
ьря-тстВо - на Щкзидента на
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 
дателство „Братство“ е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

година из-
стоено с

У вЕСГННК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАКНЯ • единството 
народи и
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НА МАРТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОЩЕ ЕДИН РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО СФРЮ ВОДИ 

НА ЮГОСЛАВИЯ ™ИВ 0ТН°

Два проекта за 

развръзката
ОБЩИ ФУНКЦИИ 

В ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ
Обсъден е кошдепт ка съдържанието на най-същест

вените отношения в югославската държавна общност и 
проект на конституционно-правова процедура 
от Югославия

ЕДНАКВА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ НРАВА И СВОБОДИ, ЕДИНЕН ПА 
ЗАР, ЕДНА ВАЛУТА И СЪВМЕСТНА РАЗВОЙНА ПОЛИТИКА, ЕДИННА - ВЪ 
НШНА КОЛИТЙКД И ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА ЮГОСЛАВИЯ

за отделяй“

На 1 март т. г. Председа 
телството на СФРю 
сще един разговор за поли 
тическото бъдеще на К)го 
славия. И този път 
данието участвуваха: 
седателят на Съюзния 
пълнителен съвет, 
седателят на Скупщината 
на СФРЮ; председателите 
на републиките и покрамнп 
ните с изключение на д-р 
Франьо Туджман, председа 
тел на Регтсблика Хъоват- 
ско.

едвашото заседание на Лре 
дседателството на СФРЮ. в 
което ще участвуват пред
седателят на Съюзния изпъ 
лнителен съвет, председате 
лят' на 
СФРЮ и председателите на 
републиките и покрайнини
те, ще бъде обсъден проект 
на общите функции в обла 
стта на отбраната и стопан 
ството, а сетне и външно- 
-политическите 
гражданските права и сво
боди.

бекти на конкретни меж
дународни отношения. В 
рамките на единната вън 
шна политика на Югосла- 
вия републиките могат, 
там, където имат интерес, 
да откриват представител 
ства в чужбина и да се 
включват в международни 
организации и регионални 
общности. Те могат да

Въз основа на заключе
ние на Председателството 
на СФРЮ работна 
съставена

обмена, разпределението и 
потреблението и за остой
ностяване на всички фак
тори на производството и 
•на резултатите на труда.

Територията на югослав 
ската държавна общност е 
единна стопанска терито
рия. Размяната на стоки и 

на услуги и циркулацията на 
капитала, работниците, зна 
нието и информациите е 
свободно на цялата терито 
рия (без обмитяване и др 

външна по- уги ограничения). Югосла
вската държавна общност 

и отбрана и сигур има една валута. Всички 
видове собственост са рав 
поправки и имат еднакво 
положение на пазара от ас 
пект на условията за стопа 
иска дейност и правната 
защита. Стопанската и др 
уги дейности се реализир
ат свободно съгласно зако-

водп

група, 
от специалисти,на засе 

пред 
нз-

Скупщината с подготвила проект на съ 
държанието на най-важни 
тс отношения в бъдещата 
югославска държави \ об
щност. В проекта се посо 
чват общите функции 
Югославпя в четири облас 
ти: демократични свободи 
и права ма човека и граж
данина, общи икономичес
ки функции, 
лнтика и международни от 
пошеиия

на

подпред

функции II сключват международни и 
споразумееш ярегионални 

в рамките на своите ком
петенции, но не и полити
чески и военни договори 
и договори, които 
да нанесат вреда на Юго 
славия или останалите реп 
ублики. Ще се държи смет 
ка за кадрово равноправие 
на републиките в диплома
цията и ще се извърши зн 
ачителна

В конструктивна атмосфе 
ра и съдържателна размя 
на на мнения както се каз

Що се касае до проекта 
на конституционно - прало 
вата процедура за отдел я-

могат
пост на страната. 

Съюзната държала, се
подчертава в документа ма 
работната 
да има дъ

трябвагрупа,
ржавеи м между 

народен субектноитст н су 
лереиитет в рамките на фу 
нкцмите, правата п задъл
женията, които са утвърде 
пи със съюзната комети гу 
пия Това означава, че тя 
трябва да разполага със за 
конодателпп, 
но-управителпи и 
компетенции, с 
на конто успешно ще из
пълнява ролята см.

рационализация
на мрежата на 
ческо^консуларните 
тавителства на Югославия 
в чужбина.

Концептът на отбраната 
е изграден в унисон с цел 
та да се ангажират всички 
потенциали на страната за 
опазване на независимост
та, суверенитета, територ 
палната цялост и конститу 
ционния строй на Югосла 
вия като цяло и на всяка 
нейна конститутивна част. 
Заради ефикасно осъщест
вяване на тази цел ще се 
организират въоръжени си 
ли и система, на гражданс 
ка отбрана.

Въоръжените сили на 
Югославия са единни и са 
съставени от мирновремен
ни части, които са по-мал- 
кн, но са мобилни и с ви
сока боеготовност: резерв- 
шш части и териториална 
отбрана като партизанско- 
териториален облик на во.. 
енно организиране, предна 
зиачен за военно-територи
ални функции по време на . 
война и за масови действ-..

дипломати
ма преде-

Изхождайки от опита на 
съвременните пазарни сто
панства, 
ржавна общност трябва да 
има единна валутна и бан
кова система и система на 
икономическите си 
еиия с чужбина и единна 
основа на данъчната спете 
ма, еднна валутна и данъч 
на политика и единна поли 
тика
си отношения с чужбина, 
съвместна развойна поли
тика включително и поли
тика па регионалното 

•звитие на изостаналите, съ 
вмесппа политика и еднн- 

тсхиическо-техноложка

югославската дъ-
изпълинтел- 

съдебни
помощта

отнош

* Т ъй като внедряламе 
то и защитата на човешки 
те права и свободни м ува
жаването па човешката ли 
чност като пай-гол яма цеи

икономическите

От заседанието на Председателството па пост с основа на педко Д‘‘ 
мократичко устройство, юг 
ославската държавна общ
ност трябва да гарантира 
всички свободи, права 
длъж кости па човека и гр 
аждапмпа, конто представи 
и ват ппвнлиаапио1ша при 
добмвка и конституционни 
стандарти в съвременните 
демократични държави п 
и тези рамки свободите и 
правата, които са вграде
ни п международните прал 
ни документи, В конститу 
мията трябпа да се опреде 
лят правата, които трябва 
да се гарантират и съдеб
но защитават от федерацн

нс от Югославия, е решеио 
да се извръшат консулта
ции и републиките до след 
нищото заседание, 
то ще
во и този проект.

съобщението от засе- 
прсдставсни

рала в
данието, са 
мнения и сюгжестии

общите функции
въз IIна кос- 

бъде обсъден отми
навръзка с . . ^

бъдещата югославска оо 
щиост в областта на народ 
ната отбрана, външната

и международните 
човешките пра

система в транспорта, връ 
зкпте. енергетиката и дру
ги области.

* Като международен пр 
леи субект, Югославия 
по-нататък трябва да при
тежава някои 
свойства па външния суве 
ренитет и традиционни вън 
шпоиодитмчсскн

па
по Ма заседанието което се 

I март Прсдсе-литика състоя па
дателството ма СФРЮ е 
формирано за преговорите 
па Съюзния 
съвет е републиките и пок
райнините за преодоляваме 
па стопанските и финансо
ви проблеми и за 
не ча условия за фуикцио 
пиране па федерацията до 
като сс постигне полптмче- 

за бъдещето 
Съюзният

иотношения, 
ва и свободи и тяхната за 
щита. Констатирано е, че 
съществува значителна сте

ни
класическиизпълнителен

съгласие във връ у 
кактопей на

ка с тези функции, 
и определени разлики във 
връзка с начина па тяхно
то осъществяване.

прерога
тиви: дипломатически отно 
шепня, -членство в между 
народните организации, ск
лючване па международни 
договори, утвърждаваме и 
провеждане ша външната 
политика.

Републиките 
бъдат

съзиаил- ия в тила на врага.
Системата на гражданска 

та отбрана се състои от ор ' 
типизиране, подготовка и 
активности на гражданите 

обществено-полйтнчсбкн 
те общности в отбраната 
и защитата, от гражданс
ка защита н система' за'ца.. 
блюдаване и информиране. 
В организирането, подгото 
вката н уиотребаТа Ва 
лпте на гражданската от 

като

ята.
На гражданите от иацио 

малцинства (маро-
До следващото заседание

на Председателството на
СФРЮ, кое то ще се състои 
па 12 март т.г. ще бъде под 

копаративеп прегл- 
и станови-

до говор 
Югославия-

изпълнителен съвет ще лре 
Скупщината па.

зако

ски
па калиите 

дпоститс). щс се гарантнр- 
пякои отделим права

и
трябва да 

I ю-активни участни 
цп в изграждането и рсалп 
зацията па външната поли
тика и в рамките па утвър 
депата политика и сключе 
пите от Югославия между 
народим договори могат да 
осъществяват 
тво е партньори от чужбк 
на и да се явяват като' су

ат и
в унисон с междуиародио-дложи на

СФРЮ Iюобходимитс 
пи и други мерки.

договор да сс поло- 
усилия 

па съгласие 
и покрай!ш- 

се създалаг ус 
па сно 

п Скупщи

готвен
ед на мненията 
щата, които бяха предс'1 авс 

разисква 
па Пре 
СФРЮ

във връзка с общите фун
кции, Междурепубликаиска^ 
група експерти междувре
менно ще се опита да нри 
ближи становищата. Па сл

Постиг- то право.
* Общите икономически 

функции -па югославската 
държава се определят в за 

хар

пат е 
жат допълнителни 
за изграждане 
в републиките 
пите, за да 1

пи в досегашни те 
ни.д на заседанията 
дседателството

си
на висимост от стоковия 

актер па стопанството, и 
което пазарът с основен 
механизъм за съгласуваме 
на производството,

брана републиките 
ко! 1СТ1 ггутивни части 
Югославия имат 
компетенции.

насътрудничехза гласуванеловия 
менатите закони 

СФРЮ.

венчкн
сто ко

пита па



НАС |И У| ПО СВЕТА
СЛЕД „ПРИМИРИЕТО“ В ЗАЛИВА

ПРОБЛЕМИТЕ НА МИРА 

И ЕКОЛОГИЯТА ОСТАНАТ
можеше да нанесе каювато и да 

на тези потенциали или 
акциите. Дребните му

ЖИВКО ПРЕГЛ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО В САЩ

Н сами си помогнете!
вАко югославските републики поемат задължение 

форма да провеждат програмата на Съюзния из- 
съвет от 11 точки би дошло до реализиране на

писмена 
пълнителен
нови ангажименти с ММФ и Световната банка гдад не

е вреда и удар 
да ги попречи в 
терористични акции не можаха по-съще 
ствено да влийят върху хода и изхода на 
войната.

Възможността
политически компдикации, т.е. 
да се претвори в стълкновение на запад
ния и мюсюлиманския свят също така, 
както се и видя, бе преценена. Наисти
на, бе неутрализирана и с разумното по- 

коалиционните сили, . преди

След шестседмична воина и около 
сто часа сухоземни операции на 23 фе
вруари Вашингтон издаде заповест 
прекратяване на войната в Залива. По 
това време същото направи и Багдад и с 
писмо осведоми Обединените нации, 
приема всички 12 резолюции на Съ 
за сигурност.

Кувейт е освободен, а иракските^си
ли се оттеглиха на своя територия. Спо
ред данни на коалиционните сили, от 
42 иракски дивизии 40 са нзвзи строя, а 
загубите възлизат иа около 100 хиляди 
войници. Още по-зиачително е това, че за 
шест месеца от строя е изхвърлена една 
военна сила, която по броя на танкове, 
бронирани коли, артилерийни оръдия, а 
още повече по своята огнена сила далече 
надминаваше онази, която Хитлер полгот 
вил и ангажирал в началните 
на Втората всетовна война против СССР 
и за чието унищожаване на сьюзпицитс 
с трябвало над четири години.

За по задълбочени анализи и по-се
риозни заключения ще трябва повече вре 
ме и данни, но вече сега могат да се на 
правят някои оценки. Войната за ирак
чаните бе загубена преди да започне и 
това преди всичко във сферата на голе- 
мата стратегия и политика, а след това 
в областта на тактиката, относно такти
чно-техническите възможности на въорь 
жаването.

Целокупното човечество осъди оку
пацията на Кувейт и Ирак остана изцяло 
политически изолиран. Опитите да 

свърже акциите в Кувейт с освободител
ната борба на палестинците и с пробле
ма за доминацията на една свръхсила в 
региона пълен с невт не успя. Защото, 
целта на акциите на ОН това не призна 
ваха и бяха насочени Кувейт да се осво 
боди от Ирак.

Коалицията разполагаше с неизчер- 
паеми източници на всички резерви. Ба

САЛ-2 и следващия „стенд 
-бай" ангажимент.

Събеседниците във Ваши 
нгтон са изтъкнали, че мо
гат да окажат финансова 
подкрепа доколко го репуб
ликите се съгласят да спа
зват предложените 11 точки 
в приетата съюзна програ
ма. Прегл е доволен от съ
беседниците на тези две 
финансови организации и 
от разговорите с членове 
на американската админи 
страция. И едните и дру
гите, както заяви той, оба
че са подчертали: ние сме 
готови да ви помогнем, но 
за да ви помогнем, трябва 
и вие сами да си помогне
те!

В началото на тази сед
мица Живко Прегл, под
председател на Съюзния из 
пълнителен съвет се завър
на от САЩ където води ра 
зговори с представители на 
Международния валутен 
фонд и на Световната бан- 

Какво можеше да 
се направи във Вашингтон 
— направихме. Да видим 
какво сега ще направим в 
Белград! — каза след завь- 
рщането си от САЩ. — На 
нашите събеседници казах
ме, че могат да изиграят 
активна роля в подкрепа 
на плана на 11-те точки на 
нашето правителство. Под 
крепата на думи не е до 
статъчна, необходимо е тя 
да се манифестира и чрез

за

че войната да получи войнатавета

ка.

ведение на 
всичко на САЩ.

В областта на техниката и въоръжа
ването трябва да се изтъкне, че страте
гическото и тактическото надмощие във 
въздуха бе постигнато още от самото на, 
чало на войната и бе решаващо. Още по 
вече аКо се има предвид, че ако не бяха 

боевите средстваоперапии
въздушните операции 
на земята не играеха голяма роля в пя
съка в пустинята.

Загубите на коалиционните сили са 
малки — около 1 140 войници, от които 
13 на Великобритания. Почти половината 
са загубили животи поради личните гре 

време на действията. Целокупна 
е огромна, ве 

Ако

СЛЕД РАЗПУСКАНЕТО НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР

П/1АН ЗА УКРЕПВАНЕ 

НА НАТО
шки ПО
та цена на войната обаче 
роятно над 150 милиарди долара, 
от строя са изхвърлени 150 хиляди ирак 
ски войници тогава неутрализирането на 
един иракски войник струва един милион 
долара. Да припомним, един виетнамски 
войник САЩ струваше 3000 долара. Само 
в Либия е платено повече — шест мили
она долара за един загинал войник.

Не само и занапред ще съществува западният вое
нен съюз, но ще бъде засилен неговият южен фланг „за 
бързи и флексибилни акции“ — заявил генералният сек
ретар на западната военна алианса Манфред Вернер.

Вернер това казал един 
ден след решението на ра 
зформиране на военната сг 
руктура на Варшавския до 
говор в парижкия ежедие 
вник ,Диберасион“. Той сч 
ита, че НАТО, и занапред 
е необходим като „основен

Тактиката за опожарена земя също 
не даде резултати, а освен това има и 
своя друга-страна — опасност и за оня, 
който я прилага. След войната сега оста
ват проблемите на мира и екологията. Тр 
ябва да се решат така, че да не трябва 
да има повторно причини

лост и залог за стабилност 
и сигурност в Европа“ и 
като противовоесие на „все 
още силната съветска воен
на машина и на други. ри 
скове. Поради тези причи
ни дори ще бъде необхо 
димо да укрепне неговия 
южен блок". Но НАТО до
говорът ще разширява „ге 
ографическото поле на вли 
яние“ Всъщност той дава 
сюгжестии задачата

за война.

ЗАПАДНА ЕВРОПА СЛЕД ВОЙНАТА В ЗАЛИВА

Стопанството ще оздравява с годиниСЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНО 
СТ НА ООН

на „ев
Спадането на стопанска

та активност в западноев
ропейската индустрия е 
по-голямо отколкото това 
се струваше на пръв пог
лед. па ни завършаването 
на войната в Залива може 
би не ще може достатьч- 
но да поправи положение
то. Дори компаниите и да 
възобновяват инвестицио
нните планове, а потреби
телите да започнат по-сво
бодно да харчат парите, 
страните каквато е Велико 
британия и Испания и за
напред ще бъдат изправе
ни пред високи лихви, а 
другите как вито са Фран 
ция и Италия пред цикли
чен затой в стопанството.
Само
стопанство, 
рху все още незаситената 
глад на неточната част 
страната за потребителски

Приета
оезолюция

ентуална външна интервен 
ция да превземе западноев 
ропейската уния, която сп 
оред неговите думи няма 
..пространствени бариери“. 
Той обаче не счита, 
падноевропейската

стоки и капитални блага, 
остава извън спадането на 
стопанската актизност, кое 
то захвана Западна Евро
па, оценяват френс.ки сто
пански труженици.

Индустриалното 
дство е 
то през 
във Великобритания, Фран 
ция и Италия Конфедера
цията на индустрията във 
Великобритания твърди, че 
производствените 
тиви никога не са били по- 
-лоши от 1980, че 
ръчки намаляват и че ин
вестициите -на фирмите й 
са ограничени с високи 
хври и разходи от задъл
жаване.

дне боруто националният 
продукт с 0,4 на сто —лър 
во такова от януар март 
1987 година. Сдружението 
на италианските работода
тели предупреждава, че 
Италия може би се намира 
на прага на деиндустриали 
зация. Испания също така 
е изправена пред високи 
лихви, а и значителен упа
дък на туризма.

Специалисти на френска
та 1национална банка в Па 
риж все пак оценяват, че 
приключването на войната 
в Залива ще влияе 
телно върху 
стопанство. Очакват да се 
увеличи интересът за услу
ги в секторите, каквито са 
транспорта, туризма, рекла 
мата и маркетинга. Там 
където стопанският упадък 
е по-голям оздравяването 
трае по-дълго.

че за- 
уния

трябва да превземе функ
цията на НАТО.

произво 
по-малко отколко- 
миналата година

Съветът за сигурност 
Обединените нации в нача 
лото на тази седмица прие 
резолюция, с която от Ир
ак се търси да анулира ре 
шението за анексията на 
Кувейт, да приеме отговор 
ността за всички

на

Според концепцията на 
Вернер бъдещата „сигурно 
стна архитектура“ в Евро
па трябва да се обоснова
ва върху „четири опори“: 
НАТО договора. Европей
ската общност, Европейск 
ия съюз и на значително 
укрепвналата Конференц
ия за европейска сигурно- % 
ст и сътрудничество. В та 
зи констелация, западноев
ропейската уния би 
„мост“ между 
та общност и НАТО. — Ние 
в НАТО считаме, че Евро 
па трябва да се обедини и 
да бъде още по-силна, коя 
то да има съвместна външ-

перспек-щети, ко 
ито нанел на Кувейт и тре 
тите страни, да освободи 
всички жители на Кувейт 
и други държави и ведна
га да започне да върши 
взетите имущества от Ку
вейт. От Ирак се търси да 
определи свои представите
ли за преговори с Кувейт 
и съюзническите сили 
прекъсване на вражеските 
отношения, а посредством 
Червения кръст 
не репатриация на военни
те пленници.

пови по-

поло жи 
световнотоли

била 
Европейска

западногерманското 
обосновано въ Индустриалното произво 

дство във Франция през че 
твъртоТо 
1990 година 
2,7 на сто

за трцмесечиз нана е спаднало с 
и повлия да спада започ

БЪЛГАРИЯна и сигурностна полити
ка“, в рамките на която во 
енната алианса да бъде 
„връзка между трансатла 
нтическите отношения и ев 
ропейската сигурност“.

Генералният секретар 
НАТО

ЗАПОЧВА ПРИВАТИЗИРАНЕТОСъветът не може да при 
решение—резолюция, е 

която пет необвързани 
рани от редовете на Съве 
та VПотърсиxа 
интервенция на 
родната общност 
нето на хуманитарна 
мощ на населението на две 
те страни — Ирак и Куве
йт. За този документ. Съве 
тът ще решава на следва
щото заседание.

еме

в България започна така нареченото 
„малко“ приватизиране на държавното 
имущество. С решение на Великото на 
родно събрание, до приемането 
за приватизацията, дадена 
да се продават отделни обекти 
на или общинска собственост 
начин частни лица от преди н'яколко дни 
получиха възможност да купуват работи
лници, ресторанти, бензиностанции 
зини и подобни обекти

ст-,
Част от получените средства ще

насочват в държавните фондове (30 на 
сто), част за отплащане на държавния 
дълг (30 на сто), а 40 на сто от средства
та са предназначени за инвестиционни 
фоидове.

С решението на Събранието не са об 
хванати обекти, които са национализира
ни през последните години за да не се 
комплицира акцията когато започнат да 
се върщат на бившите им собственици.

сенеотложна намеждуна- 
в оказва

същевремено 
чил необходимостта 
репване на

посо- 
от ук- 

билатералните 
отношения с източноевро
пейските страни 
се отвори път към бъдеща 

”паневРопейска сигурно-

на закон 
е възможност 

в държаз 
По този

по-

с цел да

мага-
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книн
сърбияНИЕ НА правителството НА републикаПРИЕТА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА РАЗДРУЖА- 

ВАНЕ НА СРЪБСКА АВТОНОМНА 

ОБЛАСТ (САО) КРАЙНА ОТ 

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО

Да се предприемат спешни 

мерки за спречаване 

нарушаването правата на 

сърбскня народ в ХърватскоКрайна остава в Югославия, относно в общата 
държава със Сърбия и Черна гора, както и със сръбския 
народ в БиХ и с останалите народи, които се опреде
лят за общата държава — казва се в Резолшцита

ТОНОМНА ОБЛАСТ КРА
ЙНА като своя териториа
лно-политическа автоно

мия.

Ло повод 
на Събора на 
оа раздружаване на Югос 
навия, относно намерение
то на Република Хърватс
ко да се отдели от 
ската държава, Сръбският 
национален съвет и Изпъл 
пителният съвет па Сръбс
ка автономна област Край 
на прие

* Най-новите постъпки на хърватските власти пред
ставляват по-нататъшна крачка към дестабидизация 
Югославия и непосредствено застрашава мирната развръ
зка на югославската криза * От органите на Република 
Хърватско се очаква да даде принос за премахване 
причините, поради които се изострят междунационалните 
отношения, а от съюзните органи и институции да изпъл
няват своите конституционни задължения-

на
На съвместното заседа

ние на Сръбския национа
лен съвет и Изпълнителния 
съвет на САО Крайна в 
Книн е

вието на всички югославс
ки народи, а въз основа ш 
плебисцита, проведен 
август 1990

Резолюцията
Хърватско ма

през
година, сръбс

кият народ на своята петоприета резолюция 
за раздружаване с Репуб
лика Хърватско. Текстът 
на Резолюцията гласи:

рическа и етническа югославтери
тория; която се намира в 
рамките на

Правителството на Репуб 
лика Сърбия оценява, че 
най-новите постъпки на хър 
ватските власти представля 
ват по-нататъшна крачка 
към дестабилизацията на 
Югославия и непосредстве 
на заплаха ма мирния път 
за развръзка на югослав
ската криза. Събитията в 
Пакрац са непосредствена 
последица па неизпълнява- 
ие решенията на Председа 
телството на СФРЮ във 
връзка с разоръжаването 
на паравоенните формации 
възстановяване ча ред и 
мир и гарантиране на си
гурност на гражданите във 
всички части на Югосла
вия.

Неизпълняването на тези 
решения във все по-голяма 
степен предизвикват трево
га и неспокойство сред ог
ромна част на югославска
та общественост, се недо
верие във възможността за 
мирна и демократична раз 
връзка на югославската кр 
иза, увеличава недоверието 
п готовността и добрата во 
ля предприетите мерки на 
Поедседателството 
СФРЮ да се проведат на 
дело. Такава обстановка за 
страшава и стопанстпою 
на страната и нейните нко 
номически отношения с чу 
жбина. с което чувстдитсл 
но се изострят бройните 
икономически и социални 
проблеми.

тане на човешките права и 
свободи, които гарантира 
съюзната конституция и 
съюзният закон и спокоен 
живот на гражданите във 
всички части на страната. 
Това е необходимо, за да 
се осуетят и изпреварят ак 
тивностите, с които се за
страшават и нарушават еле 
ментарните свободи и граче 
дански права на числящи 
те се към сръбския народ 
и осуети да се 
събитията, които тези дни 
станаха в Република Сър
бия.

а дм и нистр ат ме
ните граници на Хърватс
ко, учреди СРЪБСКА А В

„Определяйки се 
единение 
сръбски народ, 
народ от териториите 
бившата Австроунгарска 
нархия чрез формата 
международно 
те и временно придружени 
те словенци, хървати и сър 
би, като 
нил

за об-
на целокупния 

сръбският
РЕЗОЛЮЦИЯ

инаРаЗДРУЖаВаНе на РепУблика Хърватско
1. Сръбският 

Хърватско

на
мо
на и САО Кра-

„ х.о народ от СА0 Крайна в Република 
няма .пито една причина да се отдела от

СъбооТС,ш ТрРп^РЖаВЯ V1' "е приема Резолюцията 
СФРЮ Република Хърватско за раздружаване

2. САО Крайна

непризнати

народ се е обеди 
с Кралство Сърбим 

1 декември 1918 
заедно с хърватския и сло 
венския народ е създа" об 
щата държава на сърбите, 
хърватите и словенците — 
Югославия-

С административното раз 
• деляне на Югославия 

федерални
от сръбска етническа 
торическа територия се на 
мери в граници-ре на феде 
рална единица Хърватско 
която с Конституцията бе 
дефинирана като

на повторятна съсгодина н

емат
Твъденията на представи

телите на органите на Ре
публика Сърбия, че всички 
мерки, които се предприе
мат са единствено във фун 
кцията за установяване и 
осъществяване процеса на 
демократизация, представ
ляват измама на домашна
та и световна обществено 
ст, понеже на практика гла. 
вно се свеждат до застра
шаване и понататъшно вло 
шаване на сигурността,, ма
териалното, социалното и 
политическото положение 
на сръбския народ в тази 
република.

Правителството на Репуб 
лика Сърбия очаква от ор 
ганите на Република Хър
ватско да допринесат за 
премахване причините, по
ради които се изострят ме 
жду националните отноше
ния в Република Хърват
ско и Югославия като ця
ло, а от съюзните органи 
и институции да изпълня
ват своите конституционни 
задължения по отношение 
на човешките права и сво
боди на цялата територия 
на Югославия.

народи и републики, които при-
общата държава.

3. Сръбският народ в Крайна не приемайки Резолюци 
ята на Събора на Хърватско за раздружаване на Югос
лавия, не оспорва на хърватския народ правото, че на 
своята етническа територия да се отделя от югославска
та държава.

^4. В периода до окончателното раздружаване на Ре- 
г^лг?Иг?а ^ъРватско и САО Крайна на територията на 
САО Крайна са в сила и ще се прилагат съюзните 
предписания, законопредписанията на САО Крайна и пра 
вните правила и законните на Република Хърватско, 
не са противни ма съюзните законопредписаиия 
предписанията на САО Крайна.

5. Тази Резолюция представлява политическа

па
единици часг

И МС

държава законо
н на сръбския народ.

Изхождайки 
родно признатото право на

ако.
и законоот междуна

на
народите на самопоределе- 
ние

воля и
желание на сръбския народ в Крайна за мирно и демо
кратично раздружаване на сръбския н хърватския народ, 
относно на Република Хърватско н САО Крайна 
част от югославската държава“.

и ползувайки се с раз 
поредбите на Конституция
та на СФРю за разнопра като

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД НА ЮГОСЛАВИЯ

КОГАТО ЗАКОНИТЕ НАДВИШАТ МЯРКАТА Правителството на Репуб 
лика Сърбия търси от Пре 
дседателството на СФРЮ и 
дпугите съюзни органи 
рамките на своите консти
туционни и законни пълно
мощия да предприемат спс 
шии мерки, с които ще га 
рантират и обезпечат зачи

ха се явили и всички ней
ни отрицателни ефекти (пр 
еди всичко инфлация и ра 
С1яша беда), поради които 
се и тръгна в реформата.

Все пак шансове (винаги) 
има, само трябва да сс ка
же ДА. Тях дава договорът. 
Първо за работите, които 
федерацията п интерес па 
всички трябва да изпълня
ва, което ще даде възмож
ност за функциониране па 
системата, по-1 ттатън шия 
ход на реформата и подк
репа па международните 
финансови институции. Тук 
има вече -някои положител
ни резултати 
всички по същото време да 
започнат да изпълняват ре 
щенията ма Констнтуциом- 
пист съд ага Югославия, ко 
сто ще открие път да зав
ладее правото, без което ня 
ма сигурност за никой. С 
осъществяването ода този 
пръв договор биха се обез 
нечили условия за оия вго 
рия — за бъдещето па Юго 
славия, който трябва да 
протича в демократична пр 
оцедура в рамките па сис 
темата чрез нейните инсти
туции, мирно и цивилизова 
по, без натрапваме или от 
хвърляне на чийто било ни 
тсреси. Па както се дого
ворим.

ясна МАХТИГАЛ — ЛД- 
ЗАРЕВИЧ

в* От 34 републикански предписания, Конституцион
ният съд на СФРЮ в началото на процедурата 20 обяви 
за извън силата на действие, за да се отбягнат несъблюда 
еми вреди

Пред Конституционния 
съд на Югославия по ини
циатива на съюзните орга 
ни се води процедура за 
оценка на конституционно- 
стта и законността на 34 
републикански предписан- 
ия. От тях 20 Коисгитуци 
онният съд обяви за извън 
сила на действие в иерио- 
на процедурата, понеже тя 
хното приложение би могло 
да предизвика несъблюдае- 
ми вреди. Но това не са 
всичките предписания, кои
то се стълкповяват със съ
юзните закони и съюзната 
Констатация. Има и други, 
узурпиращи компетенци
ите на федерацията, а с ко 
иго се оспорява съюзното 
законодателство, дори и 
разпоредбите па такива за
кони, каквито са Наказате
лния закон па СФРЮ за 
наказуема процедура.

Това е само пример, кой
то екзактно показва ефек
тите на закръгляване ма 
републиканските ко/гстит у-
ционно-нравни системи, про 
тивоположпо на съюзния- 
Този синдром на рога в чу 
ва л обаче не говори само

за различни политически 
цели, но преди всичко за 
доминация на политиката 
пад правото. СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ВЪТРЕ 

ШИИТЕ РАБОТИ
Вместо промената ма сис 

темата да върви по правни 
и конституционни 
както с реформата, 
но с предложените консти
туционни амандмани е би
ло предвидя но, в простра н 
ството и празните 
които неминуемо се създа- 

(преломни) 
ситуации, се намесва поли
тиката в своя отрицателен 
аспект, като 
волуитаризъм, който своите 
цели осъществява извън си 
стемата (в случая — 
мата) игнорирайки я, и ру
шейки. При това сс забра
вя, че всичко има своя цс 
па. Най-скъпо 
литисто, по онези по-малко 
апокалиптични със самото 
това не са приемливи.

В Пакрац не е имало 

човешкн жертви
пътища,

откос

напримерместа,

ват и такива
По повод различните вести в средствата ва инфор

миране за броя на жертви1»е във връзка със събитията в 
Пакрац, които предизвикаха неспокойство в обществено
стта, Съюзният секретариат на вътрешните работи, пред
прие мерки да установи фактическото състояние и потъ
рси за това официално съобщение от Мипнструството на 
вътрешните работи на Република Хърватско, съобщава се 
кретариатът за информации, на СИС.

Според информацията на Министерството па вътре
шните работи ма Република Хърватско, доставена на 3 
март т. г. при предприемането па мерките на този орган 
па територията па Пакрац и околните места досега не е 
имало човешки жертви, пито раняване на граждани. Съ
щевременно се посочва, че па 2 март при полицейската 
станция в Пакрац тежко е ранен един, а по-леко двама 
чнслящи се към Министерството па вътрешните работи, 
които са били превозени и болница „Ребро“ в Загреб.

Според допълнително осведомснпе техните животи 
не са застрашени.

политически

съюз-

е кръвопро

Една от тях, която засе
га има добри изгледи е пи 

билокаквито и да 
(истински) промени па сис 
темата да ис се дойде. Ко 
сто означава, че отново би

то
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Доносите са едно, а фактите друго
бяха.

5, а па По* 
7 (отнео лпашга

пагодина цените 
„Братство' — 
литика“ —
10) динара.

ФЕЙЛЕТОНЪТ Е ЗАГДБратство“ имаше и И 
отколо-иие,

повече поправки, 
то би трябвало да нма, 
той очевидно желае ге 
бъдат много 
-миогобройни.

озните хора аргументите и 
истините и без това нямат 
никакво значение. Затова е 
илюзорно с тях да се убе-

ДЪЧЕНПолемиката с Борис Ко
стадинов вече дълго трае.-.
Стана може би н огекчите 
лна за читателите. На ре
дакцията на вестника вече ждаваме. 
е „до гуша“ да се занима
ва с него. Но какво да се 
прави, когато човекът си 
е взел правото да бъде 
над редакцията, над Пзда 
телския съвет на вестни
ка и над органите па 
ИздЛтелство Ьр а гство“.

Взел си е правото да игно 
рира тези органи, чисто 
законно право и дължиост 
е да решават по всички въ 
проси, свързани с редакто 
реката политика и протра
мпата концепция па вестни 
ка и да управлява с Пзда 
телството. Въобразих си 
е, че има някоя специална 
мисия и пълномошения да 
присъжда какво „Братст
во“ има право, а какво не, 
какво смее, а какво не 
смее, какво може да ра
боти, а какво не може. Вз 
ел си е пълномощие пред 
компетентни републиканс
ки органи да докладва за 
„някои явления в работата 
на Издателство „Братство“ 
в Ниш“, убеден, че това, ко 
ето той каже и напише ще 
бъде прието за абсолютна 
истина.

но
да С каква умисъл Костади

нов поставя въпроса за фе 
йлетоиа „България •—

мъките към демо-

Когато той бе начело на 
„Братство“ така наречени
те собствени приходи 
продажба на вестника, рек 
лами, обяви и други услу 
ги) се движеха между 5 и 
10 на сто от целокупните

па вестника, а пр 
година те бя

по-чести и :ю-
хо-

(о.дене по
ПИСА крацията”, не е трудно да 

се разбере, особено когато 
подчертава, че авторът му 

на България..
В доставката иа Костади 0т София“. Авторът е дими 

са пбщадени и лите тровградчаиим, който жи- 
ратуриите творци па бьлга 1зее в София и през мина- 
реката народност. Те и Из- дата година 
дателство „Братство“, спо пай-дейпите сътрудници иа 
ред него, имат двойно про вестника, а внимателният и 
винение Вината па опреде обективен читател на феи- 
лени автори е, че „са пуб- летома много добре 
ликували някоя книжка в да разбере мотивите на ав- 
издаиието иа „Братство“, а гора и редакцията. Но по 

като това са направи неже Костадинов очезидно
не могат да имат ни не. е от тези читатели, иа-

политиче- 
Вината

НОВИ „АРГУМЕНТИ“ И 
„ОТКРИТИЯ“ НА КОСТА
ДИНОВ

И СРЕЩИТЕ ПА 
ТЕЛИТЕ СА „ЗАГАДЪЧНИ“

е „гражданин приходи 
ез миналата 
ха 23 на сто. Математика
та наистина е неумолима в 
оповергаването на злите па 
мерения.

Този път ще се спрем са 
мо върху новите „открития“ 
и „аргументи“ на Костади
нов Той твърди, че журна 

Т В-Софи я

нов не
беше един ог

взел имлист на 
тервю от Кирил Георгиев 
и Тодор Петров в „Братст
во“ и че бил нарушен пра
вилникът за пребиваване иа 
чужденци. Истината 
че е , че „Братство“ няма 
нищо общо с въпросното 
интервю, понеже журнали
ст на ТВ-София пито е пре 
бивавал в „Братство“, пито 
пък. в помещенията на „Бра 
тство“ е правено, т. е. да
вано каквото и да е интер 
вю на тази ТВ станция.

Костадинов държи слово 
че „сегашното време търси 
ло-аигажиран подхол и те 
матично уреждане на

с пълно жанрово ра 
образие, 

дмичник, какъвто трябва. 
Необходима е организацио
нна и кадрова реорганиза
ция“, че 
положение трябва да се ме 
ни, вестник 
ди всичко 
ри своето същинско място 
в обективното и креативио 
информиране 
та“, и под.

може

оба- вест
щом пика

ЗНО'
ли за сегашен сечскакво свободно лага се да му кажем, 

същността, на този текст бе 
ше чрез събитията в Бълга 

цялата
ско определение, 
пък иа „Братство“ е, че не 
държи сметка на кого из
дава книжки, па става „ра 
зсадник иа кадри за 

ДСБЮ“. Но, това не е еди 
нственото им провинение.

ри я да представи 
жестокост на антикомуни
стическата и антнмаркси- 
ческага истерия в страните 
на реал-социализма, 
то грубите извращения ма 
идеите на марксизма и ко
мунизма, по времето на дог 
матичния социализъм и то
талитарните 
ползува за 
пания срещу самите 
идеи, които на практика ни 
кога не бяха осъществени.

„съществуващото

„Братство“ пре- 
трябва да наме-коя-

Костадинов лъже и кога
ог И литературните творци, и 

Издателство „Братство“— 
Костадинов — им-

то казва, че нито един 
заетите в 
член на

на народност„Братство“ не е 
Социалистическата според 

• партия на Сърбия. От ре 
дакцияха на вестник „Брат 
ство“ трима са членове на 
СПС от които един и пред

ат още по-голямо провиие 
ние. Именно, „на 23 и 24 
ноември 1990 година в орга 
низация иа Издателство „Бр 
атство“ в Босилеград е про 
ведена среща на литера го
рите от редовете на бълга 
реката народност. Обаче 
детинската цел иа тази сре

режими, из- 
небивала кам- 

те.зи
Върлият реформатор и 

поборник за промени седем 
години имаше възможност 
да реализира гези проме
ни. И той ги осъществи, но 
така, че вестникът през не 
гово време доживя такъв 
упадък, че се спусна дале
че под равнището, коею 
беше достигнато преди не 

у говото идване начело на Из 
дателството и редакцията.
От този упадък вестникът 
постепенно се върщаше б^з 
оглед, че все още не е до
стигнал желаното равни
ще.

А за каква „истина" ста 
ва дума, най-добре се виж 
да от неговото 
нос, което публикувахме в 
миналия ■ брой на вестни
ка, след като почти един 
месец той настояваше 
осуети публикуването му.

Но да тръгнем по ред.

седател на една по-голяма 
местна организация. От ре 
дакцияха само един зает е 
член на ДСБЮ. Но въпро
сът за членуването на жур 
налистите изобщо в която

писмо—до

КОСТАДИНОВ КАТО РЕ 
ФОРМАТОР!?ща е да „се използува за 

кандидатиране 
Младенов от Белград, инак 
подпредседател на ДСБЮ“ 
за народен представител. И 
представете си — и това не 
им стигало. „Тогава е фор
миран независиим клуб на 
Писателите от българската 
"народност. Пак еднонацио- 
нален клуб!“ Какви големи 
дръзости от тези наши ли 
тературии творци. Само не 
приятиости правдт на таки 
ва, какъвто е Костадинов. 
И никак да ги вкарат в 
ред!

Маринда наи да е партия . с оглед на 
ролята на средствата за ма 
сова информация в много- 
-партийната система, е мно

Като бивш директор 
главен и отговорен редак
тор на в-к „Братство“ 
стадинов знае какво беше 

„Братство“
ОТ ГЛАСНО ГОВОРИТЕЛ 
ДО КРЕПОСТ И РАЗСАД
НИК НА КАДРИ!

го по-деликатен от просто
то преброяване кой в коя 
партия е. Обаче, тъй като 
Костадинов вече провъзгла 
си „Братство“ за крепост 
иа ДСБЮ, тази лъжа му 

за бе необходима като реша
ващ „аргумент“ за атакува 

за „крепост“ и „разсадник“ мето срещу „Братство“, 
на кадри на ДСБЮ. Като 
„аргументи“ за тези свои 
твърдения повтаря някои 
от „аргументите“ от стати
ята си „Чий гласноговори- 
тел е редакцията иа „Бра
тство“, публикувана па 11 
октомври миналата юдина 
в „Политика“, как го и от 
статията на Матея Андо
нов „Злоупотреба без отго
ворност“, печатана също в 
„Политика“ от 25 декември 
миналата година.

състоянието 
по въпроса за нормите и це 
Ните тогава и какво е дн
ес, но ползувайки 
домеността на тези към ко 
ито се обърша по този въ
прос, прави машинации.

в

неосве-Костадинов най-иапред 
провъзгласи „Братство“ 
„гласноговорител“, а сега и

А когато през 19а7 годи 
на в „Братство“ бе изготве 
на програма, с която се пр 
едвиждаше по-динамит ю
развитие на вестника и рс 
дакцията му, с цел поне да 
се доближи до равнището 
на вестника на ру сине ката 
народност „Руско слово* и 
неговата редакция, когато 
тази програма беше приета
от Издателския
„Братство“ и органите на 
тогавашния ССТН в общи
ните, на събрание *з Репу 
бликамеката
на ССТН, на което се рази 
екваше за тази програма 
той бе почти единственият 
който я критикуваше като 
преамбициозна и скъпа. И 

на макар че тя все пак
приета при ^условие динамп 
ката на неййото реализира 
не да се продължи, средст 
ва за

Вярно е, че мандатът на 
директора на Издателство 
„Братство“ и главен и огго 
ворен редактор на в-к „Бра 
тство“, както и на главния 
и отговорен редактор на 
списание „Мост“ (кого го в 
доноса не посочва) изтече 
на 1 октомври 1990 година. 
Лъжа е обаче, че нищо не 
е предприето по тоя повод. 
Истината е, че на 5 сегхтем 
ври 1990
тено писмо до Скупщината 
на Сърбия, като основател 
на Издателство „Братствс“, 

даде отговор, и до Републиканския сек 
„Партията ретариат за информации, с 

което бяха осведомени, че 
изтичат мандатите на спо
менатите лица А според За 
кона за обществено инфор 
миране основателят, в слу
чая Скупщината на Сьрбия. 
бе длъжна да назначи лица 
на тези длъжности в срок 
от един месец до изтичане 
на мандата. Защо 
бе направено,
вестно. Може би па Коста 
дииов е известно, понеже 
целта му бе да се създаде 
недоверие към „Братство“ и 
да се назначат нови лиица.
Може би в
вижда себе си начело на би 

и ос вшата му организация.
На кои

нически, па и други греш
ки“ (нарочни или не) 

за върши поправка“, Костади- 
нов не посочва. За сьжале

Нормите на журналисти
те и по негово време , и 

А действителното поло- днес са същите, брояг 
жение изглежда по-инак, ко журналистите (6,5) и 
гато не се наблюдаваше мът на вестника (12 стра-
през очилата на Костади- ници) също не се е проме-
нов. Тази среща е планира нил. Промени се набор;.т
на повече пъти, но поради на вестника, така че е 
липса на средства, беше от то вкупно 60 шлайфни 
срочвана. Този път беше кото по негово* 
предвидена в програмата за поместваха на 12- ге 

година бе изпра ознаменуваме 25-годишни- ци, сега се поместват 72
ната на списание „Мост“, шлайфни. Броят на шлайф
а нейното провеждане бе? ните, разделен с броя на
ше помогнато от Общинска журналистите, коиго спис 
та скупщина в Босилеград, 
защото ОС в Димитров
град това бе направила при 
провеждането на първата 
среща. Уважени гости на 
втората среща бяха предсе козата лъже 
дателят на ОС Спаско Спа та не

на
обе-

съвег иа
вмес-
, кол 

време се 
страни конференция

На всички тезн „аргумен 
ти“ редакцията на вестник 
„Братство“ 
чрез статиите 
на българите в Югославия 
— да или не? „Братство* 
бр. 1467 от 5 октомври 1990 
година), „Кой на кого е гла 
сноговорител?“ („Братство“ 
брой 1469 от 19 октомври 
1990 година), „Нови дивер- 

срещу „Братство“ 
(„Братство“ бр. 1482 от 18 
януари 1991 година) и „От 
гетото на злите времена“ 
(„Братство“, бр. 1488 от 1 
март 1991 год.). 
статии, както и от всичко 
онова, което вестникът 
шеше на всеки обективен
и доброжелателен

,напълно е ясно каква е по 
зицията на редакцията 
„Братство“ към ДСБю 
таналите партии, за какво 
тя се застъпва изобщо и 
каква е редакторската по
литика на вестника. А 
злонамерните и тенденци-

ват вестника дава следния 
резултат: 9,23 шлайфни 
един журналист когато той 
бе директор и малко пове 
че от 11 шлайфни сета.Ако 

математ ика 
лъже. Журналистите 

даже

бе

осъществяването й не 
само, че никога не бяха от 
пуснати, но 
там, че и такъв 
вестникът

скпов и председателят 
ИС на ОС Сотир Сотиров, ка 
кто и писателят Томислав 
Цветкович от Леековац, пр 
едседател на Председателст 
вото на Културно-просветна 
та общност на Сърбия

в редакцията 
по-големи задължения 
леги в други редакции.

се стигна до
ка къвго е 

все по-често е

на имат 
от косини

под въпрос.
Подобно е итова не 

не ни е из- когато се 
касае за цените. Ето какво 
казва

Известно
нов е майстор за 
сни игри и сделки 
ва свидетелствуват' и лъжи 
те в посочения Донос. Но 
Редакцията на
ВО“

е, че Коетади- 
задкули- 

За то
математиката, 

то цените на 
во“ сравним 
„Политика“ 
ме и сега.
1984

кога- 
в-к „Братст- 
с цените на

От тези
Но както 

лите
и да е, писате 

от българската народ 
ност, според Костадинов 

тези нови лица нямат право да
свой творчески клуб, макар 
че тук всъщност не се ка

п и през негово вре 
През януари в-к „Братст- 

и цялото Издателство 
ще издържат „ударите“ С 
тази статия Редакцията на 
„Братство“ от

човек
година и 1986 

(когато той беше
годинасъздават директор) 

цените бяха: през 1984 це
ната на „Братство“
4, а на „Политика“

на

своя страна
1п / прекратява полемиката сБ.

(Т0‘ Костадинов.
1986 го

беше„материални, т ех сае за политическа или ня
каква друга организация, 
но просто за работа за обе 
диняване на творците и тя 
хната творческа дейност.

гавашни) динара; 
дина
„Политика“

не се
на „Братство 15,

40 тогавашни 
динара. През януари

а ма г
Редакцията

„Братство“
на в-к1991
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СИЛЬТРАД™ НА СЪДИЯТА ЗАИЗ
Нарушения в бо

от работата на строителната инспекция в
ДИМИТРОВГРАДШШ N ПРЕВАНТИВНА ПЕЙНВСТ

През изтеклата година пп 
рушения в Босилеград с I? °°Щинския 
тях са разгледани н се 1т0изп^°Дадсни 1053 
останали да бъдат юазгл2п»~ Ъл 
В работата си покрай Наказателн’" 

посвещавал

Много обекти без 

разрешение за употребаразглеждането им с парич
на глоба,
«а 95 704,00
казани общо 434 души. Ось 
ществен е съдийски пауш- 
ал от 2112 динара и 820 ди 
нара други видове разходи 
На 6 души 
лична стока 
от 5483,80 динара

Нарушения из 
на обществения ред 
койствие: В тази област ми 
палата година е имало 142 
различни видове наруше
ния- Съдията за нарушен
ия е разгледал и се произ
несъл по всички дела и при 
това е глобил 241 души, мс 
жду тях двама малолетни 
лица Глобата възлиза на 
2324,80 динара, съдийски па 
ушал 731,40 динара и 300 
динара глоба за хазардни 
игри, а 460,40 динара разли 
чии видове други разходи.

съдил за на- 
дела От 

за 1035, а 18 дела са 
настоящата година. 

и "“«'така, отделно
превантивното действу-

която възлиза
динара, са па

на ако става дума за обек
ти на гражданите, те най- 
-често постъпват по реше
нията на инспекцията. Че 
това е така говори и 
та че само в пет случай 
'гражданите са се оплаква
ли, а инспекцията е кон- 

80 обекти.

Вярвали иили не, но с вре 
мениш решения за употре
ба в Димитровград работ
ят хотел „Балкан“, фабри
ката за лека конфекция на 
„Свобода", склада за сире
не и други млечни произве 
деиия ма „Нишава“ з Же- 
л.оша, деловата сграда на 
Електродистрибуция, амбу 
лаиторията в Погаиово, „Ме 
талац“, фермата за юици в 
Изатовци и 
обекти!

внимание е 
ване

фак-е отвзета раз
на стойностОбщинският 

рушения в Босилег 
екидневната си 
ято обосновава

съдия за па останали само 18 
то по дела, кое 

отношение на по ми
налата година е с 50 на 
по-малко, 
ва твърдението 
че през изтеклата година 
е Действувал с повишена 
ефикасност. Инак, най-мно
го дела е разгледал 
ластта на стопанството, 
гурисстта 
из областта на 
ия ред и спокойствие 
областта па здравната 
циалиа защита, 
пето и пр.

РДД, с вс 
работа, ко- 
върху Кои сто 

потзържда 
на Михов,

трорирала на 
Инак, инспекцията през ми 
палата година най-много е 
била ангажирана в контр
ол на работите около град 
ската канализация и обек-

областта 
и спо-Товаституцията, законна и 

гп предписания, 
обществената 
Содата и правата 
дава принос зд 
осъществяване иа 
еиата

дру- 
защнтава 

система, сво още някоина хората, 
ефикасно 

обществ 
самозащита, следи об 

щественощредни 1 е в я лен
ия, старае се за укрепване 
на законността, 
ата отговорност и 
на хората. За 
то на тези и други видове 
ооществе-ш 
съдействие с

из об ■I шш ЩШкшси
V I V.на движението, 

общеетвеи- «75ИЗобществен и со 
образованморала 

реалил 1раие-

задължекня, в 
остана-ите об 

шественп органи, компетеи 
тни за осуетяване на 
явления, покрай 
то на съответни наказатеч- 
Н11 мерки,

цНарушения в областта на 
движението:

година из 
този

сигурността в 
През изтеклата 
тази област до 
са били подадени 335 
При това 512

ЩНарушения н:« други об «а 
стн: До съдията за наруш
ения в Босилеград са пода 
дени 13 вида други нару 
шеиия из областта на обра 
зованпето, здравната и со 
циална защита, из област 
та на клтурата, опазване
то на жизнената среда и 
пр. Из тези области глоба 
та възлиза ма 3280 динара 
и съдийски паушал от 130 
динара Или общо през из 
теклата година общински
ят съд за нарушения за ра 
злични видове дела и пр 
едставки е глобил 1151 ли
це, между тях 7 души чу 
ждестранни лица. Глобата 
възлиза на 184 256 динара, 
съдийския паушал възли- 

6953,40 динара, раз-

5;тели орган 
дела.

души са нака
зани парично, която 
лиза на 81 757,80 динара и 
3650 съдийски паушал, меж
ду тях са и 7 малолетни ли 
на, а <на 11 души по реше-

прилагане

отделна внпма- 
н върху 

действува-
въз тние е посвещаБлл

превантивното
ие. Хотел „Балкан“ — Димитровград

Ясно е, че стаза дума за 
дребни пропуски по време 
на строежа, ,но защо те не 
се премахват въпреки 
тите посещения от страна 
па строителната инспекция.
Вероятно
средства за премахване на 
I «едостатъциге
но, какао бе изтъкнато при 
обсъждане отчетите на ин
спекцията, крайно е време 
да се предприемат сериоз- 

крачки за довеждане в 
ред на споменатите обек
ти, без оглед че се касае 
за обекти, които с години 
не предприемат нищо в та 
зи насока. От друга стра-

та за пречистване на води 
те от канализацията, 
нка на инспекцията е, 
проведените работи са 
рамките на приетите прое 
кти, технически нормативи 
и законни разписания- 

Що се отнася до посоче
ните обекти, които работят 
без разрешение за употре
ба, те и през тази година 
ще бъдат под

на инспекцията и не-

ГОША МИХОВ, общински 
съдия за нарушения ни ув 
едс.ми, че в течение 
теклата година са подаде
ни 1053 раз и гч.-ши видове 
представки и дела Ог тях, 
до края на годината е раз 
гледал и се произнесъл за 
1035, а за разглеждане пр
ез настоящата година са

ние на съдията з-з нарушен 
пя са отвзети документите 
за правоуправление

Оце-
чена нз- вчес-

Нарушениа из областта 
на стопанството: От тази 
област през изтеклата годи 
на ло съдията за нарушен
ия в Босилеград са подаде 
ни общо 321 дела, а след

наиедостигъг

е причина

засилен кон
трол
йните настолния да бъдат 
доведени в ред. В проти
вен случай ще трябва да 
се наложат и наказателни

А.Т.

за на III!В СЕЛО ЗЛИДОЛ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА разходилични видове 
1280,40 динара и 5763,80 ди
нара от отвзети стоки, 
на 7 души е наложил зат-

М я.
Формирана организация СК-ДЮ а

мерки.
вор.

През миналата седмица в село Злпдод. бе 
формирана първата местна организация па Съю- 

комунистите Движение за Югославия в Бо 
община. Организацията наброява 15 

около 60 на сто са младежи. На 
като членовете бя

ОС В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД ЕДИН АМАНДМДНза на
силеградска 
души, от това
гчредителното събрание, след 
ха запознати с Устава и ирограмскигс определе 

бе избрано ръководство. За председател на 
е избран ДОБРИ ВЕЛИНОВ, кой- 

ининиативния отбор, а за

Закъснели реакцииния.
организацията 
то седно е и член на 
секретар Стефан Димитров.

Делегатите на Общинската скупщина в Димитровград на първи март 
дина не приеха предложения от .Изпълнителния съвет амандман на Закона за здравна 
защита в Република Сърбия, поради доста неясности в него. С амандмана се търси в 
рамките на Здравния дом в Димитровград да остане да работи стационара (болница 

та) и родилния ДОМ-

тази го-

Инак в общинския инициативния отбор ни 
“=сп

РайчилооииИ<: IV
на Лисина, а активността на инициативния 
боо както ни уведоми Глигория Спасов, 
пред е? раздвижване на активности в друпггс

Затова, неминуемо се нала
га един друг въпрос: защо 
нещо подобно не е пред
прието, когато споменатият 
Закон е бил в подготовка? 
Доколкото е известно и Ди 
митровградска 
имала свой представител-де 
легат в Скупщината на Съ
рбия който е трябвало (да 
знае) на време да осведо
ми ОС в Димитровград. 
Сигурно и пряко заинтере
сованите организации и 
ведомства са знаели и а кти 
вно участвували сетне 
прилагане на Закона. Но, 
не е ли било по-приемчшю, 
да не кажем по-умно, съг
ласно народната „по-добре 

спре
да се лечи“. Посочените ар 
гументи в амандмана и то
гава са били същите изве
стни. Интересите на граж
даните па общината и то
гава бяха както и сега. Ие 
ЩО подобно случи СС II СЪС 
средното образование — 
знаеше се какво се гот
ви, а никой не реагира. По 
сле също, както н сега, бе 
изтъкнат амандман, чнято 
съдба все още е под въп
рос.

Медицински център, в чи- 
ито рамки е и Здравният 
дом в Димитровград, 
се отнася до родилния дом 
прпсъствуващпя 
та па Сърбия за Димитров
град н Бабушппца, доктор 
Мпролюб Йоваиопнч 
спи, че същия не може да 
съществува ако в състава 
мя-ма операционна зала 
уреди за траисфезии. А то 
представител в Скупщина- 
па Димитровград в никой 
случай ие може да обезпе 
чн. Последица 
че от закриването па роди
лния дом насам пя ма дм- 

рож- 
зп ами 

да говорим, 
макар

официално ие работи, 
все още жпвурка 
шанс да остане, 
приеме той да бъде папрп 
мер пифектмвен отдел 
пи ротс ката боли и ца.

След поправка на текста 
делегатите на Димитровград 
ската ОС сигурно ще прие
мат амандмана. 
той има шанс да бъде при 
ст и в Скупщината па Сър
бия? Струва ни се трудно.

Както с известно новият 
Закон за здравна зашита в 
Сърбия налага, а това вече 
с проведено в дело, родил
ният дом н стационарът да 
бъдат прехвърлени в Пир
от в състава па тамошния

Щоза ма-

пародеп
села. М.Я. община е

поя-

РЕАГИРАНИЯ аплодисменти! иЬкев търси
та Чипсви най-добро знаем, че нашият 

брат Любен Чинен никак но е 
па Такови онова, кос-

ооотеградна* 
обшшя-Ние, долуподписаните

ТО, ксо докаго гои за е по I |с1)оя.
мс получава по^ве -=г „

ПЪП В-К „ора*
сми-

ве,от говапочинал
можал да продаде 
то по е било негово.

Има ли причина
лъжем, а единствено Таков да говори не 
тината?! Може ли той завинаги да раз- 
бспс че това, кое.то по е негово ие ма
же да присвоява! Той забравя, че Боси
леград с все още малко градче п че тру- 
„ПО може да се прикрие непочтеното. А 
136 приграбешт квадратни метра п.чощ 
не са дребулия, коя го да се сложи в Д/КО 
ба и да не се вижда.

Ако Общинското управление
Таков пс върне приг- 

се отнесем за интер

ни
име да митровградчанн по 

допие. Какво топа 
няма нужда 
Станчо! тарът обаче,

всичките
чн отколкотое да се

че
ГЛ публикувано
с-гво“ бр. 1486 разбираме в оораю
СЪЛ.

п има 
ако се

офи пакога
Таке» «а - 

обществото 136 кваярат^^
кадастралния

И пак 
цчалиата 
рие па 
площ, които 
„Магурка“ в 
парцел № 
твърди,
купени, когато 
ем за себе си, е 
вей“, „обществен', ,ю 
Впрочем, и ние ,1о;вв,с..ви1-

ц заиап
рев премълчава и
!,епшГ;,Ядо'рспублика11е,:ите органи.

Сто,НИШ Захариев, Тодор Костадп- 
Ч Стефан Величков, 4. Янко 1инеи, 

5. Рангел Чииеп, 6. Александър Валяни-

е присвоил 
Босилеград па 

1 3.38'Д Как Такси може ДД 
;36 квадратни ме,ра <-а 

т, ,и парцел, откак,о зна 
"бил „селски", „дьржа- 

ле е частеч. 
от фамилия

Но дани
че тези

А.Т.
чарски.
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п птвршвпиаисамошавление
“ ЕКСПЛОАТАЦИЯ на ква

^■стоданмвош^
В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА 
РЦ В БОСИЛЕГРАДПРЕДПРИЯТИЕ „ПОБЕДА" В БОСИЛЕГРАДВ ЧАСТНОТО

Край иа агонията?КАНТАР ЗА ТОЧНО МЕРЕНЕ
дни ще се знае съдбата тУРЧ* 

за ексщ,оатаЕЦИя^о=«
за склад,метра квадратни

Евстрати и добавя:
ако

общината ще въведат една 
новина, която ще бъде 
полза и за тя* 11 за потРе пие
бителите им - и общественият сектор -
то в магазина в Ьосилстр да изкупим
ад купят стоки на СТОЙ1 от селскоСтопаиските
ст над 300 динара Щ« ““ производители, а нищо 
безплатен превоз до 10 км. * м " то1)а пронзподст- 

Наскоро планираме да Без нови кипиталрвло
живо пювъдстно- 

то не може да има и 
коя по-сериозна търговия с 
добитък, месо и пр. Затова 
решихме да изградим една 
собствена ферма за угоява 
не на юнци (кагкшитсг ок 

100 кшци). Затова оба 
че са необходими кредити. 
Готвим документи н 
потърсим кредити да ни от 

Републиканският фо

След петнадесет 
вата единица _ 
и занапред в състава на 
търси в рамките на общината

В областта на дребното 
стопанство 
ка община през последна
та година бяха открити по 
вечето частни фирми, в 
ито търговията и гостилни 
чарството имат предимство 
над останалите услужим де 
йности и занаяти. Едни от 
криват фирми, други ги 
закриват, трети се определ 
ят за частни предприятия. 
Частното предприятие за 
производство, оборо\ и вн
ос—износ, чиито собствени 
ци са Евстрати Глигоров 

му Любен е пър
вото такова в общината.
ДО ДЕСЕТ КИЛОМЕТРА— 
БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ!

— Когато започнахме пр 
ез май миналата година на 
истина беше трудно, казва 
Евстрати Глигоров, който 
е и директор на предприя 
тието. Но, вложихме скро
мен капитал й тръгнах
ме. С постоянна борба за 
качеството на услугите, с 
по-низки цени от останали 
те, разбира се, не винаги и 
за всички стоки, сега вече 
си пробиваме сигурен път 
напред. В предприятието 
работят осем работника, 
от които почти всички им 
ат най-малко средно обра
зование. Имаме, й един ди 
пломиран юрист. Планове
те ни са да разширим дей 
ността, увеличим капитала 
и числото на работниците, 
подчертава той.

Предприятието е регист
рирано за производство, 
оборот и внос—износ, но 
главно внимание на баща
та и сина досега бе посве 
тено на търговията. Сега 
имаме три магазина със стс 
ки за широко потребле
ние, от които един в Боси 
леград и по един в Горна 
и Долна Лисина. Изкупув
ат всички селскостопански 
излишъци.

Как успявате да разшир 
явате търговската мрежа?

— Преди всичко чрез де 
нонощна работа, качество 
ни услуги и доверие на 
потребителите. В нашите 
магазини всеки кантар точ 
но мери. Това на потреби
те много значи —
Евстрати и Любен 
рови. Те добавят, че след 
един месец в търговията в

казваотв Босилеградс- Гсляма е грешка
и частният

доби- общото кризисно положен
ие на стопанската дейност 
в страната, Кварцьг от Бо
силеград, въпреки високите 
му качества, е доста скъп, 
което още позечз затрудня 
ва експлоатиране го му но 
и покрай това предприятие 

Яйце не се отказва 
експлоа

ко
И има, и няма надежда 

за трудовата единица 
експлоатация иа кварц в 

от Яйце. То

зане

„Електробосна“
най-кратък извод 

проведения през 
седмица в Босилеград, раз
говор, в койго, покрай ра 
ботниците от тази трудова 
единица, участвуваха и ст 
говорни лица от ..Електро
босна“, Между тях ДРАГ / 
ТИН ЧУКИЧ. референт за 
развойна 
приятието, 
седателят 
пия съвет на 
та скупщина в Босилеград 
СОТИР СОТИР БО п пред 

Общинския 
АРСО ТО

во.и с вноса, т.е. 
изтъква Евстра

отстартуваме 
износа — 
ти, който в предприятието 
е задължен да се старае и 
за мабавка, т.е. предаване

ва еженил в миналатапл

ето от
от по-нататъшното
тиране. От друга страна ра 
ботниците от Зосилеградс ка 

бяхаИ СИНЪТ та трудова единица 
конкретни и я-'ш

каква е тяхната ло- 
сьдба, па което 

сега не получиха, 
отговор 

занапред
остава и ще трае все до

оло
Искахатолптика в пред-1ЦС да чуят 

нататъшнакакто и пред
на • Изпълни гел- 

Общйнска-пуснат
нд за неразвитите кранта 
и ..Агробанка“.

Каква е печалбата, зася-, 
га ли ги кризата? — Засе
га е скромна, казва Лю
бен Глигоров, който с за
местник—директор Iю 
дприятието и гювече се за 
иима^а -^ъс счетоводството. 
Подчертава, че сегашните 
законопредписанид в обла
стта на данъчната полити- 

обществепите облага- 
големи 

Драстичното

отговор и 
Вместо конкретен 
неизвестността и

седателят на 
синдикален съвет 
ДОРОВ.

В разговора представи 
телите от „Електробосна* 
подчертаха, че до застой в 
производствения 
настанал 
изключително 
ложение в 
а което е отражение на все

средата на март, когато пр 
едприятието от Яйце окон
чателно трябва да каже

най-минималнипре
има ли и
надежди в рамките му 
^аботи и тази трудова еди- 
1 или не Доколкото ня 

изходът ще се търси в 
на общината

да
процес е 

вследствие на 
т ежкото по-

нтща,
МЙ. 
рамкитепредприятието м. я.ка и

ния им създават 
главоболим.
увеличение на данъка 
облаганията вече не мог
ат да издържат и най-бо
гатите фирми. В това отно 
шение нещо трябва да се 
мени
Обществените

Е. Глигоров

из лина селскостопански 
шъци на други купувачи. 
Намерението ни е да запо 
чнем да изнасяме месо, а 
сетне и горски плодове и 
други стоки. Планираме да 
започнем с агнетата. Раз 
бира се, на селскостопанс
ките производители ще пре 
дложим по-висока цена от 
останалите изкупчици. От 
чужбина ще внасяме юж
ни овощия и строителен 
материал, понеже сме на 
мнение да разширим дейно 
стта си и в областта 
строителството.
ЗА ПО-СЕРИОЗЕН БИЗНЕС 
СА НЕОБХОДИМИ КРЕ 
ДИТИ

Собствениците на предп
риятието планират не са
мо да разширят дейността 
си, но и да изградят обек 
ти, които да дадат принос 
в работата им. Сега мага
зините в Горна и Долна 
Лисина са помествани в ча 
стни обекти, докато гоя в 
Босилеград и канцелария
та им е в тяхната къща.

—' В Босилеград ще из
градим един обект от 100

и

СКУПЩИНАТА НА ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА ОБЩИ РЕ 
ЗЕРВИ В ДИМИТРОВГРАД

Има и пезюгичности.
облагания Средства само 

за заплати
съ-например са едни и 

ши и за нас и за тези в 
богатите среди, да речем 
в Белград. Какви ние услу 
ги имаме, а какви те! Те 
имат специализирани здра
вни заведения, факултети, 
театри и пр. 
ва той.

подчертана
Както бе изтъкнато 

на фонда,
Общинският фонд за об

щи резерви през миналата 
година е разполагал с 1 438 
444 динара. Тези средства 
са събрани въз основа 
отделенията от 4,5 на 
от осъществената 
«а стопанството и 2,5 
сто за обществените дейно
сти. Въз основа на Закона 
за сдружаване и ползуваме 
на средствата петдесет на 
сто от този фонд са сдру
жени в републиканския фо
нд на общи резерви или за 
миналата година 258 842 ди

нара
на Скупщината 
състояла се на 25 февруа-

— Какви, са данъците и 
облаганията потвърждава
следното: на всеки динар 
личен доход трябва да от
делим още динар н поло
вина за различни данъци 
и облагания — заявява Лю 
бен. — Убеден съм, че нко 
номическата криза не ще 
решим с толкова прекаде
но високи данъци и обла
гания, които 
не само частната

ри, през миналата година 
средства, предимно за лич 
ни доходи, са ползували 
„Свобода“ (четири пъти), 
„Кооперант“ (два пъти),
„Нишава“, „Търгокооп“, ТО 
„Братство“ и ГИД (по един 
път). Общо през миналата 
година е имало 12 иска за 
средства, от които един на 
„Нишава“ и един- на „Ме 
талац“ не са приети. В слу 
чай, когато в общинския 
фонд не е имало пари, ис
ковете са доставяни до ре 
публиканския фонд

на
сто 

печалба
на

ограничават 
- ' иници

атива, но и трудоустроява 
нето.

казват
Глиго-

В. Б.

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ В СТОПАНСТВОТО Н V БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Със закъснение от един до два месеца Като бе изтъкнато на за 
седанието «а скупщината, 
а имайки предвид състо я пи 
ето на стопанството в общи 
ната и факта, че общината 
все още е в кръга на недо
статъчно развитите общи
ни, трябва да се направят 
крачки участието на Общи 
нския фонд в републиканс
кия да се премахне или да 
се намали, за да може да 
има повече средства. Защо 
то, докато някое предп
риятие се „нареди“ в репу 
бликанския фонд. минава 
много време и ефекти поч
ти няма. Предложено е Сл 
ужбата по обществено сче 
товодство да премахне про 
визията или да взима само 
един път. а не както досе
га. при всяко прехвърляно 
на средствата от една на 
друга джиро сметка, а ота 
ва дума за слип ц съши 
средства, солидарни и мал
ки, които и по този начин 
се намаляват

В общото безпаричие, ко 
ето е захванало цялата стр 
ана колективите и предпри 
ятия в Босилеградска об
щина се срещат с редица 
затруднения. Почти всич
ките са неплатежоспособни, 
нямат ни минимални сред 
ства и мъка мъчат как да 
поддържат производствен
ия процес. Повечето . от 
тях мъка мъчат и с1 обез
печаване на средства за 
изплащане на личните ^до 
ходи. Затова почти 
всички предприятия и ко
лективни личните доходи 
се заплащат със закъснен
ие от един или два месеца.

В някои колективи, чиито 
матични предприятия са 
извън общината, производс
твеният процес е в застой, 
а трудещите са на прину

дителна почивка Това непо Без оглед че някои 
нещо заработено в такава 
но стига на тяхната джиро 
обстановка тези 
—сметка, а работниците ос 
тават без лични доходи или 
пък ги

Що се пък огиасн до бъ 
проса къде е изходът, йо
ванчов изтъкна, че изхода 
вижда в коренни промени 
на монетно-кредитната пол 
итика, по-голямо разтоварв 
ане на стопанството, рацио 
нализания па всички видо
ве средства за ««бшо и етв 
местно потребление, огдел- 

в тези от обществена
та дейност, по-гол яма отго: 
ворност, пестене, пс голямо 
ползуване яд -капацитетите. 
За целта при Общинската 
скупщина тези дни е фор
миран и фонд за резерви, 
който ще помага обезпеча 
ване на средства за изпла
щане на минимален чичен 
доход, разбира се, на 
зи предприятия и колекти
ви, които 
ни средства

иматсредствено влияе върху сп 
адането на жизненото рав 
нище на заетите и в ник
ой случай не може да бъ
де мотивиращ фактор 
по-голяма ангажираност на 
трудещите се в производст 
вения процес.

пари труд-
за

получават със за
къснение от по един или 
два месеца В настоящия 
момент, а това е края на 
февруари, само в Здравния 
дом и Гимназията са запла 
тени личните доходи за яну 
ари, а в останатите едьдм 
сега са заплатени личните 
доходи за декември мина
лата

Какво е състоянието в 
предприятията и колективи 
те в общината, и вижда ли 
изход, бе въпрос, с който 
се отнесохме до секретаря 
за управления и общи ра
боти при Общинската ску 
пщина ь Босилеград ВАС
ИЛ ЙОВАНЧОВ
•' ф&лЯч '*>■>»*-ч?»*-.. ’ лу]

— Предприятията и коле
ктивите в общината споде
лят съдбата на

но

във

година. При това 
130-те заети в ..Изградим 
и 23-те в „Граджевинар ‘ за 
декември са получили мини 
мални лични доходи, а по 
всичко личи, че такт-,а 
бъдат и за

оне-щепредприя 
тията и колективите в репу 
бликата й в страната

следващите два нямат собстве-—три месеца — 
Йованчов.

подчертани.
м. я. А. Т.Страница 6
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НАРАСТВАТ ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Трябва да се мени 

отношението към селото
Не трябва да се забравя 

и това
че площите и в общест

вения, а още повече 
пия сектор — са удребре- 
ии и това поскъпва механи 
зираната им обработка. В 
частния сектор на ' много 
парцели едва ли е възмож 
но да се употреби какватс 
и да е механизация.

А в днешно време, без 
обработка, 

пе може да се осъществя 
ват добри резултати.

ИМА И ДРУГИ ПРОБЛЕ
МИ. . .

Системните проблеми, ко 
ито сочи Тошев, са налице 
обаче, струва ни се, има 
още много и много втшро 
си, които заслужават ио- 
но да се каже колко от не 
обратените площи са наис
тина годни за обработка, 
-задълбочен анализ. Голя 
ма част от обработваемите 
площи Димитровградска об 
щина днес наистина са ела 
бокачествени. Защо никой 
не повдига въпроса за въз 
растовия ■ Състав на населе 
нието на село. И в кое се
ло в Димиторвградска об
щина днес има млади хо
ра. В ония Дрго има (Же- 
люша, Белеш, Гоиндол, Гра 
дини) — най-хубавите ниви 
са застроени с къщи. На- 
времето никой не е мислим 
(а могло е с общински ме 
рки да се спре заселването 
на най-плодородните пле
щи) за това. И хората са 
напускали селото във Ви
сока, Бурела и Дерекула и 
са си застройвапи къши в 
непосредствена близост на 
града. Разбира се, хващали 
са се на работа в промит 
лените предприятия. Оста
вяли са значи на село име 
тите да пустеят а са при 
тискали града.

И сега, когато положени 
ето в стопанството не е 
розово възникват 
трудности. С минимални ли 
чни доходи трудно се сврь 
зват двата края- Получа
ва се така, че хората леи 
веят в Белеш, Жслгаша... 
а отиват на събота и неде
ля да обработват имотите 
си в Скървенииа, Драгсви 
та, Поганово, Куса врана.. 
Едва ли се има сметка но 
какво да се прави?

И без това имотите та.м 
са почти напуснати, н акс 
не са тези „пътуващи- Тру 
жениции. пустеещите име 
ти ще са още повече.. .

М. Андонов

подчерта Тошев

в част

От някога забравен 
расъл селското работваеми 

работват се само 6397 
тара , или 78%. От тези

от- площи об- на осветли до голя ма 
пей СИНИША ТОШЕВ, 
ректор на „Нишава“.

— Така изнесени

сте-стопанство хек 
пле

щи — в частния сектор от 
6980 хектара — се обработ
ват 5486 хектара, или 73,59% 
и в обществения от 1210 хе 
ктара — се обработват 911 
хектара, или 75,28%.

Или: в общественмя сек- 
тор не се обработват 299 
п в частния — 1504 хекта
ра Или 22—25% от обра- 
ботвеннте имоти 
обработват.

м ехаиизпранаот ден на ден става 
туалио. Въпроса е 
дали и колко в момента на 
обща криза — може да му 
се помогне. А

дипо-ак
обаче циф- 

не казват 
- изтъкна

ри и проценти 
правата истина 
Тошев. Губи се от предвид 
че големи площи в общест 
вения сектор са така наре 
чени

ДЪМПИНГСКИТЕ ЦЕНИ
„УБИВАТ“ ПРОИЗВОДСТ
ВОТО

още повече 
не е вче то само почти и 

състояние да застане 
рави крака. И на последна 

Общинската 
скупщина в Дихмитровград 
беше посветено 
на проблемите на селското 
Стопанство.

В отчета на инспекцията 
по селско и горско стопан 
ство бяха изнесени 
факти, които 
спокойствие?

От общо 8190 хектара сб

на зд
Сиииша Тошев„подаръци“ от пресе

лилите се ог селата в Димит
ровград или крайградските 
села. А какви имоти тези

в изказва 
пето си засегна и един хмне 
го остър в момента в сел
ското 
който

та сесия на

внимание стопанство въпрос, 
маправо казано сил

но е засегнал селскостопан 
ските

ме сс преселници са 
— предимно трудно обрабо 
тваеми, над пета класа, кс 
ито е трудно да бъдат „пои 
ведени“ към някаква кул
тура. . Тези площи не би
ва да бъдат заличени оба
че трябва определено и яс

„подарили“

организации навред 
И покрай настояване

то ма Република Сърбия — 
каза Тошев 
известна степен 
иията
ни Съюзният

ДРУГАТА СТРАНА НА ВЬП 
РОСА

Изнесените данни са вер 
ни. Обаче този въпрос има 
и друга страна. Тази стри

редица 
не създават да смекчи дс

затрудне- 
с дъмпингските це

изпълнителен 
съвет ни кара да работим 
със загуба. Внасянето на 
мляко и млечни произведе 
ния , дестимулиращо вай 
яе върху родното произвол 
ство Производстрото на 
мляко и хмлечни изделия 
става със загуба.

Недостатъчни са и меро
приятията в животновъдст
вото. Тошев изнесе, че и

ЛОШИ ВЕСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Нивите-без торове!
* Ако Съюзният изпълнителен съвет не 

приемане на селективни програми за селското стопанство, 
ще се западне в тежко положение. Гова може да застра
ши не само сеитбата, но и целокупното селскостопанско 
производство

обезпечи пирамо за 
дина, ще бъде изцяло пред 
назначено за домашния па
зар Прехмахването на регре 
са за селското 
е в пряка вреда на също
то, защото не е в състояние 
да изпълнява своите задъл
жения спряхмо производите
лите ма изкуствени торове 

По такъв начин се затва 
Ря кръга и доколкото Съю 
зният изпълнителен 
не обезпечи приемането 
селективни програми и то 
час по-скоро, ще бъде дове

настоящата го-
хМНОГО

тук политиката 
то стопанство на съюзно ра 
внище не влива големи на 
дежди.

— Производственият

в селско-стопанство
Без торове няма произ

водство на храна. А както 
стоят нещата в момзита, про 
нзводството на изкуствени 
торове в нашата страна 
изправено пред 
затруднения Така произво
дствените мощности в „Азо 
тара — Паичево и „Зорка* 
— ПГзбац отчасти са заан
гажирани. В малко по доб
ро положение се намират 
производствените

ти на производителите на 
торове в Прахово, Нови 
Сад, Кутина и Тптов Ве- цн
лес. къл в селското стопанство 

е дълъг. Особено 
тновъдството. При настоя
щето състояние, когато 
банките често пъти нямат 
достатъчно

В панчевашката „Азота- 
ра“ зарад непогасени сме 
тки, нямат доток на газ, по 
ради което „Азотара“ иска 
ла да се отложи за нзвест 
но време с доставката на 
газ. но ..Нафтагас“ отказал.

Производството на изку 
ствени торове, както е пла-

е в живо-
сериозни

IIсъвет
на

средства 
трудно да се организира ка 
квото и да било успешно 
производство

е

дена под въпрос и пролет
ната сеитба сочи Тош

Е. Пмощнос- ев.

РЕПОРТАЖ От вторник до вторник в с. Църнощица
щспският раздавач. Затова този ден 
тук има доста народ. И възрастни 
н млади. Така бс и сега. Една гру
па покрай изкупвателната станция, 
друга и селскня магазин, а грета по 
вечето млади настрани. Някои поз
наваме, по има и непознати за нас*. 
Разговарят хората за проблемите на 
селското стопанство, а младите за 
техните проблеми—незаетостта и др.

Около ватата няколко планинци 
разговаря1’ яа цената на добитъка за 
времената от преди десетина годи
ни. От очите ми се чете някаква 

и да пе когато селото

Студен, февруарски ден. Снегът, опитва празен да го прекара. Впи 
който през нощта непрекъснато мателпо и умно успява. Отново вли 
валя, вече достигна височина до заме. Пак започва различен разго- 
40 см. На места и повече. От вре* пор, обаче най-много сега за него- 
ме на време от околните баири ду- дните пътища в общината, за тях- 
ха студен вятър, носейки пухкавия мото лошо поддържаме. Пристигпа- 
ситен сняг. Обикновеното шумолс хме и до първата рейсова спирка— 
не на реката, окована в лед, не се Гложки дол. Тук рейсът пак спря.

В такава зимна обстанов- Но сега не принудително, по да слс 
зиат двама гложани, а останалите 
продължихме по-нататък. След ма 
лко сто пи па втората спирка — 

тон Две реки. Рейсът напуснахме други 
Пътуват . три—четири пътника, а останалите 

пот- продължиха към Долна и Горна

жливо отглеждах почти цяла годи
на. От парите нещо за брашно, за
хар, данък, и друга нужни стоки. 
Скоро ншцо няма да ми остане. А 
какво ще бъде след няколко години 
когато и аз и съпругът ми Евтим 
съвсем остареем, кой ще ни гледа.

На десетина метра от тях мла
дите пък водят друг разговор. Лил 
яна Боянова, Драган Драганов и Ду 
шан Васев се интересуват за перс
пективите за по-ускорено трудоуст
рояване. Ще имат ли и те шанс да 
намерат паботп. Интересуват се и 
сами си отговарят, че това ще бъде 
съвсем трудно, а Райчо Тодоров 
малко на шега, а малко на истина 
им казва, че се радва на дебелия 

ще има — казва той-гъбн, 
разговора

чуваше,
ка на рейсовата гара в Босилеград, 
особено сутринта, няма много нар
од. Впрочем, кой по този киамет, 
пътува. Никому не се напускат 
лите и уютни стаи 
само онези, които имат пряка 
реба. Затова в рейса, който нолдър Любата. 
жа редовната линия Босилеград Го 
рна Любата, тази студена сутрин 
се намерихме не повече от десети
на души. Водачът Вене Георгиев — след половин
Стамболийски, инак долиолюбатча- ни условия този път се минава за 
нин, както и винаги влиза в рейса Ю до 15 минути. Сега обаче дебе- 
вссел и готов за шега, с което нъ- лия сняг, при това и без пъртина 
туваието с него, без оглед па вре- затрудняваше ходенето ни. Гук е 
мсините условия, винаги е приятно, едно от трите п селото училище, 
Слел малко рейсът тъй като само което поради недоимък па ученици 
преди два часа бс сс завърнал от временно е закрито, а в сграда!а е 
Горна Любата, не му трябваше по- поместен селският магазин. I V

потегли път към селската черква, една от паи-стари 
те и най-богати с фрески черкви в 
общината. Беше вторник, за сслягщ

тъга, а как 
им от година на година нозаглъхва, 
младостта отива към града. Ех, те 
жки времена настават. Останахме 
само стари — подчерта Стоичко 
Андонов, който тъкмо бс 
юне, и добави — Ето, цената на до
битъка все още но е в съгласие с 
цената , па другата стока, преди вс 
ичко с цената на индустриалните 
стоки. А данъка къде отиде. Наис
тина сега е по-друго — добави Кос-

До първата махала па село Цър 
пощица — Голсма река. стигнахме 

час пеш. В обикпопс- продал СНЯГ,
не бойте се. След това 
младите насочиха на седенкнте. А 
седенките в това село някога бяха 
вечерни събори. В разговора деня 
мина бързо. От околиите баири вя
търът пе преставаше да донася пух 
кав си<тг. Студът все повече окова- 
ваше; Хората започнаха да се разо
тиват. Тръгнахме и ние. Трябваше 
да побързаме защото рейсът на 
спирката на Две реки няма да чака. 
След нас идваше камион натоварен 
с десетина телета, конто този ден 
бяха изкупени в този изкупвателен 
пункт. И така всеки вторник, съ
бират се тук църнощичани да се 
видят, да си купят нещо, а и да 
видят няма ли писмо от децата им.

те Зарев по-добър живот, 
още има много проблеми открити. 
Отделно за живота на село. Децата 

Свързаха там 
сами, 

никакъв. В

но все
к е п

дълго загревапе,
Горна Любата.

Снегът продължаваше да вали. 
По гримасите ма водача предпочита 
хме, че пътят е и твърде лошо със
тояние и труден за кормуване. Ня
къде към40-то киломстро, рейсът пе 
падейио спря. На пътя снежна ба 
риера. През нощта снегът сс свля- 
кал и , преградил пътя. Георгиев ис 
иска нищо да рискира. Залюляна иъ 
гциците да напуснат рейса и се

отидоха по градове, 
семейства, а ние останахме
а старческият живот с 
разговора се намеси и Славка Тодо 
рова
всичко си имат, и ние горе в поли
те на Църиоок, сме просто забра
нени. Ако отгледаш едно—две теле-

между по-голсмите се- 
Тозп

те на това
ла в общината пазарен ден. 
ден, тук предприятието за оборот, 
производство и услуги „Босилеград“ 
от Босилеград върши изкупване па 
добитък. Докарват добитък и селс
костопански производители от Ду- 

Гложйс, понякога и от Ма.търм- 
и по-

лесно е на тези в града,

га, те гледат да ти го вземат колко 
то с възможно по-ептиио. Ето аз се 
га продадох дпе телета, които гри-кат,

ца и Ярспишк. Този ден идва мя.
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ОБЗОР ХОНОРАРИ И „ТЕХНОЛОЖКИ ИЗЛИШЪК“КИНАТА - ПРЕД 

ЗАКРИВАНЕ
ГИли- зашо един брой преподаватели в основното училище „Георги Димитров" в 
Босилеград имат неголям фонд часове от седмичната норма, а други, даже със 
същата Специалност се числят към така наречения „технотожки излишък .)
Неотдавна един преподавател от ос

новното училище в Горна Любата, което 
работи в състава на основното училище 
в Босилеград, посредством Основния сър, 

сдружения труд във Враня, за хоно- 
рувиа работа получи 10 хиляди динара.
Понастоящем този съд разглежда още 
едно такова дело. Имената та преподава 
телите не посочваме, те в случая изоб- 

в самото „недора

освен предметите, по които са специали 
сти, преподават предмети, за които не 
са се школували. По-точно казано пре
подават който и да е друг предмет, само 

часовете по своне искат да преподават 
ята специалност в друго училиище. 
това отношение сигурно имат и трудно 
сти, разбира се, от (ие)професионалиа 
гледна точка. Все пак от този „специали 
тет“ най-голяма вреда имат самите уче
ници. И сега всред населението в общи
ната доста често се чува дилемата: кол- 

останаха незабелязани из

па В

-кола, вместо същите пари 
да дадат за хубаво кииопре 
дставление. А това идва от 
намалената 
роля на училищата. Пак по 
принципа на 
съпротивление, 
телите повече 
„образователната“, а по-мал 
ко, или никак „възпитател 
пата“ си роля!

От друга страна заглъхна 
и обществената дейност на 
младежката 
В многопартийната систе
ма твърде много се ,.изло- 
литизираха“ младите, вмес
то да се даде пространство 
на тяхната обществена ро
ля.

Безспорно, старите 
ниалистически“ 
възпитание не могат да се 
върнат. Но тъй 
дите по природа са и лю 
безнателни, киното трябва 
да ги приивлече с нововъве 
дения: от умело рекламира 
не на даден филм, до цис- 
кусии по него, като напри
мер се открият „дискуснои 
ни зали“ към кината, кои
то биха могли да 
нещо и от кафичите Раз
бира се, положителното

Всеизвестно е, че \в пери 
оди на дълбока стопанска' 
криза най-напред страдат 
дейностите от таканарече- 
ната обществена надстрой
ка: културата, просветата, 
образованието и 
Прието е да се мисли, че 
без книга, . кино, вестник 
или някоя друга забава мо 
же да се живее, но без хл
яб, едва ли! Но без кул
тура, просвета, 
ние и други дейности от 
обществената
се губи стъпка с общите 
процеси и прогреса на об
ществото, па и по-широко.

убежде
ния, че вървим по няка
къв път на пълно благоден 
ствне, изведнъж 
като кули от карти. С ця
лата си острота изпъкна 
въпросът: как да се прежи 
вее в тези кризни времена?

що не са важни, а и 
зумение“ между 
училището не трябва да правим ..слу
чай“. Защото, всяка успешно изпългьзпа 
работа трябва да бъде съответно награ
дена. Спорни са обаче други моменти. 
Предизвикват ги повече неща, всред ко
ито и въпросите: защо едни преподава
тели се задължават с по-голям брой ча 
сове, а други нямат часове, с които да 
изпълнят и необходимата си норма, как- 

: защо основното обр

тези преподаватели ивъзпитателна
ко ли таланти 
областта на музикалната или изобрази- 

или някоя друга об-
по-маткото
преподава-
изпълиянлт

прочие. телиата култура 
ласг!?

Да, се върнем пак към основният въ
прос: защо едни преподаватели да се 
обременяват с хонорувани часове, кога- 
то за тези предмети има специалисти в 
училището, които работят с непълно ра 
ботно време или пък преподават 
мети, за които не са се специализирали? 
Или, доколкото няма такива, защо не се 
обявяват конкурси, не само за тях, а и 
за предмети (какъвто тук открай е му
зикалната култура)? Разбира се, в това 
отношение да се положат същински уси 
лия и на такива специалисти да се обе-

образока- азо-то и въпросът 
ваиие в общината, наблюдавано от фина 
нсова гледна точка, р доста скъпо?

Основният факт за скъпото образова 
ние се намира в постоянното намалява 
не на броя на учениците. Голям е бро
ят на четирикласните училища с по пет 
—шест ученика. И докато на една стра 
на намалява броят на учениците, особе 
но в селата, от друга страна, броят на 
преподавателите е почти константен. В 
случай се идва до неминуемии последи
ци и

пред-надстройка организация.

Десетилетните

„со- 
методя на зпечат солидни условия за живот и ра

бота. И пак заради учениците и образо
вателния процес.

Отговорът на тези въпроси е прост, 
когато не би се заплащали' пълни запла 
ти за съкратено работно време, когато 
преподавателите не преподават предме
ти, за които не са специализирани. Тога 
ва няма да има и хонорари. Или ще 
има съвсем малко. Но, докато отгово
рът е прост, реализацията, т.е. премахва 
нето на проблема е твърде сложно. То 
ва твърдение идва от дългогодишната 
досегашна практика. Всеки, да не кажем 
всички, хванали „корени“ и строго дър
жат до личните си позиции. В.Б.

рухнаха

като мла
др така наречения „техноложки из 

лишък“ в образованието. Колко този из
лишък е сериозен проблем потвържда
ват и следните данни: в училището попа 
стоящем работят към 100 просветни ра
ботника, от които над 50 в предметното 
обучение. Според броя на часовете и чи 
слото на преподавателите в това учили
ще дори над 20 души са „без работа“!

Какво правят „прекобройните“ ? Гол
ям брой от тези преподаватели работят 
с непълно работно време. Разбира се, и 
получават пълна заплата. Едни от тях.

И естествено: редица ку 
лтурни дейности започнаха 
да заглъхват. Най-напред 
бе атакувана самодейност
та. Хората вече нямат „вре 
ме за губене“, станаха „би 
знесмени“ и в крайна сме 
тка започнаха

усвоят
духом да 

обедняват. След това кри
зата обхвана 
нето и библиотечното 
ло. А ето сега: наред 
и „забавните“ културни де
йности:

книгоиздава- Ст. Н.
де-
са

ДИМИ?Р0™РЛД0(4) 100 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯТА В Все по-голямо внимание се обръщаше учениците 
да бъдат възпитани в социалистически дух Ютените 
преподаватели бяха задължени повече да говорят 
часовете на класмия

киното, театърът и 
концертите (имаме предвид 
концертите на сериозна му 
зика).

В момента броят 
зрителите така рязко нама 
ля, че на отделни кинопре 
дставления те могат да 
изборят на пръсти. А щом 
няма

наИ №ПН В 

НОВА ЮГВШВНВ
преподавател по въпроса на со

циалистическия морал. Гимназията участвуваше 
всички митинги, на 29 декември 1951 година всички уче 
ници взеха участие при откриване на възпоменателната 
плоча на Иван Караиванов и Моша Пияде на къщата 
на Власаки Алексов в Строшена чешма. Гимназията 
взе участие на един награден конкурс по рисуване, ор
ганизиран в Америка От гимназията в Димитровград 
награди спечелиха: Десанка Арсова, Новица Младенов, 
Петър Милков и Лилия Антова

въвна кино

се

посетители Няма
и доходи, с които се поцдъ 
ржа киното. През учебната 1951/52 година дойде до пълно стя

НГЕЛИТОПГРВГИМНаЗИЯТа- За диРект°Р бе назначен РАНГЕЛ ТОШЕВ, след краткотрайно директоруване 
Михаил Манолов през септември 1951 година* 

подобряваше, г 
същите дисциплинарни мерки.

„С цел да се подобри дисциплината 
— се казва в едно СЪОБЩЕНИЕ (вече 
яваше термина „наредба“:

1. Вечерния час на ученициите е от 18 30
което време нито един ученик '
жи из града.

2. Забранява се посещение на всички забави без 
разрешение на директора на гимназията Също така 
забраняват се вечерните кина. Учениците мога? да по 
сещават само дневните кинопредставления

Препоръчвам

Причините, 
освен икономическата кри
за, са многостранни. Но гла 
вно са две: бурното разви 
тие и масово навлизане по 
домовете на видеотехника
та и закостенелостта и ста 
рото оборудване на киното, 
което през последните няко 
лко десетилетия не напра
ви ама нито крачка 
ред към осъвременяване.

на През учебната 1952/53 година не дойде до проме- 
в учителски^ персонал. Сътрудничеството между 

младежката организация и учителския съвет беше все 
по-голямо Все по-голямо внимание 
литическата активност на учениците. Учениците 
мназията, заедно със своята ученическа музика, взеха 
участие на големия митинг в Димитровград, организи- 
ран на 14 януари 1953 година по случай избиране на 
иосип Ьроз за председател на Републиката.

Обучението се нино и по-нататък останаха
се отделяше на по-в гимназията 

не се употреб- от

след
Няма право да се дви-нап-

Веднага да уточим: не 
се касае само за филмо- 

Може да 
инте

вия репертоар. ___
бъде той и богат, и 
рее, и разнообразен, па кл 
нопосетители пак да няма 
Вече

иа всички. учници да объпнат ш™ 
мание на своето държание в и извън от училището Ну 
жно е „а всяка крачка да проличава, че са У
и заслужават да носят името ученик С по-възрастните 
със своите преподаватели да се отнасят с нужното 
жение, а към по-малките да бъдат У Н°Т°
дат пример за подражание. Към 
сят с пълна сериозност.

Към неизпълнение

казахме, че кинопро 
жекторната апаратура с за 
старяла. Киносалоните съ 
що са със старо обзавеж 
дане и износен 
Загубени са много 
ни моменти“, които

ува
внимателти и да бъ- 

уроците си да се отна
I 17;г щ

инвентар 
„прияг 
преди

красеха киното.' Преди вси 
чко то вече не е онова мя 
сто, където хората се сре
шат и общуват! Отчужде
нието и тук взима своя да 
нък. След това на младите 
се предлагат най-различни 
хазардни игри, 
притщип са 
А киното

такова^аказашае: НаКазанИя- "едно'^ъобщЙиГ “
СЕ Н&вГ3 Й' ДиМИТР°ва

за Ь;;щ 11
ученичка от У1а клас 

с намаление на поведението на епиничя
»Г^™^к^з0Ту°л^а?аАГШЛА И ПЕЕЛА
движи, но се бълска в 
висок глас.
ученит Уч^елският съвет дава до знание 
ученици, да водят всекидневно 
жание, да учат редовно 
лежни, точни 
достойни

в дома 
как сене води сметка

хората, смее се и приказва на
които

„по-интересни“
, когато загуби * 

младите, естествено, 
перспектива.

по на всички 
дър- 
при-

всички, за да станат 
ново—социалистическо об-

Абитуренти на гимназията ог 1953 учебнч 
подавателите: (от ляво на пясн.п 6 ^ д,,,ш с пре" 
рил Трайков, Мирк? Джунга к11л?Р Славински, Ки 
тел Тошев (директор) ч,,,1а Маринкович, Ран- 
Георги Йосифов, Мики Нейков Я"ичспа’ Дядо Иоско 
Георгиев (сеФдят), М^о^^-Сйо^^и^в^ан""-0^

сметка за своето
И сериозни“?™ №ОЦИ И Да бъдат 

членове на нашето
няма

щество.Младите предпочитат ка 
Фичите", където 
ят чашка коняк или кока-

Димитровград, 17. ХП. 1951ще изпн-
Директор: Р. Тошев, с.р Ва-сов( стоят)

Страница 8

Братсво * 8 март 1991



ДИМИТРОВГРАД
^®СИЛЕГРАД: ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО 
НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Фирма плаща лични 

ТВ - абонаменти ПЛОДОТВОРНА ЧЕТИРИГОДИШНА ДЕЙНОСТ
Приет отчета за работата през изтеклия четирнгоди 

шен период. Учредена нова Скупщина и избра?ю Пред
седателство от 11 души. За председател избрана Вера 
Костадинова, а за секретар Прокопи Радованов. За успеш 
на работа. Общинската организация на Червения кръст 
в Босилеград, удостоена със Златна значка на Червения 
кръст на Сърб

Общинската организация 
на Червения кръст в Боси 
леград през изтеклия чети 
ригодишен период, твърде 
успешна дейност е прояви 
ла и в областта на социа
лно-хуманната дейност и 
във възпитателно-образо
вателната дейност. През от 

^ четния период съвместно 
116 със Здравния дом са орга

низирани 4 курса и прове 
дени 56 различни видове 
сказки с над 2000 слуша
тели, няколко сказки от об

платен1п;Ке,ъ,ЛИ личннят ТВ-абонамент 
от фирмата, в която пабпти

поггвтф>кдаваГ1ч^Г^аЦС;1"аТа

да бъ 
абонатът?

де
ия.

Общинската организац
ия ма Червения кръст в 
Босилеград 
ествява 
та и

това е възмо- своята хуманна дейност за 
почва преди 128 години, а 
в нашата страна преди 
години, най-напред в Черна 
гора през 1875 година и в 
Сърбия през 1880 година, 
а след това и в другите 
републики. Днес тази орга 
низация подчерта по-ната- 
тък Радованов е 
най-масовите 
в света. Само в Република 
Сърбия тя сега има пове- 
чето от два милиона акти 
вни членове, организирани 
в шест хиляди

успешно осъщ 
социално-хуманна 

възпитателно-образо
вателна дейност, като 
това винаги на преден пл
ан има човека. Резултатите 
й са още

Преди известно
до съответната служба 
„Свобода“ са доставени ре 
шения за отбиване 
платата на 22 
ДП факта, - 
ли абонамента 
визията. Без

време тилн), телевизията
от съответната служба. 

Тъй като

това търв при
и тл не прилага 

въз основа па съ-от за- ластта на противопожарна 
та защита, както и от об
ластта на 
то. Редовно са провеждани 
и училищни състезания по 
първа помощ и 
лекуване с учениците от 
основното училище, 
гнати са над 200 социално- 
застрашени липа, а добри 
резултати са осъществени 
и в многобройните 
видове акции: 
борба срещу туберкулоза
та, срещу алкохолизма, без 
опасността на стари и де
па в движението, в акция
та „Солидарност на дело“ 
и пр.

В продължение на отчет 
но-изборното заседание, сл 
ед като бе учредена Скуп
щината, която занапред на 
броява 30 вместо досегаш
ните 50 души, бе избрано

закона, 
шия закон, а сега по член 
124, Общинскич! съд в Ди
митровград налага ьа Слу 
жбата по обществено 
товодство дължимата сума 
за всички да се наплати от 
сметката на конфекцията, 
което вече е сторено. Се
га службата няма друг на
чин освен парите на пред
приятието да си върне от 
всеки абонат. Ако това 
направи, в конфекцията ие 
че се чуват слухове, че и 
останалите

по-убедителни 
ако се има в предвид, че 
работи в твърде 
ни условия и със скромни 
материални средства. Това 
между другото бе подчер
тано на проведеното през 
миналата седмица отчетно- 
изборно заседание, 
то покрай делегатите 
Скупщината присъствува- 
ха и ИЛИЯ СТАНКОВИЧ, 
председател на Междуобщ- 
инската

заети пора- 
че не са плати кръводаряване-между 

организацииса за- теле- затрудне
много

ване в законните изуча- 
разпоред 

би, решенията са върнати 
соратно на съда, понеже те 
левизията посредством 
да се опитва да г- 
парите Болшинство 
редовните абонати 
че посредством фирмата не 
може да им

сче- домашно

Помо
организа

ции, — Силата на Червен
ия кръст — добави Радова 
нов

съ-
на косси вземе 

от йе на
други 

седмица на
е в неговото някол 

комилионно членство и 
стотинахилядиите активис

ечн гат,
ИС

се наппатн 
дължимата сума. В зако
на обаче в член И 9 (Сл 
ст ]\Го 20/78) се казва: 
решение за отбиване 
чния доход се слага забра 
на на определен дял ог ли

организация на 
Червениа кръст в Леско- 
вац и ЦВЕТАН МИЛАДИ- 
НОВИЧ, секретар на Пре
дседателството на ОО .на 
Червения кръст в Леско- 
вац.

ти.
В Босилеградска община, 

както се подчертава в от
чета, организацията на Че 
рвения кръст наброява над 
3000 души, организирани в 
58 местни организации, о* 
това 37 в местните общно 
сти
една, 15 в предприятията и 
трудовите колективи и 6 
във
телните ведомства.

ли работници ще
X престанат да заплащат сво 

ите абонаменти към теле
визията.

от ли

отчния доход и се налакг на 
държавния орган, 
зация на

Макар че съвкупната су
ма не е значителна за „Сво 
бода“ — 23 хиляди динара 
— все пак явлението тряб
ва да се спре. Затова на
деждите 
ТВ - абонати, че ще избе-

На заседанието, покрай 
отчета за работата през из 
теклия четиригодишен 
риод (1987—1991 година), за 
ролята и значението на та 
зи организация, както и за 
нейния исторически 
встъпителен доклад

във всяко село поорганп-
сдружен петруд,

предприятие, трудова общ
ност или общност,

възпитателно-образова
За всестранна и ус

пешна досегашна де 
йност. Общинската ор 
ганизация на Черве
ния кръст в Босилег
рад, както и за всест 
ранно плодотвор
но съдействие с орга 
низациите на Черве 
ния кръст от съседни 
те общини, е удосто
ена с отличието, ЗЛА 
ТНА ЗНАЧКА на Че
рвения кръст на Сьр 
бия, което и присъди 
Републиканската ор
ганизация на Черве
ния кръст на Репуб- 
лика Сърбия.

където
длъжника се изплаша 

.личен доход, дължимата су 
ма да заплати на кредито
ра. Имайки тоза предвид, 
а след като на всеки поот
делно са били досгазени те 
зи решения (и те не са пла

•ла В отчета, а и в разисква 
във

на нередовните път,
изнесе нията които станаха 

връзка с него и встъпи гел- 
ния доклад, Зоран Такез, 
Прокопи Радованов, 
димир Стоименов, Цветан 
Миладинович и Илия. Стан 
кович, бе изтъкнато,

председател
на Скупщината' ,на органи
зацията, ПРОКОПИ РАДО 
ВАНОВ. Радованов между 
другото подчерта, че офи
циално тази

досегашниягнат от заплащане на не
платения абонамент са пра 
зни, освен ако не става ду 
ма за застарелост.

Вла-

Д. Г. чеорганизация

ств Югославия. Гимназията излезна със специална про 
грама в областта на физкултурата, фолклора, музиката, 
художествени изложби.

По този повод бе изпълнен 
Мокраняц, бе изпълнена и

преподавателя по български език

През есента на 1953 година гимназията взе учас
тие на митинга в Лесковац, на който Йосип Броз Гито 
говори за влошилите се отношения с Италия Все по
вече се искаше от учениците да участвуват в полити
ческия живот на страната. На 12 ноември с.г. учени
ците от гимназията взеха участие и на предизборния 
митинг в Димитровград, :на който говориха Ду шап Пе 
трович—Шанс, Иван Караиванов и Живоин Николич 
Бърка Същия ден учениците изпълниха културис-х^до- 

програма съвместно с Културио-художесп ве- 
дружество „Христо Ботев".

Учениците от гимназията бяха много ангажира
ни при организииране на празненствата по случай ро
ждения ден на Йосип Броз Ежедневно се подготвяха 
физкултурни упражнения. По случай на този празник 
се обявиха и наградни конкурси за учениците. Ето 
едно съобщение за публикуване на конкурс по случай 
П фестивал през 1953 година:

,.В чест на 25 май — се казва в съобщението до 
учениците —рождения ден на другаря Тито, вожда и 
учителя на нашите народи. Съвета за просвета и кул 
•пра при ОНО в Димитровград е отпуснал сума от 
32 000 динара за възнаграждение на ученици, които ще 
направят най-добри домашни писмени работи и свобо
дни съчинения в проза и поезия.

Също така се отпускат пари за най-добри худо
жествени картини и рисунки.

3 а горните класове темите са следните:
1. Само свободни народи умеят да зачитат спобо 

дата на другите народи,
2 Със самоотвержен труд всеки младеж тряова 

да направи всичко за издиигането на нашата родина,
3 Независимостта на държавата е наи-висш за

кон, а службата па народа най-свещен дълг.
За долните класове:
1 Без усилен труд животът не дава нищо ла

„Осми руковет“ от 
комедията „Матура- в пос- 

Микитановка на 
Нейков.

ново ръковоство. За нов 
председател на Председате
лството е избрана ВЕРА 
КОСТАДИНОВА, 
дителка на отдела по тру
доустрояване, а за секрет
ар на Председателството 
ПРОКОПИ РАДОВАНОВ, 
преподавател в Гимназията

ръково-

жествена 
ното в Босилеград. Избрано е 

и Председателство от 11 
души и то: ВЕРА КОСТА
ДИНОВА. ПРОКОПИ РА
ДОВАНОВ, БОЯН ПЕНЕВ, 
лекар в Здравина дом, 
ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ, 
директор на Основното 
училище, ЗОРАН ТАКЕВ, 
административен работник 
в 00 на Червения кръст, 
СТОЙНЕ ЙОВАНОВ, работ 
пик в трудовата единица 
за преработка и сушене 
на зеленчук. ИВАН СТОИ
МЕНОВ, работник в „Авго 
транспорт“ в Босилеград, 
ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, агрон
ом в ОП ..Босилеград“, ГО 
РАИ ОГНЯНОВИЧ милици
онер. НЕНАД ЙОЙИЧ, уче 
ннк от боснлеградското ос 
новдю училище и РАИВКА 
ГЛИГОРОВА, домакиня от 
село Радичевци. Конститу 
прани са и избрани ръко
водители на двете секции 
и двата координационни 
отбора, действуващи в 
рамките на тази организа
ция. За делегат на Скупщ 
ината на Републиканската 
организация на Червения 
кръст на Сърбия, е избра
на Вера Костадинова.

И през тази учебна 1953/54 година бе обявен кон 
курс в чест на 150-годишнината от Първото сръбско 
въстание — „Родята ма гражданската класа в Първото, 
сръбско въстание“.

А по случай Международния празник на труда— 
Първи май, ръководството на младежката организация 
при гимназията организира първомайски излет в окол 
пастта на Димитровград.чже кОГато гледам в миналото на пашите народи,

ОЯРВа^™°де"тито 25 май през 1953 година 
дож делия м праз)1ИК ,„а българската народно- шмпазпята в Дн-През първите десет години на 

митровград се направиха и първите крачки за преход 
па гимназията в Нова Югославия- При твърде трудни 
условия, когато икономическото положение беше труд
но в околията, в момента когато в страната още 
воюваше за окончателното й освобождение, просвет
ните работници от Димитровград еитузиасти запазиха 
гимназията Тя започна да работи най-чапред и източ
ните предели па страната Въпреки точа, както се виж 
да от казаното напред, просветата се освобождаваше 
от старото, създавано през тригодишното управление 

българската фашистка власт Но и новото трудно 
си пробиваше път. Това се дължеше най-много от вън
шните обстоятелства: войната, която тъкмо завърши п 
тпидноститс, конто сс изразиха в остра форма, гук па 

след ИБ—резолюцията и идеологическите 
Вее пак кадрите, които излезиаха от гим- 

първите години след освобождението, навле- 
добри специалисти в нашето стопанство и 

културните институциии. Л много от тях станаха про
чути в своята деятелност и в страната.

катобе провъзгласен
»■

III
се

па

границата, 
разделения 
иазията в 
знаха като

Ученици ог учебната ^1954/5^ гоДи*1в
Кир^ГТрайна“'» (директор, Веселин Тан
чев,

(КРАЙ) м. я.
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ягмам# на читатели
Има още хуманни хора

Албум
(В ЧЕСТ НЛ 8 МАРТ — 

ДЕНЯ НА ЖЕННГЕ)Новите гори са депо и на жените Жените от Бост-шеградски 
край за първи лът органи
зирано отбеляззча своя пра 
зиикь, — 8 март към края 

Втората световна вой
на, през 1945 година, кога- 
то на големи селснки 
плетоха ванели, чорагш, ръ 
кавици и шалове за бойци 
те от Босилеградски парти 
заиски отряп, 
след освобождението от фа 
шизма жените от този кр
ай започнаха да с е потвъ
рждават като истински об 
ществен субект преди вси 
чко с активното си участие 

актнвио-

можност да излез и:м 
от къщния праг. И, когато 
загубихме и последната 
дежда. че някой ще дойде 
у и нас, за да види

бивайки се през снежните 
преспи, при па; дойде ра
ботникът Славчо Гакев от 
Долна Ръжана. Каза ни, че 
дълго се безпокоил за. нас 
и решил да ни посети 
окаже помощ.

Сетне, след него на 
сещение ни идва и млади
ят лекар Симеон Арсов, ко
йто е ог нашето село и ра 

амбула-

вълизоблиНеотдавнашните
снеговалелси и полярно 

низки температури създа-
сериозни проблеми по 

Особено в 
босилеградс- 

предизвика 
парализиране на ежедпев- 

живот. Тези нрир »от-’.т I 
оба«е и

на ни лл
из-

доха 
чти на всички 
планинските 
г.и села това

дали
живи, една сутрин, про

В т одимите

ния
бедствия имаха 

ДРУГ положителен 
потвърдиха чове-

елин 
ефект
колюбието на едни хора, а 
същевременно сложиха пе
тно върху ра^о-тата па ре
дица обществени субекти.

потвърждавам 
с личните си преживелици, 
които, безспорно не са са 

тъй каго в босиле-

п

по-в политическите 
сти, културния живот обра 
зованието и многоброните 
трудови акции, 3 тези ак
ции
на големият ентусиазъм на 
мчадите девойки-и градини 
ониото трудолюбие на вси
чки нашеики.

Казаното
боти в местнатана преден план изгп к
тория.

Тези посещения, зад ко- 
е залегнал истинският 

като че ли ни 
чове-

мотни.
1радските геги повяно от 
жителите са стлг, и теме

ито
хуманизъм, 
върнаха доверието в 
ка и живота.

Искам да кажл още не- 
Тъй като з обшииата 
голямо число старчес- 

поие в та.

Шяли и самотни.
Аз съм на 77 го дий 1Мл въз 

раст, а сестра ми Миланка 
е две години по-възрастна. 
И двете сме инв«?дпд1Ш, а 
живеем в осамогм дом, от 
далечен па пет километра 

за кратко време даде мно- от центъра на Горна Ли- 
го хубави резултати. Же- сина. В цялата ни махала 
ните и девойките заедно с ябучйе. пие сме и първата 
мъжете и младежите зале
сиха с борови фиданки го
ли и ерозивни площи, чия- 
то повръхнина се преценя
ва на около 5000 хекгара.
Това е велико дело;

В следвоенните години 
жените от Босилеградски 
край са включиха и в бпр 
бата против ерозията, коя
то започна да се води ор
ганизирано и интензивно п

шо, 
има
ки домакинства 
кива обстоятелства 
го бяха тази зима, 
се по-голяма човечност и 
обществена грижа да про
явяват общинските органи 
както: Червеният
Центърът за п .-циална ра
бота, органите на властта, 
на местните общност и

какви
налага

1и последна къща.
По време на дълготрай

ната снежна стихия, кога- 
то сне йената покривка въз
лизаше над един мепр, а 
температурите се спускаха 
и до 30 градуса под нула
та, ние бяхме изляло в за
точение. Дори и без въз-

кръст,

II
други.

Тези снимки са скъп спо 
мек от масовите залесител 
ни акции преди три десе
тилетия, които красноречи
во говорят за участието на ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА 
жените в борбата против 
ерозията. На снимка [\1- 1 
са средношколк-т ог брига
дата „ЦЪРНООК- в местно 
стта Кремикодо,
Джоновица. Жени г е 
мка .]\Го 2 са ог селз Милев 
ци. Фотографирали са се 
по време на залесяването 

ерозивната местност 
Връшник. На снимка 3 
са участнички в голямата 
залесителна акция „Мурго- 
вица — Рид“ в селата Зли 
дол, Бресница, Бранковци и 
Рибарци.

Люба Божаничева Васева 
Г. ЛисадаСнимка А'о 2

Топли закуски нна върха 
от сян

боклукна

■ Снимка А/о 3 Стоян ЕВТИМОВ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Най-добър бюрек в Белград
За бюрекчията 56—годиш 

«ия Станойко Панайотов 
от с. Жеравиио, край Бо
силеград, който има 
работилница—магазин 
„Баньица“ в Белград, ул. 
„Паунова“ 1-а, знаят почти 
всички белградчани

Републиката и федерация
та. Поради всичко това 
таме нашия земляк, отзив
чивия С Панайотов:

— Защо , напуснахте своя 
роден край?

— Както личи, Вие в Бел 
град отлично сте се снаме 
рили.

— Да, имах щастие. Тук 
хората по-добре ме разбра- 
ха. Дадоха ми възможност 
да работя, а аз работя 
нателно и честно, 
плащам данък и не живея 
лошо. Построих си 
имам двама

пи-
своя
на

Ведна
га- изниква въпросът: защо? 
Затуй, че този трудолюбив 
и честен -човек със 
такава 53-годишната

съзОт протест! Не е лес 
родното редовно Когато преди години се 

запали „Околийското“ 
тне бе бутнато, се 
множество планове за* уре
ждане на това пространст
во. Най-после по нечия 
идея преселиха всички бу
дки на това място. Без ог
лед* че всеки собственик 
си прави будката по 
вкус и възможности, 
пак имаше начин това

но да се напусне 
място и да се потърси пар 
чето хляб настрани Жера- 
вина напуснах още' през 
1959 година, понеже не бях 
доволен от развитието 
своето място и 
като цяло. Запланувано бе 
ше например и започна ст
роителството на

повече, че става дума за 
будки, в които 
ват топли закуски (мекици, 
сандвичи, тостове) 
но, отсреща будките , на 
само
са поставени три контейне 
ра за боклук, от които ви
наги някой е отворен (ви
жда се и на снимка га) и 
често пъти запален. В та
кива случаи мекиците и са 
ндвичите получават вкус на 
запален боклук, а отделно 
е, че и около контейнери
те навсякъде има боклук. 
Защо тъкмо 
вени контейнерите, когато 
има място зад будките и 
защо не интервенира съот
ветната инспекция?

и се- 
роиха

къща 
синове и засе 

га особени проблеми няма
ме. Единствено ме измъчва 
качеството на брашното 
Казват: първо качество, а 
то все по-лошо и все по-черно. ^

се прода-също
си съп

руга Драгица от Горно Тлъ 
мино, правят и пекат най- 
добрия и най-вкусен бюрек 
в Белград. „Бюрек — ум да 
ти стане!“, както често каз- 

мющериите му А най- 
добра илюстрация 
думи е всекидневната кар- 
тина- пред бюрокчийница- 
та: гъмжи

Имен
на два-три метра ог тях,общината

ват
... тухларни
ца — и от това нищо не 
излезе. Строиха се и дру
ги обекти — и пак нищо! 
Влагаха се средства, а ни
кои за „хавариите“ не поне 
се отговорност! Селяните 
видимо обедняваха Никой 
не им помогна да застанат 
:на собствени крака след во 
енния вихър. Доколкото 
?Ла?' сегашн°то положение на нашето население 
още

Коя е тайната 
шия успех?

свои
все

на тези на Ва-
про

странство да има по-хубав 
изглед отколкото 
роятно е имало начин да 
се предложи и

на ч1П°РИТОСТ- Дисциплина, честен труд и само тр.
мнозинство от 6 

до 11 предобед. Наблюдава 
ме опашката' граждани, ко 
ято се протяга от магазина 
до тролейната спирка, 
дължина от около 50 

редиците на 
се намират- и по-видни гра 
ждани на нашата 
високопоставени

сега. Ве-

прц^ме тук 
Да се строят типови обек- 
Ти' „привлекателни за то. Но колкото

Като псблагодарихме за 
разговора, пожелахме на 
този нашенец още дълги го 
дини добра и

на тук са поста.-
метра 

чакан щте
око-

. и да са иа-
тоянията .на собственици

те да украсяват своите обе 
кти такива, каквито 
нещо, което 
върви едно с

В

спорна рабо
та и несекващи редици 
Щерии-

столица 
лица в мю

д-р Слободан Василев
там е са, има 

не може да 
друго. Още

по-лошо

А. Т.Страница 10
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^изическа^кул1ура^[|<0/р^) ДИМИТРОВГРАД

ПО ДОБРОВОЛНО 

КРЪВОДАРЯВАНЕ 

ПЪРВН В 

РЕПУБЛИКАТА

в първия кръг за ЮГОКУПАТА В ОФС — ПИРОТ

ЗАГУБА НА ДУЗПН
..А. БАЛКАНСКИ“ - „ПРОГРЕС“ (Пирот) 0:0 (45)

тър Парете— I “арТ 1991 «**». Спортният цен- 
тоРоблачно. Зрители- Издуши П'1<ълДЯЩ 33 ,,Гра' ВрСМе‘ 
чета „яМаше. П^Г

А. БАЛКАНСКИ: Милко 
Соколов 7, Милован Сгоя- 

6, Любнша Таков 6. Яд 
ран Христов 6, Зоран Хри 
стов 7, Предраг Костов 6 
Бобан Ставров 7, Синиша 
Димитров 6, Миовоаг Ко- 
цев (Емил Петров Л, Кръс 
та Кръстев 6, Емил Ива
нов 7.

ПРОГРЕС: Предраг Стан- 
кович 6, Микица " Петров
ия 6, Зоран Митмч 6, Горан 
Живадинович (Зоран Чир- 
ич 6), Зоран Тодорович 7,
Звонимир Манойловпч 7,
Бобан Николич 6.

пиротчанци, които се пачо 
5:4 и те се класи

раха за втория кръг.
Инак самият мач мина 

в равноправната игоа, ка
то предимно се играеше ма 
средата на терена. И два
та отбора имаха по 
ко голови положения, 
не ги използваха. Може би 
най-хубав шанс имаше Ем
ил Иванов от „Асен Балка 
нски“ в 85 минута, когато 
излезе сам пред вратаря 
Станкович, и от десетина 
метра улучи само напреч 
пата греда!

Инак „Балкански“ 
ви усилено за пър^з 
в Междуобщииската 
болна дивизия, която 
играе на 17 м^рт в Първа 
Кутина край Ниш.

жиха с

Пейчич 7, Станимир Нико
лич 6, Горан Петкович 
Зоран Ценич 6 
Джорджевич).

По волята

ндкол-7.нсв МО(Слободаи

Според броя на маселе- 
Димитровгралска 
- чрез добровол

но кръводаряване би тряб
вало да се обезпечат 755 
литра кръв. Обаче тази ци 
фра димитровградчани 
година на година надхвьр- 
лят. Миналата година нап
ример над 5% от населени 
ето в общината са били 
броволни

иа жребието— 
първия кръг на Юго— 

купата за ОФС—Пирот се 
срещнаха 
те финалисти: „Асен Балка 
нски“ от Димитровград и 
„Прогрес“ от Пирот. Тазго 
дншната футболна преми 
ера в Димитровград обаче 
излезе неуспешна. Мачът 
завърши с най-непопуляр- 
ния резултат — 0:0; На ду 
зпи се озоваха по-успешни

Тази ху чан-гражданство, 
на акция е хванала дълбо
ки корени. Имаме кръвода 
рители и млади хора, така 
че изобщо няма боязън за 
бъдещето й. Чаши гражда 

каза Костов — къде 
ло и да се намерят в нево
ля в страната, веднага полу 
чава кръв, защото 
право на това. .

И Костов, и Бера Мша- 
нова изтъкнаха, 
пред ще трябва да се съз
дават по-добри материални 
условия за работа на • орга 
низацията

в нието - в 
община

миналогодишни

от нисе гот 
мач 
фуг- 

шс имат
до

кръводарители. 
Както между другото изтъ
кна секретарят на Черве- 
ниег кръст в Димитровград 
и един от главните органи 
затори по кръводаряването 
СИМЕОН КОСТОВ Димит
ровградска община е била 
на първо място в Рецуб.ли 
ка Сърбия.

— Кръводаряването в на
шата община 
между другото Костов от
давна е получило празо из

Бобан че злна-Д. Ставров

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
Червения 

кръст, защото днес тя ра
боти при доста трудни ус
ловия.

Явно е, че димттрозград 
ските доброволни кръвода
рители заслужат и по-год- 
ни условия за работа.

на„Ч1ЛНК" ПО - ДОБЪР ОТ „МЛАДОСТ"
„МЛАДОСТ“ БОСИЛЕГРАД : „ЧЕЛИК СУРДУЛИЦА 3:4 обаче ударът на Захариев 

замалко не бе точен След 
това гостите, започнаха да 
превзимат превес в играта 
и все повече атакуваха към 
вратата на домашния отб
ор. В една таква атака, по 
лявото крило И. Михай- 
лович добре избяга и с то 
чен удар от около десети
на метра улучи целта и от
кри резултата. Домашният 
отбор след малко изарвии 
резултата. Голмайсторът бе 
Р. Захариев, а към края на 
първото полувреме С. Три- 
фунович отново вкарва то
пката в мрежата зад гърба 
ла Гашевич и гостуващия 
отбор повторно има гол 
предимство. С този резул
тат отборите отидоха иа по 
чивка.

През второто полувреме 
играта много не се проме
ни. Гостуващият отбор бс 
но-решмтелен, футболисти
те му имаха повечето сили 
и малък превес в играта. 
Но въпреки това домашни 
ят отбор от една не така 
добре организирана атака 
успя повторно да израв
ни резултата. След този 
гол настава период па рап 
мостоГм 1а игра. В този пе
риод Р. Захариев не успя
ва да реализира дузпа. Всъ 
щност това и бс решаваш 
момент в играта. Гостува
щият отбор мобилизира 
всички сили и до края иа 
играта отбелязва още два, 
а домашният едни и това 
от дузпа, а реализатор бе 
Б, Воииопич.

Накрая въпреки-, 
време ма играта 
навреме 
имаше
шиите футболисти призна
ха, че по-добрия отбор оти 

по-нататък, на коаго мс* 
пожелаха успсч.

изтъкна
Босилеград, 3 март 1991 година. Игрището „Песка- 

ра" край Драговищица. Времето и теренът неподходящи 
за игра. Зрители около 50 души. Голмайстори, за домаш
ния отбор: Р. Захариев, Б. Воинович и М.1 Василев, а за 
гостуващия отбор: И. Михайлович, С. Трифунович —два 
и В. Радивоевич. Съдия на срещата С. Троянович от Ма- 
сурица.

■ В рамките на юго-купата 
в Междуобщииската фут
болна дивизия Вра::я в пър 
вия кръг се срещна 
борите на „Младост® от Бо 
силеград и ,Челик“ от Су- 
рдулипа. В мъжествена, но 
не толкова качествена иг 
ра, гостите се показаха по- 
-добри,
ли и съвсем заслужено се 
квалифициргча за втория 
кръг. На боенлелра тскиге

М. \.

40-ДНЕВЕН ПОМЕН

Съобщаваме, на всички роднини и приятели, че 
16 март 1991 година в 12 часа ще даваме

футболисти не остава нищо 
друго освен шанс да чакат 
следващата година 
чем в това състезание по
правителен няма, по-слаби
ят остава да тъгува, а по- 
-добрнят продължава състе 
занията.

Инак, играта през първи
те десетина минути всъщ
ност бе изпробване на си
лите. Първа юл-шапса има 
ха домашните футболисти.

на

Впро-
\а у^л- 40-ДНЕВЕН ПОМЕН 

на нашата .мила и никога 
незабравима съпруга, май
ка, свекърва, баба и сестра

НАДЕЖДА
БОРИСОВА
СТОЙКОВА

имаха повечето си

от с. Гложйе, Босилеград- 
ско

Горди бяхмс, задето те имахме, твоята добра душа 
щс остане вечно в нашите тъжни сърца.

От опечалените

А

На 15 март тази година се иавръшват

ТРИ ГОДИНИ

от смъртта на нашата майка, свекърва и баба

т; "• V - ‘
чс поИ .ПАРТИЗАН“ СЕ 

РАЗДЕЛИ ОТ КУПАТА
отвромс 

между играните 
малки искри, ч« ма- •з

/ •** ■?; * ВАСИЛКА
ИВАНОВА

дат и с 2:0, но след това 
заиграха надоиустимо сла
бо и допуснаха па чифли- 
чапи да изравнят резулта-

След „Асен Балкански"— 
и желюшки „Партизан" сс 
прости от юго-купата още 
в първия кръг. И желюша 
ни отпаднаха на дузпи! В 
регулярните 90 минути „Па 

„Борац“ от Бар

на
креио им 

Отборите играха в следни 
домашният- П. 

И. Рапгелов,
В. Тасев, Б. Вонмо 

Й. Глигоров, С Стопи 
М. Василев, Р. Захар! I- 

Л. Динов и 3. Минали-

кг:* ■ •;

тс състави: 
Гашевич, 
Якимон, 
вич, 
ков,

с. Ок! от ДимитровградУ, VТИ.
Края па мача „Партизан* 

завърши с 9 играчи, тъй ка 
то двама се повредиха, 
вече замяна па играчи бе 
ше станала.

Инак — на 24 март запо
чва пролетния дял иа пър
венството и за „Партизан“ 
Може да сс очаква този 
път желюша ни по-успспшо 
да стартуват, тъй като 
консолидирали редиците си.

ртизан“ и 
йе чифлик играха наравно 
— 2:2. А след това чифлп- 
чани излязоха по-добри ма 
йстори в изпълнение на еди 
иадесетметрови 
ни удари и с 5:4 се класи
раха във втория кръг.

Трябва да сс отбележи и 
това, че желюшани нямаха 
щастие. В първото полувре 
ме те успяха дори да повс-

а
ШШ ВВЯИю*. - /ЯННН

В този ден, в 12 часа, ще посетим вечния дом на 
дпмнтронградск11те гроб!Iща.

Каним роднини, близки и познати да участвуват в 
панихидата.

св,
нов.

Гостуващият: С. Станко
вич, И Величков, Д. Йо 

Г. Иванчов, С. Радинонаказа/ел вич,
епич, П. Спасим, Г. Игиято 
вич, С. Тпифуповим, В. Ра- 
дулович, Л. Йович п И. Ми 
хайлович.

От опечаленитеса
М.Я.Д. С.
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

ВЕЛИЬЕ ПОСТИ
Йедно време кико дете кига кажеоше иду 

ВелиБе пости, а мен ми се завърти у главу: знам 
дека блажйику нема да видимо до Великден. На 
валймо на компире зеле и качемак, испосне 
се древа, йедва идемо... А йоще требе да се чу 
вайу овце, говеда, да се докарайу лисковнице... 
Пое ли йе — не ми га вали!

ни

А еве са: ич не ме йе брига! А знайете ли
Ужйимзащо? Епа при нас делу годин йе пое. 

има све — ама нема паре. Мани що я не съм
еве и ягнлдща требе да 

ка че узнем
узел паре за млекото, 
продадем, па
паре... Паре немайу и децата — йедън не йе уз
ел оди дейември лани до данъска, друг йе на

минималац, трет йе под стечай... Нема,. 
нема, па треБи пишу: . испрати малко компире, 
васугь и друго нещо ако имаш.

и за гьи не знам
БЕЗ ДУМИ Богдан Николов

некикъв

Я кво да им кажем: лани сушата обра ва- 
сулят, компире има по нещо, ар но йе що баба
та сири, па испратимо и нукойу буцу сиренце. 
Ама. нали живейу по големата градища, а там 
кико пишу требе паре за стан, за струйу, за те- 
ливон, телевизор... Съглам су закасали. И при 
ььи пое — до търт!

Незнам накуде све това че излезне — ама 
на арно сигурно нема!

КА Л Ч&В

Та сакам да ви кажем, са кига дооди пое, 
на мене ми арно: нема повече да му се мислим: 
че варимо компире, че праимо качемак — нийе 
йесенъска морузку си купимо оди Войводину, та 
има по нещо, Оно не йе блага ко нашуту — ама 
кига нема друга — арна йе.

И да ви кажем: йедва чекам да пукне про
лет да излезну лудиш и коприве, тъгай че вари
мо чорбе, че праимо зеляници оти од брашъи- 
це има.

БЕЗ ДУМИ Перица Илиев

ДА СЕ — Как да не се радвам?! 
Аз победих в състезанието!

— Нима това е за хвал
ба? — отвърнал мъдрецът. 
— Та ти си победил 
зи, които са по-слаби 
теб!

■— Какво да правя 
жа си. Още седи в кръч- 

, мата!
О, моят не е такъв!

Още
го донесоха в къщи.

с мъ-

„Е люре, не. липчи Марко до зелену тра- 
ву!“, каже ми бабата, па иде по Билерат да та 
рашуйе, ега найде нещо да тури у гърнето. Гле 
дам Бу стиска васулят у шачку, мисли се дали да 
га остави за семе, или да га тури у гърнето...

И да ви кажем йоще: за унуците ми йе 
най-жал. дищо не су виновна децата, а се пате.
Она не знайу кой йе задужувал* държаву, защо 

требе. да стедзамо каиш, оти нема работа 
за сви. А най-малко знайу: кико това да нема 
паре Бащете и майДете им сваку йутро иду 
работу, по цел дън се не върчайу, ужГшм рабо- 
те, а нема паре. .. .

Па се мислим:, куде. су бре тея паре? Куде 
се скрище?..Кой•_ Би- съкри?

НАСМЕЕМ преди час и половинаоне-
от

Часовникар казва на кли 
ента си:

— Трябва да навивате то 
зи часовник два пъти на 
ден.

— Преди или след яде
не?

В една книжарница вли
за купувач:

— Кажете ми колко стру 
ва „Дамата с камелите“?

— Пет шилинга.
— А без камелите?

съга
Защо толкова се рад

ваш? — попитал Диоген ед 
ин млад атлет.

11 а

\
петров------- ^-------------------------------Шштатшю НАШ ВЕСТНИК / „Убаво ти знайеш куде. су парете! — каже 

бабата. — По-рано удареше рабушйе за ония 
що дом ке стигну да си ручайу оди гуляи, возе 
се с Лимузине, иду по странство, прае иже и по 
чукарйе и по долине...“

Г~а-Г”

-'&кж„,вьрн:/„г
„Е, бабо, ич не Ьи разбираш тея работе! Та 

ти мислиш ли дека ти^ съга поете? Тия су се 
нагребли, а и съга гребу. Не видиш ли на теле- 
визорат: съберу се, скарайу се,' па речу йутре 
пак че се зберу... И пак същото! За йедну рабо
ти по десет пути се събирайу и нищо не реше 
п ° “ИТЕЛИШ' К9Й им плача тея збирщине? —' 
толя- И да знайеш йоще: за гьи нема яи мале, 
ни велиБе пости!“.
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