
юРЛгетап
• ВЕСТНИК НА

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

ЦЯЛАТА РЕПУБЛИКА
ГЕЧТА НА СЛОЗОДАН МИ ЮШГ.ВИЧ НА ИЗВЪНРЕДНА 
ТД СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА

КОМУТО Е ДО 

СЪРБИЯ, 

ТРЯБВА ДА СЕЕ 

РАЗДОРИ
Сръбското движение за обново (СПО) 

н десетина други опозициионнн 
в Сърбия на 9 
сови демонстрации в Белград и от този 
драматичен съботен следобед в 
Република събитията се развиват с фил 
мова скорост. Макар че бяха запланува 
ни като мирен протест пред сградата на 
Радио—телевизия Белград против 
водството на Телевизията с 
но важната информативна и обществена 
роля на това мощно средство за масова 
информация, 
ционните партии се превърнаха в жеста 

между демонстрантите 
и милицията, в което загинаха милицио
нерът Неделно Косович (54) и ученикът 
Б^тнивой Милинович (18) и бяха повре
дени голям брой участници в демонстра 
циите и милиционери. На Белград са па 
несени големи материални щети. Демон
страциите бяха прекратени след като на 
белградските улици се появиха единици 
ка Югославската народна армия.

Веднага след демонстрациите в цяла
та Република се надигна 
от протести на членове и привърженици 
на Социалистическата партия на Сърбия, 
Съюза на бойците, СК — движение 
Югославия и голям брой граждани, 
то остро осъдиха вандализма и кръвсп 
ролитието и поискаха от държавните ор 
гани да вземат енергични мерки против 
организаторите на вълненията, преди вс 
ичко против Сръбското движение за об 

неговите водачи Вук Драшкович

пола на управляващата партия в средс
твата за масова инфнрмация в Републи
ка Сърбия, кгцого и за пълна демократи
зация на целокупния обществен живот в 
нашата Република. Студентите „пренесо

ха“ мирния си протест в центъра на 
югославската столица, на площад „Тера 
зне“, а техният брой непрекъснато нара 
стваше. В своите искове те поискаха от 
Народната скупщина на Сърбия да сви 
ка извънредна сесия, на която да извъ 
рши обективен анализ на демонстрации
те от 9 март, да утвърди отговорността 
на министъра на вътрешните работи 
Радмило Богданович и на ръководството 
на Телевизия Белград, да освободи арес- 

съботните демонст

партии
март т.г. организираха ма

нашата

Всички несъгласия и недоразумения в Сърбия мо
гат да се преодоляват публично, по демократичен начин 
с институциите, доколкото става дума само за различни 
мнения и честни намерения- — подчерта председателят на 
Република Сърбия.

ръко- 
изключител-

■>

Сърбия и сърба-пят на
род — заяви Милошевич — 
са изправени пред едио от 
най-големите зла в своята 
история, пред песътлаенетс 
и взаимните стълкновения 
Това зло, което в минало 
то много пъти нанесе голе 
ми щети жертви и патила 
на нашия народ, отсл ч»и си 
лите му и разби единство
то му, винаги беше ог пол 
за само на ония, кои го ис 
каха да ни отнемат свобо 
дата и достойнството, да 
ни подчинят на своите ип 
тереси. Мъчната исторпчес 
ка памет и предпроклели 
ята, които носим от мина 
лото, днес са по-важни от 
когато и да е досега и за 
сръбския .народ и за граж 
даните на Сърбия. Защотс 
раздухването на раздор ср 
ед нашия народ беше и ос 
тапа да бъде най лесният 
начин, с помощта на койтс 
се атакуваха ценностите, 
които па сръбскил народ 

напуснаха из- винаги бяха свениш
ббдата н самостоятелност
та, мирният, честен и до 
стоииствеи живот па всеки 
гражданин. Всеки, койтс 
обича Сърбия, нейните гро 
ждани, сръбският народ ка 

цяло, ценностите, конте 
най-важни та всеки чо 

, не смее да забравите 
факти, особено в момей 
когато се борим упо

рито да препречим пътя 
па иономппршппе се фа- 
шистоидпи сили ма устат 
ното, албанските сеиесноин 
стн и всички останали си 
ли па аитисръбската 
линия, които застрашават 
свободата и правата па хо 
рата.

Република Сърбия 
много години се избори за 
своето коиституцпол.ю-пра 
впо единство п премахна 
срамното си положение, р 
което беше разединена п 
разбита няколко десетиле
тия.

демонстрациите на опоз.ч-

ко стълкновение

туваните участници 
рации и да създаде условия за обектив 
но информиране и по-нататъшна демок- 

обществото. Техните искове 
в Нови

ратизация в
бяха подкрепени от студентите 
Сад, Ниш, Крагуевац и Бор, както и от 
голям брой белградски 
университетски професори, 
творци, артисти и театрални дейци, жур
налисти, ученици, граждани...

интелектуал ци,
литературни

голяма вълна
В понеделник вечерта започна извъп- 

сесия на Народната скупщина с 
на де

редна
две точки в дневния ред: оценка 
монстрациите на опозицията и разглежда 

студентските искове. В началото 
на сесията пред народните представители 

Слободан Милошевич, председат- 
Република Сърбия, който призова

за
кои

не на

говори
ел на
гражданите на Сърбия да допринесат за 
възстановяването на мира и нормализа
цията на живота в цялата 
След остри и нолемичии 
които продължиха до ранните сутринни 

във вторник народните представи

нова и 
Йован Марянович и ДРУГИ-

На Устие в понеделник следобед се 
СПС „За отбра-

Република.
Слободан Милошевичразисквания,

състоя голям митинг на 
на на Сърбия"*

рен напредък. Затова сега 
след като приехме Консти 
туцнята и проведохме мне 
гопартиннн избори, всички 
политически партии трябва 
да разберат, че след многс 
партийните избори могат 
да се борят за своите ста 
новища чрез своите преде 
тавнтели в Парламента, е 
не вън от него, което беше 
практика при условията на 
еднопартийната 
Партиите, които нямат пре 
дставители в Скупщината 
сега не могат да меняват 
изборните резултати, нитс 
пък да узурпират компетен 
циите на Скупщината и да 
взимат решения, за които 
е компетентна само тя, и 
по този начин да изтласк
ват Скупщината на позици 
ите на тяло, което рати
фицира решения, приети 
на друго място.

В такъв случай вместо

часове
тели без представителите от опозиционни 
те партии, които накрая 
вънредиата сесия) приеха отговора 
републиканското правителство на студен 
тските искове.

В неделя вечерта обаче в студентско 
Белград започнаха мирни де 

студентите от Белградския 
насилието на мили- 

моно

свс
то градче в 
моистрации на 
университет против

над демонстрантите и против

на

цията

система.

коа-

след

правова държава и демок
ратично политическо устро
йство, ще. имаме анархия 
и терор. Това би било най 
напред крах на Република 
Сърбия като

С новата конституция и 
многопартийнисвободните 

избори създадохме в наша 
та република основни услс 
вия за модерно демокра 
тнчно развитие и за уско
рен икономически и култу

демократич
на държава, а след това н 
на много нейни 
в условията на общ хаос 
и беззаконие,

(На 2-ра стр.)

граждани

СЪРБИЯ ИК
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КОМУТО Е ДО СЪРБИЯ, НЕ ТРЯБВА
ДА СЕЕ РАЗДОРИ

дерална, държавна обшио 
н.-1 ст заедно и равноправно с 

други народи, които имат 
същото желание. Това не 
може да бъде осъществено 
доколкото сръбският на
род не е сплотен и готов

ватова отрукдълговечна. 
турата и динамиката 

воде- промените, които вЕ,р'ии 
Сърбия изисква демократи 
чма и отговорна работа пр- 
условията на мира. Сърбия 
може да отбегие иещасти
с ео, което сълътствуиаше об да отбранява мира и придо 

ней бивките на своето свобоцо 
шобиво й демократично ра

тоятелства вълната от опи 
ти за вънконституциоино и 
въиинституциопално 
но па политиката в Сър
бия, пред които сме изпр 
вени през последните дни 
ще бъде от полза за всич 
ки, които искат да я дсста 
билизират и така 
да отслабят позициите й в 
преговорите за справедли
во разрешаване на положе 
нието на сръбския народ в 
Югославия и за опазване 
па федеративна Югославия.

^ ^ или пък е . нея ^да управля
^ '* ва маройнетей режим, кой

то без възражение ще из 
пълиява чужди заповеди.

Под влиянието 
вън ОТ Сърбия от по-дълго
време се цели, за това ю-
вореха и представители на 
разни чуждестранни 
тори, да се натрапи румъи 
ски сценарий за уреждане 
на политическиия 
понеже е разбрано, че Сър
бия стабилно застана 
краката си и
ние по демократичните пр 
авила да уреди собствения 
си политически живот

Политически го партии, 
които са малцинство в Пар 
ламента, както и партиите, 
които нямат представители 
в него имат широки коне 
титуционни възможности 
по легален начин да оказ
ват влияние вьрсу парла
ментарното мнозинство и 
да критикува ■' правителст
вото, но в утвърдения е Ко 
нституцияга мандатен пер
иод те трябва да уважав 
ат компетентността и реше 
ннята на орлмшге, на кои 
то мозинствою граждани 
са дали доверието см да 
вършат функциите си и да 
взимат решения.

В Сърбия приоритетно 
, място днес имат иконо

мическата реформа и со
циалните вьгрос.1, култу 
рното развитие и положе
нието на сое.Зския наред 
в ТОгослави'1. Най същечл 
1'По предпоставка за успе 
шното разрешаване на те 
•п въпроси е мирът и до
верието в демократични 
те институции на Сърбия. 
За.ова нито едни гражда 
ний на Сърбия и пито ед 
ин сърбин вън от Сърбия 
не може да намери свой 
интерес в нарушаването на 
мира и разрушаването на 
демократичните институ
ции в Сърбия. Такова не 
що може да бъде цел са 
мо на враговете на Сър 
бия, за да се посее раз , 
дор сред гражданите на 
Сърбия и сръбския народ, 
да се принуди сръбският 
народ да се занимава сам 
със себе си и със собстве

на сили

ществените промени в 
пата околност само ако те 
зи промени се вършат без 
конфронтация и без застра 
шаване на човешките живо

рамена
фак-

звитие, което е потвържда 
вал много пъти в история 
та си и успявал да го от
стои, а и сега ще го отс
тои Затова никой разумен 
не може да се съгласи 
натиска като средство 
разрешаване на който 
да било въпрос от общ ин 
терес.

Цялата щета, която е на 
тези дни, е нанесе 

на само на нас и само ние

живот,
ти и няма никакви причи
ни сега, когато сме па най 

Предлагат ми най-ефикас -добрия път да осъществим 
мото средство с което Сър- честните идеьли на своите 
бия трябва да бъде принуде претци, Сърбия да бъде до 
на да се откаже от Юго- ведена в ненужното изпи* 
славия или да приеме лик- тание да дореде под въп-
тата от северозапада на 
страната за раздружаване 
на Югославия на толкова и 
такива самостоятелни дър- 

• жави, колкото и каквито 
са републиките в нея. Та
ка Сърбия трябва да се 
откаже от политическия си 
идеал, с който влезна 
създаването на Югославия 
— сръбският народ да жр 
вее в една държава. Тога
ва сърбите би останали раз 
делени в повече държави, а 
големи части от сръбският 
народ ще бъдат превърна
ти з национални малцинст-

и а
е в съсгоя- с

за
ии

да взима автономни реше 
ния. Тези сили имат за цел 
да се изгони от Сърбия, де 
мократичният дух, който 
е доминантен, да се довед
ат под въпрос придобивки
те, които са осъществени 
с голяма мъка, да се вър
не Сърбия там, където бе
ше неотдавна

рос осъществяването па те 
зи идеали. Затова на ьсич 
ки ни е тежко, че сега, ко 
гато сръбският народ окон трябва да 
чателно се освободи от не
равноправното си положе
ние и тръгна но пътя на 
икономическо и политичес
ко възраждане, ново сем:

месена

я компенсираме 
За съжаление никой 
же да компенсира загубени 
те два живота.

Като председател на Ре
публиката се обръщам

на злото е засято в неюво всички народни 
то битие с намерение да го вители. партии и граждани 
отвлече в старите делби и на Сърбия с молба 
разколи. Га да бъде прекратено

Ръководството на Сърбия, силието над труда 
а преди всичко тази Скуп- сленето , над младежта и 
щипа, Правителството и аз над държавните орга™ Р 
като лредседтаел на Репуб Сърби- всички В
ликата трябва съвместно да и недоразумение гласил 
поемем отговорпостота за сепреодол'ват 
разрешаването па проблеми демсжратоЙо и 1г2УблИЧНО' 
те пред лицето на общест- нално долното 2.™ТуЦИ° 
веиостта и в демократична ма само за става ду-
процедура, а не с помощ- ния и честни 
та на разплата и стълкьо- Очаквам 
вения. Уверен съм, че сръ- дащ и Г,„К 
оският народ няма да до- приобщат « я Да
сгьлк„овРеан5ГВааНеис"аори^ в^’|ликата,
сти°Га НЯМа Да ™ ™РИпЯрТо 

Затова

не мо

в положе
къмнието на вазална държава 

под чуждестранна власт. 
Именно затова синхронизи 
рано се отварят всички фр 
онтове против Сърбия, 
билизират се всички нейни 
врагове, ползуват се всич
ки вътрешни трудности, за 
които Сърбия не може да 
поеме отговорността, 
ло се използува 
твото на гражданите 
лошото им социално поло
жение. Като най-важен се

предста-

ведна-
на-мо

над ми

ва.уме- 
недоволс Силно съм уверен, че дн

ес, след приемането на Кон 
ституцията и провеждането 
па многопартийните избо
ри не съществува нито ед
на причина за стълкнове-

от

различни мне- 
намерения. 

от всички
изтъква краткосрочния г 

интерес на гражданите на 
Сърбия, а се изтласква и 
забулва дългосрочният 
интерес, за чието осъществ 
яване са нужни лишения, 

ните си кавги, вместо да Вече утре трябва да про- 
осъществява възраждане дължим преговорите за бъ 
и благоденствие, Сърбия дещото устройство на Юг- 
да изчезне като единна и ославия в Председателство 
демократична държава, то на СФРю. В тези обс-

граж 
ми се 

стремежа в Ре 
а преди всичко 
напълно да се 

редът и

ния между гражданите на 
Сърбия, когато става дума 
за интересите 
Стълкновенията

им пуснена Сърбия- 
в Сърбия 

когато става дума за инге 
ресите й, днес са възмож
ни само около голата бор
ба за власт, но ни го една 
пласт която

мирът, 
нормален живот.призовавам 

представители, 
граждани на Сърбия 
бският народ 
не се подадат 
те на партиите 
с помощта на 
факти в

всич
всички Многопартийната 

въведохме 
ЦИята заради 
условия в

ки
систе- 

С Конститу- 
създаване

вот НЧ г- 2олитическия >хн 
и ъРбия да се чу от
и реализират всички " ' Я 
ния, които могат да допри 

Да реша несат за просперитета 11 Р 
си, включите Достойнството на Репубпи
въпроси, ко ;ата. Многопартийната си
за демонст стема в развитите ь

ич г?ажданска Демокра
ция на сегашното развои нс 
равнище изключва н“тас а 

конто агресията и насилието 
на жду политическите 

таи и между членовете 
Не смеем да 

изграждането
тема да 
смисъл

мае завоювана 
със сила не може да бъде

и сръ 
като цяло да 

на интереси 
и мирно и 

аргументи ц 
тази Народна ску 

пщина съвместно 
ваме ■ съдбата 
лно и всички 
ито бяха повод 
рациите, станали 
Тези

на

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ ВОТО НА СФРЮ
мие-

Законни санкции срещу виновниците за 

разрушителните демонстрации странитези дни. 
въпроси са от инте- 

рее не само на една пар 
ТИЯ> но за всички, 
участвуват в работата 
Народната скупщина, а пре 

ангажира оп Ди всичко за гражданите 
ределени единици на въоръ на Сърбия и сръбския на 
жените сили за , да се осу РОД като цяло. 
етят още по-тежки щети Затова, като предсепятс 
ПОСЛедици- иа Републиката, « обр щ.

ам кам тази Скупщина 
рсн , че тя може 
ва най-добре 
ловие никой да 
себе си

ме-
Участниците г демонстрациите I 

жие против органите на обществения 
въоръжени сили са ангажирани 
по-тежки последици

Председателството 
СФРю на проведеното за
седание на 10 т. м. — пред 
седателствува д-р ’ Борисав 
Йович — обсъди актуална 
та сигурностна ситуация в 
Белград по случай събити
ята в столицата на 9 март 
В работата
участвуваха . и председател
ят на Съюзния изпълните
лен съвет, председателят па 
Република Сърбия, 
ят секретар на втърешните 
работи и началникът Гене 
ралщаба 
сили на СФРю.

пар-са употребил,,! -Ръ-
ред. Единиците на 

поради осуетяване на още
разрушаване, им

си позволим 
на тазив

сис
, по-малко
и способност за к\/ 

лтурно, цивилизирано 
демократично поведение от 
народите и държавите

често пъти в иегопн 
ята бяхме пример по своч 
те свободолюбиви и хума
нГсГмШувПР~-- Усйа,
се с^оУ рен' че а1<о тук съгласим във ВОЪЗКП г основните връзка с

проявим
на ло до рушителни 

рации.
монстрациите са употреби

ли оръжие против органи 
те на обществения 
Имаше човешки

демопет- IIУчастници в уве 
да реша- 

само при ^ с- 
не вземе за 

правото да ц бъпр 
опекуп и ако тя може да 

— — решава самостоятелно 
в -Консгит ооодно в рамките на 

да ки свои компетенции 
Партиите, 

ват на

^. Председател^ТВОто
СФРю от всички 
тни държавни органи, 
то от републиканските

съюзните, търси 
изцяло да предприемат 
рки предвидени 
УДИята и законите за 
осуетят каквото и да е 
повтаряне на подобни 
ти на насилие и 
хните

де на
накомпегеп 

какред. 
жертви, на 

правена ч е огромна матери
ална щета и засегната си
гурността на гражданите.

Оценено

така и от
ме и св 

всич«а заседанието
е, че демонстра 

циите са нанесли огромна 
вреда на демократичните и 
реформни процеси, 
на авторитета на Белград, 
Република Сърбия и 
пата като Цяло.

Шатя рвгт интереси на на-

же даТаЗИ СкУЦЩина П° К°" 
же да се постигне

Призовавам ви з тозм 
каазаРа®°ТИ Скупщината* - 
лошевич Рая Сл°бОДЦЦ Ми 

не тря Република Сърбия"“' 
представителите в Я 
та ^ скупщина 
наи-новите
П>аД II

които депетву-
виновници да?2редТ ' ™ ^ ''

нкции" ВСИЧКИ закомни са Рността

опи
съюзни- сце- 

трябвдкакто II
съзнателни за отгово

си пред собствени 
си членове, пред всич

ки граждани на Сърбия и 
пред историята, че 
бата за

страна въоръжените те
Председателството 

СФРЮ и този път подчер 
та че за всички проблеми 
и отворени политически 
въпроси могат да се реша
ват по мирен и демократи 
паНг2,ЬТ и че е Решително 
Том всички условиятова да се и осъществи.

не мо 
съгласие.

на
Председателство70 на

СФРю, решително в стано 
осигури кон 
порядък, за-

Въз основа информации 
иа компетентните 
републикански 
органи, 
на СФРю 
Белград на 9

в бор- 
програмните си це- 

демокрацията нито с 
една своя постъпка 
бва

съюзни и 
държавни 

Пр едсед ател ств отс 
констатира, че в 

^ март е дош-

вшцето да се 
ституционен 
пази
жданите и 
да не се позволи

ли и
иасуверенитета на гра-

имутцествата и
да нанесат вреда 

сръбския народ 
та му решимост

пред 
ароднл 

на Сърбия 
в Бел-

на
и на силна 

_ Да живее
в една демократична и фе

насилие и
събитиа 
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СЪБИТИЯТА В СЬРЬНЯ ЩД ДТМПИГТРИШнур в БЕЛГРАД ОТ 9 МАРТ 1991 [.ДЕВЕТОМАРТОВСКИ ДЕМОНСТРАЦИИ
■% НА СП0 И ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ В БЕЛГРАД

гушителен и опустошителен поход
вестяване, че демонстпаин “°истрациите целта бе да 
нте на СНО (Сръбското двн ™®Сапп,Дезредие и конфу- 
жение за обнова) начело с .ДРизоваваха да се за
Вук Драшкович и група Телевизия Белград,
опозиционни партии шек сеики оставките

мит Г Рнлте Ръководители. март т.г. Всичко
“а 10лямо И,40 часа в началото 

— Площад Република.0™0], Кнез'Михайл0ва улица, ко- 
околните Тлици Ув Белград гТ по‘голгрупа демон 
Всичко това стана въппекч И СЪС Сила разкьеа
служебната забрана нЛми кордона на милицията и 
нистеоството н? а проникна към Площад Рс
теИС;ТбСо™ОТО„аНСърВбиГШШ1' "УбЛИКЗ- Набърз° "л~"
тингьт д а не се състои з 
центъра на града, 
ръките, че таканаречените 
мирни демонстрации да се 
състсдт на „Устие“ , 
но решенията на градски
те органи, не са приети. Не 
се вслушаха и в препоръ
ките на най-високите 
жавни 
ка Србия,
да се решават там, където 
им е мястото, в Народната 
Скупщина на Сърбия.

На 9 март се видя, чс 
организаторите на „мирни - 
те демонстрации“ не само. 
че не са имали намерение 
да приемат такива препор., 
ки, но са имали съвсем дру 
ги цели. Вместо да демон
стрират за онова, за което 
говорят на различни три
буни — демократичност 
толеранция, организатори- ги. 
те на демонстрациите и де 
мснстрантнте проявиха ог
ромно насилие, рушителст- 
во и вандализъм.

За съжаление паднаха и 
две жертви. Загинаха ми 
лииионерът Неделко 
гтич. Втората жертва 
Бранивое Милинович.

На организаторите на де

Т м.
лицията

Тръгвайки към Скупщина 
та ма Сърбия около 14 
са демонстрантите спират 
две противопожарни 
Едната с изпочупени про
зорци успяват да се проби
ят към Коларчева улица, а 
втората са спрени и прека 
турени. Двадесетина 
дежи със знамена 
ват на колата 
към Скупщината.

В 14,10 часа Вук Драш-

След това ве се опитват да отблъснат 
това нападение, но само за 
кратко.

Около 14,15 часова мили
цията се оттегля към Буле 
варда на революцията иул 
ица Княз Милош, а две- 
три стотин най-агресивни 
младежи въоръжени едьрвг 
ни тояги и камъни, търчей 
ки след тях, демодират про 
зорците на сградата на дов 
черашното Председателство 
на Сърбия.

С временно скандиране 
на масите затишието пред 
сръбския парламент продъ 
лжава все до 16 часа. То
гава на прозорец на . Скуп 
щината се явява Вук Дра
шкович. Казва, че Скупщи 
ната задоволи всички иско 
ве, които са й предадени. 
Иска за оставки на пети
мата редактори на ТВ Бео 
глад не са изпълнени, до
бавя Драшкович, 
за неговото изпълнение не 
е компетентна

™ отново от б?лТо„СаЪГн:; 
родния театър се обръ
ща Вук , оставяйки ма Те 
левизид Белград 
три без петнадесет“ ‘ 
те редактори да си 
дат оставки, да 
мантите ма СПО 
тара на Славко Будихна от 
16 февруари, а Скупщина
та на Сърбия да 
диевиист ред исковете

тър 
на отгово

ча-

дат мирни, на 9 
бяхме свидетели

колисрок „Дозапочна около нейни 
пода- 

излъчат до 
на комен-

и агресивно на
па

мла- 
са кач- 

и тръгватвнесе в
пами- ое препълнен с милитантни 

демонстранти,
Препо- се обърнаха

те и вдъхновителите 
монстрациите, първо 
метника на княз Михаил, а 
след това и от балкона 
Народния театър.

Около пладне на Площад 
Република според 
ка, е имало около 30 хиля 
ди хора. Инак според вее 
тите на агенция Тглюг, 
демонстратирали са стоти
на хиляди души, а Радио 
Белград осведомява че на 
Площада е имало педссети 
на хиляди души.

Заедно с останалите пър
венци Вук след това отива 
към Народното позорище, 
където се намират Драган 
Веселинов, Слободан Ра
кетни, Зоран Джинджич 

и Йован Марянович и дру-

към които
организатори 

ма дс 
от па-

съгдас
на

ДЪр-
органи на Републи- 

всички искове

прецеп

понеже

Скупщина- .
та.

Малко преди 20 часа е 
подсилено осигуряването на 
военни и още някои витал 
ни обекти в центъра на Бе 
лград. В строгия център се 
появяват танкове и военни 

Малко по-

. - •- • ••• .щ

От „мирните“ демонстрации в Белград 
СПО на първата предстоя
ща сесия.

Точно в 13,30 часа па 
Площад Република пак е 
хвърлеи
В общия метеж и бърко
тия, бетонни парчета и ка
мъни хвърчат на всички ст 
рани. Изваждат се съобщи 
тели и знакове и превръщ
ат автомобили. Около 13.40 
часа демонстрантите разби- 

тролеи бутат срещу ми

транспортьори 
-късно няколко военни брокович чрез мегафон се опи 

тва да се обърне към съб 
раните, но в този

нирани возила са стациони 
рани на Площад Република 
и пред зданието на Телеви 
зиег Белград.

След стихване на тези де 
монстрации, оттегляне 
военните от улиците, арес
туване на Вук Драшкович, 
балансът е катастрофален: 
двама мъртви. 126 леко и 
тежко ранени, нанесени са 
огромни материални щети.

момент
Това става около 12,25 ми 

нути. Вук търси озвучениг, 
а голямата маса демонстра 
нти, мнозина между тях п 
мокри, започват да извик
ват обидителни лозунги: 

Кс- „Усташи...“ всички стражи
с са на генерал Дража , а

патрули на Калабич Нико
ла“, „Долу телевизията“ и

Скупщинав парка между 
та па града и Председател 
ството на Сърбия 
избухва жесток бой

сълзотворен газ.
отново 

меж
ду милицията и граждани
те Под истинска канонада 
ма камъни милиционерите 
се оттеглят в Пионерския 
парк. Специални милицио
нерски кола с водни топо

на

тите

ТРИДНЕВНИ МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ В БЕЛГРАДИЗЯВЛЕНИЕ НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ

БОРБА ЗА ОБЕКТИВНО 

ИНФОРМИРАНЕ И УСКОРЯВАНЕ 

НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Парализирана е работата на 

Председателството на СФРЮ
В настоящите драматични обстоятелства в страната 

Председателството на СФРЮ практически не изпълнява
бойкота от ст-конституционните си задължения поради 

рана на някои негови членове
ссданисто на Съвета не 
състоя поради липса па кво
рум и по този начин е осу 
етено днешното

Председателство ю

се13 часа иВъв вторник, в 
30 минути, 
на Председателството 
СФРЮ Д-Р Борисав Йович 
даде следното изявление:

„Искам да уведомя 
ки граждани на Югославия 

обществе
ност , че работата на Прс 

на СФРЮ

председателят * Непрекъснато, повече от 50 часа, студентите от Белград заедно със средно 
школцитс, а подкрепени от студентите в Ниш, Крагуевац, Нови Сад, Прнщина, 
Бор и Суботнца, проведоха мирни демонстрации, като изтъкнаха свои искове 
Народната скупщина на Сърбия на маратопната сн сесня прие студентските иско 
ве като основателни

на
заседание

нана
СФРЮ.

Днес също трябваше да 
се състои редовно заседи 
ние на Председателството 
на СФРЮ заедно с предее 
датеянте на републиките и 
покрайнините, па което три 
бваше да продължи разпи* 
ждансто на политическото 
бъдеще на страната. И го- 

с отложено

всич

зне“ няколко десетхилядни демонстран
ти — студенти, средношколци и гражда 
ни, отстояваха исковете на студентите, 
като при това проявиха високо съзнание 
и не допуснаха никакви инциденти.

След оповестяването, че студентските 
искове са приети изцяло и че формиращ 

комисия, която да установи най-до 
всичко е ставало по 

демонстрациите от 9 март, на- 
заключе-

и югославската Ма 10 март т.г. след обед, белградс
ките студенти започнаха мирни дсмонстр 
гидии в студентския град, ма 
тъкмиха свои искове, в които доминира
ха иска да сн подадат оставки или 
бъдат сменени директорът 
редактори па ТВ Белград, да сп подаде 
оставка или бъде сменен министърът па 
вътрешните работи па Сърбия Радмило 
Богдаповин, да се освободят арестувани
те демонстранти и Вук Драшкович, учас 
тии1^1 в демонстрациите от 9 март, да се 
даде възможност па независимата телеви 
зия да продължи с работата сп и ир. 
Народната скупщина на маратоипата сп 

след бурии разисквания, прие сту 
искове като основателни.

д седател ството 
като орган, който е пай-от 
говорен за положението в 
страната, е парализирана до 
такава степен, 
ящите драматични 
телства в страната то пра 
ктически не изпълнява кон 

зал/,л-

копто па

да
и отговорните

че в наето- 
обетоя I шта .3стоверио какво 

време на ,
родните представители приеха 
пие да отидат при студентите и сами ги ( 
запознаят сьс своите решения. С това 
официиално прекъснаха студентските де 
монстрации, въпреки че една група най- 
упорнти счита, че техните иско%е не са 
изцяло приети. "Именно те търсят остав
ката на министъра на вътрешните работи* 
Радмило Богдановнч, въпреки че Народ 
ната скупщина прие закълючение да се 
установи конкретна отговорност на всиЧ 
ки събития ст 9 март, а след това да се 
подвеждат под отговорност виновниците 
за злополучен нте събития. Новата сесия ' 
па Народната скупщина е 
20 март т.г.

ва заседание 
поради бойкота на някои 
членове па Председателство 
то на СФРЮ и на едни от 
ония, които бяха повикани 
па заседанието.

При тези
по искане от съюзния 
рстар за народна отбрана 
свиках смешно 
па Председателството 
СФРЮ като върховен 
мемдант .на въоръжените си 
ли, което ще се състои вся 
нага. За решенията па вър 
ховното, . командуваио по 
въоръжените сили общест 
леността ще бъде и и форми 
рама навреме.

ституциионните си 
жсния и отговорности.

Завчера беше свикано за 
седание на Съюзния еьвет 
за защита на конституцио
нния строй като компетен
тен орган на федерацията 
да обсъди състоянието 
сигурността, която с, как 
то е известно, от ло-дълге 
време застрашена в много
кратна на страната и

предложения за

обстоятелства 
сек сесия, 

дентскитеСръбската общественост в продълже 
пие „а няколко дни мосредстаом телеви 
зията има възможност да следи хода ма 
сесията, да види и чуе противоположни 
изказвания па народните представители 
и окончателно да чуе за дотоаора между 
пародиите представители по жизпспотре 
птяшите въпроси па сръбското общес-

"°’Все докато траеше сесията, па „Тера

заседание
пана ко

да
насрочена $а 

(Ст. Н.Р' '
подготви 
заседанието иа Председател 
ството на СФРЮ, което бе 
ше насрочено за днес. За

Страници 3
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СЪБИТИЯТА В СЪРБИЯ СЛЕД Д1И0НСТРДЦИНТЕ В БЕЛГРАД ОТ 9 МАРТ 1991 Г.
ДЕМОНСТРАЦИИТЕ СА ОТКРИТО И ДИРЕКТНО НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ

УСТРОЙСТООТО НА СЪРБИЯ Н НЕЙНИТЕ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИ
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА ДЕМОНСТРАЦИИТЕ В БЕЛГРАД НА 9 МАРТКАЗВА СЕ МЕЖДУ ДГУГОТО В ОТЧЕТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА

причинили огромни поли
тически, морални и матери 
ални щети и в значителна 
степен накърнили 
гета на Република Сърбия 
и на сръбския народ както 
в страната така и в чужби

чужбина, че органи- 
вътрешните работи 

са интервенирали 
но, и че те са причината 

човешките

та и 
те на

компетентните ни и лъжливи и че отговар 
ят на предварително изгог 

„на вената стратегия на сили 
те, които се намират зан, 
опита да се дестабилизира 
Сърбия, а в този случай им 

възмо- аха за цел да дискредити 
рат органите на вътрешни 

ако не се зачита стаиови- те работи и тяхното обви и 
щето на тези органи за ми яване за стълкновенията,
стото за провеждане на де които имаха тежки после

дици.
Организаторите на демон 

страциите, от друга страна, 
имаха за цел и да се внесе 
възможно повече конфуз
ия и хаос. От началните ис 
капия за обективно инфо 
рмиране, с наблягането за 
оставки на ръководителите 
в РТВ Белград бе очевид
но, че СПО и неговият ли 
дер Вук Драшкович не би 
ха били доволни с това, за 
щото крайната им цел в 
същност беше насилствена 
промяна на властта в Репу 
бликата.

страна на 
органи на гр. Белград и Ре 
публиката Сърбия, че 
СПО ще падне цялата отго 
ворност за застрашаване го 
на обществениред и мир 
и за всички други 
жни негативни последици,

В отчета се дава подро
бен преглед на събитията 
от 9 март в Белград. Гово 
ри се за предупреждения
та и предварителните мер
ки, щото „мирните“ 
нстрации на Сръбското дви 
жение на обнова и прид 

го опозицион-

брутал
автори

за повредите, 
жертви и унищожаването 
на имуществата, 
но е, че 'работниците 
Министерството на 
шиите работи на Републи
ка Сърбия на пълно са сп 
азвали своите законни пъп

демо Евидент-
на на;

— че тези събития са 
посрещнати с огорчение, пр 
отест и револт от всички 
прогресивни сили, а особе
но от сръбски^ народ вън 
от Република Сърбия, но 
и с масова подкрепа на ор 
ганите на Републиката да 
изтраят в предприемането 
на всички с Конституцията 
и закона предвидени мерки 
за защита на Републиката, 
нейния интегритет, сигурно 
стта на всички граждани, 
за поддържане на общест-. 
вения ред и мир и създа
ване на условия за норма
лен живот и работа;

— че министерството на 
вътрешните работи навре
ме е изготвило и провежда 
ло план за акцията съглас 
но с утвърдените със зако

вътреружаващите 
ни партии да не се превър 
не в хаос и стихия. Но, во 
дачът на СПО Вук Драш
кович и неговият щаб 
зачитат нито едно решение 

на вл

помощия и със своето по
жертвование решаващо са 
допринесли за отбраната на 
застрашения 
нен ред в Републиката.

Без разлика на повода
на представения митинг и 
на съдържанието на извик 
ваните и носените лозун
ги, в Белград на 9 март е 
направен опит да се реали 
зира сценариото за насил 
ствено рушене на легално 
избраната власт в Републп 
ката и на нейното консти- 

устройство.

не

на легалните органи 
астта и с всички сили и ср 
едства успяват „мирните“ 
демонстрации да се превър 
нат в насилие и анархия с 
човешки жертви и много 
повредени милиционери и 
демонстранти, с огромни 
материални щети от невн 
ждания вандализъм на де 
монстрантите на Драшко
вич по улиците и площади 
те на Белград. Те безмилос 
тно унищожават хубавия 
Белград, устремяват се сре 
щу милицията, от която от 
немат оръжие и опожаря
ват возила, разбиват и пля 
чкосват белградските мага
зини, нападат обектите 
на ЮНА.

конституцио

Освен това. Миинетсрсг 
вото на чьгрешмтс рабо
ти на РелуЗшп Сърбия на 
9 март повечз пьгн чрезст. 
общения се обръщаше към 
обществеността, Трудейки 
сс да дошлите-е за успоко
яване на ко юженрсго 
Белград.

Правителство- > на Репуб 
лика Сърбия пцлоспю прие 
отчета на Министерството 
на вътрешните работи п е 
Република Сърбия вев връ 
зка с рушител пит е демон
страции, ор^ни «прани на 
ден 9 март т. г. в Белград 
от страна на СПО.

Правителството преценя

туционно

За синхоонизираиостта па 
акцията насочена към съба 
ря не на легалната власт в 
Сърбия, свидетелствува и 
солидаризирането на един 
.брой опозиционни партии, 
както и на албанските се 
цесионисти в Космет със 
съмишлениците на СПО. За 

и това най-добре говорят из 
явленията на водачите на 
сепаратисткото албанско 

По-нататък в отчета се движение за връзката на
казва: „До ескалация и ва тези демонстрации с враж
ндализъм на демонстранти еското действуване в Косм
те се стига и без разлика ет, насочени към рушене 
н а обявата на представи- на държавата Сърбия. Мо
телите на СПО, че сборът же да се каже, че речите
ще бъде „мирен“. Не са на водачите на СПО и на 
помогнали нито повече пъ- определени опозиционни 
ти повторените предупреж- партии със своето съдържа 
дения към организатора от ние са крайно тенденциоз

г-

За подготовката на един 
такъв сценарий говореше и 
въвеждането на мобилно 
състояние в партията на 
СПО, както и многобройни 
те милитантно насочени 
налози на Вук Драшков- 
ич, изпратени до местните 
и окръжните отбори на 
СПО.

Затова изцяло могат и да 
се отхвърлят тенденциоз
ните и лъжливите обвине
ни* на водачите на СПО и 
на някои други опозицион
ни партии, както и на вра 
жеските кръгове в страна

на права и пълномощия.
Правителството на Репуб

лика Сърбия, съгласно сво
ите пълномощия, ще пред
приеме всички необходими 
мероприятия така че в ко 
лкото е възможно по-кра
тък срок да се санират по 
следилите от тези демонст
рации и да се утвърдят вси 
чки релеватни обстоятелст
ва, които са довели до тях, 
както и виновниците 
бъдат наказани“.

ва:
че тези демонстрации 

открито ипредставляват 
директно нападение срещу 
конституционни* строй 
Република Сърбия и срещу 
нейните легално избрани ор 
гами;

— че демонстрациите

в

да
са

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ ОР 
ГАНИЗИРА ГОЛЯМ НАРОДЕН МИТИНГ НА УСТИЕ

— Със своето 
и работа трябва да 
жем на всички агенти 
чуждестранните сили, 
то са против Сърбия иЮго 
славия, че винаги можем 
да отбраним свободата и 
мира, каза Драгутин Зеле- 
нович. Петар Шкундрич по 
дчерта, че нашата власт не 
е смеяла по-инак да постъ
пи защото би дошло до ли
нч, безвластие и недемокрг* 
ция, и кой би бил отгово
рен освен легалната власт. 
— Нито

поведение 
пока-

вежда развойната й програ 
ма.

ва плана, който цяла изгоч 
на Европа трябва ца 
рли в изостаналост на 19- 
-ия век и най-важното — 
че някои световни сили ви 
ждат вакуум в Източна Ев 
ропа и желаят, със си «та и 
пари, да доведат на власт 
сателитски мариопетски ре 
жнми.

хзъ-на Генералният секретар на 
СПС Петар Шкундрич ка
за, че групи на екстремис
ти не могат да настъпват 
от името на народа. —За
почнахме да възраждаме 
Сърбия, а те сега искат да 
ни спрят. Когато не можа 
ха по-инак, тръгнаха с тоя 
ги, камъни, па и оръжие 
срещу демократичната вл 
аст в Сърбия. Шкундрич за 
яви, че сръбският народ ня 
ма причини да се разделя 
като изрази желанието „пи 
то една майка повече

СЪРБИЯ Е ПРОТИВ кои-

Изтъквайки в началото на 
„Ние, сръбскитеречта си 

майки с векове пазихме и 
запазихме сръбските 
ленмд, а движението което 
от нашите деца прави я*»и 
чари лъжовно се нарича 
сьс сръбско име, Сръбско 
движение за обнова', Мил 
ка Живкович, работничка 
с I Земун заяви че СПО с 
нашите деца прави опипа, 
което правеха албанските 
сепаратисти. На ми шита, 
на който според груби пре 
цепки имало над 100 
ди души, говори 
Кресоевич в

потсо
едноумието, нито 

разрушителното безумие не 
са бъдещето на Сърбия --- 
изтъкна Радоман Божович. 
Михайло Швабич: — Сър
бите никога не бяха на ко 
лене, па не ще и сега.

да не
заплаче, нито сълзи да пу
сне“. СПС особено се обръ 

подчер-. 
тавайки че те са нейното 
бъдеще а «ие това бъдеще 
днес отбраняваме, каза той.

Радоман Божович, 
ден представител и предсе.

правителството 
във Войводина каза, че сце 
нарият на стълкновенията 
отдавна е известен и че 
всички ония които своята 
подривна роля наричат де
мокрация,

Сърбия
крепа на антисърбската и 
антиюгославска

ща към младите,

Когато за пръви път 
успеяхме да обединим Сър 
оия и когато казахме, че 
всички сърби ще живеят в 
една държава, в Белград се 
случи предателство и бе 
забит нож в гърба й. Тази 
оценка изнесе на митинга 
на Социалистическата 
тия

наро
-41 шя 

Рлдивоедател на
името на сър

бите от Славония и Ьлра
ня Посланикът на СПС от 
Е о. с во и Ме гохи * 
рад Игич с остри цумноце 
пи демонстрациите на Сръ 
бското движение за обнова, 
подчертавайки подкрепата 
която са пм оказали други 
врагове на Сърбия и Юго
славия. Говориха и предсе
дателят на ГО на СГ1С Ми 
хаило Милошевич 
с-.ърът за иятусфп* 
шан Маткович.

ЛСивс-^ пар
на Сърбия, който бе 

организиран на 11 т.м на 
Устие, председателят на 
Председателството на Сър- 
биа Драгутин Зеленович 
а я обаче не е и единстве
ната, нито най-острата вс
ред множеството 
правени по адрес

всъщност ру- 
и дават под-шат

коалиция.
Подпрелсе пател ят нз СПС 

академик Михаило Марко- 
вич. покрай другото 
за причините 
и външните

други от-

ската опозиция , а най-мно 
го на арестувания 
дател на Сръбското 
ние

говори 
поради които

на И М11ПИ-
Ду-

Председа
телят на СУБИОР па Сът. 
бия Михаил-) Швабич ;к-д- 
чс} та какво ппедегавляр&т 
за Сърбия Косовският 
К; .раджорд же, 1Д 2 1914,
и 1941 година

и вътрешни 
врагове на Сърбия концен 
тират силите си за да я 
разбият. Той посочи чети
ри причини: изключително 
то географическо полож.е- 
ние на Сърбия, тежнението 
на Сърбия да обедини це
лия си народ, противно 
ватиканските, 
и различни

предсе 
_ движе

за оонова Вук Драшкович.
Според думите на Зелено 

вич правителството„ деноно
щно търси възможности да 
се установят покъсаните 
връзки със света (Руската 
федерация . Франция, Ита 
лия) за да може

като каза чс 
ст 1 бите нико не са били 
на колене, па не 
М-юс пред оня чт 
дят пред Вук Драшковг.ч и 
Л‘.у командувдг.

на ще ни 
които се-хабсб\р*лки 

други планове, 
се осъществя

да се про след това че
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Събитията в Сърбия иед демонстрациите в Белград от 9 март 1991 г.БОСИЛЕГРАД
БАБУШНИЦД

ОТГОВОРНОСТ ТА 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ
ОСЪДД Н КРИТИКА

И в Бабушнишка община 
бе отреагираио срещу 
падение на демонстрантите 
в събота, на 9 март т. г., ка 
кто впрочем и в останали 
те среди ма Републиката — 
с остра осъда и критики 
Между другото 
март, на събранието на ме 
стпата общност в Бабушни 
ца бе осъдена споменатата 
демонстрации, в която пад 
маха и две же; гви.

Проведе 
дачме на местния отбор па 
Социалйстическа-а 
на Сърбия в Бсбушиши, па 
което бе подчертано, че. па 
чина, па която сс е демон 
слрмрало ма 9 март изоб
що не е в реда си, за кое
то свидетелствува п криво 
пролмтието. 
чип за решаване на ггоабле 
мите и недоразуменията е 
демократичното

На някои от студентски 
*1е искове бе дадена подк ре 
па, както впрочем заклю
чи рамо сутринта Скупщи 
мата на Сърбия. Конкретно 
се подкрепи гршщипа 
мирен начин да се уреледат 
проблемите, слсд това 
се види кой с виновен

събитията от миналата съ 
бота и виновниците да 6 д 
а* подведени под отговор 
пост за станалото. Тук 
кч мнение, чс и във връз
ка с информирането тряб
ва да се разисква.

ма

са
По повод демонстраци- 

1001 В БелгРВД от 9 март 
1991 година Общинският от 
оор на Социалистическата 
партия, Общинският 
оор на Съюза 
и Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в 
Босилеград на 10 
проведоха

ганизаторите и участници 
те в демонстрациите

Сърбия.
Смятаме, че е крайно вр 

еме Сръбското 
за обнова (СПО) да бъде из 
хвърлено от регистъра 
политическите организации 
и да бъде забранена дей
ността му поради очевид- 

му антиконституцпо! 1- 
пи действия.

Поздравяваме всички до 
сегашни мерки п активно
сти

попте
от зь 11натрешността на ла

Сг. Н.за
от- движеннена бонците

СУРДУЛИЦАна

Да се забрани дейността 

на СПО
семарт т.г. 

съвместно за
седание. Участниците 
седаннето осъдиха 
кнте

II засе-

парти«[в за ните
вандал с- 

демонстрации и изп
ратиха телеграма до пред
седателя на Република Съ
рбия, на държавните 

нч на Република 
и на Председателството 
СФРЮ да се осуети ванда 
лекото разрушаване на 
ободолюбнвия и миролюбн 
вн«я Белград и да се осигу 
ри мир на гражданите на 
Белград и на пяла Сърбия, 
понеже всички сме обезпо

орга-
Сърбпярепубликанското пр 

авителство и Главния от
бор на Социалистическата 
партия на Сърбия, 
държанието на телеграма-

9 март т. г. Общинският от 
бор на СПС на ]0 март е 
провел извънредно заседа
ние, на което осъди ван
дализма на демонстрантите 
и намеренията на организа 
торите да сваляг легитим
ната власт в Република Сър 
бия.

На същия ден в следобе 
дните часове в залата на 
Народния 
е състояло 
рание с участието на око
ло 500 граждани Пред уча 
стниците в събранието са 
говорили 
вич, председател 
ската скупщина, Градилшр 
Стоянович. председател па 
ОО на СПС, Мнодраг Пе- 
шич, председател на ОО на 
Съюза на бойците и пред 
ставител на Съюза на кому 
нистите — движение за Юг 
ославия. Единодешно са 
осъдени вълненията в сто
лицата и е оказана. безрезе 
рвна подкрепа на ръковод
ство на Сърбия, Председа
телството на СФРЮ и на 
Главния отбор на СПС. До 
държавните органи в Сър
бия е отправено предло
жение да се забрани дей
ността на Сръбското дви
жение за обнова.

Граждани ма Сурлудица 
остро са реагирали срещу 
демонстрации ге на опозици 
опийте паргнп, които бяха 
организирани в Белград па

па Правият па-
Ето съ св

договаря
не.„Нан-енергично 

ме вандалските
осъжда- 

демонстра 
иии, които се състояха на 
9 март 1991 година в Белг- 
рад с цел да се свали

ДИМИТРОВГРАД
ксеин и застрашени от ста 
пялото в Белград.

И този път подчертаваме 
голямата загриженост 
жителите на многонашюиа 
лната Босилеградска общ
ина. голямо мнозинство от 
които са граждани от бъл 
гарската народност, за еди 
нството на Сърбия и то в 
момента, когато 
ръководство полага макси
мални усилия за разреша
ване на жизнените пробл 
еми на нейните гражда
ни и за опазване на гЬе^е 
ративиа юг°слаппя.“ М.я.

по Това лн е движение
за обнова

насилствен начин легитим
ната. власт в Република Сь 

Затова търсим вед
нага. да бъдат арестувани 
ръководителите на всички 
опозиционни партии—уча
стнички в демонстрациите, 
след това да се отзоват на 
родните представители в 
Народната скупщина на 
Сърбия от редовете на опо 
зишюнните партии. кото 
взеха участие в демонстр 
ациите, както и да се подв 
едат под отговорност ор-

университет с< 
протестно съб11Рроня

Милан Велччко- 
па Обшия

Така наречените мирни 
демонстрации на опозици
онните партии в Белград 
на девети март, превърна 
ли се в разрушителни, са 
повод за постояли разне 
квг.ния и всред димпптров- 
градчани.

а толкоза призиви с неде 
мократпчнн средства и 
начин да се търси осъще 
ствявапе на .свои цели! Сп 
оред видепото на телевизи 
ята такъв вандализъм с 
непримерсн за нашето об 
щество. Според мен имало 
е много начини с мирни 
средства, с диалог в легат 
ните органи, в Скупщина
та да се намери решение. 
В такава икономическа кр 
иза такъв вандализъм и 
разрушителен хаос пак ще 
се стовари па гърба на ра 
ботииците. Това трябва да 
зная.' лидерите на опознай 
ята.

нейното

ДИМИТРОВГРАД ВЕРА ТОНЧЕВА, заета в 
конфекци я „Свобода“: 
в« не е за говор! Страш
но! Това към нищо не по 
ди. Имаме деца всички и 
как не им е..жал за тези 
деца, за тези млади 
които страдат, 
те* се държат отзад, заши 
теми с телата на други. То 
ва което видяхме по ули
ците ма Белград след мина 
пане на членовете па цвнж 
еиието за обнова (СПО) из 
общо не с обнова, а

То-

Горно Понишавне 

осъжда вандализма хора 
а „главни

А. Г. К. Г.
даните в трит* общини, с 
който от тях се търси да 
не позволят да ескалира ка 
къвто и да е национали
зъм и да дадат принос и 
Сърбия да бъде изпяло по 
бедено насилието и хаоса.

А. Т.

По повод „мирните" 
монстрации в столицата на 
републиката и страната. Из 
пълнитс..лият отбор на СПС 
и Председателството 
СУБНОР в Димитровград на 
съвместното си заседание на 
9 март изразиха протест пр 
отив
ма на опозицията 
бия, които тя манифестира 
а Белград.

де-
ЖЕНИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАхаос.

Против разколннците 

на Югославия
ИВАН СОКОЛОВ,па също

зает в „Свобода“: Толкова 
клетви в демокрация 
името па Вук Драшкоонч.

ог

насилието и ваядализ 
в Сър-

ПРИ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛ СПС В РАЙЧИ 
ЛОВЦИ Председателството на 05 

щмпеката организация 
жените в Димитровград на 

заседание па

разколннцитеосуетяване 
на страната и преднзвнка- 
телите на гражданска вой
на. Търсим да се премах
нат всички препяствпд за 
изход от политическата и 
икономическа криза.

На следващия ден, т.е. на 
10 т м. представители 
СПС и бойците от Димитро 

лрисьствуваха па пр 
събрание в Пирот 

което от името па пасе 
в Лиротска, Бабу

паФОРМИРАНА МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯна
проведеното 
4 март тази година (която 
действува в рамките па До 
мократпчпия форум па Об
щинския отбор па Социади 
етическата партии\ бе даде 
на пълна подкрепа па Пред 
содптелствотб па СФРЮ, 
Ю МА

вград Преди всичко. пашите 
активности ще

През миналата седмица, 
Устава ма Социа- 

паржя

отестло програмни 
произлизат от програмите 
активности па Соцпалпсти- 

нартпя на Сърбия, 
колективен

съгласнона палистическата 
Сърбия, при местната орга 
низания на СНС в село Ра

лението 
шнишка и Димитрвградска 
общини бяха най-остро осъ 

насилствените и раз- 
акции па члепо

За ред, мир и сигурност 
на всички граждани, преди 
всичко в Хърватско, дава
ме подкрепа на мерките на 
П редседателството 
СФРЮ, конто са необходи
ми псе докато не се прем.а 
хиат причините за това. 
Също така даваме пълна 
подкрепа на юНА да обез 
печи мирно разрешаване 
на кризата в унисон с кон 
стптуиноннте и законни въ 
зможпости за наш общ и 
мирен живот сън .на паши
те деца“, казва се в теле
грамата на димитровград
ските жени изпратена до 
П редее; штел ството 
СФРЮ. Съюзният секрета
риат за народна отбрана н 
председателя на република 
Сърбия.

ческата 
на която сме 
член
чим към 
зачлснуваис па младежи в 
редовете па Соцйалистичес 
ката партия 
културпо-за 
който почти бе замрял в 
местната ни общност и ра 
зре/нанапето на всички ко 
муиалпо-битови проблеми. 
Недопустимо е ние млади
те да бъдем само 
наблюдатели па събнтииита 
в местната ни общност, а 
да се пс включваме актив
но в разрешаването им — 
1 юдчерта Стоиме!юв.

Инак, Секцията на младе 
в село Райчилошдн зае 

ета е единен организирам 
облик па младите в общим. я.

БосилеградскаНчиловци
община, бе формирана

секция. Секцията 
актив

дени 
рушител ни 
вете

Активността ще пасо 
по-пататъшното

и председателя ма 
република Сърбия за (Обез
печаване па мирен н равно

мл намаи симпатизиантите
опозиционни нар-

адежка 
има десетина души,повечето 

тии в републиката.
От събранието бс изпра- 

телеграма до пай-ви- 
в републиката

правен живот ча всички 
граждани в Югославия.

„VIнс, жените от Димитро 
вградска община 
ме дълбока загриженост ^ и 
страх от най-новиге сьбн- 

в Пакрац, повдигайки

па Социалисти- 
IТа учреди 

па кое-
ни чвеиовс развитие на 

бавни я живот,•огкота партия.
оъбпан'.телмото

то присъствуоаха 
жи засега все още неонре 
делени или симпазианти ма 
Социалистическата партия, 
бе избрано колективно ръ 
ководство от 5 души и ут
върдена ориснтаниопиа 
ограма за по-нататъшна ра 
бота За ръководител 
секцията бе избран Стефан 
Стоименов, а за негов заме 

Живко Велинов.

тнказва-теиа и младе-шите органи 
и федерацията, в която 
се дава подкрепа и се тър 
си да осуетят

опозицията да осъще 
си и да

им

ТИЯспо<| глас против хадезеов 
ското безумие и призиви па 
гражданска пойна, против 
разколннците па Югосла
вия. С нашата загриженост 
е и пашата решителност ла 
се запази единството и су

и не позвол
пасивнияТ на 

отви намеренията II 1>
цредизвика хаос и пра ж да 
нека война. В телеграмата 
съшо така сс изтъква, че 
се лава подкрепа на псич- 

нредпристи мерки ог сг 
рана на държавните орга
ни и ЮЙА та въ.твърщал.- 
на мир и спокойствие в 
Белград От събранието бе 
отправен и призив до »ра«

ма па

вегсепитста па страната.
Търсим от Прсдседатеяот 

пото па СФРЮ. съюзните 
органи и юНА да иредирм 
емпт конкретни мерки в

ки стмик
/|\”1 а

За по-нататъшиитс зада- 
активности па секция 

подчерта: А.Т.чи и пата.Стоименовта,

Страшша 5
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА ПЪТИЩА И КОМУНЛЛ НО-ЖИЛИЩНА ДЕЙНОСТ В 
ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА

Голяма комунално 

битова дейност
Имачс какво да се похва 

ли Фондът за комуналпо- 
дейност 

През из

НЕ СА ЗАБРАВЕНИ И БУ 
РЕЛЪТ II ДЕРЕКУЛА...

ме е на желаното равнище.
През изтеклата 

се положиха големи усилия 
и за подобрение на подос- 
смабдяването 
петел“, като за целта е из 
граден резервоар край „Ма 
настирчето“.

година
жилищна и пътна 
в Димитровград, 
теклата година бяха изгра 
дени редица улици, прока-

През изтеклата 1990 годи 
на е изграден и пътд Лука 
вица — Невля в дължина 
от 3 300 метра като >з нас 
тоящата ще продължи към 
Зарнни воденици.

в кв. „Чуй
рана е 
мрежа в повечето улици. 
Направени са и отсечки от 
пътища почти във всички 
райони: Димитровград 
свърза с район Висок с мо 
дерно асфалтово шосе. По 
строени са пови километ
ри път и към Г Невля, за 
вършен е пътя Смиловпп— 
В. Одоровци, към Тр. Оло- 
ровци... За целта са израз
ходвани над 35 829 Ш ди

канализационната

се
Извършена е и сапацпя 

па „Строшена чешма“, оста 
ва сега да се спазват пред 
видените хигиенни 
вания, за да може и вода 
та на „Строшена 
да се ползва за пиене.

Голяма радост изпитаха 
и дерекулчани с изгражда
нето на път^ Власи — Тръ 
.нски Одоровци в животшс 
пата долина на р. Ерма. 
Пътя продължава да 
строи към Звонска баня. 
До края на 1990 година \до

НЗИСК-

се
чешма“

нара. В НАСТОЯЩАТА ГОДИНА
' ' ' ’ --УахД-.

Асфалт и до Поганово
Тази радостна новина ни съобщи Небойша Иванов, 

директор на Фонда за пътища и комунално-жилищна дей 
ност в Димитровград тези дни. Както изтъкна той, и този 
път е влязъл в плана за изграждане на пътни съобщения.

Ако стане така — ще бъде добре за 
Поганово и Драговита, които досега

жителите на
имаха неприятности 

с превоза. Именно, поради голямото нагорнище в Пога- 
новско ждрело, направено още при прокарването на пътя
— щом падне сняг — .рейсовете не могат да идват в По
ганово, но само до Погановски манастир. Това става, 
по желание на водачите, както понякога се мисли, но 
поради хлъзгавия терен.

Може би сега е момент

не

и напълненото корито на По 
гановска река да се поочисти При прокарването на тра
сето на пътя преди десетина години, не се води сметка и 
огромни скали и земна маса бяха нахвърляни в коритото 
на реката. И сега тя се провира между камъните прн 
устието си в р. Ер*ла. Обаче при по-големи 
тя приижда и се излива, като отнася чакъла 
го прави негоден за съобщения- 

Сега е удобен момент — 
поне в частност да се санира.

дъждове — 
от пътя и

тази грешка да се поправи, илиПътят за Висок през Видлич

като позволяващ© времето 
— бешеВ Димитровград са асфа 

улици:
„22 дивизия“, „Братство-еди 
нство“; тротоари на ул. 
„Маршал Тито“ от центъра 
до Ул. „Божко Буха“, про
дължението

прокаран и учас
тъкът от този път в 
жина от 3 200

лтирани следните ГРАДОУСТРОЯВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАДдъл- 
метра. На 

и 50% от 
работи са завъ

този участък 
землените В „границите" на две решенияршени, а на места 
радени и подпорните 
ни. Тези

са изг 
сте-

дни строителите 
вече отново_ се огласят и 
с идването на пролетта — 
работата ще се засили.

към улица
„Хр. Ботев“, сетне „Зелето 
река“, „Едвард Кардел“, 
„Сребърна“, докато отчасти 
са построени улиците „Пе
ти конгрес“ и „Нишава 11“

В монотонията на после 
диото заседание на 
ниската скупщина в Дими 
троьград 
звика точката от дневния 
ред определена като 
цедура за отменяване 
валидността на 
та за

пространствата, че те 
съвременни 
вени решения, 
правят за

устройствен план кой го то 
гава все още не бе започ
нат да се работи.

Въз основа 
ння са
циното кафене,

са
Общ- градоустройст 

които се
вълнение предн- по-дълъг период 

от време и ще бъдат вклю 
чени в

РАБОТИ В ГРАДА... на тези реше 
реконструирани ГаИзградено е и двумесгие 

то на р. Нишава в центъра 
на Димитровград, за коя
то цел Република Сърбпя 
отпусна 3 000 000 динара.

„про- генералния градо предвиденаФондът за
пътна дейност прави 
ми усилия и за подобрени 
ето на хигиената в града.

Построена е атмосферна
та канализация край ста
рата болница в Димитров
град, а значителни средст
ва се отпускат 
налац» за 
хигиената.

комунална и 
голе

решениния 
частни(детайлни) гоа 

доустройствени решения 
на някои части от. града 
и да се вземат решения за 
това“. Между другите 
тични решения споменати 
са градоустройственото ое 
шение за Занаятчийския це 
нтър и площада в 
на града. Тези две 
стройствени

час
Построен е пътят от Сми 

ловци до В Одоровци 
лжина от 3400

на дъ
на „Кому- 

поддържане на
метра, като 

е направено асфалтово пла 
тио. Остава още да

центъра
градоусе нап решения саприети преди три 

тири години и тяхната 
лидност все още 

-■ това при 
не (и плащане 
ка) на тези

рави отклонението до Гуле 
новци в дължина от 700 
метра. Направен

или че-
ва-В каква степен тази за- е в сила.е и учас

тъкът от пътя във Висок 
(Вълковия — Д. Криводол) 
на дължина от 2200

Освендача се 
виси най-много 
лното

осъществява —- за приема 
за изработ- 

решения бе 
казано, въз основа на Зако 
на за план и

от комуна- 
предприятие, но фа

кт е, че хигиенатаметра все още
уреждане на
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РАЗХОДКА ПО ДЕРЕКУЛА
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ЗА СТРАХ ■ ■ ■
Ако не е вярно — не е и лъ 

жа. Да пътувате тези дни по до 
липата на р. Ерма с каквото и 
да е превозно средство, няма да 
се чувствувате кой знае 
приятно. Щом заминете Държи- 
иа и Комйе започвате

* §4$
колкощ ш§■

да извива
тешия към скалите които зака
нително се изправят от двете ст 
рани на шумящата и надошла 
малко от снеговете Ерма и прос 
то нямате време да се любувате 
ма живописната природа.

Истина, природата, макар п 
нсповмта от пролетна премяна, 
си е хубава, по щом по асфалго 
вото платно започнете да гледате 
как се търкулват малки и по-го 
леми камъчета, някак ви става 
студено около сърцето.

Водачът на „Нивата“ на Фон 
да за пътна и комунална дейно 
ст в Димитровград Райко Митов 
е опитен и познава, така да се 
каже всеки метър от пътя, но...

Беше четвъртък, 6 март. Ре 
шихме да посетим участъка на 
пътя от Тр. Одоровци — Звонс- 
ка баня- където вече се работи.

От Власи до Тр. Одоровци на някол 
ко места с мъка минахме. Особено на из 
хода от ждрелото на Ерма при Трънски 
Одоровци
ще“ на пътя имаше и по-едри 
та „нивата“ едва се проби, 
тоянно си „прииждат“ нови камъчета 
и чакъл... Но какво да се прави? Едва 
ли, поне засега тук може да се направи 
нещо, та движението да бъде съвсем без

Димитровград

КАНАЛИЗАЦИЯТА 

КАПИТАЛЕН ОБЕКТ
През изтеклата 199С годи 

на когато става дума за ко 
мунални дейности безспор 
пс най-мчого е работено 
върху изграждане на кана 
лнзацнята в Димитровград. 
През миналата година ка- 
нализационата мрежа е об 
хванала огромна част от 
1рада, така че днес се про 
стара на дължина от 6300 
метра. В улица „Сутйеска* 
прокарани са 811 мосра, в 
улица „Младежки бригади“ 
221, в „Джуро Сапай- 321, 
в улица ..Нишава* 1060, в 
улица „8 март“ 218 метра. 
Първомайска“ 318 в кварта 
ла на гумарската проми
шленост 645, „Вада“ 548, ули 
ца ..Георги Димитров“ съ
що 548, улица 25 май 511, 
„Милентнева“ 477 , „Пети 
конгрес“ 108, „Васил Лев- 
ски-‘ и „Видое Смилевски“ 
369, в улица „Мота Пияде“ 
381 ив „Божко Буха“ и 
„Врело“ 81, относно 92 ме
тра.

ква полза поради подвод
ния терен. Сега без канали 
зация са останали около 15 
на сто от градските улици 
и то част от улица „Мом
чил Войвода“^, сега „Цари 
бродски партизански 
ряд“) и няколко улици 13 

„Петърлашки

от-

Подпорна стена на пътя Тр. Одоровци—Звонска банярайона на 
път“.

булдозериста Рангел яначк°вич от Пред 
приятието за пътища в Ниш. Попитахме 
го как спс^ри работата и има ли труд
ности?

За досега направената ка
нализация изразходвани са 

износсредства
10 806 387 динара.

От тази сума 
динара са от местното са
мооблагане, а останалите 
средства от Фонда и от ра 
зни други извори. Най-голя 
ма част от канализацията е 
направило 
„Водомонт“ от Ниш и, ка- 
кто изтъкват във Фонда, за 
рекордно късо време.

на от
Там край „живото свлачи- 

камънн, 
Пък и пос-

— Ами? Трудности има. Най-голяма 
трудност е този лош скалист и стръмен 
терен. На места стават свлачища и щом 
отхвърлим свляклата се земя и камъни 
— идва нова — казва Яначкович.

2 460 000

— Опасно ли е за живота?
— Как да не? А именно сега, кога 

то започват да действуват подпочвените 
води, очакваме и по-голе.ми проблеми, за 
щото теренът е нестабилен.

— Работили ли сте и на по-тежки

опасно.предприятието На току — прокараното трасе от Тр. 
Одоровци към Звонска баня намерихме

С ползата от канализаци
ята в смисъл на появи на 
епидемии непосредствено с 

изправността

терени?
— Да, обаче и този тук може да се 

отнесе към тях...
Оставяме Яначкович да си гледа ра 

ботата. „Нивата“
да се изкачи на билото на рида, 
се пречи на хубавото слънце.

— За тази махала от Одоровци няма 
обръщал! се към спът-

исвързана 
па градския водопровод. За 
това Фондът винаги когато 
поставя канализация, а во
допроводната мрежа е до- 
траяла.
През миналата 1990 година 
по този начин са подмене
ни 840 метра 
ни тръби и то в улица „Ва- 

Левски“ 534 метра и в 
гумарската

напъва сили и успяха 
кой гоОт какво значение е из

граждането на канализаци
онната мрежа в града ке с 
нужно да се говори, 
пак, ако се знае, че допре 
ди дзе три години едва ли 
имаше градска 
ция, а епидемията ог пре
ди известно време 
пълното значение на 
лизацията. Особено в онези 
райони, където и бройните 

не оказваха пика

Все подменя тьроите. да има зима — 
пика си Митов?

— Да. По-рано имаха големи трудно 
стп, а сега, виж път им правим почти 
до сами къщите им. Само малко да „из
гладят“ нагорнището...

— Дали „нивата“ може да се изкачи?
— Сигурно. И сега може 

камо ли когато теренът се изсуши...
Оставихме посещението

водопровол-канализа-

ноказа
кана-

сил
квартала 
промишленост 305 метра.

на

да мине, а
А. Т.сенгрупи

на тази маха 
ла за друг път, когато времето е хуба
во н когато имаме

нататък към I 
друг бог Припекло

възможност. Продъд- 
банята. Отзтьк 

слънцето,

улицата опаснанерешени, 
за бройните ученици.

на плодада и 
един

но уреждане 
дадено съгласие на

фурнаджия Да ст
рои фурна до рампата. Си 
оменатата моиотония Ра> 

на Обхцияс-

жихме 
рида -

Д за собствениците 
гаражите значи продължа 
нане срока за бутане зл 
още толкова време.

начастен теренът здрав и 
през есента строежи напълно в 
добро състояние. Направихме кр 
ъгом в Звонска баня 11 се вьрна 
хме обратно. Щом започнахме да 
се спускаме но опасния дяч на 
трасето, не отделяхме очи от дв

«завършените
БЕЛЕЖКА

би директора 
кия фонд за комунална це 
йност Небойша ИВАНОВ, 
питайки първо дали са при 

или само са 
и значи

всичко това нрИмайки 
сдвид интересно е да се по 
сочи образложението ма И.» 
пълнителния съвет доста пс 

до Скупщината в което 
„понеже е в 

па теме-

Чували в шахтите...емат решения 
открива процедура 
ли приемане иа решения 
та стоп“ за всички строи 
телни активности на Фон
да в границите на 
патите две решения,

площада и Ули' 
Тито от плота 

изхода из града. От 
положителен дока 
приеме генерал п- 

план,

по ижещата се пръст, камъни.. во
да, която и най-много е виновна 
за нестабилността на терена.

се казва, че 
ход изработката 
рален градоустройствен 
ан и предстои негово прме 

и понеже сьщестлу- 
гра/юус- 

пс сс

Немалка беше изпод мадата пи, когато работник 
„Водомонт“ от Ниш влезе п канцеларията па дн 

ректора
— Друже директоре, пс 

улица „Джуро Салам" намерих шахтата запълнена 
с найлонови чували, картонени кутии и с какво ли 
още не?

пл иа
ма Фонда за пътища, видно развълнувай:споме- 

п ре* Тук ще има много работа до 
като се дойде до „сигурна“ осно 

казва техникът Райко Ми-

зиам що да правя?! Намане,
частичниди всичко 

ца Маршал
вашите
тройствсни решения 
съвпадат с предложенията 

гсисра
ва

да до 
говора е

.. — а може и след го- 
(което е по-

тов.градоустройствен
план, предлага да сс 

посочените реше

ия
Възмущението ца този работник е наистина 

пал кой знае по кой път да се попитаме: защо така 
небрежно се отнасяме към изискванията иа хигие
ната? Дали изобщо тези несъвестии граждани, кои
то слагат такива отпадъци в шахтите см помислят, 
че и при най-малки дъждове запушването па 
щнте може да предизвика сериозни шеги.

сиг Спуснахме се на асфалтовото 
платно в Ттъиски Одоровци и сл 

пристигнахме

лен
приемат
пия“. ед половин час 

в Димитровград.
значи неЗа процедура 

става дума.
И така, те речем, 

приказките няма край- а 
па гражданите материал 

пак да г/риказват как с го 
можем нищо 

положително

месец,
дяна и повече 
вероятно). На практика, за 
жителите на улица Марш 
ял Тито, (бивша Найцен 
Киров) и преките няколко 

значи още го- 
I без тротоар 

на турисгичес- 
и по време

съ-па

Небрежно отношение се проявява пс само към 
шахтите: запалват се и контейнери, често пъти бок

место Тро^Па Г ,ГорС 
Такова отношение, преди всичко, говори лошо за 
нас като граждани.

Притурката подготвиха: 
Алекса Ташков н Матея 
Андоноа

датоваулици, 
дина 
и по време

дини не
разрешим

" Но..'.ФкоН ш пита грпждп

и повече
иакия сезон «.„линяДЪЖД и кал, лначи яходна 

та врата в града осгав.1. нитс.
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ЕНИТЕ В ЦЕХА НА ЕИ И В 
НА КВАРЦ?

В СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Загуба от 10,6 милиона динара Инициативи същ* 

ствуват, решенията 

са неизвестни
а хляб в това предприятие 
заработват 154 работника. 
Загубата в строителното 
предприятие „Изградил“, е 
около 120 работника, въз- 

па 560 хиляди дина-

Ьоси-От стопанските предприятия и кооперации в 
леградска община: „Услуга“, Ветеринарната станция, „По
беда“ и „Квалитет“ миналата година приключиха с поло
жителен баланс. Останалите отчитат загуба. Поради обща 
неплатежоспособност, нередовно 
доходи и текущите дългове

се заплащат личните п
лиза
ра, а дървообработвател ло
то предприятие „Бор“ с 99 
работника, края иа изтек
лата 1990 година приключи 
с дефицит от

„Босилеград“ от Босиле
град, която възлиза иа 4 
милиона и 370 хиляди ди
нара. Тук иначе работят 
265 души и допреди някол
ко години това предприя
тие бе носител иа1 стопан
ството в общината, В те
жко, дори безнадеждно по 
ложение е изпаднала и ст 
роптелиата

Въпреки, че подробен 
анализ за .стопанисването 
през изтеклата 1990 година 
все още не е изготвен, го
дишните баланси на стопа 
нските предприятия и коо
перации в Босилеградска 
община (без трудовите еди 
ници, работещи в рамките 
на предприятия от вътреш 
ността), не донасят охрабря 
ващи резултати. Деловата 
1990 година стопанството в 
общината приключи със за 
губа от около 10,5 милиона 
динара и по отношение мл 
предходната година загуба
та е увеличена 10 пъти. То 
ва е факт за всеобща тре 
вега. Още повече, чс п опс 
зи предприятия и коопера 
ции, които според годишни 
те баланси са отчели и яка 
кви положителни резултати 
са с твърде малка акумула 
ция, а това неблагоприятно 
се отразява и върху осъще 
ствяването на редовната де 
йност на предприятията и 
ведомства от обществена
та дейност и, че няма поч
ти никакви надежди дефи 
цитът да бъде погасен.

Според годишните балан
си, без загуба са само ко- 
мунално-усложното пред
приятие „Услуга“, след то
ва Ветеринарната станция, 
частното предприятие „По 
беда“ и кооперацията „Ква 
литет“, в които са заети об 
що 35 души. Останалите 
предприятия и кооперации, 
които представляват истин 
ска опора на босилеградс- 
кото стопанство са с нега 
тивни финансови резулта
ти. На плещите на 666-1 е 
заети е натоварена загуба 
от 10 милиона и 554 хиля
ди динара.

Най-голяма загуба отчете 
общественото предприятие

_ Доколкото ЕИ закрие цеха, съществуват възмож- 
шшциативи обектът пак да се ползува. Ако така-467 хиляди кости и

ва съдба сполети и цеха на 
райе на кварц считам, че една 
кости е тези работници да минат на 
ското строително предприятие „Изградня 
ко Спасков, председател на ОС в Босилеград.

Електребосна“ за експлоатн- 
възмождинара.

Да кажем и това, 
рали
нособност, почти във всич
ки предприятия и коопера
ции вече няколко 
нередовно се заплащат лг-г

от май-сериозните
работа в босилеград- 

казва Спас-
че по 

всеобща пеплатежос-

мссеца
но че страйните пазари, 

приемането на толкова ра 
ботна ръка до значителна 
степен ще спре и мнграци 
ята, понеже 
стана би могли да сс помс 
сят и в по-големите селски 
центрове. Предлага се обу 
чение на двадесетина ра
ботници да поеме „Диана“ 
от Стара Пазова. Това нре 
дприятие обаче не 
в Босилеград да разширя
ва дейността си и 
случай (ако не се намери 
друго предприятие) босиле- 
градският цех би работил 
самостоятелно. За открива 
не на такъв цех са необхо 
дими 3 487 580 ДМ.

Председателят на ОС з 
Босилеград посредством на 
родния представител в Па 
родната Скупщина на Сър
бия МИЛУТИН БОГДАН О- 
ВИЧ предложи на „Църве 
на застава“ в Крагуевац в 
цеха на ЕИ да произвеж
да части за автомобилна
та промишленост.

занаятчийска Съдбата на 50-те заети в 
цеха за 
ПВЦ-кондеизатсри, както и 
в цеха за експлоатиране ма 
кварц, който е в състав на 
„Електрсбосна“. от 
все още с неизвестна. По
точно, все още не е извее 
тно (официално) дали 
зи цехове и занапред ще ос 
та пат да работят в съста
ва па тези 
Неизвестността е още по-

;ппроизводство

5 ДО юпо
Яйце,

хе

поемапредприятия.

в тозиголяма, ако се има пред
вид, че работниците в це
ха на ЕИ не работят 
май, а тези от „Електробо- 
сьа“

от

от октомври 
палата година и

ми
не тези 

предприетия досега не гхр 
едприеха каквито и да е 
мерки за решаване на съд 
бата на цеховете и на ра
ботниците в тях.

— Досега не предприема 
хме някои

Горската секция — Босилеград

кооперация „Граджевинар“ 
— колектив който досега 
не знаеше за загуба. Пона 
стоящем тази кооперация 
отчита загуба от 2 милио
на и 786 хиляди динара. В 
какво положение се нами
ра този колектив от 32 ду 
ши, говори и фактът, че 
вече три месеца заетите по 
лучават само гарантирани 
заплати и че, при окръж
ния стопански съд е отпра 
вен иск, кооперацията им 
да бъде закрита.

чните доходи и текущите 
дългове, а заетите от стро
ителното предприятие „Из 
градия“ и занаятчийската 
кооперация „Граджевинар“ 
са на списъка за гаранти
рани лични доходи.

Когато говорим ‘ за годиш 
ните финансови баланси 
на босилеградските стопан
ски предприятия и коопе
рации, се налага да под
чертаем и това, че имат 
осъществена, а ненаплате- 
на реализация. Обаче фа
кт е, че повеч^то дължат 
те на други, отколкото дру 
ги на тях, което също та
ка потвърждава тежкото 
им положение.

по-значителни
крачки понеже все още ня 
ма официален отговор 
тези предприятия дали 
закрият цеховете или не. 
Имайки обаче

от
ще

предвид ко
лко време работниците 
тези цехове не работят, се 
наложи да раздвижим ини 
цпативи и да търсим реше 
иия на общинско

в
— Наскоро ще проведем 

разговори в Крагуевац и 
доколкото „Цървена заста
ва“ поеме тук да разшири 
дейността си считам, че'поз 
блемът ще бъде решем Ко 
гато това

равнн-
казва председателят 

на ОС в Босилеград СПАС 
КО СПАСКОВ. - 
то Електронната 
леност в Ниш се откаже от 
обекта и от работниците в 
Босилеград,

(засега) три 
разбира се, и възможности 
работниците пак да започ
нат да работят и обетът 
да се ползува 
ва той.

Една от

ще
Голяма загуба отчита и 

общественото 
„Автотранспорт“ 
тът тук възлиза ма 2 мили
она и 370

предприятие
Дефгщи-

Доколко казвам, 
предвид, че повечето рт се 
гашните работници в цеха 
на ЕИ са метални работни 
ци, че „Застава“, т.е. „5 се 
птембар“ от Сурдулица ще 
поемат не само организа
цията на работа, но и вси 
чки други задачи в произ
водството ^и пласмента—по
дчертава Спасков, като за
яви че ще се наложи

имам
проми ш

хиляди динара, М. Я.
съществуват
инициативи,

ДИМИТРОВГРАД

Акции на „Балкан“ в акционерното 

дружество за автомагистралата
подчерта-

възможностите ве предприятието за чора
пи „Чорапара“ от Лесковац, 
което в Босилеград 
цех за чорапи, да монтира 
в обекта машини

•търсенето на решения да 
се включи и Републиканск 
ият фонд за икономически 
неразвитите краища.

Работническият съвет на 
туристическо-гости л н ичарс 

кото предприятие „Балк
ан“ от Димитровград тези 
дни прие решение предп
риятието да влезне в със
тава на акционерното дру 
жеетво за. строене, поддър 
жане и експлоатации 
бъдещата

Инициатори за 
на такова акционерно 
жеетво са Институт ьт 
пътища на Република Сър
бия и общественото 
приятие

имасъздаване 
ДРУ

се окаже за нужно в пред 
стоящия период ще бъдат 
увеличени и акциит с 
„Балкан“.

и да се 
произвеждат чорапи Имай 
ки предвид, че 
„минават“ и на нашия па
зар,

за на
Тези дни . представители 

от босилеградския цех за 
кварц ще водят разговори 
в предприятието в Яйце, ко 
гато трудовият съвет трябва 
да вземе окончателно ре
шение за трудовата едини
ца в Босилеград: дали ще 
остане в рамките на „Елек 
тробосна“ или ще бъде за 
крита?

чорапитепред- 
„Автопът“. Засега Що се отнася до „Балк

ан“, тези дни той активно 
се включва в акцията иа 
Туристическия съюз на об
щината за подготвяне 
туристически проспект на 
града и околията, с който 
трябва да бъдат представе' 
ни туристическите
жности на общината_
лтурно-исторически
сти, природни красоти _•
от интерес за транзитните 

Печатането

гостилничарското съществува възможпредпри 
ятие „Балкан“ се включва 
в дружеството с минимал
ни средства от триста хил 
яди динара, но доколкото

пост числото 
да бъде по-голямо, 
мо 50, колкото 
гашния цех Втората 
можност, според председа
теля на ОС, е в 
монтират машини 
жениа за ръчно 
ство на подни 
Според изготвеното

на заетите 
а не са 

ги има в се
и а

автомагистрала 
от Ниш до Димитровград.

на
в ьз

р.
цеха да се 

и сьоръ 
пронзвод- 
покривки.

I възмо 
ку' 

непио-, — Доколкото 
босна“ се откаже

„Електро- 
от трудо 

вата си единица, съдбата 
иа 50-те работници, ще 
шаваме на общинско рав 
нище. На

у>: пред
ложение от страна ка Нн 
жинеринг" ОТ Нови Сап 
тук годишно могат да се 
произвеждат 30 
тра квадратни 
ривки, а работа 
да намерят към 250 души 
предимно женска работна’ 
ръка. Едно от предимства
та на този цех би била не 
само, че ръчно изработени

пътници.
проспекта, чосвен от „Бал
кан , ще бъде подпомогна 
то и от Общинския 
етически

на рс
хиляди ме 
подни пок-

II мнение съмтури
съюз и Републи 
туристически съ- 

е само една 
първите крачки за 
нзивно развитие 
ма в

1 имайки предвид 
ните 
ботници 
та в

досегаш- 
тези ра- 

да минат на рабе 
общественото строи- 
предприятие ,Изград 
изтъква Спасков.

ше могатканския 
юз. Това разговори

от
по-инте 

на туриз- 
Димитровградска об- телио

НЯ“Хотел „Балкан“ — Димитровград щииа. те подми покривки се 
ят на домашния и

търс 
чуждее

А. Т.
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дове* в^босилег^дс^д^^щ^^обществените фон

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Със скромни, но редовни средства
Според годишните " ®

вени фондове
равносметки

Илия Миланов 

единствен 

„селски“ поет 

от българската 

народност

финансови
Ьосилеградска общинаотчети петте общест- 

имат положителни
в канския фонд за 

щита. От 
6 566 344

детска за
тези средства 

динара са израз
ходвани за детски добавки 
иотнуск по майчинство, 
530 623 динара за редовна 
дейност на детската гради 
нка, а останалите за 
ги видове активности, кои
то са във функция на дет 
ската защита.
Обществен фонд за социал 
на защита:

През изтеклата година то: 
зи фонд е осъществил общ 
приход от 1.577 152 динара, 
от това от общински нзто 
минци 464 966 динара, 
останалите 1 112 186 дина 
ра от републикански изто
чници, От тези средства, сп 
оред финансовия отчет, са 
изразходвани 1 575 994 ди
нара,
динара са 
разходвани. Най-много сре
дства са изразходвани за 
различни видове социална 
помощ на социал ио-застра- 
шеии лица 
нара н 362 383 динара за 
редовна работа на Центъ
ра за социална работа. 
Обществен фонд за култу
ра': Според финансовия от

Въпреки че 
1990 година по 
на предходните се

изтеклата
отношение Дове активности във въз

питателно - образователния 
процес 
И 482 406 
динара са остнали 
ходвани и 
ат „пренесени“ за 
сти през настоящата годи
на. От изразходваните сре 
дства, най-много 11 248 506 
динара са изразходвани за 
личните доходи на 157 зае 
ти, от които 104 са просве 
тни работници, и за други 
видове активности в 
ното образование и 
тание в общината , 
палите 233 900 
други
се финансират от този фо 
нд са в пряка връзка 
основното образование 
възпитание.

Обществен фонд за общес 
твена грижа за децата

ризира с общо безпаричие 
в общата служба на петте 
оощннски фонда в Босиле
град ии уведомиха, че в те 
чение на годината по-голе- 
мн засечки във финансира 
нето не е имало, И общин 
ските, и републикански ор 

редовно са

са изразходвани 
динара, а 377 207 дру-неизраз 
същите ще бъд

активно

гани навреме и 
им обезпечавали 
средства.' Наистина не 
богат живот, 
вено живуркане. При 
както подчертаха в служ
бата, отделно внимание са 
посвещавали върху рацно 
нализацията и пестенето на 
всеки динар.
Обществен фонд 
но образование и 
ние:

нужните
Илия Миланов, работник 

-пенсионер от с. Гоиндол е 
известен на димитровград- 
чани, а и по-широко, като 
културен деец с по-широ
ки интереси: фолклор, те
атрална самодейност, пое
зия. .. Тъкмо поезията из
глежда му е онова постоя
нство, с което се отличава. 
Досега е написал няколко 
стихосбирки, но пито едно

Може би стихосбирката, ко 
ято трябва да излезе, ще 
даде възможност и на дру
ги да преценят.

— Освен това, ти си Ли- 
чо, художествен ръководи 
тел на културно-художест
веното дружество в с. Гоин 
дол, което постигна хуба
ви резултати у нас и чуж
бина (България, Австрия, 
например), а с това спечели 
редица признания..
- Да,

повядва!
— Защо?
— Поради очевидната „не 

коректност и пристрастие“ 
на различни журита и „жу 
рита“, „подкупени“ много 
първи места на селските 
състезания, на които неза
служено загубихме, казват, 
„за косъм“! Затуй на всич
ко отмахнах с ръка. Въпре 
ки болен, при никакви ус
ловия, работих като негьр, 
а други ми вгорчаваха жи
вота. ..

за ано за обикио 
това, ос нов 

възпи- 
а оста 

динара за 
активности, конто

а останалите 1157 
останали лсмз-сза осноз- 

възпита-
и

В на този фонд 
през изтеклата година са 
събрани общо 
динара. От това 3 003 289 ди 
нара, от различни общннс 
ки източници а останалите 
8 823 901 са солидарни сре 
дства на Републиканския 
фонд за основно образова
ние и възпитание. От тези 
средства за различните ви

касата
1 180 196 ди- остана да се про-11 859 613

В този фонд през изтек
лата година са 
7 309 753 динара, от това 
чрез различни видове общи 
нски облагани а 502 425 ди
нара, а останалите са соли 
дар ни средства от Републи

внесени

чет през изтеклата година 
този фонд е разполагал с 
общо 429 401 динара. От 
тези средства за различни 
видове културни активно
сти са изразходвани 401692 
динара, от това 387 355 ди
нара за редовна дейност 
па Центъра за култура, а 
останалите за други видо
ве културни активности и 
дейности на ведомства

занимаващи

В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИЛЕГРАД 
КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦА

ОС ще премахне 

временните мерки
— Зная. Инак цялото 

твое семейство са артисти, 
фолклористи, хороводци и 
песнопейци...

— Да, аз съм „артист', 
ръководител на фолклора, 
съпругата ми Божана 
игреорка, син Славко — фо 
лклорист, дъщерята 
вица — песнопойка (само, 
когато трябва да попълни 
„дупките“ на чужди пропу
ски), внуците Анкица и Бо
ян — танцьори и зетът Сре 
тен технически 
тел от „общ тип“ на на
шия „универсален“ оркес
тър.

и
институции, 
се с културни активности. 
Обществен фонд за физиче 
ска култура: През изтек
лата година общият при
ход на този фонд, както и 
досега, с бил „пай-тънак“ 
само 136 106 динара, от то
ва от общински източници 
132 939 динара и 1950 ди
нара допълнителни средст
ва от републикански изто
чници. За различни видове 
спортни активности и ре
довна дейност ма спортно
то дружество „Младост“ са 
изразходвани 125 072 дина
ра, а 11 033 динара са ос
танали неизразходвани. Съ-

И. Миланов

стихотворение не е публику 
вал в „Братство“. Инак той 
е публикувал редица 
стихотворения в списания и 
вестници 
славия Неговата 
рка „Всекидневие“ се нами 
ра под печат.

— Лично, какво мислите 
за своето литературно тоор 
чество, по-конкретно за 
етичното си творчество?

— Аз работя и само ра
ботя — 
излезе.. .

свои Сла-Делегатите на ОС в Босилеград на 27 септември 
налата година в Центъра за социална работа въведоха 
временни мерки, които след това 
центъра, „понеже ОС не е спазила всички законни разпо 
редби в такива случаи и че тук не са били засегнати об
ществените интереси“. По този въпрос разисква и 
бликанският съд на сдружения труд на Сърбия и според 
неотдавнашното му решение „временните мерки в Центъ 
ра са били нужни и основателни“.

ми
на вред из Юго- 

стихосбиобжалиха заетите в

Репу-
ръководи

по

— Какво мисли 
семейство занапред?

— Готови сме да се актн

твоетота от съдебни институции. 
Те считаха че „Общинска

пиша, па каквотоКъм края на месеца из
тича срока, т.е. валидност
та на въведените 
ни мерки в Центъра за со
циална работа в Босилегр- 

които въведоха делега- 
на Общинската скуп-

та скупщина не е спазвала 
всички законни

— Казват: добри стихо
творения. опусът огромен, с 
I юстично вдъхнове! и 1е.

— Някои твърдят това!

времен визираме отново под усло 
вие отговорните в Центъра 
за култура в Димитровград 
към задлъженнята си да се 
отнасят без пристрастие. .

— Какво означава това?
— Това значи, повече да 

се обърне внимание на са
модейците на село (тук ня
мал! предвид само Гоиндол, 
но и останалите селища), 
където също има „таланти“ 
за определени видове кул
турни дейности. Но тези 
таланти трябва да се „от
глеждат“, а не да се отми
нават тихомълком. Тогава 
и културният живот 
село, а и в Димитровград 
(понеже се касае за край
градски селища) бн бил по 
-богат...

— Твоите 
бъдеще?

— Преди всичко искам 
да видя отпечатана стнхо 
сбирката. Това може би ще 
ме открили да потърся 
„свое място“ под поетично
то слънце на родния край 
Останалото не зависи мно
го от мен: задухът ме из
мъчва, но по-тежък е ДРУ* 
гнят „задух“: 
соваността,
безгрижието не само 
културния, но изобщо към 
селския живот.

д-р Слободии Василев

щите ще бъдат „пренесе
ни“ в настоящата година.

м. я.
разноред 

би, които са предвидени ко 
гато се въвеждат 
мерки, че не е имало муж 
да от такива мерки, и че в 
Центъра не са били засег
нати обществените цели и 
интереси.““ По-точно казано 
потърсиха да се анулира 
решението па ОС.

В неотдавнашното си рс 
Рспубл и ка иск и я т

такиваад,
тите
щина (по предложение па 
обществения 
ник на самоуправлението и 
комисията, която формира 
Скупщината) поради нару 
шените обществени ингс 
реси и самоуправителни пр 
ава Когато делегатите взи 
маха решението за времен 
ните мерки бяха им предо 
ставени няколко неща,- т.е.

които налагат. 
намеса. Едни от

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛ 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКАТАправозащи г-

Общинските органи са и добри, н лоши
отношение па предход

ните години при всички ин 
спекцип сс забелязва подо
брение » работата. Всички 
те обосновават работата си 

утвърдените

Членовете па Изпълнител 
ли а съвет на ОС в Босиле
град дадоха положителна 
оценка па отчетите за ра
ботата през изтеклата 1990 
година па общинския об-

праиозащитпик, об
щипскии СЪДИЯ за наруше
ния и службата за правова 
помощ, па Секретариата за 
управление и общи раортп, 
Секретариата за народна от 
брана, Службата но общес 

приходи II Общинско 
управление и

нощение
съд на сдружения труд па 
Сърбия по случай инициа
тивата на заетите в Цсптъ 
ра обаче казва обратно. 
Той всъщност застава ма 
становище, че ОС е нравил

съспричини,
„външна“ 
тях бяха, че „не същсству 

или пък не са съгласу 
разпрел 

самоупра

върху
закона критерии и норма- 

Подобрена е ефика-
на

1ДССТВСЦ
тнви.
спостта им, а и отношеин 
сто към клиентите значите 
лно е по-добро. Обаче има 
и отделни пропуски и рабо 
тата им, отделно 
става дума за инспекцията 
по пазара и санитар!ю-кому 
палната инспекция.

Членовете па Изпълнител 
съвет дадоха положи- 
оценка и на отчета 

па запла

но постъпила, чс посочени-ват
вани със законни 
елени я повечето 
вителии актове и докумен
ти, че на ползуващите 
стоянна парична помощ не 
са на време доставени ре- 

съ гласувани

те причини за въвеждане 
на временните мерки са би 
ли основателни, че са нару 
шепи обществените интерс 
си и че е било нужно те да 
се въведат.

Председателят па времен
ния орган в Центъра По 

Митрсв казва, че пове-

планове за в
когатоПО

ТИСНИ
то геодетско 
за работата па общинските 

инспекцията
съсшения,

закона, т.е. за повишаван»* 
на принадлежностите 
че Центъра не е изпълня- 

задачи из лей

инспекции 
по пазара,тър

чето от отрицателните при 
чини и Явления 
домство са премахнати. Оч 

делегатите па ОС

им пият 
тел ма
за реализирането 
нуваппте задачи и активно 
сти върху оказване па зд
равна защита при домашни 
те животни, както и та 
още няколко други отчети 
п информации.

саиитарио-кому 
инспекцията попалната, 

трудоустрояване и здравна 
градоустройствена 

та и жилищно-комунална 
инспекцията по

в топа певал всички 
ността си“. При това леле 
гагите бяха на мнение, че 
в Центъра е приет дипло
миран юрист противно 
официалнете документи 
това ведомство.

След въвеждането на вре 
мениете мерки заетите 
Центъра потърсиха

защита,аква се
първата поредна сесия 

този месец)
незаинтере- 

отчуждечието, 
към

на инспекция, 
горско стопанство и лов и 
другите инспекции, действу 
ващи в рамките на Общин 
ската скупщина.

Обща констатация е, че

(към края на 
да вземат решение, с кое
то да премахнат 
ните мерки.

па
п изиъпред

М. я.в В. Б.защи-
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в НЕЗАВИДНОСОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА САПОВЕЧЕ ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ В 
ПОЛОЖЕНИЕРАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГО 

РАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД Числото се увеличава, 

работа нямаЗа юбилея награди 

н признания обаче ще мо-Колко души 
гат да приемат и кога, за
сега все още не е известно. 
Не е известно колко души ще 
получат работа и в

Но, имайки 
че собствениците 

работилници

Боси-

Малко е. число го
помощ. Се

ща (основното и средното', 
предприятията, 
ните организации, 
та, числящите се към ЮНА. 
За тези активности димит
ровградските горани 
лучнли многобройни награ
ди. И по повод юбилейната 
годишнина от създаване на 
гораиското движение, опре 
делен брой членове па ди
митровградската 
организация получиха при
знания.

С юбилариа златна плакс 
та на гораните е награден 
Йордан Маринков, а 
златна грамота

По повод тридесетата ю 
дишннна от създаването на 
Движението на гораните в 
Сърбия» в Димитровград ма 
7 март се проведе, тържес
твено разширено заседа
ние на Председателството 
на Общинската организа
ция на гораните.

Говорейки за постигнати
те резултати през изминали 
те тридесет години,
ДАН МАРИНКОВ изтъкна 
приноса на димитровград
ските горани в залесяване
то на над 380 хиляди хек
тара голини на територия
та на република Сърбия-

сиидикап-
младсж частнаимат „безплатна" здравна защита, 

онези, които получават парична материална 
га от Центъра за социална работа такава помощ * -V 

души, а се разглеждат предметите на осем н 
трудоустроени лица. Най-тежко все пак е .съзнаниет , 
работа няма!

пия сектор.
предвид, 
па частните

както те изтък- 
големите данъчни об-

са по пат шесг поради 
ват,
лагания не се решават да 
приемат повече 
под. въпрос е дали и тази 
област може да даде при-

работницидвама ипжинери 
селско стопанство, два- 
преподаватели по весна 

родна отбрана и обществе- 
четири 
лекари, 
по ед-

В Босилеградскнте пред
приятия, които са изправе 
ми пред големи финансови 
трудности и загуби, работа 
все по-малко има и за зае
тите. За онези, кои то се на 
мират в списъците па фон
да за трудоустрояване в 
предприятията засега 
кой и не размиел5[ После
диците , без оглед кояко
то да са тежки, са ясни: 
увеличава се числото па те 
хноложкия и икономичес
ки излишък и числото на 
онези, които *а пръв ггьт 
търсят работа. Досега ня
колко души останаха без 
работа и се приобщиха в 
списъците на фонда за тру 
доустрояване, а числото на 
онези които търся- работа 
понастоящем възлиза пад 
1260 души.

Вера Костадинова в кло
на за трудоустрояваме п оо 
силеград, казва, че от дело 
купното число незаети 493 
са неквалифицирани, 46 ио- 
луквалифициранн. 624 с тре 
та степен и средно учили
ще, 57 души са с полуви- 
ше училище, а 33 с више 
образование. Всред г.ишис- 
тите има два лесовъдни ин

жиисра,
по

ЙОР- гораиска ма нос в смекчаването на на
болелия въпрос.

Какво дава обществото 
на онези които търсят ра
бота? Онези с трета степ
ен, средно, полувише или 
више
„безплатно“ 
щита, т.е. защита каго и ос 
таналите работници. На 
онези, които са с твърде 
незавидно материално поло 
жение . (без оглед училищна 
та подготовка) се оказва и 
финансова помощ. През ми 
налата година такава по
мощ са потърсили 27 души 
а от началото на годината 
досега четири безработни. 
Едни всред тях са получа
вали тази помощ, други не 
са изпълнявали условие, а 
едни получават и сега. То
ва число обаче е малко — 
само 6 души. Понастоящем 
се разглеждат молбите на 
още осем души.

самозащита, 
юристи и трима 
двама социолози л 
ин инжиинер технолог, ме
ханик, геодетски инжииер, 
журналист, биолог, 
пер по охрана на труда, 
преподавател 
философия, 
ки език и литература, ико
номист. .. Голямо е число
то на онези, кошо дълго 
време чакат работа. Гимна 
зиалната преподавателка по 
история работа търси дори 
от 1987 година!

За безработните, за семе 
йствата им, и на края за 
всички иай-трудното 
нание е че няма работа. 
Босилеградските 
тия и колективи освен ст

ла

със
Анкица Ва ни-

образование имат 
здравна За-

ИН/КИ-

по история, 
сърбс >хърватг-

оъз-

предприя

предприятиероителното 
„Изградня“ през тази годи 
на почти и нямат планове 
да приемат нови работи и- 

Известни надежди съ
ществуват в „Дървена зве
зда“ в Крушевац и в „Чо 
рапара“ в Лесковац, които 
в Босилеград имат цехове.

ци
Петър Митрев в Центъра 

за социална работа казва, 
сигурност, 

на едно лице, т.е. семейст
во се утвърждава въз осно 
ва материалното му положе 
ние и средния чист личен 
доход в стопанството в об 
щината през изтеклия ме
сец . Средният личен до
ход през декември (нови 
данни няма) в босилеград- 
ското стопанство 
3793 динара. Ако е един 
член в семейството той по
лучава 40 на сто от тази 
стойност, два — 60°/о, три 
членно семейство — 75\/о, 
четиричленно 903/о от тазй 
сума, а семейство с пег и

Й. Маринков получава признание

сова, Основното училище и 
Гимназията в Димитров
град. юбилейни златни зна 
чки получиха: Недко Цжу 

и ров, Ранко Станков, Ванче 
Миланов, Стоян Стоилко», 

За Светислав Рангелов, Петър 
Ставров, Милисав Сгоянон, 
Петър Митов, Милан Калад 
жийски, Витомнр Цвегко- 
вич, Илия Петров, Общин
ската скупщина и предпри
ятията „Циле“, „Свобода", 

анга- „Братство“ и „Грация", 
гораните в двете 

учнли-

че социалната
За това време на територи 
ята на общината са ) залесе 
ни над 3444 хектара голи
ни и са засети с треви 
1105 хектара, което са 
най-важните активности на 
гораните в общината. 
същия период са построе
ни 53 километра така наре 
чени горски пътища за по
ддържане на младите гори. 
В осъществяване на тези

В ГИД ДИМИТРОВГРАД

януарските заплати са 

под въпрос възлиза

В условията, в които дн 
ес произвежда каучуковата 
промишленост в Димитров- ка в каучковата 
град, финансите „пресъхв- леност „Димитровград ‘ ня- 
ат“ и налице .е и опасност мат представа как ла раз- 
та да бъде прекратен прои решат проблема. Единствен 
зводственият процес. И до 
като в това отношение чр 
ез заеми и

какво оста:-:) и ако остане. 
Затова в такава сбстаповнаистина значителни резул- 

лати най-много са се 
жирали
димитровградски

проми! ц-

А Т.

повече членове цялата тази 
сума. При условие разбира 
се да нямат други приходи 
в семейството (от пенсии, 
жилища, имот 
пр.). Ако има приходи те
зи средства 
или. пък незаетите 
жат да получават 
ална помощ, 
че не са се и опитали.

път в тази насока виждат 
в консолидация на банките, 
които засега не изпълняват 
истинската си роля и плас
ментът им е на нивото на 

са влоговете. А дали ще се 
издържи до този ден, е, въп 
рос ма кота отговор не 
могат да дадат нито тук, 

за нито в останалите стопан
ски

ТАКЪВ БЕШЕ ДИМИТЪР МИТОВ — МИКА компенсации 
все още се намират начи 
ни да не стане най-лошото 
още по-остър проблем 
личните доходи.

Вече две десетилетия ли
чните доходи тук. се полу
чаваха на 25 в Месеца 
изтеклия месец. Сега вече 
не е така. Изплатен е само

Не е оставил пътник добитък II

са по-малки, 
не мо- 
матери - 

Мнозина оба

■ ■ ■

Коварната смърт преждевременно 
на Димитър Митов _ Мика. Грабна го от нашите редици 
на 50 годишна възраст, когато най-много можеше да съз
дава, макар че той и досега е създал много, защото беше 
много трудолюбив Внезапно си отиде, така

покоен и живота
предприятия в община

А. Т.та. В.Б.личният доход за декември 
и то па два дьти — 

на началото и към края на 
февруари, до като варабот- 

го ките за януари са под въп
рос и не се знае кога ще 
бъдат изплатени. Ако се 
има предвид, че личните 

го доходи за януари вече са 
изчислени I възлизат сред
но на^ 3680 динара, ясно е, 
че най-ниските заплатя са 
значително под тази циф- 

река ра и закъснение го им е го- 
на релсите на теснолинейка- лям удар върху , ниското

жизнено равнище на юлям 
брой работещи.

И покрай всичко

_ _ да се каже,
на работно място. Смъртта го свари зад кормилото 
рейса за родното му село Искровци.

В Димитровградска община всички много добре 
познават. Тези дни и мала и голямо скърбеше за него, за
щото беше много добър. За всекиго имаше добра дума, а 
остарелите жители по нашите села дълго-дълго ще възди
шат за Мико, защото им вършеше големи услуги, ще 
помнят всички пътници, защото никога не се е случило 
Мика да замине пътник!

Димитър Митов — Мика не се боеше от опасности. 
Напротив. Винаги се обаждагце да застане пръв там, 
дето, е опасно. Прокара първия рейс в ждрелото на 
Ерма, когато след махването 
та се минаваше като през иглени уши.

Не щадеше’ сили и когато ставаше дума за развн- 
_ спорта. Беше пръв председател на атлетическия 

клуб „железничар“ като нерядко и със свои средства по
магаше заминаването да спортистите на съревнования. От 
сърце се радваше на успехите и 
сти.

ПИСМАкъм

Циркова арена
Откак е направена авто 

буската гара в Димитров
град, в нейния хол и 
„фонтана“

въпрос до отговорните: за 
какво служи тази чакалня 
— за пътници — без пътни 
ци, понеже няма къде да 
седнат? Следователно: 
най-малко

ту здание, абсолютно
ващо се за предназначение 
то си, задръстено с боклу
ци и нечистотии в него?! 

врата) „фонта Затуй е необходимо час по- 
ната“ е почти цялата обк скоро да се установи так- 
ръжена с високи дъски ъв „живот“ в' нея, според 
(кръгло), сякаш тази чака предназначението (за път 
лня се подготвя за цирко- ници, а не за всякакви пр 
ва арена- Само недостигат ояви“ на млади със съмни 
мотористите със смъртоио- тел но поведение). 
ми^е^СИл*рЪГсВе- И Не вс Впрочем това заслужава 

« ТОВа Една част от накрая архитектонски твър 
*°ва е задръстена с дъски, де красивия й изглед, ако
материалДРУГ строт'елеи не нищо друго!

Затуй искам

при
постоянно не

що се експериментира: ло 
правя, доизгражда и преу- 

чакалпн,
пи

функционалнорежда. Ту е 
чакалня и бюфет и 
Сега в момента.

неползупод. 
началото 

на март, (вижда се през 
стъклените

къ-

тието на
това за

етите тук имат разби оател 
ство за положението, 
не могат да не изкажат не 
доволството си, че няма ра 
збирагелство за. тях, 
то най-напред трчбва 
пълнят общес'/пените 
лженил, коиго никак не на 
маляват, напротив, а за тях

кона всички други спорти-
Беше преди всичко добър — 

къв завинаги ще остане в сърцата ни.човек и другар и ьатота- защо 
да из
задъ

. М. Андонов
да поставя С. Василев, Гоиндол
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Шизическа културз (С)д(о>рф
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА

•4

ТЪЖЕН ПОМЕН
л1арт 1991 година навърша

ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата мила и не 
прежалима съпруга, май та, све
кърва и баба

ДИВИЗИЯ" ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ“

ЧЕЛНИ ПРЕД ПРОЛЕТНАТА 

ЧАСТ НА ПЪРВЕНСТВОТО

На 21
ват

РАИВКА
СТАНОЙКОВАВ Първия кръг на с ьс 1'.е 

занията за Юго-купата, фу 
тоолният отбор „Челик" от 
Ьело поле, Сурдулишка об
щина успешно се предста
ви в Босилеград когато ка 
1о гост победи I тукашния 
футболен отбор „Младо
ст- След срещата с боси- 

отбор, за
оициите на „Челик“ 
ваРя*ме с двата му треньо 
ра: Драган Антич и Пери- 
ца Йованович.

— Амбициите са 
задържим първото 
Ох1 есенния полусезон и ид 
ната състезателна 
отборът ни да 
ва в по-горен ранг. Впроч
ем, и по-качеството на иг
рата през есенния полусе- 
зон, амбициите ни, 
са не само наши, но 
футболистите, са съвсем ре 
ални и осъществими 
дчерта Антич.

Инак, през есенния 
лусезон, „Челик“ с 14 точ
ки и

от село Дукатуспяхме да се 
регионалната дивизия, за 
иас бс успешна. Извърши 
хме подмладяване на отбо 
ра, младите и 
футболисти 
ха местата г~- 
те. Създадохме 
лектиг. и

одържим в ваиович, подчертават, че 
конкурент на техния отбор 
за борба
ция виждат само в отбора 
на „Минералац“ ог Вранс 

баня. Казват, че и том 
разполага с добри 
листи, а покрай това 
и твърде благоприятно ра 
зпределепие на срещите пр 
ез пролетиия полусезон. За 
босилеградския отбор „Мл
адост“ казват, че 
лантлмви футболисти, 
че им липсва физическа по 
дготвеност и
ношеиие на някои футболп 
сти към отбора и футбол- 
ната игра.

Да кажем, че пролетният 
полусезон в Междуобщинс 
ката футболна дивизия Вр 
аня група „юг“ ще започ
не на 7 април, а футболис
тите на „Челик“ - 
на отбора „Синджелнч“ 
Левосое (Буяновац).

Нищо ис може да заличи спомените на нейните бла
городни дела и светъл лик. Този ден ще излезнем на гро
бищата в Дукат където пак ще окичим с цветя и залеем 
със сълзи вечния й дом.

Поканваме роднини

за първата пози-
талантливп 

успешно зае ка и приятели да присъствуват на 
съпруг Стойне и енн Крум със семей

на по-възрастни помена.
Вечно опечалени:футбо-здрав

резултатите 
че са налице. През 
ят полусезон 
това но в спортменско над 
преварвано, а със служеб
ен резултат, само две точ- 

подчерта вторият тре 
ньор Порица Йовановцч.

Подготовките

ко има стиото си.ве-леградския ам-
разго- ссенпн 

загубихме и

има та- На 6 март 1991 годила на 
50-годишна възраст внезап
но почина

но,
■ни да кп: —

място, отговорно от-
за пролети ДИМИТЪРмитов

- МИКА

година 
се състеза- ия полусезон, както ни ув 

едомиха, Антич и йовано 
вич, футболистите от Бело 
поле започнали

I

навреме п 
Понастоящ 

ем имат зачленени 47 фут
болисти и редовно 
дат тренировки на игршце 
то си в Бело поле, а ползу 
ват и физкултурната 
на основното училище в 
Сурдулица. И Антич и йо

организирано.
които 

и на шофьоп в „Ниш-екслрес“ в 
Димитровградпровеж

гостува гпо
като остави своите най-бли 
зки, вечно да тъгуват за 
него.

зала
по-

М. Я.извънредно съотнош
ение между дадените и пр 
пети голове 20:5 се класи- 

Онова 
оп

ра на първо място, 
което дава надежди и 
тимизъм и на футболисти ге 
и на треньорите е, че през 
целия есенен полусезон. ст 
борът се е проявил с пос
тоянна 
ност на

ПРОБЛЕМИ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПОРТ ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Полина, син Деян, сестри: Милев- 
ка, Бойка и Перка; зетове: Гойко, Марко и Богдан; тъща 
Марика, множество роднини и приятели.Недостигат средства

форма и отговор- 
всички футболис

ти, от които над 80 на' сто 
са млади, т. е. които 
болният занаят 
няколко години в 
кия отбор.

— .Миналата 
на година,

Най-сетне се 
дългоочаквана 
нан-отговорните за развитие 
на физическата 
спорта при участието на пр 
едседателя на Общинска га 
скупщина и председателя 
на Изпътннтелния съвет, ка 
кто и членове на Фонда за 
физическа култура и прел 
ставители на клубовете, ка
кто и секретари на Фонда 
и СОФК-а Водено беше и? 
черпателно разискване 
състоянието в спорта, какте 
се констатира, че същест
вуват много проблеми в нс 
го. Констатира се ч.з съще 
ствуват и имуществено-пра 
вови отношения» обектите 
и спортниа център „Па
рк“, което и беше пай 
то спирачка за поддържане 
то на тези обекти.

Също така нс

провелз и 
среща на

вац устава на СОФК-а с но 
вия закон за физическата 

Изнесени бяха и
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 22 март 1991 година се 
навършават

ШЕСТ ГОДИНИ

култура, 
всички проблеми , сьщест- 
вуващи в клубовете — пре . л
дн финансовите. Средства I
та, които се отделят са не ‘ I 
достатъчни за дейността на Л
клубовете
ва да се потърси на друго 
страна, като самофинанси
рането, спонзорството и ра 
знн игри на щастие п пр.

фут 
са „пекли“ 

ьчношес-

културл н
*

състезатол- 
въпрекн че не от смъртта на нашия мил 

и никога непрежалим син, 
съпруг, брат ч близък

Решение гряб-

4*4ПРЕД ФУТБОЛНОТО ПЪР 
ВЕНСТВО В МЕЖДУОБЩ 
ИНСКА ФУТБОЛНА ДИВ 
НЗИЯ — НИШ

V
ЛЮБОМИР
СТОЯНОВ

за
Създадена е и комисия 

от трима членове, която ще 
изработи нормативни акто
ве и ще изучи състоянието 

Решено с в 
време да се проведе 
една подобна среща, 
се иабелязат и

ПОДГОТОВЕНИ
ДИМИТРОВГРАД-

от ДимитровградщВ тях. скоро
оше

ЧАНН? като
Преждевременната му смърт ни остави във вечна 

тъга по Него, неговата добрина, човеколюбив, синовна и 
бащннна обич. иреданност.

Поклон пред светлата му памет!

Опечалено семейство СТОЯНОВИ

•чес конкретни
задачи за преодоляванеПриключи зимната 

за и на 17 март „Асен Бал
кански* ще излезне на зе
ления четириъгълник, 
ето започва борба за 
ки. Димитровградчани про 
ведоха подготовка,

изпау-
съществуващите трудности.

с съглаеу- Д. С.къд
точ

а
макар

ТЪЖЕН ПОМЕНи не изцяло по предвиден
ия план, защото пямаха въ 
зможност да отидат 
ъи града.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 1 април 1991 си навър
шават

ПЕТ ГОДИНИ
от преждевременната смърт 
нг. нашия обичаи и никога 
непрежалид!

изв-
Подготвяха се в 

„Парк",
Иа нашиц скъп съпруг, ба
ща, свекър н дядоспортния център 

при неблагоприятни клим
атически и други условия.

ОДИ1-
ДРАГАН

БОЖИЛОВ„Асен Балкански“
ра и две срещи — за Юго 
—купата с пиротски „Прог 
рее“ (0:0) и също с пирот
ски „Драгош“ (3:3).

До започването на иролс 
тния дяло на първенство 
ще се одиграят мач и с 
„Ком“ от Годеч (НРБ).

В първите два кр7,га ди
митровградчани 
първо на „Борац“ в Първа 
Кутина край Ниш, а сетне 
в СвърЪиг срещу едноимен 
ия отбор. И (гг двата ма
ча едва ли ще донесат то

(1934 — 1991)
о/ с. Дукат, Боснлсградско ТОДОР 

КОЛЕВ , 
-ЦОЦАНн«*. 25 март т. г. (понеделник) се навършват 

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта му когато ще излезнем на гробници а и Ду
кат и още педнаж ще се преклоннм пред светлата 
памет.

\
гостуват:

Годините минават, а тъгата >* спомените 
нашите сърца но нашия обичан н мил Цоцан!

На 31 март (неделя) 1991 годиш ще 
вил вечен дом в димитровградските гробища, 
жнм цветя и ще го залеем със сълзи.

ОПЕЧАЛЕНИ:
майка Любпнка, байт Милко, браг Драган 
мпогобройни роднини.

остават в
Времето минава, тежко с, ПО нйкога ис ще заличим 

спомените на Твоето човеколюбив и обич към нас. Тво- 
йта доброга и дела, които Ти дължим вечно ще пазим.

Каним роднини, близки и приятели да присъствуват 
иа 40-днев)1ИЯ тъжен помен.

посетим него- 
щс поло*

чки, защото тези противни 
ни са силни. Обаче, може 
да стане и някоя изнена
да, За/но да не?

и останалиОпечалено семейство БОЖИЛОВИ
Д. С.

Братство * И март 1991
Страница II



забаваХ&М&р* сатиРа *
СТЕФАН МАНАСИЕВ

— Какво? Други кръчми ли?
болници/ в които лекуЖЕРТВА — Не, строят 

ват и такива като вас.
_ По дяволите! Няма да

повече, щом се налага
собствените ми пари.

пия мито 
да ме ле-(хумореска)

— Бели рози, нежни рози—и... До- 
бърден, може ли една малка?

_ Може, чичо, макар че не
Заповядайте!

капка 
куват със

— Чакайте, ме се 
пиете още, ала пс, 
за общото благо, така да се каже, раз
бирате ли?

_ Но, 
да разбера!

— Ей сега ще ви обясня: вие, значи,

на обществото,

гневете! Може да 
за да се напивате, а ЦЪРВЕНН

БОГОМОЛЦИ
бива,

вие вече сте на градус...
айтс ми още една голяма, за— Благодаря.

_ Извинете, но бихте ли казали за
що пиете?

_ Защото в гърлото ми е сухо.
— О, вие ме разочаровахте, 

хте съвестен гражданин нямаше да 
напивате, поради...

Д

така да се каже,сте алкохолик... 
пиенето оказвате помощ 
за да има повече жилища, детски ясли, 

покриват разходите за деца!а.
какви деца?

Ако бя-
се

с които се
— Какво? Разходи — за— А за какво?

— Защото производителите трябва да 
пивница

Нали се грижим 
общата каса?

— За изоставените, 
за тях, плащайки от ■

— Приятелю, ела да ви 
годаря, че ми отворихте очите.

. и моите две деца са изоставени, 
ми ги моите златни дечица, защого егм 
бил алкохолик. Ура-а-а! Взеха ми ги, а 
всъщност аз ги издържам. И няма 
позволя, те да страдат или да бъдат ли- 

Моля, дайте ми една дво

си изпълнят плана, а нашата 
може да се похвали с добри стопански целуна! Бла 

Та пали 
Взеха

Да ти кажем дека и ние старите селяци
побожни и безгрешни, но ете пощу-

не
резултати.

_ Какво? И аз ли съм положителен?
Но, не съм, моля ви се. Сипете ми още 

голяма!
- Ето, виждате ли, постъпвате доб

ре. Впрочем въпросът има две страни: 
хем вие съсипвате здравето си, хем вна
сяте пари в общата 
строим...

сме некои
вале сме поп и цръква коку сме могли, па сме и 

Ка се сетим що съм боб и ошавки из 
Великите пости има

постиле.
кусал преко Божичевите и 
долина да потече. Па и ние не сме достигнало бо- 

светци постанали, ама имаше пак не 
що од човещина у народо. Имаше и тъгай 
ви работи, ама имаше и стра и грей от бога, на 
поиекой рече: „А, това е греота от бога, па нема 

работим!“

една да
га и не сме

шепи от нещо. 
йна голяма! Искам да направя жертва
за тях!

еля-
от коятокаса,

да го
После ка забрания цръквите и бога, а ко

митетите и комунистите станая по-големи богове 
и цръкви, народо стана бетер от стоката. Кесе 
знаеше ни старо, ни младо, ни мушко, ни жен
ско — бог да чува. Гония ни да не идеме на Си- 
рова и Тодорица, на селски служби, на молебен 
— още що не работия-

Кара-вара, па са гледам како искаят пак да 
върнат народо у цръквите. Оно това и не 
многу сметено — народо е како вода, накаде му 
накривиш
реката, сите са по нея. И ако, това не е лошо. 
Нека се кръстат пред Богородица, да се не кръс
тат пред некой Тенекеджия, ели Абаджия. Друго 
ме е ЯД.

Гледам Ви 
разтърчале за 
таквия дънове, па ми дооди да ракнем, па да за
плюем .

И ТОВА СЕ СЛУЧАВА

БЪЛГАРСКИСЪМНИТЕЛЕН - ГОВОРИ
да търгнете с мене, казал 
милиционерът учтиво, като

щал на босилеградски диа 
лект, който е по-близък до 
български език, отколкото 
царибродския диалект. Тога 
ва все още български гра
ждани не посещавали Ди
митровград, а и онези, ко 
ито посещавали града се 
регистрирали в милицията 
и били известни на власти

Животът пише романи, 
но животът пише и малки 
злободневни теми. За така 
ва злободневна тема гово-

козирувал.
Миле си помислил, че де 

йствително го викат за ня
каква справка и бездаподо 
зира, че е „приведен“ като 
„съмнително лице“ тръгнал 
с милиционера в Секретари 
ята. В коридора го „прев
зел“ Славчо Бошкович, ка
зал му да причака и съоб
щил на началника Райко 
Зарков, че лицето е приети 
гнало.

А когато вратите се отво
рили и Миле влезнал, Гай- 
ко Зарков изненадан, любе 

„приведе-

е
Рят долните редове написа 
ни според една действител
на случка. А тази случка 
е свързана с една преживе 
лица на Миле Николов — 
Присойски в Димитровград 
преди 20 години.

Ето случката.
Преди двадесет години 

Миле Присойски, на чита
телите познат като писател 
от нашата народност, реда 
ктор на „Мост“, посетил Ди 
митровград служебно. Сл
ед като завършил работа
та си решил да посети ня
кои магазини, защото до 
влака имал достатъчно вре 
ме за разглеждане на мага 
зините.

Любопитството му за це
ните на стоките го накара 
ло да посети няколко ма
газина, и на магазинерки 
те и магазинерите се обръ-

натам тече. Една овца рипне ли у

те. я овия сос тулбаците како се 
Божич, Бъдньи вечер, Великден иКой е сега този?

Тези, които следили Ми
ле Николов забелязали, 
във всиЧси магазини се пп 
тересува. за цените и зато
ва доложили на Славчо Бо 
шкович, работник в С"кре 
тарията на вътрешните рабо 
ти. Бошкович изглежда не 
е познавал Миле Николов и 
дал нареждане 
лното лице“ да се доведе 
в Секретарията на вътреш 
ните работи. И тъкмо, ко
гато Миле излизал от един 
магазин сбълскал се с ед
ин милиционер.

— Другарю, вие трябва

че

До онайден тепая поповете, крадная и расту 
рая цръквите. подиграва^ се с бога, некръстени и 
невенчани како телци, а съга докачиле кой дъбо
ва шумка, кой цръвено яйце, па се кръстат и с 
двете руце и палят свечи како кукальки. Смъкна 
ле мешляци до земи, па не мож на цръковната 
врата да улезнат. (Това от постегьето требе да е). 
И прават сметка дека 
трошат яйца, те че излезнат чисти пред бога.

Море сечам се я и на майсторията, ако 
най-улав. я разбирам да 
не човек, па онова 
прави и надругогб.

зно посрещнал 
мия“.

— Миле, ти ли си, изви
нявай, нашите не те позна„съмниге
вали.. .

Така се завършила кома 
ндировката на Миле При
сойски. Кой му е вш-ювек 
когато в Димитровград го
вори български!?

че ни се кръстат и че ни

съм
се покръсти, ама да ста 

що не чини за него,Богдан НИКОЛОВ
да не

ДЕН НА ЖЕНАТА Лъсно е да пощуеш бога, 
щуеш човека. Не са тия полетели 
си очистат душите, но да си

/СЧ.М.ПЕТРОВ------- т:-------------------------------

т/ВЯЮ&<2Ш5Ш7, не е лъсно да по- 
у цръквите да 

мият газо пред на 
за некикви 

е зоро, за нея се йипрат 
и мазнат, а не са се прекъснале да Ьи бог 
ри у катрано.

родо, та да може па да Би изгласуе 
черибошии. За властта

алг'а*г*&,т~,

-КяК '-1Ъ/чМг?.НГ. , 
лв;/уу7> ду? - ) у м няеут/охме сс\ -те си тго-. несва-

!Т/РЯ&7ШЛХ-Ч. Теквия са тия. До обед 
бед у айдучината. Па 
па същите вукодлаци и изелици. Че 
нема да дочекаме таквая власт да не лъже и да 
не иска.

У цръквата, а одо- 
ка погледнеш, а они са си

помрем, па

Стоимен Шляпарата
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