите внасяйте на

кл-
Ще

отчет за рабо 
тата на клуба презV изтекла 
та година и анализирани ре 
зултатите на спортното по
ле, както и финансовите 
проблеми пред които е из
правен клуба.

Ведно ще ср разисква и 
за хода ма подготовката на 
отбора за предстоящия фут 
болен сезон, който ще запо 
чне на 3 март.

Тези дни стана жребие и 
за Купата на Югославия- 

-Асен Балкански“ ще се 
срещне в Димитровград с 
отбора на „Прогрес“ от Пи 
рот, а „Партизан" от Желю 
ща ще гостува на „Борац“ 
от Барйе чифлик.

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

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

Годишните абонаменти 
за 1990 година бяха:

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

на нашите издания

СЪОБЩАВАМЕ, също така, че цените на на
шите издания в настоящата 1991 
ните:

година са след-

— за в. „Братство" — 250,00 динара,
— за сп. „Другарче“ — 100,00 динара и
— за сп. „хМост" — 120.00 динара.

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ИЗДАНИЯТА 
НА „БРАТСТВО"!Д. С.

В събота и неделя (на 16 и 17 февруари) продължи 
футоолното първенство в Югославия. И макар че време
то не беше за футбол — мачовете се играха. Затова мо
же ои и посещението (с "Изключение на Нови Сад) беше 
слабо. А и резултатите

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборно 
събрание на 00 

на Червения кръст

КРЪВОДАРЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

КОНТИМА МЦ1Я— също. Много от тях бяха теше
на дузпи. Ето ги: Зе.мун — Рнека 0:0 (3:1), Вонводи- 

на — Дървена звезда 1:1 (4:5), Слобода — Рад 2:1. Спар- 
так — Пролетер 0:1, Сараево — Железничар 1:1 ’ (2:4), 
Осиек — Олимпйя 2:2 (4:2). Хайдук — Радннчкн 3:0 (1:0), 
Динамо — Будучност 6:0, а свободен беше отборът на 
Вележ.

ни

Да днес в Босилеград е 
насрочено отчетно-изборно 
събрание на Общинската 
организация на Червения 
кръст. Новоизбраните деле
гати в 58-те местни органи 
зации най-напред ще обсъ
дят отчета за досегашната 
работа на тази хуманна ор 
ганнзация, а след това ще 
приемат нова акционна пр.о 
грама за дейността си през 
следващия четиригодишен 
период.

Покрай това, делегатите 
ще изберат и ново общинс
ко ръководство — С куп иди 
на. Председателство и съо
тветни комисии и отбори. 
Запланувано е новата Скуп 
щина да наброява вместо 
досегашните 50 — 30 деле
гата. а( Председателството 
вместо досегашните 11 — 9 
души. Ще бъде избран и 
председател на Председател 
ствого

Л
Смъртността по-голяма 

от раждаемостта
Не е без значение пред предстоящето преб 

рояване на населението да изнесем и някои де
мографски промени, станали през последните пет 
години. Именно в периода от 1985 до 1990 година 
в Димитровградска община се забелязва „остар
яване“ на населението. От 1985 до 1988 година нд 
пример в общината били родени 550 деца, а в 
същия период починали общо (всички възрасти) 

920 души.
В днешните икономичес

ки и политически кризисни 
времена трудно успяват ня 
кон масови акции. Че п тук 
има изключение говори ак
цията по кръвдаряване в 
Димитровградска 
За разлика, пък от която и 
да с друга акция, тази кои 
тннуирамо продължава пр
ез пялата година.

Затова не случайно Дими 
тровградска община с. годи 
пп наред заема първо мяс
то в републиката по броя 
на кръводарителите според 
броя па жителите. Община 
та е между малобройните, 
които обезпечават почти ше 
ст на сто активни кръвода

рители. Това от друга стра
на дава възможност димит- 
ровградчани по всяко вре
ме да имат обезпечена кръ
вна плазма ако им затряб- 
ва.

По този начин обезпеча
ват и определени бенефи- 
цин в областта на здравео
пазване. ..

Инак тези дни акцията е 
в пълен разгар. Проведена е 
в ОП „Братство“, където са 
се отзовали 42 кръводарите 
ли, в „Сточар“ 40. в кон
фекцията 86, а най-много в 
гумапската промишленост 
— 235. Акцията продължа-

Според преброяването на население!о през
1981 година в общината ЗР/# от населението е би
ло над 50-годишна възраст. Намалено е участие

то на деца до 4 години с 25°/о, а на онид до 15 
години — с 4 Р/в.

Активното население възлиза на 45*/*,
дължност която

досега твърле успешно из
пълняваше Прокопи Радова 
нов, преподавател в Гимна
зията „Иван Караиванов“ в 
Босилеград.

при
високо участие на жители на над 65-годишна въ- 
възраст. .

община.

М. А.
У м. я.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ДЪЛБОК СНЯГ
ва.Толедна обилни снеговалежи .»а 

така късо време едва лм се запом
нени в Димитровград как вито са 
падналите през миналата седмина. 
Това предизвика големи затрудне
ния п движението на територията 
па общината.

Много села са останали откъс
нати, тъй като снежната покривка 
за едно денонощие е достигнала по 
чти половин метър, а преспите на 
места са повече от метър.

И в града снегът предизвика 
значителни проблеми въпреки фа
кта, че съответната механизация на 
„Комупалац“ па време разчисти 
снега. И този рейс па Автотранспо
ртното предприятие от Пирот не 
успя да вземе правилно завоя па 
павлиопчето така че „жертва“ за 
малко щеше да бъде затрупаният' 
фичо пред общината.

Благодарение па усърдната по
мощ па всички пътници от рейса 
всичко мина благополучно.

За разлика от него този камион 
ма заледения път не успя да спази, 
посоката и удари в скалата. Тор> 
го спре да не се свали върху пър
вата къща до пътя.

А. Т.

На 3 март тази година » е на
вършва

ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата мила и не
забравима съпруга, майка Д баба

Миланка
Найденова

' <" • • --

от Враня

В този ден часа ще посетим вечння й ;\ом на 
Долнонранянскнте гробища, да положим цветя и дадем 
помен па покойната

Каним роднини, близки и приятели да присъ твуват
на помена.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Боди, синове: Ставре и Венс снаха 
Дафннка и внучките

А. Т.
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ТЪРГОВЦИ
*

бла-Народът одавиа йе рекъл: „Търговия 
гословия“ •

у тре-И тека ей йе. Отам—отука човек мине, 
бе да си купи нещо и си кулуйе. Затова и не ми 
йе чудно що царибродската' чаршия пак се на
пълни с дуЬагье. Йедно време имаше толкова ду- 
Нан>е и кърчме — мозък да ти стане. Съга пак 
ницайу ко печурЬе по дъж. И арно 
куде народ да купуйе, а -не да иде чак до Пи
рот за ситницу.

*
ад

нека има

13 оставим дуЬашете. Они се виде, чо-Ама да
веди плачайу порез, търгуйу. Сакам да ви распра 
им за ония търговци с_ торбете. Натъпкайу тор- 
бе с бог знае кикву ро'бу: дрейе, шамийе, гаче и 
не знам йоще с кикво и почну оди врата на вра
та, почукйу и почну: „Еве имам да ви продадем... 
— и каже кикво носи. — Млого йе по-йевтино оди 
държавнете продавниде...“

5*а

И да речеш тия народ йе сиротиня, нема 
кво да йеде, па га йе зор накарал — арно, да му 
простиш.ДИМИТРОВГРАДСКИ БОДИЛИ Ама не йе тека: йучера дооди йедна нашми 
нкана, намазана, издокарана, да ме простите ого
лила груди, зайците само що не изрипе...

— Дедо, еве шминка, увозна йе, италиянска, 
а имамо и вранцузку! Айде узни по йедну на уну- 
Ьете! И йевтиния йе; само що не Би давам джабе!

Стану ми мозакат: първи пут Бу видим, а 
она знайе дека има#! унуйе. Да не йе вражалица? 
И изгледа дека йе вражалица, тека ме омаБия, 
замая, та я извади паре и купи шминБе. Са не 
знам ко на бабуту че кажем има да ме галати 
съглам. А може и да ми се размине — данъска 
че дойду унуйете, че. Ьи зарадуйем, а бабата оби
ча да гледа ка се децата радуйу.

Тека си мислим и чекам синатога, те ти гд 
он се зададе оди гарата, повлекал куверйе, йедва 
иде. я се затърча да му помогнем,. нали йе л>из- 
гавица, пазим да не паднем, та не га гледам у 
очи, а одма се вати за куверйете. А он ми одреза:

— Айде бегай, бре стари, немам нищо за 
продаваше!

— Аман сине, кво ти йе, питуйем га я?
— О тате, ти ли си? Аман бре, кво йе ста- 

нуло на тия народ? . Еве оди гарата ме сретоше 
има десет човека и 
кво имам да продавам? ‘ -

т* Тека ли?

— Тека йе! И да ти кажем — вати ме срам, 
матрапазина ли ти личим, а?

ята продавница!“ Момчето славия, казал: „Претърсе- 
го попитало — „Защо!?•' Ма те ги! Изземете съмнителни 
газинерът отговорил — „Да те мисли... И ги осъдете, 

се запи- мй не прайиш белю пред поради липса на доказател- 
ония!“ ства.

Останал малко недоречен 
човекът, но наравоучег :ието 
е ясно — Не пъхай нос, къ 
дето не ти е място, ~ 
резервирано за други!

1.

Един едър ,царибродски 
лихвар, здравата 
тал в „Стари подрум“ при 

, Ленко, а на черпушка от 
друг собственик на подобно 
заведение, като видял да 
му се мяркат пред очите не 
колцина членове на партия, 
която той ненавижда, рази 
викал се колко го глас дър 
жи: — „Насилници, вие тър 
сите жертви...“

Тези още не разбрали за 
какво става дума току ви
дели лихварят се издължил 
на пода. — „Май че първа
та жертва падна, само не 
от партията, а от келепи- 
ра“! — казал келнерът.

4.
Неотдавна един „другар-', 

е май с добри намерения
намекна за нещо. с помощ
та на интересна пословица:

мирно

митук

3. „Вързан поп 
село“!

Излишен е всеки комен-
Един бивш царибродски 

народен представител, като 
чул че е формирана . пар
тия“ на българите в Юго- \

тар.
Зденка Т. Свиленкова

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЯ

ТЕЖКА" АДМНННСТРАЦНЯ11
2. Комуналното в Димитров 

град трябва да се сели под 
наем; защот.о сградата е 
напукнала на няколко мес
та. Тъй като тук е помес-% 
тена^ администрацията, а 
имайки предвид че сега

„Комуналац“ (заедно с 
„Балкан“) е най-успешно пре 
дприятие, хората казват: 
„Как няма да напукне, ко 
гато

Един магазионер в Стро
шена чешма на едно от мо 
мчетата. което' лепило афи
ши за ДСБю казал — „Да 
махаш тези българи от мо-

администрацията е 
. натежала съглам“. свак ми приоди и ме питуйе

А. Т.

'ШШвя&тата ЗАРЕЗАН и а
— Е, немой да се сеЬираш! Тека научише 

народ (— кой одкуде иде, мъкне торбе, нещо 
дава, нещо ти мува. Еве и про-мсшЬо, а валгрлд,,, тгъДр

РЯЛ-Ю НРШл лоз^7/.
I я Йучера-НРГМЯ ЛОЗЯ , 

"ЛОЗОВН ЧЯ /
И преапа усне. Йоще 

за шминНете. А тамън бе намислил
малко да се издумам 

да кажем ки- 
ко ка н>екня идо у Пирот видо тея шминЬе йев- 
тине и убаве та Би купи. Добре що синат 'се по- 
тпързну, та и не-разбра мойете думе....

' евлгрАД.

Д * 
“ ‘2 '
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