
IьттстШ) 1 С Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Ьроз Тито от 
14 февруари 1975- година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.
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ШО СЪЮЗНА ДЪРЖАВА
мпетенции, които им се да
ват в съвременните сгопан 
ски системи) и правно (еди 
нствено в рамките на кон
ституцията и законите

На заседанието на Пред
седателството на Югосла
вия, което се състоя на 22 
февруари 1991 година в Са 
раево председателят на Пре 
дседателството на Черна го 
ра е представил съвместни
те принципи на Слободан 
Милошевич и Момир Була- 
тович за ново конституцио
нно устройство ма ЛОгосла 
вия- Тук предаваме цялото 
съдържание на тези прин
ципи.

винаги въз основа на съгла 
сието на всякз държава-чле 
нка, относно решенията, ак 
товеге и предвидените с тях 
права не . се прилагат непо
средствено на цялата тери- отговорно), 
тория (не съществува непо 
средствено отношение съюз 
ни органи — граждани), ко 
сто намалява правната, ико 
номическата и политическа

и
На 22 февруари 1991 го-^ 

дина в Сараево се състоя 
заседание на Председател 
ството на СФРЮ, в което 
участвуваха и председател
ят на Съюзния изпълните 
лен съвет, подпредседател
ят на Скупщината на СФ
РЮ, председателите на ре
публиките и 
те на председателствата на 
републиките и покрайнини
те. От това заседание е из 
дадено съобщение, в което 
се казва:

„В днешните разисквания 
за политическото бъдеще 
на страната е извършено 
по-нататъшно прецизиране 
на становищата на републи 
ките въз основа На догово 
ра от предишното заседа
ние на Председателството 
на СФРЮ- Па по-висока ст 
епен е издигнато глобално 
то разяснение на позици
ите на републиките, които 
остават да бъдат значител
но различни".

Въз основа на 
и становищата на 
участници и заради по-ната 

приближаване
становищата е решено да 
се формира група от специ 
алисти, съставена от по ед 
ин поедставител на 
република, която ще подго 

концелт на съдържани 
най-съществените от

ношения в бъдещата югос 
лавска държавна общно
ст за следващото заседание 
на Председателството на 
СФРЮ, което ще се състои 
на 1 март в Белград.

Също така е решено Пре / 
дседателството па СФРЮ 
да подготви за това заседа
ние конституционно-право
ва процедура за отделяне 
от Югославия по конститу
ционен начин и споразумя 
ване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЛА 
СТТА

Организацията на властта 
федерацията сигурност и подвижност.

Правната,
та й политическата сигурно 
ст и подвижност са предпо 
ставка за преодоляване на 
кризата, в която се намира 
ме. Тази форма на държав 
на организации не трябва 
да се, бърка с начина, 
който се приема новият кон 
ституционен акт 
туцията, който може и тря 
бва да подразбира съгласие

в югославската 
трябва да се изгради вър
ху демократичното разделе 
ние на властта на законо
дателна, изпълнителна и съ
дебна власт.

Законодателната власт в 
Югославия трябва да се въ
рши от съюзна скупщина, 
съставена от съвет на граж 
даните (съюзен съвет) и съ
вет на републиките (от ед
накъв брой представители 
на всяка република, избра
ни посредствено или непо
средствено), която по всич
ки въпроси решава равно
правно и то така, че в съве 
та на гражданите се реша
ва с мнозинство гласове на

икономическа-

председатели КОНСТИТУЦИОННО УСТ 
РОЙСТВО НА ЮГОСЛАВИЯ

Новото конституционно 
устройство на Югославия 
трябва да бъде демократи
чна федерация като съюз
на държава, а не конфедо- 

като съюз на дьр-

по
На заседанието на Пред

седателството на
Консти-

СФРЮ е '
голямото знаподчертано 

чение на договора 
републиките и на приемане 
то на закони в Скупщината 
на СФРЮ 33 осъществява
не на функциите на федера 

докато се постигне 
политическото

рациямежду

цията 
договор за 
бьдеще на страната. В то- 

необходи- представителите, в някои 
случаи с обикновено, а в 
други случаи с квалифици
рано мнозинство. По опре
делени въпроси (промени на 
конституцията, промени на 
границите, застрашаване на 
националните права и сво
боди) трябва да се предви
ди решаване, за което е не 
обходнмо съгласие на пред
ставителите на всички ре
публики или референдум в 
републиките.

ва отношение е 
мо да се даде предимство 
на по-нататъшното съгласу
ване на становищата, за да 
може Съюзният изпълните
лен съвет да предзожи 
Скупщината на СФРЮ съг
ласувани законопроекти, та 

начин да сс избег-
послелствия

оценките
всички на

натъшно
по този 
пат тежките 
за страната като Пяло и да 
се създалат условия 
рмялна развръзка на поли
тическата криза".

всяка за по
М Булатович и С. Милошевич по време на разговорите в 

Сараевогв и 
ето на

Изпълнителната власт тря 
бва да се върши от прави
телство, което е избрано по 
демократичен начин в скуп 
шината и което ще изпъл
нява
телно, отговорно и ефикас

на всички участници, пито 
с начина, по който се вър
шат така (съгласно) утвър
дените компетенции па съю 
знача държава, а те трябва 
да се вършат демократично 
п ефикасно. Такава съюзна 
държава съчиняват гражда 
пито и републиките, коч 
то са равноправни напълно.

Значи, държавата се из
гражда върху суверенитета 
па гражданина (елемент па 
кохезнята) и сдружаването 
па републиките (елемент на 
специфичностите). Тази дър 
жава се определя за паза
рно стопанство, което изис 
ква единен пазар, единна 
стопанска регулатива, напъ
лно" свободно движение на 
труда, стоките и капитала 
п напълно еднакво и свобо 
дио положение на стопан
ските субекти. Органите па 
Югославия като демократи 
чиа федерация трябва да се 
образуват и работят: де
мократично (избират се не
посредствено и миргопартий 
но); ефикасно (навреме, ко
мпетентно и самостоятел
но); модерно (имат само ко

жави. Конфедерацията те 
премахне Югославия 
обща държава па югослав
ските народи. Премахване
то на

като

Югославия ще заст- 
жизпеннте интереси 

коичо живеят

ролята си самостоя-

«01 0001 ДА б
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раши
па народите, 
в нея, особено на опия на
роди, които и в сегашните 

условия иа кризата

но.

Шефът на държавата ка
то колективен орган по на 
чало трябва да има репре
зентативни функции, а са
мо в изключителни случаи 
и заедно с правителството 
трябва да има и пълномо
щия в отделни ситуации. 
Съюзйите правосъдни орга
ни трябва да бъдат напъл 
но самостоятелни и незавн 
сими в работата си и да 
защитават съюзната право
ва система на цялата те
ритория. За да може феде
рацията да бъде демокра
тична, модерна, правна и 
ефикасна, съюзните орга
ни трябва да имат компе
тенции в следните области: 
отбрана, външни работи, па 
зар и стопанска дейност, ва 
лутно-фш тисова функция, 
свободи и \ нрава иа граж
даните.

тежки
укрепиха определението 
да живея’1’ и мир п сговор. 
Определението за Югосла- 

като Ьбща държава иа

си

вия
югославските народи се ко 

безспорния факт, че
че нза Таиюг каза,

гичио противопоставяне иа 
наложат на ДРУгИ

енории. репи в
във федерацията качествено 
по-висока 0 степента иа ед
наквото правно, икоиомиче- 

политичсско иоложе- 
сто-ско и

мие па гражданите и 
папските субекти и израв
нително по-лесно е движе
нието па труда, * стоките и

тереси да

— На заседанието 
ево не се стигна 
чително доближаване 
становищата но пито един 
спорен въпрос. Вески 
Щност остана упорит вър
ху своите позиции, които 
б#ха от по-раио познати.

Това е оценката на пред 
седателя на Председателст
вото на СФРЮ Д-Р Бори' 
сав йович в интервюто .и*

повод различните 
за хода и изхода 

заседание
Таиюг, мо
коментари 

.... на миналотоПредседателството

в Сара 
до но-зма па

СФна капитала.
В конфедерацията не

непосредствено от
С1,

пошепне, приложение и га 
ранния па равноправното по
ложение иа всички гражда 
пи и стопански субекти, по 
иеже тези принципи се мри 
ла,аг само посредствено и

В отговор |,а ^'“^“биХ 
' ли » ’"о до -пред

на югослаиссе е
в решаването

(Ма 3-та стр.)
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От гетото на злите времена
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щ ви* за такава тежка обида 
” или да посочи макар един 
“ аргумент за такова твърде

ние.
ДСБЮ Е РАВНОПРАВЕН С 
ВСИЧКИ ДРУГИ ПАРТИИ

то българско малцинство,- тясно свързани 
в миналото с управляващата тоталитарна 
власт" От факта обаче, че техните кри- 

иамират място на страниците па 
зад

Създаването на Демократически и 
юз на българите в Югославия и ндкои 
критики срещу него,, бяха повод на всст- 
ник^Дума", всекидневник на Българска
та социалистическа партия, неотдавна да 
публикува статия на своя кореспондент 
от Белград под заглавие „Кому пречи Де
мократическият сьгея на българите в Юго 
славил?".

След като общирно цитира или пре
разказва части от програмата на ДСБЮ» 
очевидно с намерение да потвърди, че 
той неоправдано е критикувам, авторът иа 
статията констатира, че „критиците и от
рицателите на Съюза са дейци от само-

съ-

. 0ТI]Ч ССК11ЯТ - СЪЮЗ
на българите в Югослав,1я 
настана и съществува като 
една от многобройните пар
тии в Сърбия и Югославия. 
Макър че трудно събра сто 
тина членове, което според 
закона беше условие да бъ
де регистриран, макър че 
неговото влияние всред бъл 
гарската народност, поне за 
сега, наистина е маргмчал- 
но. той официално е приз
нат, има своя програма, у е 
тав и ръководство. За не 
говото учредяване и актив
ност бяха публикувани ин
формации в югославски' н 
чуждестранни вестнийи, ра’ 
дио и телевизионни емисии. 
Имаше, значи, напъпко същ 
третман както и останали 
ле партии.

Вярно е, че ДСБю има 
и ще има критики, отрица
тели и обвинители кактои 
свои пропагаг цисти, отбра 
нители и защитници Във 
всяка многопартийна систе
ма, където партиите се бор 
ят за власг , всичко това, 
дори и различил машина
ции, манипулации, днеква- 

фикации п подобно, е със 
тавна част па га зн борба. 
Това „Дума“ добро гб 
знае," понеже 
в България 
ните стълкновения имаха не 
виждана жесточина.

КОЙ И ЗА КАКВО КРИТИ 
КУБА ДСБЮ?

Критиците и отрицателите 
на ДСБЮ наистина бяха 
представители само на бъл
гарската народност, а съще 
ствбните аргументи срещу 
формирането на тази орга
низация даде вестника на 
българската народност ..Бра 
тство“. Той постъпи така, че 
след като първо оповести ча 
инициативата за формиране 
то на ДСБЮ» откри поле
мика — „ДСБю — Да или 
не?“, в която се изнасяха 
мнения, аргументи и стано 
вища за и против такава 
партия. Всичко стана, така 
да се каже, в домашна об
становка, в редовете на на- • 
родността. Това е и разби
раемо понеже тя най-добре 
знае кои са съществените й 
интереси и дали и каква па 
ртия й трябва Вестник „По 
литика“, а още по-малко Со 
циалистическата партия на 
Сърбия, почти няма нищо 
общо с критиките срещу 
ДСБЮ, понеже авторите на 
текстовете, които публику
ва „Политика“ имаха на 
прицел вестник „Братство“, 
а мотивите им бяха съвсем 
други Впрочем за това ве
стник, „Братство“ също

тики
„Политика“ прави извод, 
стои Социалистическата 
бия, което за „Дума“ е главният аргумент 

злокобкиго въпроси: „Не е 
мина времето,

ДВОЕН МОРАЛ
Не може да се отрече 

позволяваме да зададем на 
който и да е в България да 
защищава ' ДСБю и Да се 
интересува за правата на 
българската народност в 
Сърбия. Тъкмо за това си 
позволяваме да поставим на 
„Дума“ и следните въпроси: 
Какво тя, като вестник иа 

социалисти-

ТЯХ
партия на Сър

не

да постави
ли ясно, че безвъзвратно _ 
когато българските родолюбци в Сърбия 
можеха да бъдат обвинени, че са агенти 
на София или Москва, и за една нощ дз 
се озоват на Голи оток? Нима българ
ското малцинство трябва да продължи да 
живее в национално гето?'

демократична
ческа партия предприе да за 
щити една също така „мла
да и крехка“ организация 
в България, каквато беше 
организацията на македонс
кото малцинство „Илин
ден“? Дали поне малко се 
развълнува когато навред 
из България се разпали ис- 

и терия както тази която че
тем в един български вес
тник: „България е в опас
ност! България е пред опа
сността отново да се само
унищожи, допускайки гав
ра със своите светини, със 

'написа „Дума“ в началото своето верую, със своята че 
на 1991 година щяхме да 1 ст и името си. Защото, ка- 
бъдем убедени, че това е на кто е недопустимо на пей- 
г.исал някой български вест на територия, нийните пода 
ьик от времето на най-же- ници да издигат турски зна 

информбюровска

разярихазация“
„Дума“, че тя загуби само 
контрол и патетично закре 
щя: „Не е ли ясно, че без
възвратно мина времето, ко 

българските родолюб
ци в Сърбия можеха да бъ
дат обвинени, че са агенти 
на София или Москва, 
за бдна нощ да се озоват 
на Голи оток? Нима бьлга- 
рското малцинство трябва 
да продължи да живее в 
национално гето?“

Ако не знаехме, че това

толковава специална зона към ко
ято трябва дг. се присъеди
нят и останалите села сбъл 
гарско население, които се
га са в състав на Бабушии- 

а, Пиратска и Сурдулиш 
ка общини, за което програ 
мата иа ДСБю също се 
застъпва Когато към тези 
пели на'ДСБю добавим и 
целта „да се премахне от
делянето на банатските бъл 
гари от българското малци 
нство в Сърбия“, въпросът 
със „зоната“ става още по- 
-загадъчен / и подозрителен. 
Ко когато вече сме при ба 
патските българи да споме
нем и следното „откритие“ 
на „Дума“: „За разлика от 
православните българи в Бо 
силеградско и Царибродско, 
те са католици и това по
магаше на властите да ги 
откъснат от останалото бъл 
гарско население в Сърбия“. 
(За любопитните и онези, ко 
ито- искат да знаят как ба 
натските българи са „откъ
снати“ от останалото б 
рско население в Сърбия, 
пък и за осведомение на 
„Дума“: професор д-р Ма
рин Младенов: „Банатски
те българи, 250 години“ — 
„Братство“ брой 1405/1406 и 
„Мост“ брой 117 под също 
то заглавие).

Ако „Дума“ | вярно цити
ра и преразказва програма 
та на ДСБЮ, поставя се и

какво записаха в програми
те си.

Имаха на предвид и това, 
че българската народност в 
Сърбия и Юг9славия отДа_ 
вна е известна по своята 
общоюгославска

гатошка
ориента

ция, а прояви на национа
лизъм, шовинизъм и сепа
ратизъм й бяха чужди и не 
приемчиви. Тя 
се затваряше и изолираше, 
но винаги беше готова

никога не

за
сътрудничество, за свързва
не и сближаване с всички 
народи и народности. ДСЬЮ 
или някаква подобна поли
тическа организация, фор
мирана на етническа осно
ва, сама по себе си зна
чи самоизолация и затваря 
не, а оттук до национализ- 
ма, шовинизма и сепаратиз 

само една крачка. Та
кава организация в крайна 
сметка би била тъкмо про
тив самата наша народност 
и нейните основни И1 пере

ли
стоката 
кампаниф от България сре- 
щу Югославия. Не можем 
да вярваме как „Дума“ не 
знае че виновника защо ня
кои „български родолюбци“ 
се озоваха на Голи оток бе 
ше тъкмо България, която 
ги насъскваше срещу Юго 
славид, понеже тя се осме
ли да каже „не“ на Сталин. 
ТЯ' изпращаше диверсанти 
да убиват югославски гра
ничари и милиционери и 
агенти да вербуват „българ 
ски родолюбци“ от Югосла 
вия за подобни цели 

А що се касае за „наци
оналното гето“ нека припо.м 
ким, че според „Речника на 
чуждите думи в българския 
език“ понятието „гето“ (от 
италианската дума ^Ьсйо) 
значи: Еврейски 
в големите

мена, така е нехмислимо да 
съществува .организация 
името „Илинден", която без 
препятствено да пропаганди 
ра македонизма 
расекла българския народ и 
българската земя“ Защо ка 
то вестник, който с право 
толкова не навижда

стъкмо 
междупартий-

ма е
идедта,

си. тота
литарното минало, не бдиг
на глас, в името на днеш
ната де,мокрация когато та 

. зи организация 
но бе и забранена?

А що се касае за нацио- 
гражданските

ълга
налните и 
права на българската народ 
ност те са както и за вен- действител
чки останали граждани на 
Сърбия, гарантирани с ней 

Конституция и с. Про ВСЕ ПАК С ЕДНО СМЕ 
СЪГЛАСНИ

С „Дума“ все пак сме 
съгласни когато тя 
ва и констатира следното: 
„Българското малцинство в 
Сърбист получи и с програ- 
хмата на СПС и

пата
трамата на Социалистичес
ката партия на Сърбия, ко
ето и ДСБю
Има ли тогава нужда за 
формиране на отделна пар
тия на българската народ
ност?

Всичко това на „Дума“ е 
известно, но тъй като ке й 
уйдисва. да оповести кой и 
за какво критикува ДСБю 
пахмира „спасоносно“ реше
ние — критиците провъзгла 
сява за привърженици на 
тоталитарната власт и про
тивници на демократичните 
промени в Сърбия, а посре 
дством „Политика“ главни 
ят виновник намира в Соци 
алистическата партия 
Сърбия. Питаме „Дума“ от 
кое време е маниерът с ети 
кети и квалификации да се 
избягва отговора на същно 
стта на въпроса?

не отрича. посоч-

въпроса какво значи преце 
нката в програмата: „След 
Втората световна война в 
рамките на Федеративна 
Югославия българското ма
лцинство получи национал
ни права (идеологически 
ограничени), но до голяма 
степен загуби граждански 
те си права и свободи“ 
Или защо ДСБю търси са 
мо пострадалите българи 
(по линия на политически 
престъпления) да получат 
истинска реабилитация, 
бившите политически 
реници

с новата ко 
нституция здрава и надеж
дна основа, за да отстоява 
своите национални права и 
свободи. Заедно 
доказа, че е лоялно на Сър 
бия, че живее с

квартал 
средновек овни 

градове, извън който евре
ите нямали право да изли
зат, и 2 Определен квар
тал за инородно население 
в страни с расова дискри
минация-

Понеже „Дума“ знае, или 
поне трябва да знае, дей
ствителното 
българската

с това то

проблеми 
те и надеждите на нейния 
народ и желае да бъде уча 
стник, а не пасивен, а 
по-малко репресиран свиде- 

нейното съвременно 
национално възраждане“ 

Бихме добавили 
ва основа тя и досега има
ше, а не живееше и не жи
вее в национално гето и не 
беше и не е 
свидетел.

още
положение на тел на
народност 

Югославия, тази нейна ква 
лификация ще приемем ка: 
то моментално 
губене на

вна а че така-
затво-

да бъдат матери 
ално обезщетени; да 
ворят държавните, партий
ните и полицейските г 
ви само в общините с бъл
гарско население 
каже истината за афери и 
грешки от периода на тога 
литарната власт; да се бо
ри срещу всички видове ди 
скриминация, пак само, на 
гражданите от българското 
малцинство.

Произлиза, че българско
то малцинство било чод ня 
какъв си специален третман 
и за него съществувал няка 
къв специален репресивен- 
режим. Наистина, 
майващи

опущение и 
самоконтрол В 

противен случай тя трябва 
или да юе извини

се от-
репресивенна свои

те сънародници в Югосла-архи-
Венко ДимитровЗАЩИТНИК ИЛИ ОБВИ

НИТЕЛ
пи- за да сеса.

ВОЙНАТАОнези,, които публично се 
изказаха срещу ДСБю има 
ха на предвид че партиите 
които бяха създадени на 
етническа основа, възникна 
ха на вълните на 
Щите национални 
изключителности, които 
ез последните години 
повече и повече прераства
ха в национална нетърпели 
вост, шовинизъм и сепара
тизъм. Затова, болшинство
то от тези партии на прак
тика действуват тъкмо 
тези позици, без 
това как се декларираха и

В ЗАЛИВА„Дума“ „защитава“ ДСБю 
с цитати от неговата про
грама, а тъкмо някои от 
тези Иракчаните се оттеглят от Кувейт?части на програмата 
предизвикват най-голямо по 

нараства 'Дозрение. Какво, например,
Делбц и значи предложението на 4

пр- ДСБю „Царибродско и Бо-
все силеградско“ да станат зона

на дружба и сътрудничест
во .. такава зона ще збли- 
жп Сърбия и България и 
населението от двете стра
ни, ще привлече добри 

от ра и нужни капиталов ложе
— _ от България, Югосла
вия и света“. Значи, някак

След инициативата 
обвързаните страни 
това и на Михаил 
чов за мирно, решаване 
войната в Залива — 
жестоките акции от ~ 
на коалицията, водачът 
Ирак^ Саддам . Хюсеин

на не- ак, понеже се съмнява, че 
мултинационалните сили не 
Ще се задоволят само с из 
гонването "на иракчаните от 
Кувейт.

Проиракоките

а, след 
Горба-

на
и след

страна страни в 
осъждат акциите на 

де заповест, с кочто нало мултинационалните сили и 
жи на военните си силила "Р°дължението на войната 
напуснат Кувейт. Иоакски ^рактеризират като „край 
те войски започнаха да се опасно“ и напълно про
оттеглят и да концентоипат ™воположно на целите ■ и 
силите си в отбрана "Г&р си^ст*™ СъВеТЯ

на Залива
главоза-

инсинуации!
°арсеналОРМБЮРОВСКИ!1

„Истинският ВОЙ“
„младата и крехка

хо-
оглед на ния

срещу
органи- за.
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НОВ ОПИТ ДА СЕ ДО 

БЛИЖАТ ГЛЕДИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗИ Ия СЪВЕТ НА СКУПЩН 
НАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Нелегалното внасяне 

на оръжне не е спряно
(От 1-ва стр.)

ката политическа криза - 
Иовнч казва че _ за жал 
— ДО заседанието в Сарае 
во Словения и Хърватско 
още напреднаха в отделяне 
то си от Югославия,

, то, без. съмнение, е затруд- 
пило доближаването на' па 
зличните становища. Меж
дувременно още повече се 
влоши и

•I Херцеговина не бъдат им 
али По-дени становища по 
този ключов въпрос, пак 
рихме били изправени пред 
същите трудности, преценя
ва Иовнч.

Какво

номически и — Нелегалното внасяне 
на оръжие в Югославия от 
отделни чуждестранни дър
жави не е спряно. Нелегал 
пата военна организация 
настоява да се легализира 
с провеждане на въоръже
ните лица на политически- , 
те парти и в -резервен със 
тав ма милицията. Полови 
мата демобилизирани числ 
ящи се към резервния със 
тав запази оръжието, 
върнатото оръжие не е по 
местено в складовете, пито 
са разоръжени числящите 
се на формираните въоръ
жени състави на ХДЗ. Орга 
иите на вътрешните рабо
ти в- Хърватско досега не 
приведоха нито едно липе 
по иск на съдията—следова 
тел на Военния съд в За1- 
реб. Напротив, раздвиже
на е пропагандна кампания 
срещу К)НА, при опити да 
се осуети следствието със 
защита, па дори и с према 
хване на свидетели и обви 
нени за тежки наказуеми 
дела.

Така обрисува положени
ето в Хърватско във врьз- 
ка с формирането на неле 
галните паравоенни час
ти адмирал Стане Бровет, 
заместник на съюзния сек 
ретар по народна отбрана 
на двудневното заседание 
на Съюзния съвет на Ску- 
щината на СФРЮ-

— Вече три седмици про
дължава състояние, в кое
то практически не само не 
е спрямо разформирането и 
разоръжаването на параво- 
енните формации, но явно 
се изнасят намеренията за 
тяхно по-нататъшно въоръ
жаване. Няма гаранция, че 
ще прекъсне нелегалното

политически. 
Съществува ли опасност от 
това разговорите з Предсе
дателството на СФРЮ 
бъдат изпреварени от теже 
стта на състоянието?

— На това, припомня Йо- 
вич, и самият

тическа принадлежност • и 
създаване на нелегални па 
равоенни въоръжени със
тави, понеже с това се съз 
дава непосредствена запла 
ха за избухване на между 
национални стълкновения в 
най-широки размери. Всич 
ки лица, отговорни за не
легален внос и разделяне 
на оръжието и създаване 
на нелегални паравоенни 
състави, трябва да отговар- 

съгласно закона.

да

коо- значи договора за 
следващото заседание 
Председателството на
1*10 Да се изготви констнту 
ционна и законна проиеду- 
ра за отделяне от Югосла
вия?

на повече лъ- 
оеобе-СФ ти предупреждавах,

па последните заседа
ния на Председателството. 
Струва ми се, че всички уча 
стипци в разговора са съз
нателни за тази опасност. 
Реалното състояние налага 
да работим и по-бързо и по 
-ефикасно. Само иб съм си
гурен дали това па всички 
и отговаря. Имам впечатле

но
икономическата и 

социалната ситуация 
то и без това коя- 

дълго вре авече — Постигната е съгласно 
ст да се изготви този про
ект — обяснява Йович. —
Що се отнася до съдържа 
името’ му, много е вероят
но, че тепърва в, разисква
нията по проекта ще се по . пие, че всяко макар и вре- 
каже, че има големи несъг мен но подобрение ма състо 
ласия, които бяха налице и янието в нашето общество, 
в разискванията. в стопанството, в социална

та сфера или подобно, на 
някои би пречело, защото 
биха изчезнали аргументи
те, върху които поставят 
своята сегашна политичес
ка активност. Защою, оче 
видно е, че някои не вяр
ват в решението по мирен 
начин. Повече вярват в по 
литиката на свършен факт 
и в систематичното натрап

ят,ме е тежка.
Какво очаквате от следча 

щото заседание на Предсе
дателството на СФРю на 
1 март в Белград?

На следващото ззеедз 
в Белград,

Йович, ще

Това е енно от петте за 
шиочения, които прие Съю
зният съвет на Скупщината 
на СФРЮ, след разисквани ч 
ята по актуалните въпро
си във връзка с формиране 
то на нелегалните въоръже
ни. състави в СФРЮ.

Във връзка с това се ка 
зва, че съюзните органи и 
К)НА са длъжни на всяка 
част на югославската гери 
тория решително и без из
ключения да спречават не 
легалното въоръжавапе 1 и 
формиране на въоръжени 
състави извън регулярните, 
както и че тези мерки тря 
бва да бъдат спешно про
ведени, за да се дойде до 
стихване и премахване на 
междунационалните и меж. 
дурепубликанските недове
рия, напрежение и стълк- 
новяване на народа, нару
шаване авторитета на стра 
ната и в спокойни условия 
да се решава кризата в ст

ние подчертава 
направим нов 

опит за доближаване 
ановищата
по-детайлно разработен 
оект за функциите па бъде 
щата обща държава, който 
до тогава ще бъде изготвен. 
Добре е че 
съгласие по този начин още 
веднаж да се направи оп
ит за доближаване на гле
дищата. Също така за слез

на ст
въз основа на На една страна с схваша 

нето, че правото па самоо
пределение принадлежи на 
всеки югославски народ и 
че само тон чрез референ
дум, чрез непосредствЬно из

пр-

е постигнато

у!

ващото заседание ще бъде 
изготвен и проект за коне 
титуционната и законната 
процедура за отделянето от 
Югославия.

Какво е най-спорно вт.в 
връзка с изпълняването на 
общите функции и в бъде
щия държавен строй в 
Югославия?

— Реално говорейки, зая
вява Йович, истински раз 
говор за това не е повелен 
Още сме на въпроса — 
щем ли или не щем да 
живеем в една държава. 
На този въпрос не са всич 
ки озтоворили. На една ст 
рана са Сърбия и Чернз го 
ра с положителен отговор, 
на друга Словения и Хър
ватско, които желаят да 
имат отделени самостоятел
ни и независими държави

Съгласно с техните я^ни 
становища тези групи 
публики дадоха и яспп пре 
дложения. които едни Др.У 
ги изключват. Македония и 
Босна и Херцеговина изло
жиха
възможните функции ча об 

които по

ва,не на своите едносгранчи 
ви решения ма цялата юго 
славска общност.

Продължаването па тази 
практика на разоряваие на 

' страната, незачитането на 
интересите и правата па др 
угите в общата държава, би 
могло да доведе до тотален 
хаос и до гражданска вой
на и с това и да осуети ми 
рното политическо решение 
на кризата.

раната.
Компетентните държав

ни органи са длъжни да 
предприемат дейности да 
се забрани действуването 
на политическите партии, 
които организират въоръ
жени състави за своите по 
литически цели. От Комите * 
та за човешки права се 
очаква да изпита всички 
случаи на застрашаване на 
човешките, граждански, на 
ционаЛни и други права и 
свободи, изхождайки о; ме 
ждународннте актове п ко 
нвенции, конто, е приела 
СФРЮ-

Накрая Съюзният съвет 
посочи и необходимостта ср 
едствата за масово нифор 
мпране в цялата страна с 
обективно и реално инфор
миране да дават принос за 
стздаваие па условия за 
мирен и демократичен път 
за преодоляване на кри
зата.

хЩтт Отговорност е ма Предее 
дателството на СФРю да 
осигури мирна, и демократи 
чиа развръзка, да зашити 
еднаквите права на всички 
народи и да обезпечи рав
ноправие в разговорите. То
ва подразбира и енергично 
противопоставяне, с мерки 
които ио Конституцията и 
закона има, па онези, кои
то желаят своите интереси 
да наложат па другите с по 
литиката на свършен акт и 
с други неприемливи про- 
тивкопетитуциоппи методи 
и чрез хаос и гражданска 
война или с външна пптер 
вомция да осъществят свои 
те политически цели 
за д-р Бориса» Йович в ин
тервюто за Танюг.

внасяне ма оръжие от 
жбина. Правят се и серио 
знн пречки да се осуети ра 
здвижване на наказателна 

Военния

чу-Б. Йович

ясняване може да донесе та 
кова съдбовно решение за 
излизане от Югославия ши 
за оставаме в нея- На дру
га страна е схващането, че 
такова решение могат Да 
приемат избраните органи 
на републиките, пък и ако 
би приели референдума, 
са съгласни, че чрез него 
трябва да се изяснена все- 

югославски народ отдел 
защото сегашните ре

публикански граници смит- 
държавни и дефи-

в страната 
влошава, пко

процедура пред 
съд в Загреб, каза Петар 
Грачанин, съюзен секретар 
за вътрешни работи като 
констатира, че са налице н 
опити за интернационализа

ПС-

ЦН я на тези въпроси в по- 
широк контекст на югосла 
вската криза.

Всички държавни орга
ни в страната длъжни са 
съгласно Конституцията па 
СФРю и законите, да спре
чават нелегалния внос на 
оръжия, тяхното разделя
не но шайноиална и подм

ие

своите становища за
ки

щата държава, 
моя

но
преценка, не се разли- 

съшествеио от пред ат като 
питивни.

Състоянието 
интензивно се

чават - 
’ ложението на Сърбия и 1е 
рна Гора и могли би да се 
доближават и съгласуват, 
ако тези становища — 
Македония и Босна и Хер- 

— не са ооуслове 
I» Об

ка

на

Отговацеговина
ни от предпоставката 
щата държава да останат 
Словени*, и Хърватско, 
иго зова не приемат.

Разговорът за конкретни
те въпроси за съдържание 

бъдещата обща Д ’>р- 
йович,

родната скупщина, 
ряйки на въпроса на Петар 
Петрович как се провежда 
заключението на Народна
та скупщина за осигурява
не на средства за гаранти
рани заплати, Правителст 
вото е посочило, че от Ре
публиканския Фонд за об
щи резерви до 20 февруа
ри за тази цел са отпусна 
ти 524 120 550 динара. В 
момента, когато Народната 
скупщина е приела заклю 
ченпето си, във фонда е им 
ало Искове, за чпето удов
летворяване са били нуж
ни около 600 милиона дина 
ра. До 20 февруари обаче 
са пристигнали пови иско
ве, за които са нужни ок 
оло 520 дкшшойа динара, В 
14 иска става дума за нос 
мврнйскн, а в 149 иска за 
декемврийски заплати.

как ще гласува председате 
ля н подпредседателите на 
парламента.*

Ма осмото заседание в 
рамките па първата сесия 
па Народната 
което се състоя па 
февруари т.г., народните пр 
едставители приеха Прави 
лмик за работа на рспубли 
канския парламент, взеха 
решение да се формират 24 
постоянни скуищииски от
бори и избраха членове па 
тези отбори. Правилникът 
с приет след обсаждаме па 
около 100 амаидмапа, поло 
вината от които са вграде
ни в повия текст па този 
документ. Остра и дълга 
полемика се води по вън- 

какво да бъде гласува

НАРОДот СЕСИЯТА НА
СКУПЩИНА НА

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ скупщина. 
21 и 22ко

И това заседание преми
гал емия 

конто524 милиона 

динара за 

гарантирани 

заплати

па йод знака на 
брой нови въпроси, 
бяха зададени от народни
те представители. Тъй като 

много об

то на
жава, подчертава 

бъде възможен в
в която от всич 

взе-

гона- представ! ггел ите 
ширно
те и аргументите, въз осно 
па на които са задали вън 
рос, Народната скупщина 
реши представнтелскмте въ 
проси занапред да се зала- 
пат в писмена форма.

ще
обясняваха мотивизи степен, 

ки републики ясно се 
становище за това 
искат ,1а останат

или не

дамо в обли нещата държава 
кат това. Убеден съм, чс 

не зависи оттова решение 
конкретните решения за 
функциите на тази 
ст, но обратно, опреде ясни 
ето за функциите зависи от 
политическото еги \ юв ите

общата двр-

Отговорите, конто с дало 
Правителството па „стари
те" предстапителски въпро 
си също така бяха една от 
най-важните 
ки на
ние от първата сесия ма На

общно роса
пето в Народната скупщи- 

_ тайно или явно. За
това Закогюдатсл пи ят 
бор е предложил компро
мисно решение, което е пр 
него: Скупщината да решиПОСТОЯННИ ОТБОРИ

на
от-

характернстн 
последното заседава оставане в

жава.
Ако до следващото 

да ние Македония и
' засе-
Босна
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НЯКОИ ЯВЛЕНИЯ в 

РАБОТАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО 

„БРАТСТВО“ В НИШ

Бележка на редакцията
„Братство" от 18 януари г.г.

под заглавиеВъв вестник
публикувахме редакционна пгт.
„Нови диверси и срещу „Братство , в коя™ 
вестихме че Борис Костадинов изпратил писмо-- 
донос до републиканския секретариат за инфор
мации и до някои други органи в Сърбия, с кое 
Тс груби лъжи, клевети и инсинуации иска да 
създаде впечатление, че уж Издатетство „Братст 
во" и в-к Братство" водят антисръоска полцгика 

.7 пробългарска ориентация.
Копие Костадинов реагираше и търсеше 

ппавка нГтекста. С писмо от 1 и 18 февруари го 
осведомихме, че като поправка можем да чри м
см само въпросното писмо, което 1?РсС^оменати1^ 
изпрати за да го публикуваме. След спомеиатиге 
дописвания и интервенцията на секретаря на * 
публиканския секретариат за информации на 25 
февруари получихме писмото от Костадинов и го 
публикуваме строго според оригинали (преведе 

у сърбохърватски), и без допълнителните поп-

статия

и имат по-(иарочни или не) не 
рши поправка, както това 
предвижда Законът за 
ществемо информиране;
_ вестник „Братство“ се 

продава главно посредством 
колективни абонаменти, по
средством ТО и I ова по це 
ма от 2 динара. И ма оста
налите издания 
зка. Никой няма право, 
то причини така да държи 
низка цена на изданията;

— мандатът на директо
ра и на главния и отгово
рен редактор изтече още 
на 1. 10. 1990 година, а до 
сега не е нищо предприето 
и той и по-нататьк , подпис
ва вестника, което е проти 
воположно със законните 
предписания. За другите 
пропуски, нарушаването на 
нормативните актове и 
под., да не говорим, коегб 
влияе върху авторитета на 
организацията. Какво е вли 
янието на вестника в обще 
ствеността?

Всичко това знае Венко 
Димитров, директор, но ни
що не предприема.

И точно в това време ня 
кои партии и отделни лица 
от България повдигат пъп 
роси за развитието и стату 
са на Босилеградски и Ди
митровградски край и се 
явяват като опекуни. С вии 
мание вероятно следят ак 
тивността на ДСБЮ, който 
практически отрича всич
ко което е постигнато и ка 
то че ли развитието на те
зи крайща трябва да запо
чне от него.

Досега в нито една общи
на не е формиран никакъв 
отбор, нито има членство 
ДСБю и покрай гова, че 
„Братство“ отдавно го рек
ламира. ДСБю в „Братст
во“ има своя крепост. Това 
мрже да се види • и по ня
кои публикувани текстове. 
Редакцията. не иска да пу 
бликува отговорите — исти

дседател на ДСБю е изб се въ-В рамките на Издателст
во „Братство“ в Ниш излп раи Кирил Георгиев, жур- 
за седмичният вестник „Бра налист на „Братство“, а в 
тство“, месечно един път ръководството са избрани 
детското списание „Другар още. два работника на Из- 
че“ и двумесечно един път дателство „Братство“ (То- 
списание „Мост“ за лите- дор Петров и Здеика То- 
ратура, публицистика, па дорова). В ръководството 
ука и култура. Печатани са са избрани и двама бивши 
около сто заглавия в нзда- работници, които ^ сега са 
делската дейност, от конто пенсионери. Покрай тях в 
над 50 са от автори от ре ръководството са избрани 
довете на народността. За ’4—5 сътрудници — лица, ко 
информиране на числящи-. ито струдничат и които са 
те се към българската на публикували някоя книж- 
родност на свой майчин ез ка в издание на „Братст- 
ик съществува ежедневна во“. Произтича, че Издател
емисия на Радио Ниш, а ство „Братство“ е разсадник
седмично се излъчва и ТБ на кадри за ДСБЮ, а само
журнал. С това са създадени то име достатъчно посочва 
оптимални условия за за- за каква организация се ка 
доволяване потребите в сае;
областта на информиране
то, детския печат и за гвор 
чество на тази народност 
на майчин език.

Някои явления и съби
тия в Издателство 
тво“ в последно време не 
са в съотношение с функци / 
ята която има, особено ве
стник „Братство“ 
мр няколко неразбираеми 
явления:

— вестник „Братство“ в 
броя от 21 септември 1990 

-године на първа страница 
публикува текст „Демокра 
тически съюз на българите 
в Югославия“ (заглавие)4.4 
Съдържанието на текста- е 
пълно с неистини. Текстът

об

цената с нп , е от
равки от автората му.ми

„Братство“ ще пуОтговор на редакцията на 
бликуваме в следващия брой

няма да даде резултат за 
излизане от сегашното

Съществуващото 
трябва да се 

Вестник „Братство“ 
трябва да иа

мата. Седалището да ДСБЮ 
с в Ниш, тук се събират 
отделни лица и всичко то 
ва се работи с държавни 
пари.

За пропуските във вестни 
ка бе посочвано през после 
дните години от страна г.а 
официални органи от общи 
иите, но напразно. Лично 
реагирах няколко пъти и 
посочвах недопусклемата 
тенденциозност на отделни 
лица в редакцията.

по
ложение, 
положение 
мени.
прди всичко 
мери своето същинско мяс
то в обективното и креати- 
вно информиране на наро-

— на 23 и 24 ноември 
1990 година в организация

• на Издателство „Братство“ 
в Босилеград е проведена 
среща на литератори от ре 

^„Братс довете на българската на 
родност. Посочената среща 
.е използувана и за канди 
датиране на Марин Младе- 

Его са- нов от Белград, инак под
председател на ДСБю (кой 
то нито е роден, нито е 
зЛивял на територията, на 
тази община) за народен, 
представител от страна на 
група граждани, ясно 
чия е това инициатива. Де 
легатите на ОС и останали 
те реагираха. Тогава е фо 
рмиран независим клуб на 
писатели от българската на 
родност. Пак еднонациона 
лен клуб!

— към края иа октомври 
т.г. в „Братство“ дохажда

редактор Кирил Геор журналист на ТВ София с 
Да „мерцедес“, където е разго
на варял с Кирил Георгиев, а

след 1-ова, заедно с Тодор 
Петров са дали интервю 
посочената ТВ станция от 
България. Интервюто 
сно бе излъчено. В

дността.
И останалите 

имат свои дописници в Ди 
митровград и Босилеград. 
Необходима е рационализа
ция, с цел да се пести, та 
ка и за по-качествено ин
формиране.

редакции

Всичко това изнасям по 
неже в изданията на „Бра 
тство“ редовно сътруднича 
от 1960 година, а 7 години 
бях директор на ТО. С лъ
жи, инсинуации, нападки и 
опозоряване - на хора, под
писване на несъществува
щи хора—автори е равно 
на криминал. Това не пол
зува на редакцията която 
има значително задължение 
чрез вестника, в областта 
на информирането. Сегаш
ното време търси по-аша- 
жиран подход и тематично 
уреждане на вестника, с 
пълно жанрово разисобра 
зие за сегашен седмичник 
какъвто трябва. Необходи
ма е организационна и кад 
рова реорганизация- Често 
то оповестяване, че вест 
ника не ще излиза и търсе 
нето на виновници извън

Считам, че пълно неща 
трябва да се менят в уре
ждането на вестника. Сред
ствата, които Република Съ 
рбия дава трябва да се упо 
требят целесъобразно — да 

който

е

се направи вестник 
ще се чете. В друга насока, 
със злоба и личнине е подписан, което значи 

че е редакционен. Едвам 
след 14, дни. в един текст, 
попътно се казва, че посоче 
ният текст написал ЖVрна 
лис
шев и че е „забравил“ 
го подпише! Кого така

хирове
вестникът не ще отговори 
на своята функция, 
ходима е и отговорност за 
всичко онова, което 4 в „Бра 
тство“ се случва в ‘послед
но време.
Ниш, 18 декември 1990 год.

Не.„ю

първата страница реклами 
ра вестник „Братство“? Ост 
ро реагираха граждани, но 
„Братство“ не реагира, от
делни лица пишат по своя 
воля. И вместо да последва 
отговор за измамата, редак 
цията публикува текст с ми 
ожество атаки' и инсинуа
ции във вестника, реагира 
йки да публикувам гекег в 
„Политика“ от 11 октомври 
1990 година;

— вестник „Братство“ ог 
крива
•ДСБю

на Борис Костадинов

Ниш, Булевард Ленина 60/19 х 
(Бележка: статията е пре
ведена от
строго според оригинала)

по-къ
този слу 

чай е нарушен дори и Пра 
вилника на ТО за.пребива
ване на чужденци в „Брат
ство“, но отговорните 
що не предприемат;

— в над 12 броеве, вест
ник , „Братство“ публикува 
фейлетон

сърбохърватски

ни-
ЕДИН ВАЖЕН ЮБИЛЕЙ

45 години на Радио Ниш„България—ходе 
не по мъките към демокра
цията“, чиито автор е гоа 
жданин на България, от Со Миналата седмица колек- 
фия. Тематиката на Фейле тивът на Радио Ниш и слу
тона са промените в Бълга шателите му с повече тър-
рия през ноември 1989 го- жества ознаменуваха 45-го-
дина. Нима няма актуални дишнината на това
теми от нашата външна по информационно средство в
литика и нашите демокра Република Сърбия,
тични промени? Вярвам че Радио Ниш първ път се 
не интересува читателите обажда веднага след война 
на „Братство“ какво е било та, по-точно в новогодишна
в България преди година и та нощ на 1945 срещу 1946
повече. Кои са мотивите в година с предаване от
12 продължения да се пише гавашната кръчма Ню йо-
от България, за тов^ какво рк, в центъра на град Ниш,
и как е дошло до промени; която отдавна не съществу-

— в редакцията на вест
ник „Братство“ никой от 
журналистите не изпълня
ва своята трудова

рубрика — мнения 
_ — ДА ИЛИ НЕ“? 

В тази рубрика предимство 
е давано на

И 20 ГОДИНИ НА ПРЕ 
ДАВАНЕТО ЗА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ

щина). Радио Ниш редовно 
сътрудничи с Радио Нови 
Сад в предаването ьДнес в 
Републиката“, а също така 
и всички радио станции в . 
градовете край реките Мо
рава в предаването „Мора
ва се влива в песен“.

Досега Радио Ниш излъ
чваше своите предавания по 
предавател с мощност от 
2 X 10 КВ. Затова

текстове, кои 
то се застъпват за ДСБЮ, ' 
който са публикувани в на 
чалото на страницата, в го 
рната част, а останалите до 
лу, в кьоше;

• в „Братство“ брой . 
1471, от 2 ноември 1990 го 

текст 
в ко-

лъчва програмата на Радио 
Белград 1 и 2 и всекиднев 
но 15-минутно предаване на 
български език.

важно

От октомври 1990 
в тази трудова организация 
стават големи промени. В 
навечерието 
информативно - 
ската програма се обогатя
ва с нови предавания: „Де
мокрацията набира сила“и 
Партия на всички 
При това
Народни представители 
лучиха шанс да кореспонди 
рат с избирателите и слу
шателите чрез предаването 
„Сърбио, не е 5 до 12“. За
живяха рубриките „Репор- 
таж“, „Сръбска народна му 
зика“, „Музика по-лесна от 
неделя“, а предстои 
дане на предаването „Ниш- 
лии защищават Ниш“, „Низ 
Нишава, нагоре“) в сътруд
ничество с Радио Пирот, 
„Ниш радио — София сту
дио“ (в сътрудничество с 
Радио София), „Утро в Ко
сово“ (заедн

година
дина е пубдикуван 
„ДСБю .е реалност“, 
гото вместо образложно из 
насяне на факти, текстът 
е пълен с лъжи и обиди за 
сметка на

то на изборите 
политичес-

тази ра
дио станция не се чуваше 
добре, особено в 
чените планински места. Но 
и този наболял проблем ус 
пешно се решава. Наскоро 
ще бъде пуснат в действие 
новият предавател на Ра- 
тгп° Ниш* с м°Щност от 100 
КВ Тогава радиостанцията 
в Ниш ще бъде на четвър
то място по мощност в Ре
публика Сърбия —- след бел 
градската, новосадската и 
прищинската.

по-отдале-
отделни лица, 

по-инак. Ав
ва.които мислят

торът е подписан от някое 
село. Но, такъв човек няма, 
гакова лице не съществува. 
Редакцията това знае, знае 
най-вероятно и кой е „под 
метнал“ посоченият текст, 
но главният и отговорен ре 
дактор не иска нищо да 
предприеме. Това - 
нална работа, чиито 
злоупотребяват 
н а „Братство“;

— в Ниш на 19 
ри 1990 година 
заседание на

От държавните органи Ра 
дио Ниш бива

партии“, 
кандидатите занорма

с 50 на сто. Съществува 
вътрешен акт' за

признат ка
то радиостанция с репуб- 

трудовите ликанско значение от 21 
задължения (7 шлайфни оо Февруари 1950 година. Отто 
игинален текст и 5 шлайф гава до днес Радио Ниш по 
ни превод за всеки брой стоянно излъчва програма 
за всеки -журналист, дока- на сърбохърватски език, а 

само от 29 ноември 1971 
оригинален те 

кст по брой). Отделни 
налисти в някои броеве ня 
мат нито един текст;.

77 нито един от заетите 
в Издателство „Братство“ в 
Нищ не

ни по-

е крими 
1 автори 

страниците
то дописниците имат 
10 шлайфни „ * година

и на оългарски език за бъл 
жур- ' гарската народност в Юго

славия. въвеж- Радио Нищ понастоящем ра 
ботят 93 души, от които 
половината са

ок гомв- 
е проведено 

__ __ привърженици 
те на ДСБю. Присъствува 
21 член и е избрано ръко
водство от 15 члена. За

Понастоящем Радио Ниш 
предава програма всеки ра 
ботен ден от 5 до 19 
или общо 14 
от които 12,15 
вена

редактори, 
журналисти, говррители, му 
зикални сътрудници, 
таналите инженери,
Ди, икономисти

часа
часа дневно; 

часа собст- 
програма, 1,45 часа из

е член на СПС; 
на материални, техни

чески па и други

а ос- 
техни-пре и др.грешки

Радио Прио с
Ст. Ст.Страница 4
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бележка
БОСИЛЕГРАД: УЧРЕДЕН ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА СъВМЕ 
СТНИ РЕЗЕРВИ

Срещу трудностите н със 

сдружеин средства
«е е първият...

време Първан Тоап- 
°б«?-1ИСКН слУжнтел с 

-голямо значеЪ®Ц 11ямаше Да
ед^нс^^яТаИ1Ю™ВКа' “о

са отивали и отиват Пк-МЮЗИНа ДРУ11' 
минаване породи известни“ 'е нсговот° за 
недоразумения които сътРесения и 
произнесе и 2бще™ен» I Грябва да се
ник^а самоуправлението^в
бил в добр? отгадшени Касае ■ Тодоров не 
чалник К^аджиГкГза °И
ползвал годишна година не
пенсия. Се?аШкогатоЧИвече 
ментите, подал иск да му бьд»
почивка6’'^ За неизпол:,ваНата почивка и естествено 
дневния ред на 
Общинската

Преди известно 
ров, дългогодишен 
заминал в 
придаваме 
ването му На 
той ат е е

ч','Г,ГВСЛуЧаЙ да допРИнесг да се смек 
1"?■Дожението, като ивгьква. че г1одо- 

направил ред нарушения ма за 
копа преди заминаването си. Може н да 
има такива, но на само го заседание на 
допълнителния съвет също 
и спрямо него са 
това по едно 
съвета Николов ^
„Ако Каладжийски

пенсия. И
/1

Приет Статут на Фонда. За председател на Скупщи
ната на фонда бе избран Славчо Миланов, секретар в 
Общественото строително предприятие „Изградня“, а 
Изпълнителният съвет на Фонда за свой председател из
бра Владимир Стоичков, директор на детската градинка- 

• в Босилеград.

\
се изнесе,че 

направени пропуски. За 
председателят на 

предложи и следното: 
дарангира, че на съда 

ще спечелим делото — нека бъде как го 
той каже! Каладжийски обаче 
ьа, а и ио-нататък 
зицията си.

Какво ще е становището на правоза
щитни Ка на самоуправление биде не 
известно Тодоров не е ползвал почивка, 
пито пък в органа, в конто работил, имат 
план за ползване на сьщпто В такъв слу 
чам, значи, лесно може да се случи спо
ра да изгуби другата страна. Ако стане 
така

време

През миналата седмица в 
Босилеград бе учреден 
общински фонд за съвмест- 

резерви с когото 
създават възможности в се

ко предприятие, организа
ция и колектив по един (бе 
избран Славчо Миланов, се 
кретар на Общественото ст 
роително предприятие „Из- 
градия“. На учредителното 
заседание бе избран и Из
пълнителен отбор на Скуп
щината на фонда, като не- 
ен изпълнителен орган и 
същият наброява пет души. 
За председател на Изпълни 
телиия отбор бе избран Вла 
димир Стоичков, директор 
на детската градинка.

Според приетия / Статут 
Изпълнителният отбор мо
же да разпределя, т. е. да 
отпуска кредит до 10 хиля
ди динара. Повече кредити 
от тези средства, както бе 
подчертано, може да отпу
ска Скупщината. Очаква се 
наскоро да бъде приет фи
нансов план на фонда за 
тази година.

нов
отказа то 

си отстояваше иа пока ни ее
в

гашните трудни времена в 
стопанисването и със сред- 

този фонд да 
решават някои от натрупа
лите се проблеми. В . Стату
та, когото приеха делегати- 

. те на Скупщината иа фон
да покрай друго е подчер
тано, че от този фонд сред 
ства във вид иа

взел доку-
изплатено
годишна

е
ства от се

гт искът влезе
Изпълнигелни.т -

нем ч<,ип скупщина Трябва да нем, ч<г и председателят 
и мнозина

и в
съвет при 

нзтък
н а съвета, к а кто 

членове ня същия, настоява
ка мнпнл разреши, дето се каз-
ва мирно, другарски, гака че Тодоров да
ств°ТИДе в пенсия с горчевипа и неловол

— и този път, както в няколко слу 
чан преди година, две п повече, сметка
та плащаха всички заети в органа на 
управление на Общинската скупщина!

Така ако на Първан Тодоров се на
ложи да се заплати »а пей {ползваната го- 

нак „наказанието“ ще

ха въпроса да се
кредити 

ще се ползуват за изплаща 
ме на гарантирани лични 
доходи, за покритие на за
губи в стопанисването, за 
помощ на предприятия и 
колективи, които се намер
ят в изключително трудно 
икономическо 
или пък за преквалифици
раме и трудоустрояване на 
работници,
без работа. Средства 
фонда ще сдружават онези, 
които
ползуват :— местните пред
приятия из областта на сто 
пдиството, както и местни
те организации и 
ви из областта на общест
вените дейности.

За председател на новоу
чредената Скупщина на Фо 
нда, която понастоящем на 
броява 15 делегата (от

Но За Да стане така — трябва да про 
яъ.л желание и двете страни Това обаче 
липсвало и липсва. М Каладжийски 
държи строго към закона

дишна почивка 
бъде общо.

се
М. А.и ш иска в

положение,

ИЗ^ДЕЙЕЮСТТА НА ИЗПЪ ЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБ ЩИНСКАТА СКУПЩИНА които останат 
във

На заседанието участвува 
ха Сотир Сотиров, предсе
дател на ИС на ОС и Ва
сил йованчов, секретар на 
секретариата за управител
ни и общи работи на ОС, 
който секретариат ще се 
старае и оказва админист
ративна и професионална 
помощ на фонда.

от него и ще гиКак да се засили акцията по 

кръводаряването?
колекти-

Изтгьлнителнидт съвет на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград, неотдавна утвър
ди план за събиране 
резервна кръв през тази го 
дина. Според този план пр
ез настоящата година на 
територията на Босил е град
ска община, в акцията по 
кръводаряване трябва да се 

очят 264 коъводапчю ти 
Безспорно, това е амбицио

вност за популяризиране на 
акиията. за развитие пя 
здравна култура всред насе 
лението и мотивирането пм 
да станат кръводарите:ш ,за 
значението на акцията и 
нужните потреби за опреде 
лено количество запасна 
кръв. В това отношение Из 
пълнителният съвет раздви 
жи инициатива на общинс- 

равнище да бъде коор-

са дали тази драгоценна те 
чност повечето от 20 пъти 
са освободени и от запла
щане на домашно лечение, 
безплатно ползувано на ли
нейка, както и различни вп 
дове ортопедски 
Безспорно, това са редица 
бенефиции. Но дали същи
те ще успеят да придоби
ят повечето 
или и занапред и тази ху
манна акци* 
ка община ще бъде между 
последните в републиката, 
остава да сс види

В. Б.вся-

на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ОТНОВО РАЗИСКВА ЗА 
НАЕМИТЕ

помагала. Частично решение
Въпреки договора от пред не приеха и този път, на 

ишното заседание процен- „твърдо'4 инсистиране на 
тът за увеличение на нае- председателя на Общшгск 

на годината, пя синдикален съвет. Прие 
то е само частично (реше
ние, което предвижда уве 
лимение на наемите само за 

на първото тримесечие от годи. 
ната от 33 на сто, с, което се 
обезпечава средно един ква 
дратен метър жилищна 
площ да струва 12,40 дина-, 
ра. За останалото увеличе 
ние до к]рая 
ндът трябва
предложетгге- проценти със 
Закона и то така, че наеми 
те за последния квартал да 
достигнат 2,85 на сто от ре 
вллоризирана стойност на 
жилищни* фонд или 21,65 
дни. за-м2 Предложеното 

В „Братство“ бр. 1486 от 15 февруари т.г. на йота увеличение на наемите от. 
страница бе предадена статия под заглавие „Стои" за на- ^6 на сто на четири пъти е 
смито—временно", която сс отнася до обществените квар доста над тази йена, което 
тири в Димитровград. И аз ползувам такава * квартира. и беше основна причина Си 
Покрай това че Синдикатът се застъпва наемите да не се ндикатът а сетне и членове 
увеличават отпедпаж й че не сс прие предложението на те на ДС, да не приемат та 
Фонда за пътища, комунална, и жилищна дейност и аз кова увеличение на цените.. 
искам да кажа няколко думи от името иа квартиранТпте, Така и този път бе црието 
които също така дават подкрепа иа Синдиката. частично решение, с което

не се обезпечават съ'с зако
Няма съмнение, че наемите трябва да се заплащат, на предвидени средства за 

Никой пс с и против разпоредбите за тяхното увели- поддържане на жилищния 
чеиие. Същността иа въпроса е дали увеличението да ста- фонд, за което представите 
йе в рамките на законните разпоредби или повече от лят на синдиката нямаше 
това, по желание па Фонда н някои членове на Изпьл- намерение да разисква. . 
нителния съвет на ОС? Да кажа и това, че ние предлага- По този въпрос на заседа 

иай-голям процент увеличение иа наемите в Нишки ннето също решено да 'се
регион. Не ми е известно какво е положението в това ускори приемането на реше 
отношение в Републиката. Защо тогава се предлагат такп- ние за продажба ша обще 
ва предложения!? Тези които ги предлагат трябва да да- стаените квартири на собс 
дат бтговор на читателите и квартирантите п тези квар- тветщите, а това е и една

от Целите нд икономическа 
та' цена на наемите. •

крьводари гели

Босичеградс- мите до края 
до когато трябва да се дос 
тигне икономическа цена, 
да се подели на четири една 
кви части, членовете 
Изпълнителни* съвет товаМ. Я.

ПО ПОВОД ТЕКСТА „СТОП" ЗА НАЕМИТЕ—ВРЕМЕННО на годината Фо 
1 да .съглааува

Дължат ни отговор
Босилеград

динационен отбор по кръво 
даряване от 15 души. Отбо 
рът, ще бъде формиран и 
избран на поредната съвме 
стла сесия па Общинска Г-д 
скупщина.

нен план. Още повече, че 
в досегашните акции отзи
вът е съвсем скромен — 
годишно по 30 до 40 кръво 
дарители.

Утвърждайки тазгодиш- 
план по кръводарява

не Изпълни- 
съвет дълго време

Да кажем и това, чс кръ
водарителите занапред ще 

отделни видове бе- 
областта на зд- 

защита. Така на

пия членовете имат и 
нефидии в 
равната 
пример, всеки кръводарител 
в течение па годината, ко- 

е и дал кръв, ее осво

не.
т сяния
разискваха върху въпроса, 
как акцията да омасовят и 
«нея да сс вкЧк»чгг длмпад

отношение бе подчертано, 
че числото на крьводарите- 

трябва да бъде пре 
Пото- 

трябва да

мегато
бажда от заплащане на ле
карства, лекарски и специ- 
алистически прегледи. Онс 

които са дали по- 
освободени и 

болнпч- ,

лите не 
дмет на разискване, 
лямо внимание 
бъде посветено

зи пък 
вече път и са тири.около орга

на тази хуман-
Гроздпн Петров, 
Димитровград, 

М. Тито бр. 51/13

наот заплащане 
но лекуване 
абилитагдия» а

низацията 
на акция, Да се раздвижи 
широка

и болнична ре 
онези които

I.
А. Т..

актии всестранна
Страница 5
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СТЯПЖТВОИМПППИШЩВОир»
БОСИЛЕГРАД

КОЖАРА И НЕЛИКВИДНОСТТАДИМИТРОВГРАДСКАТА Кирил Велинов е избран за 

директор на ^Изградил"
Не толкова, че няма рабо
та, колкото е 
вземем заработените нари. 
„Работиш, работиш и кога 
то накрая, се изчисли смет 

и „игра“ се намесва

Изходът в увеличено 

производство КИРИЛ ВЕЛИНОВ, внжи 
отно- трудно даиср по строителство,

е начело на строително
то предприятие „Изградня“
13 Босилеград. На този 
ст, по предложение на из
бирателната комисия, 
давна го избра Трудовият 
съвет на предприятието. По 

начин Велинов,

во
положението. В 
считат, че то е' 
на специфични условия, в 
конто се намира кожарска 
та промишленост, някои 
опходящи 
мия и преди всичко непла
тежоспособността, I [еразби 
райето и недоверието на де 
ловите банки, особено към 
по-малките предприятия•

кож арата 
последицапроизводство. Защото, 

мнение на отговорните 
в кожарата и на заетите, то 
ва е единственият път да 
се надделее проблем ьт с
неплатежоспособността
страната. Но нещата 
че не вървят така, както е 
запланувано, 
всяко начало са 
мм средства, копго „Братст
во“
доходи за декември са взе

И покрай факта, че през 
изтеклата година в Димитро 

„Врат

ното по
ло ката,

неликвидността — няма па
ри. И какво след това? Не 
помагат нито съдилища, а 
работниците търсят,запла
та. Та нали с чука и мист
рията изкарват прехрана 
на семействата си. Никак- 

обещания не помагат. 
Ние например сега, когато 
бихме взели всичко, което 
сме заработили предприя
тието ни би било в много 
по-добро положение, а се
га сме принудени да търс
им средства за минимални 
заплати. А най-лошото е то 

. ва, че не .се вижда изход 
от положението, докато ко
ренно не се измени поло
жението от самия връх, па 
все до предприятията.

вградската кожара 
ствс“ са предприели, по^те- 

всичко необхо-
неот

11 е
хно мнение, 
димо тази година да посре
щнат готови според крите
риите на сегашните иконо
мически изисквания, пеша
та все пак не вървят . как- 
то са запланували и жела
ели.

системни реше. в 
оба- следтози

четири години, повторно е 
начело на това 
тие. Велинов е роден през 
1946 година в село Горна 
Любага. Строителен факул
тет е завършил в Скопйе. 
В „Изградня“ работи ггове- 
чето от 15 години, а от 
1979 до 1986 година

предприя-Им_ п.о, за
ПСООХОДН ви

няма. Дори и личните
това вВъпреки всичко 

„Братство“ се счита, че само 
с увеличено производство и 
реализация на договорения 
износ за три до четири месе 
ца предприятието може да за 
стане на здрави крака Не
обходимо е' само да се оси 
гурят нужните 
което в този момент е 
най-важна задача.

Макар че не им достигат

беше
директор.

За настоящото положе
ние на босилеградското ст 
роително предприятие и въ 
обще за предприятията 
този стопански отрасъл Ве

отсредства.
и

линов подчерта:
— Нашият отрасъл е за

тънал в трудно положение. М. Я.А. Т.

МНОЗИНСТВОТО РАБОТЕЩИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИ 
НА ПОЛУЧИХА ЯНУАРСКИТЕ СИ ЗАПЛАТИ

ЯНУАРИ е ЧЕТИРИ „ДУПКИ"
„Народна радиност“ вече ри е резервирала място в 

редицата за минимална януарска заплата от републикан
ския „казан“ — Заетите в Медщинския център са полу
чили половин заплата, а служащите в общината и съда 
ще почакат да се понапълни републиканският бюджет

В най-късия месец на годи 
ната мнозинството работе
щи в стопанските организа 
ции и обществените ведомс
тва в Сурдулишка община 
получиха заплатата си за 
най-дългия месец на 1-991 (и 
всяка друга) година 
ред сведенията 
ския синдикален съвет и 
Службата за обществено сч 
етоводство до края на лит
налата седмица януарските

почти никакви възможнос
ти за изплащане на лични
те доходи на заетите от до 
хода на предприятието. За 
това „Народна радиност“ 
вече си е резервирала мяс 

си заплати са получили ра то в редицата за минимал- 
ботниците в „Пети септем- на януарска заплата от ре- 
бар“, „Мачкатица“ и в ос- публнканския „казан“, 
таналите предприятия и це
хове с изключение на „На Тук трябва да се подчер- 
родната радиност“. Някога тае още един важен факт: 
популярната сурдулишка в сурдулишкото стопанство 

„фабрика под хиляди пок не е малък броят на рабо- 
риви“ е затънала до гърло тещите, които приемат заи- 
то си в проблеми и тотал- лати, по-малки и от гаран 
но безпаричие, понастоящ- тирания личен доход, а об 
ем е в ход фалитна про- що’ взето и останалите ра 
цедура и не съществуват ботнически заплати са мал

ки. Макар че според зако
на предприятията не смеят 
да дават заплати, по-малки 
от гарантираната заплата, 
в общината никой, дори и 
Синдикатът не се осмелява 
да „чъчка“ този въпрос, по 
неже това ще сложи кати
нар на много предприятия-

ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ: „Братство“ в Желюша

ти тези'дни ,а кога ще по 
Лучават за янУари, засега 
все оц^е е неизвестно. По 
край това . не могат да се 
изпълнят и основните за-

средства, те с много ли
шени изградиха нови по
мещения и набавиха .нови 
машини с цел да увеличат 
количеството и да подобрят 
качеството на произведения 
та. Това бе и основната 
предпоставка за излизане 
на световния пазар. В уни
сон е това към. края. на 
миналата година бяха склю 

' чени договори- с партньори 
от западноевропейски стра 
ни, въз основа на кои го тря 
бваше да се изнася съвкуп-

дължения за ток, мазут и 
необходимите вносни мате- 

. риали. Единствено засега
чрез компенсация'се осигу
рява необходимата сурови
на, така че все пак 
застой в производството.

Ако към това добавим и 
честата блокада на текуща 
та сметка, ясно е какво с

Спо- 
от Об щи иняма

НОВИНИ ОТ ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БАБУШНИЦА

ръв частен 

млечен ресторант В ,нестопанските дейнос
ти в по-лошо положение ог 
останалите са работещите ‘ 
в здравното дело: 
лучили по половин заплати 

Към края

те са по* Гордана Ристич (38) е първата 
млечен ресторант „Слога“ в Бабушница

собственичка
за януари, 
миналата седмица в 
на фондовете 
средно образование 
събраха средства, 
ни за

на
особено в собственичка на този ресто 

рант по професия е млекар 
на тази година, в ка и стенодактилографка, 

но и преводачка от немски 
език, па оттук е още по- 
-интересно нейното зани- 
маване с дребно стопанст
во. Досега инак, на тези ра
боти е работила шест го- 

като гастрабайтер 
(временно заета) в Австрия, 
след това като дактилогра- 
фка в -общинския съд в Ба 
бушница, а от преди 
два отново в магазин, 
вече в собствен.

касите 
за основно и

Напоследък, 
края на миналата и нача
лото
Бабушница са открити ре
дица частни магазини, а лу 
жничани изглежда особ

се по 
достатъч- 

януарските заплати 
на просветните работници 
в общината. Поради огра
ничения в новата законна 
регулатива, изткъват в об
щински а фонд, 
на учителите в 
образование 
двадесетина, процента.

ено
привличат само услужните 
дейности. Малък 
онези, които се 
се занимават 
но производство 
дажба на свои

броят на 
ешават да 

със собстве- ' Дини
В млечния ресторант

заплати ге 
основното 

са намалени с
млади работници. Инак 1 в 
ресторанта може 
лучи листено тесто, хамбур 
гер, кафе, помфрит, освежи 

безалкохолни

ха тази комуна.и с про- 
изделия. да се но Че дребното стопанство 

чука на големи врата, това 
е още един

та, както и всички млечни е особено важно, вдо-
произведения. Притежател 1 5ега откРитите магазини ра- 
ката споделя, че е решила оотят предимно млади хо
да открие млечен ресторант *|а' досега безработни. Реше 
и поради това, че в Бабуш Ние 
ница почти няма място, къ- 
дето може да се отбие със 
съпругата си и децата, по
неже кафенетата задръсти-

В епохата на кафичи 
деотеки вниманието на лу- 
жничани ■ особено привлича 
откриването на първия 
чен ресторант, чийто прите 
жател при това е жена, по 
неже жени-бизнесмени 
зи край са малко, 
представляват рядкост.

Гордана — Гога Ристич,

и ви месецI Държавната 
Ция, по всичко 
път последна ще получи за 
платата си. Служащите в 
общината и Общинския 
съд ще
понапълни касата 
бликанския бюджет

пример. И котелни адмииистра 
личи, този

но

мле-
В млечния ресторант „Го

га“,, освен собственичката, 
работи още един работник, 
а ако се създадат по-добри 
условия собственичката обе 
щава, че ще приеме на ра
бота още няколко

за безработицата следо
вателно има. То е тук, кр
ай нас. Може би тъкмо в 
дребното стопанство.

в то 
почти

почакат докато сс
на репу

незаети
Д. Чирич К. Г
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имо С ПОРОДНСГ добитък"
ДВ ВНСВКН ДВБНВН

• ПГ"»
!*•? Л

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
БОСИЛЕГРАД

ГОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В

Възобновяване н системно 

ползуване на горите
След реорганизацията 

на Горското стопанство във 
Враня, настанаха съответ
ни промени и в рамките 
на Горската секция в Боси 
леград, която стопанисва
ше в рамките на тази сто
панска организация. Форми 
раха се два колектива. Дър 
вообработвателно предпри 
ятие „Бор“, като самостоя
телно обществено предп
риятие и горското управ
ление, което и занапред ос 
тана да стопанисва в рам
ките на вранската органи 
зация, но сега като Обще 
ствено предприятие за ст 
опанисване на гори. В Гор 
ското управление в Босиле
град, на което основна де 
йност е стопанисване и ек 
сплоатиране на гори, оста
наха 53 работника.

Референтът за стопанисва 
не и възобновяване на го
рите в Горското управле
ние в Босилеград, ТОДОР 
СТОЙКОВ, ни уведоми нак
ратко за дейността им през 
изтеклата и програмните 
активности през настояща 
та година.

— С оглед на факта, че 
наша основна дейност е ст 
опанисване с горите, които 
са в наша собственост, в

* Числото това отношение е насочена 
и всеобщата ни активност 
— систематично експлоа
тиране и планово възобно 
вяване на горите. През ми
налата година например, 
чрез младежката трудова 
акция, и чрез други видо
ве залесителни акции, зале 
сихме около 300 хектара го 
лини. От това 200 ха зале 
сиха младежките брига
ди, а останалите 100 сами. 
Покрай това, на около 
60 ха различни други видо 
ве мелиоративни активно
сти.

Залесителните
/едохме

на овцете
едните „ Р°гатия Добитък, едните и на другите е
дуктивност и добиви.

намаляваслучай с НС породилия™™0' ТОВа 
такъв, че не

не е
състав и на 

гарантира висока
вид, че човечето всред 
вотновъдите са в 
ла възраст ще се наложи 
в изменението на 
състав повече да се 
чи ветеринарната станция, 
чмито специалисти да идв
ат при животновъдите. Ра
збира се, в това отношение 
икономически интерес да 
има и ветеринарната стан
ция.

жи
напреднапро-

Съвсем е известно че по

“ЕР»ГЕва е едно от главните 
вия, които

расовия
вклю-тивйост и в областта 

ведовъдството, 
ат специалистите.

в това отношение 
точно казано 

усло * то ла расовия 
говедата има 
средством 
еняване от 
ринарната станция 
диети бикове

на го 
подчертав- 

Н а истина, по-
в изменение 
състав

резултати. По 
изкуствено осем- 

страна ма вете-

натя изпълнява 
програмата 

Производството 
на здрава храна обаче 
задоволява нуждите 
на населението 
та. Разбира се, 
за онези

да се включи в 
„Власина“.

За целта са необходими и 
Кой да ги обез- 

почти
сега 

само 
община-

и поро- 
тук не е мал 

ко числото на породистиге 
крави, които дават високи 
добиви мляко, продукция и 
месо.

средства.
печи когато досега 
всички взимаха от селскос
топанския производител? 
Сигурно е, че голяма част 
от средствата за тази цел и 
занапред ще 
той. Не бива обаче извън 
този „кръг“, да останат оне 
зи които от неговите стоки 
заработват, т.е. организаци
ите занимаващи се с обо
рот на добитък. Във фина 
нсирането на изменя емост-

акции пр 
главно в селата 

, ^еравино, Горно Тлъмино 
и Доганица, попълняване в 
селата Горна Ръжана и Бо 
жица, а окопаване в Бис
тър и Голеш. За всичко то 
ва изразходвахме над 7 ми 
лиона и 100 хиляди

в
става дума 

селскостопанска 
стоки, които тук успяват н 
могат да се отглеждат. За 
излизане на общината 
здрава храна извън - 
рия та си е необходимо 
само качество, но и 
чество. Второто 
т.е. количеството тя 
пълнява по който й 
селскостопански

обезпечаваБез огледсъс известните ус 
пехи, по-точно на онези в 
говедовъдството, налага се 
изцяло да се мени расовия 
състав в
то, който да гарантира ви
сока продуктивност и доби

тернго
не днна-колн- 

условие, 
не из 
да е 

излишък. 
Това условие не изпълнява 
и когато се касае за живот 
новъдството. водещият 
скостопански отрасъл в об
щината.

Числото на добитъка в об 
шината намалява. Особено 
драстично спада 
на овцете. Според едни ста 
тистически данни през 1971 
година в общината са отг
леждани около 56 500 овце, 
а през 1989 година стадата 
са спаднали на 21 500 
це. Подобно е и със 
те. През 1971 година число 
то им възлизало на 5700, а 
преди две години селскосю

ра.
Животновъдство- Средствата са обезпечени 

95 на сто от Републиканск
ия фонд за горско стопанс 
тво и 5 на сто наши сред
ства.

Покрай това, през мина
лата година прокарахме 17 
километра нови пътища до 
залесителните площи за кс> 
ето изразходвахме около ми
лион динара 
Стойков.

ви, с които да се излезке 
на пазара. Как това да 
направи. Отговорът е лесен- 
чрез изкуствено 
ване и с отглеждане на по 
родистн бикове, овце, 
реси. Имайки обаче пред-

та на расовия състав не би
о? ва да изостанат и останали 

те заинтересовани субекти, 
преди всичко общината и 
Републиката.

сел осеменя-

не
В. Б.

подчертачислото
В СЕЛО ПОГАНОВО КРАЙ ДИМИТРОВ 
ГРАД

И през настоящата го- 
* дина, залесителните актив 

ностн ще бъдат главна ак
та тивност на Горското управ 
Щ ление в Босилеград. Залла 
Шнувано е залесяване на око
■ ло 100
Леело Жеравнно и Горно Тл
■ ъмнно. Същевременно ще 
Ибъдат попълнени 
■садъчен материал
■ 80 ха а на над 100 ха ще 
■бъдат извършени мелиора 
■тнвнн активности. В запла- 
■нуванпте задачи и актнвно- 
Ястн са набелязани н постр
■ ояване па 5—6 км нови пъ 
■шпица, както и построяване 
■на бетонен мост на Яреш- 
*иичка река. За всичко то

ва, както ни уведоми Стой 
ков. ще бъдат изразходва
ни над 4 милиона и 500 хи 
лядн дштра. Същите ще бъ 
дат обезпечени от собстве
ни източници и допълните» 
Л1Ш средства от Република 
чекия фонд за горско ст
опанство.

Запланувано е и експлоа
тиране на горите, но това 
системно н според приетия 
план за сечене. През наето 
яшата година например е 
запланувано сечене на око 
ло 5000 кубически метра 
дървена маса.

Телета 

сиамски 

близнаци

08-
свине ха голини, 'главно в

с нов по- 
окололанските 

глеждаха около 4100. Рязко 
намаля и числото на коне
те. Докато през 1971 роди
на имало над 1630 коне, пр 
ез 1989 година това число 
спадна на 575- Охрабрява 
факта, че през това време 
не е намалено числото 
говедата. Даже според те
зи дани и същото е увели 
чеио. През 1971 година жи
вотновъдите в общината са 
отглеждали над 7700 гове 
ла, а през 1989 година над 
7950.

производители от

на
* Кравата на Иван Пеев от село По- 

гаиово отелила две телета — сиамски бли 
заици.

— Такова пешо едва ли се случва в 
трудовия век на болшинство ветеринар
ни лекари, а аз само след месец и нещо 

Без оглед, че числото па работа това доживях казва току — 
рогатия добитък се увели- настанилия се па работа вьв ветеринарна
чи, а на останалия спадна, та станция в Димитровград ветеринарен
породистият състав и на лекар Градимир Ставрои А ветерниармп-
едните и /на другите е та- ят техник Деди Соколов който заедно с
къв, че не гарантира висо Градимир е бил в Погаиово добавя: — 
ка продуктивност и добиви. досегашния си опит имах възможност да
Затова се налага да се по- видя няколко изрода сред домашните жи
вото акция не само да се нотни, по сиамски близаици помня само
Vвеличава числото па доби от книгите. Да пи бяха извикали по-ра-
тъка — под въпрос е кол- ИО може би и телетата биха останали жи

могат да направят ш/. Така попе спасихме кравата.

що

Г, Ставрои н Д# Сцколов, край телетата 
— сиамски Олизанцн

— Хората много грешат че не пи ви
кат на време. Истина, пашата интервен
ция се плаща, но все пак тя е по-евтина 
от телето. В случаи нашата интервенция 
остана неуспешна, по да са нп повикали 
па време о царски рез всичко би било в 
ред. Разбира се отделен е случая със си
амски Гшизанцн, но -същия стопанин пре 
ди известно време пак сам се опитал да 
помогне па другата си крава и телета ум 
Ряло, казват във ветеринарната станция 
младите ветеринари от Димитровград.

За съжаление, двете телета не са за 
пазени освен на снимка, тъй като въвве 
терм!триата станция нямат възможнос
ти и средства да ги препарират. Инак, 
те са имали всички вътрешни органи от
делно, нормална тежина, и големина, а 
срастиали са, както казахме и видяхме,' 
само с гръдния кош. И още нещо — в 
Димитровградска община такъв случай 
още не е забележел през последните 50 
н повече години.

Инак, според думите 
Стойков Горското 
мие в Босилеград 
та година приключи, с поло 
жителна нула без загуба, 
но и без по-големн 
ва за акумулация. Онова ко 
ето охрабрява е това, че 
53-те работници досега тук 
редовно получават личния 
си доход, а той 
1Щ« месец възлиза срс 
иа над 5000 динара. Н 
покрай това същият е най» 
низък по отношение на 
останалите горски управ
ления в рамките на предп
риятието.

ко това 
старческите домакинства

повече да се изме- 
В овце-

на
управле
минала-Инак, когато ма 18 фелруари ои.ммю 

ца оти 1а г в 11о-но оше
ни расовия състдв. 
въдството на пример

отглежда „пра 
низко-

впкапи около девет часа 
1аново, двамата млади ветеринари едва ли 
са предполагали, че ще им се случи не- 

иодобио. До Погаиовскн манастир сти 
село още I—3

СС1 л
средст-нредимно се 

менката", която с 
продуктивна 
со и втдша.

що
с кола, а до самотопо мляко, ме 

Селскостопанс- ' километра меша. Когато «игмапи там ма 
която до сега се е телила три 

вече се опитвал да по- 
часа

кравата, 
мъти, стопанина

Ставрои и Соколов няколко 
опитвали да спасят телетата по но- 
те били сраснали с гръдния кош, с 

големина,' и тъй като

изтъкват, 
състав може 

овнове от 
и по то

ки специалисти 
че този расов < 
да се мени с 
расата „вителберг“ 
зи начин по-голяма полза 
да имат всички. Разбира 
се, иа първо място овце в » 
дите. Подчертават, че 
очаква в това 
подтик да даде и 
вената 
вци.

за послед- 
едно
О II

мо пие. 
са се 
меже

тегло и
ги повикал, когато видял

настоянията мм не ус- 
щастие па ечогшиипа п 

Телетата и инак 
Пога-

нормално 
стопанина 
нещо <нс е в ред, 
пели. Все пак, за 
гяхио, спасили кравата.

би можали да живеят и

че

се
отношение 

обшест- 
в Радиче едва ли 

ново.
А. Т. М. Я.овцеферма 

Няма висока г/родук-
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КРАЙГРАНИЧНО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1АНЦИ, ШИ, АПЛОДИСМЕНТИ...
тно се чувствувам и сред ор 
ганизаторите т.е. домакини

**

I
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БО 
СИЛЕГРАД

За нови нагледни 

средства 430 000 днн.
нови членове. Концертната 
програма е съставена от тан 
ци на различни етнограф те. 
ски области, но предимно, 
наблягаме на шопския фол
клор, като по-силен, по-зре 

по-ефектен. Състав

Заглъхналата културно-
забавна дейност в Босилегр
ад тези дни се събуди от; 
сво,я зимен сън. Именно, в 

ма традиционното 
сътрудничество 

между Културния, център в 
Боаилецрад и читалище 
атство“ от гр Кюстендил, 
НР България, на 12 февруа 
ри т-г'. гостите от Кюстендил, 
се представиха пред босиле-; 
градската публика 
рт народни песни и хора, 
предимно от шопския фол-г 

ч клор. Както ни осведоми 
директорът на културния 
центрър в Босилеград Асен 
Михайлов, срещата е тради 
ционна и е в рамките на про. 
токола за културно сътруд. 
ничество през 1990 година. .

Миткова е орга
нИзатор при читалището и

Лалка

рамките
културно

тя сподели:
— АЗ съм пряко свърза

на с ансамбъла, организатор, 
съй! на всички състави при.

За пръв
Босилеград с ансам-

лищен,
ът е младежки, в него уча 
ствуват работници, служите 
ли и учащи се. Досега сме 
гостували в'ьн от България 
още в СССР, Румъния, Гър 
ция и Югославия- Ансамбъ 
лът е носител на повечето 
награди из областта на кул
турната дейност, а най-висо 
кото звание е, както казах 
— представителен.

Една от най-старите учас 
тнички в ансамбъла е и- Йор 
данка Янева и ето нейните

пътчиталЕШЦетр. 
съм в
б'ьла и много съм доволна от 
публиката, която много до 
бре възприе нашите народ
ни песни. Забелязак, не 
публиката е предимно мла 
да и това много ме радва. .

Желанията за нови сре 
щи бяха на всички, и на 
гостите, и на домакините, но 
считам, че тези срещи не 
трябва да бъдат само 
ластта на фолклора, но и в 
областта на съвкупното из 
куство, дори и по-широко. 
Тогава много по-лесно ще 
разберем и думите на Гоце 
Делчев: „Аз разбирам света 
единствено като поле За кул 
турно съревнование 
народите“.

с конце

в обдуми:
— Аз съм служител на чи 

талИщето, самодейка съм 
вече 20 години, семейна, 
майка на две деца, но това 
не ми пречи да се бавя с 
фолклор. Досега съм била 
три пъти с ансамбъла в Бо 
силеград и много съм довол 
на от публиката, която доб
ре ни прие. Също така прия

По-подробно За дейността 
и активностите на читалище 
„Братство“ ни разказа него 
вият председател Никола 
Чавдаров: .

— Това е традиционна, чи 
сто българска форма за кул 

дейност.

* За нови нагледни 
„Георги Димитров“ в Босилеград, през тази учебна годи
на, ще бъдат изразходвани над 430 000 динара.

средства в основното училище

Мотивирането на ученици образователно
и прие 'на края на първото 

полугодие, когато обсъжда 
успеха и поведението 
учениците’ през първото по
лугодие. Друг е въпроса оба 
че, колко' те ще бъдат във 
функцията на обучението. 
Защото има немалко прос
ветни работници, коиго ос- 

почва да изпреварва остана Вен тебешир други учебни 
лите, издига обучението на- помагала не ползуват. Как 
по-високо равнище и моти-' инак, да обясним факта, че 
вира учениците. За целта са еДни нагледни средства ве- 
нужни и съвременни нагле’ че "четири-пет години откак- 
дни средства. В това отно- ■ то са обезпечени, все още 
шение в основното учили1 не.-са извадени из кутйше, 
ще „Георги Димитров“ в стоят в. ъгъла и спокойно 
Босилеград и покрай скром „наблюдават“ как ги обика 
ните средства с които раз- лят, а* има и такива, които 
полагат, предприемат съот-: са покрити с 
ветни мерки да обезпечат ш^н пРах> разбира 
поне онези, които са най не тях еа-давани някога сред-
обходими. Само през наето- ства от винаги скромния 
ящата учебна година за та- възпитателно - образовате- ' 
зи^ цел ще бъдат изразход- -йен динар. ■*'*••••- ••••* •%>
вани 430 000 динара; .130.000 ' Т
собствени и около. 300 000 
динара от Републиканския : 
фонд за основно образова
ние и възпитание. .

Директорът . на училище- 
™ ВЛАДИМИР МИХАЙ
ЛОВ, ни уведоми, че покрай * 
другото ще бъдат обезпече 
ни 5 графоскопа, които ще 
бъдат дадени на училища
та в село .Райчиловци, Ду
кат (Център), Гложйе, Дс^- 
лнб Тлъмино и Долна Ли- 
сина. След това 6 видеори- 
кордера, по един за осмо
класните училища и • един 
за училището в село Рай- 
чиловци_ Около 60 ленти за 
видеорикордерите, по

ведомство, между ,те зависи от опитността 
умението на учителя. . турно-просветна 

което съществува и работи 
над 120 години. В състава на 
читалището работи и фол-;’ 
хлорен ансамбъл и на нас

Радко СтояпчовБезспорно е, че.. за осъ
временяването на възпита
телно-образователния 
цес е нужно изнамиране и 
въвеждане на нови и съвре 
менни методи. Затова нагле 
дния метод все повече за-

на

про-
ни е много приятно, че има 
хме възмножносу да гостна 
ме в Босиле1рад и да се пре 
дставим на публиката с един 

: фолклорен концерт.
. За

вете на > ансамбъла нещо по 
• вече ни разказа неговият 

ръководител Йордан Ман-. 
. чев.

активностите и члено

— Това е представителен 
ансамбъл с най-високото 
звание за самодейни състави 

1 в страната ни. Основан е 
1969 година при читалище 
„Братство“ в гр. Кюстендил 

.„и .наброява над 60 члена. 
^•Към „ .състава има изградена 

школа, ко,ятю служи за по- 
пъляване на ансамбъла с

многогоди- 
се й за

„■ ' М.я. Георги Георгиев
*г

БОГДАН НИКОЛОВ: 100 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ДИ 
МИТРОВГРАД (3)

ПЪРВИ КРАЧИ! I
бразително изкуство и българска литература1 По бъл1 
гарска литература, макар че не му беше 

големи успехи. В края «а учебната 
телския съвет имаше следния състав-

Нада Димова В. Глйгоров
3 Петрович М. Маноилов
Иван Манчев д Рангелов
Н. Иорданович М. Димитрова
Е Димитрова и. Антич
й ^"‘ЧеВ Д. МомчиловичЦ. Богданов Ст. Михайлов
Слободан Сотиров Иван Иванов
Хр. Иванов А. Костадинов
Илия Балевски Иван Петров
Г. Щукарев Костадин Дерманов
Следващата 1949/50 учебна година беше по-стабит 

на. Българските учители напълно напуснаха гимназия
та. Ьяха приети нови преподаватели от нашите краища 
завършили виеще или високо образование

В началото на учебната 1950/51 учебна 
директор бе назначен ЦВЕТАН ВАСЕВ, 
същата гимназия.

Преподаватели в долните, и горните класове бя
ха: Новица Живкович, Костадин Дерманов, Иван Слив 
■нишки. Русалка Кирилова Ташкова, Стоян Стоянов,

0"*“- Е°:
година се обърна голямо вни- 

се твъппр я на Дисциплината Предприемаха

излишни андулации и др.

специалност 
година учи-показа

само в гимназията, но в цялата околия Р
. ь'„„ .БяЛгарскнте Учители, бяха постъпили на оайотя 

царибродската гимназия защото политическата пб

дисциплинаУа в1 работата в там,™ СТрах- след това 
то между учениците така и намалява, как-
на 4 октомври 1948 година иякпиДУ 11ре1юдавателите. А 
ха своите часове Бъл?арските ,™,тГИТеЛИ не “Р°«едо- 
ната, някои бяха обвинени чеУ оргак^зипаНСКаха стра‘ 
срещу партийното и државно рък™<$ствоУЧеНИЦИТе 
славия и бяха отстранени от гимназията 
шение да напуснат и страната 

Настъпиха тежки

няко
лко за всеки предмет и 
магнитни ленти и диафилми 
по музикална и изобразите 
лна култура, математика й 
английски език.

— Покрай това 
ма част от тези средства 
ще изразходваме и' за 
оборудване

година за 
преподавател о гпо-голя-

до-
на съществува

щите кабинети, с които раз
полагат училищата в: Боси
леград, Дална и Горна Люба 
та, Горна Лисина и Бистър 
а и

на Юго-
и получиха реза други цели — 

подчерта Михайлов.
Естествено, с обезпечава

нето на посочените савреме 
нни нагледни средства, до 
колкото се ползуват / въз
питателно - образователния 
процес щс се издигне на 
по-високо равнище. Впроч
ем осъвременяването на об 
учението бе и едно от ме
роприятията, които колек
тивът на това възпитателно-

дни за гимназията.
^а да се °блекчи положението в гимназиатя 

светните власти потърсиха кадри за поеппГЛ ' ро 
ред наши интелектуалци и пшизт?к„а?и 
жду тях могат да се. посочат Мирко ПжчнГп " 
Славния, който след това етапа и директор иа Пепя г°Т 
гическото училище; Цветан Димов, учител от Смвгш 
които също успешно работеше и слепват? ч* „ я'

“**“■". с4н, .=

мание за

вс

ее пра- 
свиде- 

Дъл- 
и да

прическа. Ученички- 
скромни прически, без
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БОСИЛЕГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕ ГРАД

КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОПРОВОД, 

УРЕЖДАНЕ НА УЛИЦИТЕиздействуват
грамкитеТерки™ °Т °бЩИТе интеРеси Утвърдени совица“ и улица „29 ноем

ври“. Същевременно през 
настоящата година местна
та общност в Босилеград, 
отделно внимание ще пос
вети и върху уреждането 
на площадките предназначе 
ни за градска зеленина. 
Става дума за площадките 
пред сградата на пощата и 
бившият магазин „Нама“, а 
площадката пред сградата 
на аптеката ще бъде при
способена за паркинг на ле 
ки коли.

с про-
и активности набелязани в дългосрочния 

развоен план на общината, местната общност в Босиле
град, акционната си активност през настоящата година, 
Ще насочи върху по-нататъшното реализиране на обекти 
от областта на инфраструктурата.

Става дума за комунално 
-битови обекти от областта 
на канализацията и водо
провода, уреждане на ули
ци и площадки, предиазна- 
че1ии за градска зеленина, 
след това поддържане на 
хигиената в

планувана е водопроводна 
мрежа на дължина от 2000 
метра в квартал „Магурка“ 
и „Изворщица“, както и из 
граждаие на три чешми в 
града, две на улица „Мар
шал Тито“ и една на ули
ца „Георги Димитров“.

Уреждане на улици и пло
щадки за градска зеленина:

В тази област, както под
черта председателят на Съ
вета на местната общност 
в Босилеград НИКОЛА СА
ВОВ, повечето от активнос
тите ще се провеждат 
съдействие с потребите на 
града и заплануваните за
дачи и активности 
доустройствен и я 
града. Предимство ще им
ат просичане на улици ко
ито са запланувани в гра
доустройствения план. Ин
ак, запланувано е асфалти
ране на улица „Груински 
път“, след това улица „Ри;

над 1200-те хншдежи™ Бос5ле^аДеСеТИЯТ конгРес на ССМ 
действуват. Заглъхвала е все™ “«Г* °бЩПНа’ почт" б“’ 
а кафанената са им единствено младежка

града, урежда
нето на Кея край Добридол 
ския поток, както и въпро- 
ст във връзка със снабдя
ването.

Други активности:
активност, 

място за срещи и раз- Покрай това в плана и 
програмата за работа през 
настоящата година местна
та общност в Босилеград е 
запланувала и уреждане на 
сградата в гробищата, как
то и уреждане на Кея при 
Добридолския поток, както 
и речището през града на 
реката. . По-голямо внимание 
отколкото досега ще посве 
ти върху поддържането на 
чистотата в града. При то
ва, както подчерта Савов, 
активно ще сътрудничат с 
явното предприятие „Услу
га“ и общинските органи. С 
други думи местната общ
ност в Босилеград през на
стоящата година 
ствие с всички субекти ще 
предприеме редица мерки и 
активности градът да стане 
по-привлекателен и 
сив.

влечения-
Вече повече от 

дина в половин го- 
Ьосилеградска общи 

на е заглъхнала всякакъв 
вид младежка активност 
След Дванадесетия конгрес 
на Съюза на социалистиче
ската младеж — конгрес за 
който младите 
е конгрес на 
нсформации и 
вания, над 1200-те млади в 
сощината, останаха общест 
вено-политически 
зирани. Тогавашното Пред
седателство на Общинската 
конференция на ССМ в Бо
силеград, начело с предсе 
дателя. които трябваше да 
оживотворят 
становища и реализират на 
практика трансформациите 
останаха крайно пасивни. 
Като че ли се уплашиха за 
своите позиции и не прие
ха почти нищо. как зана
пред да организират млади 
те в общината. А конгреса 
посочи две възможности: 
Младежки съвети или Со- 
циал-демократически съюз 
на младите. Целта и ма еди 
ниа и дрчт вид организи
раност. младите да бъдат 
самостоятелни, свободни и 
политически 
Впрочем това е и единстве 
ният им шанс успешно да

хванат крак с времето 
ето носи
система. Те обаче, поне в 
Босилеградска община, изгу 
биха този крак и сега ще 
бъде много по-трудно. Още 
повече, че те очакват 
кои друг да ги организира 
и не

Канализация и водопровод:

Водопроводът и канализа 
цията в местната общност 
в Босилеград не е нова ак
тивност. Всъщност това е 
продължение на активнос
тта от миналата година. Пр
ез настоящата година е за
планувана канализация на 
улица „Христо Ботев“ след 
това канализация на улица 
Кирил и Методий както и 
на улица „Първомайска“. 
Запланувано е 
жение на водопровода. За-

ко-
многопартинната

в

н я-казваха, че 
промени, тра 

преобразо-

в гра 
план напредприемат почти 

нищо в това отношение. От 
друга страна и в Общин
ския отбор на СПС, 
единна политическа органи 
зация в общината не про
явява някакъв интерес да 
придобие и активира млади 

Босилеградска община. 
Казват, че това е задача на 

членове на Со
циалистическата партия. То 
наистина те трябва да бъд
ат главните

катонеоогани

и продъл-

в съдей-те в
конгресните младите

по-кра-
двигатели на 

всякакъв вид младежка ак
тивист. но не по всяка це 
на. На тях е нужна помощ, 
а кой друг ще им помогне 
ако не Социалистическата 
партист ня Сърбия, засега 
етинна обществено-полити
ческа сиАа в общината. За
това не изненадва факта, 
че младите повечето от сво I 
болното си време провеж
дат по кафенетата, които в 
общината ги има в изоби-

Местната общност в Бо- 
силеград съвместно с други 
те суоекти през настояща
та година отделно внимание 

върху дру
ги въпроси нужни за еже
дневието

ще посветят и

на населението: 
редовно и всестранно снаб
дяване със стоки от първа 
необходимост, за редовно и 
качествено снабдяване с 
електрическа енергия, за по- 
-качествено и цялостно ин
формиране на населението 
и пр.

За реализация на тези и 
всички други активности ме 
стната общност ще ползува 
средства от общинското ме 
стно самооблагане, собстве 
но учестие на населението 
и съответни средства от Об 
ишнекия фонд за комунал 
на дейност, както и средст
ва от трудовите колективи.

Инак. през изтеклата го
дина местната общност в 
Босилеград за различни ви 
дове активности е изразход 
вала над 250 хиляди дина
ра. Построена е канализа
ционна мрежа на дължина 
от 465 м <^хед това водо
проводна мрежа на дължи 
на от 1230 м и две пеше
ходни мостчета, една на До 
брпдолскиа кей и едно на 
река Драговищица.

по-активни.
лие.

М. Я Босилеград

2 Всички ученици и ученички да направят и но
сят на видно място на дрехите си емблем за съответ
ния клас

ние в гимназията и па улицата трябва да дава вид на 
възпитан младеж. Зам. директор Цветан ВАСЕВ

По това време гимназията е работила все още в 
две смени в старата зграда на гимназията Пред обед 
са работили I, I I, III п IV клас, а след обед V, VI, VII 
и VIII клас.

3. Забранява се на всички ученици, дори и с ро
дители. посещение на кина, вечеринки и други увесс-

одобрени от гимназията. Учитсл-ления, които не са
ският съвет ще определи време, кога учениците 
могат да отиват на увеселение.

4 Вечерният ученически
време никакви причини няма да се взимат под

ще Разбира се, че учениците приемаха тези мерки с 
негодуваме. С това нареждане се връщаха изживели 
форми па възпитание. Правеха се опити да се въведе 
и ученическа униформа, но подобие на българските 
училища. Н51 кои ученици не се подчиняваха на наред
бите и посещаваха кино или отиваха ма някои град
ски танцови забави. За такива „престъпления“ тр бя
ха наказвани. Ма 5 октомври (1950) бяха 
го ученици от VI и VII клас за посещение па кино.

„Учителският съвет — се казва в наредбата по 
този случай — взе речйспие да накаже всички учени
ци, които са отивали па кино с намаление па поведе
нието па добър (3).

Наказват се с укор па учителския съвет и пама- 
повсдспис на лош (1) за отиваме па кино следни*

час е от 18.30 часа Сл
ед това 
внимание

5 До второ нареждане, заоранява сс на у кнн- 
района на града, а ссобоно край 

коетоните движение извън
зеленч1жови градини, овощни градини

У съм./сше върху себе- си, а често петият име- 
то на ученика и гимназията.

Напомня се па учениците да 
започнала учебната година,

и лозя, наказани мпо
създават

ле забравят, че 
че тяхното държа*вече е

м. я.депо
те ученици: Брапко Власи, Александър Стоянов от 1-6, 
Иван Михайлов от Ш-б, Славчо Чудомирон от Г1-6, Ти
хомир Методиев и Радослав Цекич от IV клас,

Наказват се с укор па учителския съвет и нама
ление па поведението па лош (1) за посещение па ки
но: Любомир Голубович от УП-б, Петър Асенов от УГТ-б 
и Тодор Тодоров от У1-6.

Наказва се с укор па учителския съвет, намале- 
моведепието на лош (I) и изключване от гим*

ПОПРАВКА
В миналия брой на вест

ника на 8 и 9 страница е 
допусната грешка. Именно 
снимката на 8 страница в 
статията „Светосавскн леге 
иди“ се отнася до статията 
„Първи крачки в Нова Юг 
ославня“ — стр. 8, а сним
ката е трябвало да се пуб 
ликува на 9 страница, дока 
то публикуваната 
на 9 страница с трябвало 
да бъде илюстрация 
статията „Светосавскн леге
нди“ на

ние на
пази,ята за една година с право па записване в друго 

Тодор Борисов от VI1-6 клас, поради заблуж-училише
де рие на учителите и дръзкото му държание към пре
подавателите си. ..

Все повече сс обърщаше внимание за нденно-по- 
литическото възпитание Ла учениците; През тази уче
бни година учениците бяха включени в предизборната 
агитация, формираха се трудови бригади за почиства
не на града и учениците взеха дейно участие в Титова- 
•га щафета и провеждане на физкултурния събор на 25 
май, (СЛЕДВА)

снимка

към

чел, Александър Михалко , <ИР > Р Цветан Пасен,
страница.

Молим авторите на стати 
нтс и читателите за извине
ние.

РЕДАКЦИЯТА
гиев.
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I
КРАТКА СРЕЩА СЪС СТОГОДИШЕН 
ШИНЕЦ

N
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ

Стоян Пейчев откри 

Гонндолското кале
Дядо Тошо-най 

старият звончанец
* Пенсионерът Стоян Пейчев от с. Гоиндол край Ди

митровград е първият човек, който предугадил, че между 
римско-византийската крепост от V до УП век 

„лежи“ историческо съкровище, което дотогава не било 
проучвано * Инициатор на всичко Стоян Пейчев сигнали
зирал до компетентните в Димитровград и Белград, а се
тне се създават основни условия и обезпечават средства 
за начално изкопаване, което започна преди повече години

Попитахме го как се е за 
интересувал за 
„Големо кале“ и откъде му 
хрумва, че тук лежи исто
рическо „имане“.

— Пасейки добитък най- 
много на това1 място, заин
тересуваме защо именно 
тук. на височина от около 
500 метра от цариградския 
друм и река Нишава е по 
строено някакво селище, 
чиито стени едва се забел- 

' язваха. Заинтригува ме да
ли има одаи, мази, как ня
когашните жители са се хр 
анили и снабдявали с вода 
и подобно. Поради това ос 
ведомих д-р Александър Ги 
гов, за кого съм чувал да 
се. интересува от старини,

ТОДОР ЗЛАТКОВ — „Дядо Тошо“, 
кто всички го наричат в Зпонии, <' едип 
от най-старите , ако не и най-стария Г 
тел не само в Звомци, но изобщо в този 
край!

ка
/стените на

Това иямшйе да бъце така удивява- 
що, защото в Дерекула са ^сивеели мно
го стогодишни старци, обаче възхищава
що е следното: Дядо Тошо макар че е 
рЬдсн още през миналия век, 'все още с 
изключително крепък старец; чете вест • 
пици и списания — без очила а здрав е, 
както казва, „като дрен“. И иай-интерес- 
ното — от неотдавна на дяД° 5 0,1,0 напо" 
чиаха да му растиат нови зъби!

вград но не зная точно за 
какво се касае.

— Намерени са сребърни 
гръцки пари, ваза, бургии 
за пробиване на дърво, жС 
нскй гребени, различна ке
рамика, еленови рога, жен
ски украшения и др.

— Какво мислиш се!’а,

местността

трябва' да се ядосва ' ино — човек не 
трябва да живее на чист въздух.— Да, да чета и „Братство“. Преди 

няколко години ТЪКМО ВЬВ вашия ВСС1- 
ник прочетох за някой мой наборлия от 
Петачинци, който се хвали, чс* 'никога ие 
е ходил на лекар. Той наистина може и 
да не е ходил, понеже у тяхното село ле 

тук в Звонци амбулато
рията от моята къща е на стотина мет
ра, ама аз
влизал. Просто нямам нужда от лекар, 
нищо не ме боли. Мога да ви кажа,

, лекарите идват при мен и ме питат да 
им кажа рецептата за дълъг живот, 
рецептата е проста. Трябва само редовно 
да се яде, но ие каквато и да било хра 
на, а здрава. И също така много е важ-

Тсшо на кол 
ко години е, той каза: — Па някъде око 
ло стотинякът. Искам да живея поне ед- 

2000-та година, така че да мо/*-

Когато попитахме дядоразкопките са пре-когато
къснати? — интересува се 
по-нататък пенсионерът — 
ентусиазст Пейчев.

— За историята на на
шия край е жалко, че изс
ледванията са прекъсвали. 
Сякаш ентусиастите твърде 
бързо се „умориха“.

— Е, може би ще дойдат 
по-добри времена! — заклю 
чи разговора човекът, кой-

ин ден в
да се хваля, че съм живял в гри века..., 

^нак дядо Тошо, освен внуци и пра 
внуци, има и чукун внук, на чиято сват
ба също така иска да играе.

На края на нашата кратка среша дя
до Тошо поръча на читателите на ..г^рат 
ство“: — Не се тревожете, а яжте, пий
те и си носете новиге дрехи-.

кар и няма, гма

наистина никош там не съм

че

А

Т. ПетровI

БОСИЛЕГРАД: ПРИМЕРИ ЗА ПОДРАЖАНИЕ/ .. .

тщт и върнал портмоне 

с над 5 хиляди динара
Йовче Митов, работник в Общественото предприя

тие „Босилеград“ от Босилеград през миналата седхиииа 
намерил портмоне, но тъй като нямало никакви лични до
кументи едвам намерил собственика му — Иванка Хра
мова, работничка в цеха за сушене на овощия и зелен
чуци, която му изразява голяма благодарност

— „Завърщайки се от ра
бота на улица „Груински 
път“ в сняга намерих пор
тмоне. В него имаше 4436 
динара, 9 американски до
лара и 16 български лева.
Лични документи нямаше.
Това до- известна степен ми 
създаде трудност и дилема: 
как да намеря собственика 
и да му върна парите, кои 
то е загубил!?' Но лека-по- 
лека се разпитвах всред 
съседите. Не казвах докрай 
колко пари и каква валута 
имаше. Да не се обадят 
повече души. Просто ми оле 
кна когато разбрах кой ги 
е загубил й когато върнах 
портмонето с парите“ — 
казва ЙОВЧЕ МИТОВ, каса

пин в босилеградската кла
ница, която работи в съста 
ва на Общественото пред- 
при.тие „Босилеград“.

ИВАНКА ХРАНОВА, ра
ботничка в цеха за сушене 
на овощия и , зеленчуци, ко 

лято загубила портмонето с 
парите по този случай има 
две преживелици 
път кОгато узнала, че загу
била парите и _ втория пък 
когато чичко. Йовче, както 
тя казва, й върнал няколко 
месечното пестене, 
ромната заплата отделях па 
ри за купуване на строите
лен материал. С майка ми 
и по-малката ми, сестра ве
че 16 години живеем под 
'нем и решихме да пестим 
за къща. Бе голям удар ко
гато узнах, че съм зах уби
ла парите. Но^ благодаре
ние на чичко Йбвче плано 
вете ми не се объркаха. Та 
кива хора днес има малко 
Исках половин от парите да 
му дам. Той изобщо не ис
ка да чуе за това предло
жение. Това е същински го 
лям човек. И във вестника

един

От ск
С. Пейчев — пенсионер от Гоиндол

а той доведе експерти по 
старинни изкопки (вие им 
казвате археолози) Дове
де учен човек — академик 
Драгослав Срейович от' Бел 
град, който както казват от 
коил „Лепенския вир“ край 
Дунава. Общинските пък 
ръководители за началото 
обезпечили средства и раз
копките започнаха.

— Започнаха, па спряха— 
защо?
Жалко^3037, 46 няма паРи-

— Вероятно

то пръв се зацйтересува и 
като 'разчиташе, че компе
тентните хора в Димитров
град далеч повече ще про
явят интерес към исторнче 
ското наследство на нашия 
край.

Д-р Слободан Василев Йовче Митов

НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ .ГРАДИНА " КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

Генекс“ закъснявае вярно, че 
няма пари. Но като че ли 
има истина и в това че за 
почнем една работа,' бързо 
се заситим от нея, клонем 
духом^ па не я завършим 
докрай. Наистина жалко А 
може много неща да се от
крият: повече да се узнае 

работата, воюва- 
нето, отбраната от 
ятели, културата бита на 
това селище. А

да напишете, че много, мно 
го сме му благодарни, май
ка ми, сестра ми и, разби
ра се,
зва Иванка.

99 ■' ■ ■
Както е най-много аз — ка- 1известно 

доста упорита борба 
да строи фри-шопове па гр 
анични$ пункт, това право 
получиха „Инекс“ па изход 
ната и „Генекс“ на вход
ната страна. И въпреки о»? 
мненията, че „Инекс“ е не 
сериозен, а „Генекс“ светов 
но известна фирма, първи
ят вече строи своя фри- 
шоп, а вторият още не е 
започнал.

след
кой

на техническата документа 
Ция на фри-шопа. От при 
л ожените 
че се

кът е върнат на „Генекс“. 
1 това е неочайва- 

„Генекс“, макар че 
случая * може би ие е най- 
важно, че са незначително 
на една страна 
габаритите или 
друго разпределение на са 
нитарния възел. Важно е 
защо се доставя некомпле 

документация и защо 
все още не започва строе
жът. Сезонът вече наближа 
ва и едва ли ще има вре
ме „Градця“ да завърщи об 
екта до лятото както е пр 
едвидено. '

Всичко
документи оба 

вижда, че габаритите 
на обекта са 
три метра, че санитарният 
възел има друго разпра- , 
деление, че ще се строи 
по друга система. Поради 
това е необходимо ново съ 
гласие от санитарната, про 
тивопожарната и 1 инспекци 
ята за защита на труда. Ос 
вен това приложената 
кументация не е подписа
на и няма печати. Поради 
това и за още пет—шест 
пропуски и

но от в — Народната поговорка 
„чуждото си е чуждо“ в 
нашата фамилия е закон, 
казва Митов. Не се коле
бах нито един. момент. Се
га съм още подцаетлив ко
гато зная, че намереното 
съм върнал на момиче от 
материално слабостоящо се 
мейство.

за живота намалени с
непри- намалени

направено
така всич- 

този 
„мършаво“ 

Да се за

ко, което е узнато за 
обект, твърде е 
и незначително, за 
ключи обективно.

ктна

в Общинската скита 
на узнахме, че „ГенекС е 
доставил иск, с който пп 
си съгласие за допълиещ^

— Вярно е. Видях до-някоинеща във витрините в До 
ма на културата в Димитро

В. Б.
недостатъци, ис А. Т.
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атлетика Ч'~—/

ДмМиНт1Ри°гВ/РАДЧЛНИ М
МИТИНГА В СОФИЯ

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 27 февруари 1991 година 
се навършиха 

ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия син, съп
руг и татко

ДАЛИ СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИ 
НИ СЪЩЕСТВУВАНИЕ ЩЕ 
УГАСНЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ 
СЕЛСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ 
В ДИМИТРОВ1РАДСКА ОБ 
ЩИНА? КИРКО митов

от ДимитровградКакво ще 

стане с 

„Партизам'

Неговият светъл лик 
носим в сърцата си.

На 16 и 17 февруари 
зи година на

винагита- пя Каменова, Ивица Иван
ов и Душица Деянова, По
следната постигна и пан до 
оьр резултат като п бяга
не на 400 метра, във фи
налите, която се класира 
на четвърто място Ведно 
това беше и най-добрият 
резултат на 
атлетици.

Митингът

щемеждународ
ния атлетически митинг в 
София участвуваха 
тровградскнте* атлетици. То 
ва беше първото междуна
родно участие на „Желез
ничар“ чиито спортисти се 
приобщиха към 
атлетици от Белград, 
представяха Югославия 
този митинг. В него

Опечалено семейство: 
Митови от Димитровград /и дпми-

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 21 януари 1991 годи
на почина нашият мил и 
никога незабравим съпруг, 
баща, свекър и дядо

Тези дни се проведе годиш
но отчетно събрание на „Па 
ртизан“ в село Желюша — 

п единственият селски клуб в 
общината. В годината, коя
то изтече клубът беше на 
ивицата па пропастта и па 
няколко пъти наемалко не 
угасна. Това опасение същ 
ествува и занапред, защо- 
то за да се стабилизира на 
пълно ще трябва да се за
здрави финансовото му със 
тояиие, сетне да се засили 
кадрово. Засега съществу
ва, благодарение, преди вси 
чко на залягането ма пекол 
ципа ентусиазирани спортни 
редатели, като Света Пав
лов и други, и помощта, ко 
ято му оказа ОФС — Пи
рот.

петимата югославскитекоито
на се проведе - 

зала „Фестивална“ в София. 
Дебнто

участ- 
представители 

на Швейцария, Румъния, Г\ 
рция, Белгия и България- 

От „Железничар“ участву 
ваха: Наташа Славова

вуваха още НИКОЛА
ДИМИТРОВ

на Димитровград
ските атлетици, 
треньора Александър Мар
ков беше успешно.

водени от

Ю-т Д. Стаг.рое (1911—1991)
На 2 март т.г. ще дадем

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВНА 
ПАНИХИДА
в 11 часа на -гробищата в 
село Бракъовци, Димитров
градско.
Каним близки и познати да 
присъствуват на помена.

ОПЕЧЕЛЕНИ: съпруга Виктория, синове: Илко и Делча, 
дъщеря Виолета, снахи: Лалка и Босилка, зет Йордан, 
внуци, внучки и останали многобройни роднини и прия
тели. ____

НАСКОРО КРАЙ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

оп@ртно - рекреативен 
център

С взимане на решение, за 
разширяване на гостилиича 
рския обект на „Балкан“ 
край Погановски 
нр, което трябва да потвъ 
рди Общинската скупщина 
в Димитровград, 
телният съвет направи пър 

■ ва крачка в реализация на 
идеята за изграждане на 
спортно-рекреационен цен
тър в тази живописна ме
стност.

С това се дава възмож
ност на- гостилничарското 
предприятие „Балкан“ да 
предприеме следващите не 
обходилш крачки за реа
лизация на идеята за изгра 
ждане на спортно-рекреа
ционен център на площ от ц0 някак си му беше про- 
около 8000 м2. гледано през пръсти.

Най-вероятно, първо ще 
се разшири или изгради 
нов гостилничарски обект, 
а сетне спортно-рекреаци- 
онната част. Независимо 
от това идеята заслужава 
пълно внимание тъй като 
по този начин ще бъдат съе 
динени извънредните при
родни условия за спорт и 
рекреация в околността на 
Погановски манастир.

С изграждането на пътя 
Суково—Звонци, който ве- 

асфалтиран до Трънс- 
ки Одоровци, а това лято и 
до Звонска баня» прелестни 
те природни 
Погановски
ждрелото на Ерма стават 
много по-достъпни, а с из 
граждането на спортио-рс- 
креанионен център получа 

и ново съдържание.

Именно поради три неоди 
грани мача — „Партизан" 
можеше да бъде изключен 
от тази футболна дивизия,

манаст-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На нашия скъп и никога непрежалим баща, дядо, 

прадядо, свекър, тъст и девер
Изпълнн-

*На събранието бяха осъде 
им подробно всички пробле 
ми, които измъчват този по 
пуляреи в Димитровградска 
община клуб. Поради недо
статъчно присъствие на чле 
ловете на скупщината не 
беше избрано ново Предсе 
дателство и председател на | ш 
клуба. Това ще направи в | “ 
скоро време Изпълнителни- } 
ят съвет ма местната об
щност в с. Желюша.

Беше нскристализирано 
становище „Партизан“ и за
напред да съществува и 
щателно да се подготви за 
пролетния 
стиото.

За успешна работа във 
футболния спорт па Йордан 
Зарков беше връчена сре
бърна илакста.

АРСЕН
ПЕЙЧЕВ■ПРОВЕДЕНО/ ГОДИШНО- 

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
„А. БАЛКАНСКИ

Нов предсе
дател на 

клуба - Ивица 
Миланов

отс. Гоиндол, Димитровградско 
началник влак в пенсия

в събота на 9 март 1991 годи
на в 12 часа на гробищата в 
с. Гоиндол ще дадем

ЕДНОГОДИШЕН ПОМЕНче е

Каним роднини и приятели да присъствуват на този 
тъжен помен.

Времето минава, но никога не ще заличи спомена по 
Теб, Твоето човеколюбив, доброта и бащинии обич вина
ги ще живее у нас.

Поклон пред светлата Ти памет!

красоти ма 
манастир и дял на първен-инициати* Раздвижена 

ва клубът да се приемену 
ва в „Цариброд“

В залата на бившия 06- 
на 22 фев 

руари тази година в Димит 
ровград се проведе годиш- 

събраиие ма фу 
тболнид клуб „Асен Балкан 
ски“. Освен обсъждането 

работата

Опечелено семейство 
Василеви

щински комитет ват
Д. С.А. Т.

но-отчетно

ИИ МЕМОРИЛМ
па ЕДНА ГОДИНА 01 СМЪРТТА НА ТОДОР ШВИНСКИна отчета за 

клуба през изтеклата
беше обсъдено и финал 

совото положение и приет 
план за работа в 

Изтъкнато беше, че рабо
тата на клуба като пя1Ю> с 
била добра, като се имат 

големите финал 
проблеми, с които кл 

изтек

годи
на,

1991 год.
равно и достойно място ме 
жду останалите народнос
ти в Сърбия и Югославия. 
Второ, здравните работни
ци от Димитровград 
рот пай^добре знаят с как
ва енергия и упоритост се 
бореше като делегат в Ску 
пщииата за разширяване и 
модернизиране па здравни
те институции и изобщо за 
стопанския напредък на 
тези общини. Трето, все 
още се помпят неговите че 
сто цитирани речи и мис
ли изказани в Скупщината 
па Югославия, конто преда 
ваха и световните агенции 
в борбата срещу всякакъв 
вид национализъм, особено 

родоначалник на днешната във връзка с албанския па 
разпита издателска дейно- Косово когато каза: „Исто 
ст ма български език. Не рията не помий случай ед 
гоните близки сътрудници по национално малцинство 
и първи журналисти поми- да тероризира 
ят с какъв ентусиазъм се народ". Тодор 
залови да осигури па бълга беше също непоколебим бо 
реката народност равноп- рец срещу национализма

в собствената си среда, ис 
същевременно и най-послед 
ователсн радетел за запаз
ване на националния нден- 
титет на българската наро 
дност. От вече пожълтели
те фотографии и докумен
ти можем да видим него
вия принос' в развитието 
на самодеПнист театър в 
Димитровград, неговата уп 
оритост в развитието ^ на 
учебното дело. Видна е, не
говата роля за откриваме 
на катедра за български ез 
ик при полувпсишето учи
лище в Ниш и по-късно 
катедрата за български ез
ик при филологическия фа 
култет в Белград. С една ду 
ма преждевременната му 
смърт представлява нането 
на голяма загуба за цялата 
българска народност, а не 
по-малка е и загубата за 
сръбския народ.

Измина една година от 
видния об1постнасмъртта

вено-нолитичсски деец,
представител в репу 

и Съюзна ску 
„щипа и безсъмнено една 
от иай-изтъкнатитс фигури 
ог па българската

изтеклите

на
в предвид 
сови
убьт се с борил през

И макар чс то 
ва не беше изборна скуп
щина, наложи сс да се из- 

тъй

и Г1и-роден 
бликаиската

лата година.
от редовете
^тРи0ри°и' .юлопипа десети- 
летия, Тодор Славянски. 
Макар чс ма обществени 
лейди само историята опре 
да 1 ..... място и

бере нов председател, 
като досегашният предсе- 

Йордапклуоа
Димитров, поради презаего 
ст на работно място, осво
боден от тази от/оворна ДЛ 
ъжиост. За нов председател 
на „А. Балкански“ беше из 
бран Ивица Миланов,

Раздвижена беше и ини- 
„Асен Балкански 

ла се преименува в .Дари 
брод". На кпая па събрани 
сто на клуба беше връчена 

Милан

лател на

лела истинското 
поимос, една година слсд 
ш отта му можем опреде

лено ДО кажем че п истори 
българската народ 

„,с остане, запомнен 
^ четири неща. 
безспорен факт е

основоположник
„а днешната развита ин- 
в1ГГ'бългаИр;едие^нк.

:БратсИгво^ н с^певремеппо

ята па 
пост
най-малко
Първо, 
чс той е

ниатива по

•латна илакста, а па 
Пейчев, сребърна 
за п пи нос в развитието на 
Футболния спорт в общи
ната.

цял един 
Славинскиилакста

Д. Йотов

Д. Ставров
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сатиРа * забава
моля БЕЗ ДОКАЧЕНИЯКАРИКАТУРЕН ЕКРАН ДАНЪК 

В НАТУРА
Тези дни в данъчното, уп

равление в Димитровград 
дошъл един желюшаиин да 
плати данък. След като 
данъчният му казал колко 
пари трябва да даде, 
юшаиина от торбата изва
дил пита кашкавал и турил 
на масата пред

БЕЛЯДЖИЯжел-

данъчния
Е, да съм 

у овая наша
све бре турено закон, па и на кучка, да проща
ваш, како да се бесуе.

Ланска година пошъл нашио преседник на ме
стната заедница да сгшсуе пцетата за инжекции. 
У това време моята кучка се беше разбесувала, 
а се бея збрале три—четри кучища у мойо двор. 
Оно беше летно време, ние сме си ошле по ра
бота, а он надзърнал лреко плото, 
стършмол>иле — едва избегал. И написал четри 
кучища на мое име. я това не съм ни знал.

Ка после дойдова позивйе пцетата на ин
жекции да водиме на Пладнище, я вана та одве- 
до кучката. Отвория там кучешкио тевтер и ме 
заядова защо не съм довел още три кучища. Я 
се почуди. „А бре — викам 
тая пущиня е, довел съм я“. Йок, нече да чуят. 
„Имаш, па имаш“, я се правда, па найпосле зап- 
цува и стана и си ойдо.

умрел, не съм. тел да знам дека 
държава има току многу закони. На

служител.
— Чичо, ние за дан ьк тъ 

рсиме и приемаме само па
ри!

— Знам дете. И аз мля
кото на „Сточар“ давам за 
пари, ама сега вместо пари 
ми дадоха две пити кашка
вал. Па ако те с кашкавал 
могат да ми платят мляко
то мога и данъка да 
тя с една пита.

пла- пцетата го

А. Т.

БОЖИШКИ ИСТОРИЙКИ

ПЕТЪЛ 
-КОКОШКА 
ЛИ Е?

немам повече те

Нема некой дън дойде друг позив да во
дим три пцета у Ветеринарната станциа у Буси- 
леград. Зема я позиво и ойдо у станицата и им 
казуем пощено како на човеци, каква е работата 
да не ме тураят у белята. Рекова ми да идем 
при преседнико на месната заедница да ми даде

БЕЗ ДУМИ Перица Илиев
Божичани са известни ка ' 

то добри майстори-строи
тели. Трима божичани, по 
време, когато и Божица би 

■ ла под България/ били на 
работо в Кюстендил. Рабо 
тилл що работили и когато 
завършили с работата им че 
стно платили те се справи 
ли да си заминат. Договори 
ли се, да полегнат и щом 
като първите петли запеят, 
да тръгнат. Разбира се пе 
ща, защото тогава нямало 
превозни средства. Обаче,» 
нали в градовете петлите 
започват да пеят някъде към 
9 часа, щом като то чули — 
тръгнали. Вървели, върве-: 
ли, то не съмвало. Така пр. 
истигнали до Милевска пла 
нина. Тук седнали да си по 
чинат. Единият тогава каз 
ал: „Бре братя, . луд е кой 
петелът счита за кокошка — 
Дяла нощ одиме, а то не съ 
мва.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ потвърда дека немам други пцета, па я да им од- 
несем, та да ме отпишат из тевтеро. Стана та при 
преседнико
очи видо, току бея — току сам писал, А са 
да идем да одговарам место тебе 
Стана я та па при вретенарете,

ОТЧЕТИ МУ, ОЧЕ он потвърда не дава. Я, вика. с
я

Някой си Бора от с. Поганово живял и работил в 
София- Един ден излязъл на пазара и след като 
зарил с някакъв селянин за канта масло му казал че той 
няма парц при себе си, но че баща му е поп и п чма се
га в близката черква държи служба пък те да отидат 
там той ще му заплати, а той се бърза за работа

немогу.
казуем им

они се смеят. И дадова ме на прекръшай.се сиа-

Дойде позив, ойдо у прекършай и казуем
това

ако си имаш кучка и ако ти 
се разбесувала, че я ванеш да я одведеш 
друго расно куче да я оплоди и че доведеш дома 
да връжеш.“

на судията каква е работата. „А — рече 
не може тъка. Ти

Отишли те двамата до вратата. Казал му да 
на вратата, за да го види. баща му, а той ще отид- да му 
каже за плащането. Пристъпил Бора до попа и м •< пика,- 

1 зал стареца, деуо стои на вратата, като му мушна с дрео- 
ни пари, казал: „Това е баща ми, страда от глаг >болие, 
па виж та му отчети...“

почака при

Тека било по закон, ама я не съм знал, та 
се направи беля. „Него — рече — да донесеш по- 
твърда от месната заед ница да докажеш дека не- 
маш друго куче!“ „По — реко — защо я да до-

имам.“
Завършил попът службата, пристъпил до < гареца,

който веднага започнал: „Оче, плати ми маслото, *е бър
зам!“. Попът се зачудил за какво масло говори, па казаг 
„Твоят син ми плати да ти чет.? срещу главоболие. *. „Ча 
кай, ама той не е ли той твой син? На мен каза 
му баща и че бърза на работа, 
което взе?“.

И се „разбрали“.

казуем да немам, нека они докажат да 
„Йок — рече — не може. Тъка е по законо“. И 
ме глоби. Плати я глобата, нема некое време, оп, 
еве ти друг позив да водим три пцета у Вете
ринарната станица.

Че Сг
а ти да платиш л челото

\
Видо я дека на тая беля край нема да има, 

скрои друг план. Реко, че я водим кучката да. 
я инжектираят още, три пути па ако пцовице — 

пцовише. Стана една заран по-рано, одведо 
кучката при ветеринаро и му викам:

— Те това инжектирай, а ония две ютре 
че доведем.

м Инжектира я он, я връза за една върба, 
па ойдо та. си пазарува. Прави сметка да дойде 
втората смена, па одведо кучката, беше друг ве- 
теринар, он я инжектира още еднъж и я му реко: 
— Три съм довел, а четвърта ютре че доведем.

Записал: Владимир-ЧИванов пам. я.
нека

ВИЦОВЕ/>.м. ПЕТРОВ-------------------- -----------------------------

Щ ШШа ФРО&Щ]

Ютре дл>н я одведо , та я инжектираят и 
четвърти пут, та се откачи от белята. Ама ми се 
отпра кожата. Плати четири иинжекции и гло
бата и шес надници — та ми се вана на сметка. 
А на кучката ву нищо не биде — многу лъко пре 
кара инжекциите.

Вие мож да не ми веруете, ама жив да не- 
съм ако не беше тъка!

( Стоимен Шляпарата
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