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•ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА

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

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ •
ГОДИНА XXIX * БРОЙ 1492 * 29 МАРТ 1991 ЦЕНА 5 ДИН.

БЪДЕЩЕ НА ЮГОСЛАВИЯ ПРЕДСЕДДТЕЛС ТВОТО НА СФРЮ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ТО ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА «ДСУПЩИНА НА 
СЪРБИЯ

ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА 

ОТ ДЕСЕТ ТОЧКИ
НЕ Е ПРИЕТА 

ОСТАВКАТА
НА д-р ЙОВИЧ' "=”Г'ОТ ГРУПА ЕКСПЕРТИ * ДОГОВОР ПА СЕ ПРПВРПР 94 ЧЕТВЪРТО.

НАДКОЕТП ^ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на РЕПУБЛИКИТЕ,
1ТКпЙкдтии?!?ВА-ДА СЕ НАМЕРЯТ РЕШЕНИЯ ЗА НАЙ- -ДЕЛИКАТНИТЕ СПОРНИ ВЪПРОСИ

Свободно е 
основаването на предприя
тия и фирми п свободнас 
дейността' им при 
условия на терм гори ята на 
общността.

еднакви Народните представители не приеха оставка
та, кодто д-р Борисав Йович бе дал в Председател 
ството на СФРЮ, а която обоснова в парламента. 
Сейдо Байрамовнч, нов член на Председателство
то на СФРЮ от Косово вместо Ризо Сапузщжиу, 
който бе освободен от тази длъжност. Скупщина 
гласува повече закони.

Към края 
дмица в П 
на СФРю се води

на миналата се лючването в европейските 
интеграционни процеси и 
затова републиките , като 
членки на югославската об 
щност постепенно ще съгла 
суват елементите па съвме 
стния си пазар с нормите 
и стандартите на чЕвропей 
ската общност.

ВТОРО:

ПЕТО: Между членките-
на югославската общност 
няма митници а към трети 
страни съществува еднакъв 
съвместен митически ре
жим.

ШЕСТО: Развойната по
литика в отделни области 
може да бъде съвместна.

включва и политиката 
на регионално развитие с 
отделен акцент на изоста
ващите в икономическото 
развитите краища съгласно 
принципите ма политиката 
ма Европейската общност.

СЕДМО: Поради настоя
щите обстоятелства ще се 
води съвместна и твърде 
стимул атпвна политика за 
влагане па чуждестранен 
капитал, която включва, 
когато е необходимо, и 
солидни 
жавитс

редседателството
още ед-

разговор за политичес
кото бъдеще йа Югославия. 
Членовете

ин

на югославското 
държавно ръководство, пре 
дседателят па Скллццината 
на СФРЮ. 
на Съюзния

Народната скупщина, на 
сесията си от 20 и 21 ма
рт т. г. не прие оставката 
на Борисав йович 
стото председател на Пред

ние, нито едно становище, 
което да е в конфликт с 
искането югославската по
литическа криза да се 
шава и реши по

председател ят 
изпълнителен 

съвет и председателите на 
републиките и покрайнини 
те са обсъдили общите ико 
номически функции на бъ
дещата югославска общно
ст въз основа на прехложе 
ния, прехтоженн от грхша ек 
сперти В документа на ек 
спертите 
следните десет становища:

Територията на
югославската общност пре *я 
дставлява съвместен пазар 
и на тази територия е сво 
бодно движението на сто-

рема мя-
демокра

седателството
ки услуги, капитал и ра
ботна ръка. Забранена е дн 
скриминапията па гражда
ните на републиките — чле 
нки на югославската общ
ност от аспект на трудоус
трояването, 
ването и други условия на 
труда.

ТРЕТО: Всички видове со 
бственост са равноправни и 
имат еднаква лозициа 
аспект на условията за сто

са предложени

ПЪРВО: Основен иконо
мически интерес за създа
ване на югославската об
щност (федерация, 
дерация или др.) е устроя 
ването на съвместен пазар. 
Съвместен интерес е и вк-

възнагражда-

конфе гаранции на дър- 
члепкиог

(На 3-та стр.)

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ И ФРАНЬО ТУДЖМАНСРЕЩА НА

ДА СЕ ЗАЧИТАТ ИНТЕРЕСИТЕ 

НА НАРОДИТЕ ЦЯЛОСТНО
Представителите следят изложението на Йович

След девстчасовп 
ваппя със 17 гласа 1гротнв 
п 4 въздържани бе рошено 

Йович да остане 
тази функция, което той н 
ирис.

На кра„ па сесията след 
разискванията въи връзкас 
оставката говори и д-р Бо 
риса в йович,

председателството , па 
СФРЮ. който между дру
гото кала: '

— Благодари пи на голя
мото разбирателство, което 
показахте за обстоятелства 
та, в конто
длъжността член па Пред 
седателството па СФРЮ. зд 
труда и становищата за ко 
нто се застъпвах, както и 
за жеста па оставка, коя
то подадох.

Днес пе е най-важен пер 
сомалппят въпрос, по същи 
йота па проблемите. Тази 
същина е в обществени те и 
1 юднтическитс ,съб1 ГП1Я 
намира в критическо 
ложепне п в опасност 
домете да тръгнат по пътя
КОЙТО
ки и който може опасно да 
застраши интересите на Съ- 
рбн<, и па сръбския народ

Подчертавайки, че е мио 
го охрпОреи от речите па 
пародиите
Борисов Йович изтъкна:

— По чух пито едно мие

оазиси- условията па равноправие 
Никой не оспорваше, че по 
този начин могат най-сигу- 

иа рно да се защитят интере 
епте на Сърбия и на сръб- 

' ския народ. В този смисъл 
никой не одобрява опасно 
то предвестие на политика 
та на свършен факт и сво 

председател сводното едностранчиво на 
рушаване на конституцион 
ния строи, пито оспори, че 
това води към същински 
хаос и безредие в общест
вото.

Видях и пълна подкрепа 
на становищата от доклада 
ми, че интересът и на Сър 
бия и на сръбския народе 
в югославската федерална 
общност, па всички репуб
лики и народи, конто в нся 
желаят да живеят. Конти- 
иунтетът на работа на съю 
зннте институции с нужен 
Без такъв подход не би бил 

демократичен 
път за решаване на криза
та.

Прекъсването с работата 
на съюзните институции си 
орел д-р Йович би било 
шанс нещата да се реша
ват със сила — Много съм 
охрабреи от факта, че и по 
този и ио други ключови 
политически въпроси Наро 
Дйата скупщина бе твърде 
единна. Различията между

(Па 3-та стр.)

д-Рта криза и бъдещите отно 
шения в югославия, разгл 
еждани са главните въп
роси от съдържанието па 
предстояптата среща па пр 
едссдатслитс на републики

кия народ, са от ключова 
важност за 
па * Отношенията, пък и за 
решаването ма 
политическата 
говорът с воден в направ
ление: да сс елиминират 
идеите, които застрашават 
интересите било иа сръбс 
кия било па хърватския па 
род, Цялостно п да се тър 
ся*г трайни решения с пъ 
лно зачитаме па метернчее 
кмте интереси ма народи
те; да се утвърди времето 
за . решаваме па съществу
ващите югославски пробле 
ми, най-късно до два мссе 
па, което ще бъде съвмест 
по предложено на предсто
ящата среща ма прсдседа 
телите ма републиките; ка 
кто и п условията иа за
дълбочаване па 
ческата криза, да се разг
ледат решенията и предло 
жепмята, подобно , па пред 
ложсписто па Стопанската 
камара па Югославия 
промените в работата 
състава 
пълиителеи съвет в преход 
мия период, в интерес ма 
зашита ма страната от ико 
комически колапс.

(Таиюг)

Пред предстоящата сре
ща на шестимата прсдседа 
тели на републиките, кояю 
ще се проведе тази седми 
ца, на 25 март в гранични 
та територия на двете ре- 

срещиали 
иа Рспубли- 

Слободаи Ми 
председателя» 

Хърватско

съвкупността

дъожапно-
крмза, раз

те. папублики са се 
председателят 
ка Сърбия и 
лошевич и 
па Република 
д-р Франьо Туджман.

Въпреки познатите 
лики по 
въпроси, 
интересите па републиките 
Сърбия и Хърватско, отпо 
сно сръбския И ХЪрЩИСКНЯ 
народ, а 
чо отношенията между Сър 
бия »» Хърватско, относно 
между сръбски^, и хърнатс

раз-
фупдамси талпи гс 

касаещи се до

изпълнявамВ няколкочасовия разго- 
както е съоО 

се отнасян г,а 
пъп роси

и икономическа-

имайки и ос;шИл ,вор, който — 
щено клю

на полй-човитс
тичсската

ЧШк

възможен
икономи се

по-
ло-

ио о демократическа
и

на Съюзния пз-

нрсдстппнтслн,

Слободии МилошевичФраньо Туджман и



НАС || ПО СВЕТА И У

ЮГОСЛАВИЯ и СЪСЕДИ ТЕ ЙДЕЛЕГАЦИЯ НА АМЕРИКАНСКИ КОНГРЕСМЕНИ ПРЕ
БИВАВА В БЕЛГРАД ПУШИ ЖЕЛАНИЯ НА ЖЕЛЕВМНЛ0Н1ЕВНЧ ПРИЕ 

АМЕРИКАНСКИ 

КОНГРЕСМЕНИ
опитва, проблемите да лре 
хвърли от болната на здра 
ва глава...

Служейки се с отдавна 
извехтеялиге квалифшсаш 
ви (за сложността на ситу 
асията) и лаишките описа 
пия (за „здравата“ и болна 
та глава“), а същевремен
но амбициозно повдига 
пай-деликатни въпроси на 
междудържавните отношс 

Жельо Желев остана 
на непозволено 
на недоизказаност и без 
аргументациял

С РЕАГИРАНИЯТА В СВЕТА ИДВА И НЕДОБРОСЪС 
ЕДСКОТО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ВРЪХ

\ Самият факт, че са отде 
лени тъкмо две републики 
край

В света по случай съби 
тидта в Югославия през 
последните дни много 
писа и пише. След първите 
вести за

югославско-българс-
граница прави темата 

Тъкмо

се
ката
още по-деликатна.

тези територии, поуките 
са на историята, България 

пъти с войска се опит

югославската ко 
къмнституционна криза 

Белград побързаха миогобр 
ойни прес—екипи, специал- три 
изпрани за международни Ва и през трите средни де 
теми и събития *иа деня, сетилетия на тоя век оста
които засипваха и засипв Ви след себе си. следи
ат света с иай-различни от рани от които 
чети, коментари ' и прецен- още не зарастаха.

историята достатъчно 
гурно говори и за това 
това място този път не ще

на

внщата на Сърбия, 
е. както бе казано, за 
рна, демократична 
основа на коистиеунията 
обоснована развръзка на 
югославската -криза. 1 ост и 
те от САщ наказаха подк
репа от страна па америка 
иските политически п де 
лови кръгове ма демократ 
ичното решаване на нробле 
лште в Югосаазня и по-иа 
гатъшното развитие па от 
ношенията между САщ и 
Югославия каго цялост 

В разговорите с Мило- 
шевич бе изразено лоуспра 
нното желание за укрепва 
не деловото сътрудничес
тво между наши нредпрня 
тия и американски компа
нии и съвме .-дНата зашгге

Пред
СФРЮ

която 
ми- 

и въз
Председателят на 

седателството па 
д-р Борисав Йович, а преди 
това и

чия.иателят ма равнищепредсед
Съвета на републиките и 
покрайнините на Скупщи
ната на Югославия д-р Ми 
ран Медк в понеделник пр 
иеха делегация на америка 
нски сенатори п конгресме 
ни, която оглавяваха се
наторът Денис Деконсини 
и членът на Конгреса Хе 
лен Делич-Бентли. По вре 
ме на срещите бяха сбме-г 
нени мнениа за актуапиите 
политически и икономичес
ки въпроси и пс-нататъшн 
ото развитие на вътрешна 
та ситуация в Югославия 

Председателят на Репуб
лика Сърбия Слободлн

множество 
За това

си-ки.
на Явно оповестяване на ра 

зпадане на определена дъ 
ржава не може да се рела 
гивизира с префикса „веро 
ятно“. От такава неопредс 
леност се въздържат дори 
и все по-сериозните журна 
листи, а такова понятие по

При толкова 
журналистически 
ве и репортажи 
да се очаква някои реаги 
ровки, па и онези по-офи- 
циални от журналистичес
ките, да минат, незабеляза 
ни. Всред незабелязаните 
реакции по случай неотда
внашните събития у нас 
е и изявлението на поедсе 
.пател „ на България Жельо 
Желев.

Вероятното 
на Югославия 
председателят на 
рия, както допълнително 
узнахме, на 12 март в Со
фия. В речта пред 
водещия състав на 
ската народна армия“ пред 
седателят Жельо Желев, 
според официалния орган 
на БНА „Народна армия“, 
казал:

— Въпросът за гаранции
те (националната сигурно
ст — наша забележка) оп 
ределят и събитията на Ба 
лканите, и това 
ното разпадане на Югос
лавия, ситуацията в Сър
бия и напрежението в Ма 
кедония. Сърбия се опит
ва този път своите вътреш 
ни проблеми да представи 
като външна намеса, за ко 
ето няма никакво основа
ние.

множество
тексто-
можеше харчим повече думи.

Бихме
че как употребата на мет 
ода на отделяне на югосла 
вските страни и разделяне 
то на нашите народи бе 
(зло)употребявана още пре 
ди създаването на югославс 

общност. 
А най-драстично бе ползува 
на през средата на 
век когато бе разкъсвана 
Югославия.

Оценявайки като „твъгще 
добри“ отношенията с Гър 
ция. изтъквайки намерени
ето такива отношения 
се установят и с Турция, 
узнаваме от неотдавнашна
та софийска „Народна ар
мия“ Желев е заключил:

— Ситуацията с Югосла 
вия е по-сложна, но вина
та за това не е наша. Ка
кто вече казах, Сърби я се

припомнили оба-

вече при личи на метеороло 
зите и останалите, 
се занимават с прогнозира
не, ясноводство, каквато е 
българската баба Ванга... 
Явното оповестяване на ра 
зпадане 
ва на фору?л на въоръже
ните сили, задължава 
фа на чуждестранната дт-р 
жава,

коитоката държавна

този
„разпадане“ 

предвести 
БъЛ га-

на една държе

ше
да„ръко-

Българ който поел ролята 
на зъл пророк, да бъде оп
ределен като 
и го задължава това хуба 
во да образложи, т.е. задъ

държавник •

лжава го на образложеност 
и — отговорност.

(В. М.)

БУКУРЕЩ: СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТЙ В РУМЪНСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

вероят

ЦЕНИТЕ НАПРАВИЛИ 

„РАЗДОР"
Д. Деконсини и С. Милошевич

Милошевич същ) така 
прие делегацията на аме 
риканския Конгрес, колто 
оглавяваше сенаторът До- 
консини копредседател на 
Комисията па Кон/реса за 
Конференцията за европей 
ска сигурност и сьгрудииче 
ство. В откровения разго 
вор, който бе пропит едух 
на взаимно уважаване и 
разбирателство, особено ст 
ана дума за актуалната по
литическа и икономическа 
обстановка в Сърбия и 
Югославия. Конгресмени 
те се запознаха със сгано-

по време на разговорите
ресованост т влагаме на 
капитал в развойни проек 
ти които ще дадаг принос 
за съживяване на стопанс 
геите активности в Сърбия. 
По време на разговорите 
бе подчертан и взаимният 
интерес за ио-иататътнотз 
развитие на отношенията

По коа това основа — е 
всред първите вЪпроси, ко 
ито се налагат — председа 
тел на една чуждестранна 
държава е толкова упътен 
и така неприкосновен, че 
друга суверенна страна 
„няма никакви основи., за 
преизучаване на своята въ 
трешна, но и външна по
литика, собствената 
зависимост от другите дър 
жави. На правото 
тоянно преизучаване на са
мостоятелността в услови 
ята на увеличаващото се 
междудържавно сътрудни
чество и междузависимост, 
особено в областта на сто 
панството и финансиите?

Неотдавна трима министри на румънското прави
телство, поради сериозни недоразумение и различни 
становища си подали оставки: министърът за индустри 
ална и комерческа дейност Ваташеску, министърът за 
финансии Столожан и министърът за ресурси и инду
стрия Зис. Казва се, че те се застъпвали за най-острия 
вариант за показване на ценитеи сътрудничеството в нау 

ката.
и за почти цялостно 

премахване на тяхното субвенциониране от държавния 
бюджет. В повечето места в~страната са избухнали де
монстрации поради покачаването на ■цените и влоша
ването на жизнените условия. Министър — председате 
лят. Роман се застъпвал

техниката, култура
та и в друштс области, в 
които досега са постш па

си не-

ти значителни резултати. за среден вариант цените 
основните хранително-вкусови стоки да се увеличат от 
1—3 пъти и за по-големи 
не е известно какво ще стане

за пое на

държавни субвенции. Все още 
с оставките и цените.КУВЕЙТ

ПРАВИТЕЛСТВОТО 

СИ ПОДАДЕ 0С1АВКА
САЩ оказват финансова 

подкрепа на Полша
1

Преди всички -- 
отговори трябва да се 
обърне
да на редукцията, с който 
вече в първото изречение 
се поедужи Жельо Желев. 
Говорейки за 
югославска

въпроси и ,

внимание на мето

ГТ/-.ТТ кувейтското правителство преди една седмина ги I
ад Гг°ГВКа- М™«стъР-пРеД-д?телятДваостГкТса
ад ал-Сабах оповестил, че оставката не е подадена 
натиск на обществеността в страната, която инак 
огорчена и недоволна с решаването, т. е. премахването 
1ГГ“ В еМИРа™те- Очаква се ново пра
шат агенциите,6 кувейтелште ^ ^ <“ 
са големи оптимисти 
правителство на

Американският президент Джордж Буш лично 
съобщил, че САщ ще „отпишат“ на Полша 70 на сто 
от дълговете й „като подкрепа за крачките, които Пол- 
“а Р?Дпр“е11а за развитие на демокрацията и свобод 
ния пазар . Ьуш това казал и на полския председател 

Валенса' който бе на посещение в САЩ, като пад- 
чертал. че американците пожела»? на поляците

:"ее преобразованието на икономиката и да им 
таня^Й* «емокРа«Ията“. Буш също така призвал ос- 
«•^^ИТе западни с1Рани да следят примера на САЩ 
гоали°™ипСа° 33 Полша- Той казал, че САЩ са изи- 
ГГЧОВа РОЛя и при преговорите с Парижкия 
™КГаТ° 6 взето Решение Запада на Полша да оп- рости 50 на сто от —
се, че Полша дължи 
33 милиарда долара 
арда долара на САЩ).

съседната, 
той 

репуб- 
каквито и да е 

обяснени я защо „ситуаци
ята в Сърбия“ е по-инаква 
от онази на пример в Хъп 
ватско, или? А „напрежени 

в Македония“ от оно 
или3 ?БОв°На И ХеРцеговина

държава 
от нея отдели две 
лики. Без

под
е

„да

опозиционни кръгове не 
търсят да се формира 

единство. Всъщност, те 
такова правителство

етокогато
национално

търсят да се формира 
„намали“

другото вече,

отДеля само, една република 
— Сърбия.

в
за да се 

управляващата динасилата и влиянието на дълговете. Да припомним, 
48,5 милиарда долара, 

на западните

посочва 
от конто 

мили-

стил.

страни (към 3
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НЕ Е ПРИЕТА ОСТАВКАТА НА д-р НОВИЧ
(От 1-ва стр.)

СКИЯ народ, 
та наша

АКЦЕНТН ОТ ДОКЛАДА НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ В НАРОДНАТА СКУПщИ 
НА НА СЪРБИЯ (20—Ш—1991) ,

парим 1а ма власт 
цвята трябва 
ват, обаче 
въпросите ме се 
като разлики 
основните 
ито значат

но и за Дяла-и опееш- 
съществя-
по тези

изявяваха 
в Целите, в

определения, 
действителен ин

терес на Сърбия и сръбс” 
и» народ _ те са 
ни като

страна 
черта?1011046™6 йович Оставката като 

отпор срещу
разпадането на страната

днес под
Тази сесия потвържда 

единство можем до 
демократн- 
- това бъ- 

върху ефикасно 
пнпаи Аемократично форму 

райе на, интересите
тогаВаЯ " Сръбския народ тогава всички ще
полза. Оставката 
ключително 
бях убеден 
най добре 
Сърбия 
Ваше

ва, че г 
изграждаме по 
чески начин. Ако 
Де влияело 
то и

ко

изразе- 
различни схваща- 

процедурата и ме
тодите за тяхното осъщеег 
вяване. Никой от нас ня. 
м?. право да мисли, че не 
говите постъпки и методи 
те единствено правични 
Всички трябва да бъдем го 
тови за толеранцня 
бпрателство

пия за па

имаме
дадох из- 

затова, защото 
че с този жест 

Ще на'правя за 
и сръбскис народ 

е право да решите, а 
аз ще уважавам 
шс решение.

са

и оаз- 
и в това отно

шение и на различни пар
тийни интереси.

Що се касае

всяко ва-
* НА РАВНИЩЕТО НА ИСТОРИЧЕСКА 
ТА ОТГОВОРНОСТ

изпълнителен съвет чрез своя подпредсе 
дател ги осведомява, че Съюзният изпъл
нителен съвет не се съгласява с евентуа 
лни мерки за разоръжаване 
ините формации в страната. Съюзният 
изпълнителен съвет и правителствата на 
влиятелните държави, следователно, ра
ботят съгласувано. Тези държави мога 
да разбера, те имат свои интереси и це- 

ще ли, обаче трябва да се постави въпро
сът дали интересите на нашата страна и 
ла нашите работници и граждани с ед
на такава политика са защитени или са 
застрашени.

В продължение на сеси
ята Народната скупщина 
гласува повече закони, ка 
то Закона за социалната за 
щита и материалното обез 
печаване. изменение на за
конните актове за фондове 
те за общите запаси и 4 за 
Службата за общественото 
книговодство в Република
та, както и някои акти от 
съюзно значение. Като вре 
менна мярка бе гласуван 
Закон за специален данък 
на дохода на заетите.

Сесията продължи ра
ботата си във вторник, на 26 
март т. г.

до мен, раз 
ликите между партията на 
болшинството и 
та които бяха изразени за 
всеки може да

Преди само няколко дни, в едни твъ 
рде сериозен момент за Сърбия, тази 
Народна скупщина показа, че може да 
бъде на равнището на своята историче 
ска отговорност. Това дава надежда, че 
в политическиживот на Републиката и 
в нейното демократическо развитие 
надделее духът на чувството на отговор 
ност за жизнените интереси на Сърбия 
и Сръбския народ и че те могат и обеза 
телно трябва да ни обединят, без разли
ка на партийната принадлежност.

Необходимо е да направим 
че в Сърби я да се постигне единство, по 
демократически път, упорито и изтрайио 
да изграждаме становища и приемаме 
решения, водейки сметка за интересите 
на цялостта. Ще бъдем достатъчно сил
ни, ако бъдем достатъчно мъдри.

на квазивое
опозицид-

бъдат от 
полза, защото не навлизат 
в глобалните национални
интереси.

— Безспорно е — 
лжи Йович

продь- 
че днес от

кровено пред тази Скупщи 
и пред обществеността 

бяха разоткрити много ис
тини, които не бяха доста 
тъчно

на

* ВЗАИМНО СЕ ШПИОНИРАТвсичко,познати и че това 
може да бъде само полез
но и за Сърбия н за сръб Примерите са безбройни Службата 

на сигурността на Югослави* практиче
ски е разбита и парализирана, така че 
хората от републиканските служби едни 
други повече шпионират, отколкото 
взаимно сътрудничат. Формирането на 
републиканските войски се върши изц 
яло явно. Организираното, но и спонтан
ното въоръжаване на гражданите е все 
кидневно. Нерешителността на Председа 
телството на СФРЮ да се разоръжат ква 
зивоенните организации може да допри 
несе за бързото всеобщо въоръжаване 

скупщини, на гражданите и народа, които губи до 
верие в легалните институции на систе
мата И/сам създава условия за самоотб
рана. Увеличават се страхът и общата 
нервоза, така че само е въпрос за моме 

многопартийните нта когато и непосредствения повод да

ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА 01 
ДЕСЕТ ТОЧКИ * РАЗПАДАНЕ НА КРАЯ НА МАНДАТА(От 1-ва стр.)

югославската общност като 
цяло.

ОСМО: В югославската
общност се съгласува пс> 
литиката в областта на тра 
нспорта, връзките, енергети 
ката и селското стопанство 
и се съгласуват техническо 
-технологнческите системи 
в областта на транспорта, 
връзките и енергетиката.

ДЕВЕТО: На територията 
на югославската общност 
се ползува една съвместна 
валута
на централна 
банка. Съвместната валута 
трябва да-бъде свързана с 
еки. В унисон с това и 
днешните възможности тра 
нсакциите в международ- 
ниа платежен оборот тря
бва да бъдат свързани с

бина. Данъчната система се 
изгражда на единни осно
ви. По началото решения
та по всички посочени вън 
роси се взимат въз основа 
на съгласие на членките на 
югославската

Според друга концепция 
в девета и десета точка се 
предвижда всяка държава 
— членка да има собствена

И без създаването на единни инсти 
туционалии предпоставки в цялата стра
на, във всички републики са проведени 
демократически многопартийни избори и 
формирани плуралнстически 
обаче затова общността като цяло ос
тана безсилна пред агресивността на си
лите, които теглят към разпадане на ст 
раната. Те злоупотребиха своята форма 
лна мощ и осуетиха 
изборй за Съюзния съвет на Скупщина- се стигне до трагични стълкновения, 
та на СФРю с цел с изтичането на тех 
мия мандат още повече да се допринесе

общност.

валута при възможност да 
имат и съвместна валута за 

Съвместнатаизчисления, 
територия на държавите — 
членки на югославската об 

представлява мит-
* СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 
СКРИВА ХОДОВЕТЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
СТВОТО

за разпадането на съюзната държава.
Същите тези републики на Думи са 

за влизане на Югославия в европейски
те институции, а с осуетяването на мно
гопартийните избори за Съюзния съвет 
най-пряко работят против това.

и съществува ед- 
емисионна щност

ническа уния, съвместенI па 
зар, съгласуван с еврепей- 

стандарти и. финансо 
уния в унисон с ггредло 

жените варианти от словен 
ско-хърватскиа модел 
конференцията.

ските
В председателството на СФРю се за 

нимавахме с' въпросите на икономическа 
та политика главно информативно и не- 
системап 1чески, 
рение на постъпките на Съюзния нзпъл 
нителен съвет и неговия 
Всички по-значнтелни ходове криеха 
нас до деня на решаването, а тогава на 
бърза ръка и по правило устно, бивахме 
осведомявани пред настъпването им 
Скупщината на СФРЮ- Обществеността 
се осведомяваше, че са получавали на
шата пол крепа, в поправо Председателс
твото ОРРю почти никога не е имало 
възможност да се изясни, но само бива
ше информирано. Избегвахме да деман- 
тчраме с цел още повече д& не се изо- 
стряват и без това комплицираната обета 
иовка и отношения. Такъв стил в рабо
тата продължава до днес.

ва
на

* ЮНА НА ИВИЦАТА НА ЕГЗИСТБН 
ЦИЯТА

преди всичко благода

председател.
интензивира и улесни работата на 

на Председателството
останалите вьл

отЗа да се Благодарение и на иогибелиата ико
номическа политика и ма общото обедн
яване и банкрота на стопанството, но и 
на съзнателното политическо намерение, 
някои републики приеха решения 
да не изпълняват своите задължения към 
федерацията, а своите автентични при
ходи да задържат за себе, а па федсра- 

да дават толкова, колкото сами

няразширените заседания 
СФРЮ» на които ще се обсъждат

платформа за бъдещата юго
в

роси от съвместната 
славска общност, е направен договор да се про-

на републики-
вече

заседание на председателите 
те, на което трябва да 
най-деликатните спорни 
седание Председателството

информация за резултатите 
бота върху изграждането

югославска общност, 
бъде доставена на Скупщината па

веде се намерят решения за
въпроси. След това зя

па СФРЮ Ще подгот- 
на досегашната ра

цията
решат. Федерацията и нейните органи се 
намериха в положение пай често безус
пешно да молят рпублнките за това ко 
сто по Конституцията и закопа им прима 
длежи. Без никакво съмнение, всичко то 
на е съставна част па 
слепите активности за рушене на федера 
лпите органи п за тяхното тихо лнквп 
дирапе н смисъл па замисленото спои
те! ю разпадане па страната. Като после 
дина на това й ЮНА о доведена до иви
цата па простй егзистеиция.

ви съвместна платфор- 
Тази ин-

на
ма за бъдещата перфидно изми
формация «Де 
СФРЮ-

* СЪЗДАДЕНО НЕДОВЕРИЕ В ЮНА

Отхвърлянето на предложението на 
Щаба на Върховното командуване е из
раз на систематически изгражданото не 
доверие в искрените намерени* на Юго 
славската народна армия, което е про
никнало и в самото Председателство на 
СФРЮ и тежнението да се парализира 
и ликвидира и последната опорна точка 
за осъществяването на нашата държава 
— югославската народна армия, която 
е реална гаранция за равноправието на 
народите в развръзката на югославска 
та криза.. С такова становище на миознн 
ството членове па Председателството на 
СФРЮ с открит опасен път за стихийно 
то разпадане на страната и значително 
са намалени възможностите но мирен 
и конституционен начин да се нзлезне 
ог кризата.

- На заседанието са поде- 
разисквания за по-цата- 

тъшно подобряване па ре- 
във връзка с кос

тази парична единица, а 
стабилността на динара да 
се осигурява според прав! 
лата на европейската валу
та система и правилата па 
бъдещата едзропейска валу-

ни

шепията 
дитните отиошемия с чуж
бина, платежния оборот и 
солидарността и са дадени 
пови сюгжесгии във връз
ка с решенията във фипам 
совата система и Народпа- 

бапка на Югославия. Оп 
редслепитето за алтериатив 
пите концепции и евемтуаи 

пови предложения е 
от иредваритсл 

за качес-

* СЪВЕТИ НА ВЛИЯТЕЛНИТЕ ДЪР
ЖАВИ

тна уния.
ДЕСЕТО: За територията 

общност
се утвърждава единна фи
нансова, байкова, валутна, 
външнотърговска, митииче 
ска система

Разликите в гледането па икоиомпчес- 
политика, която води Съюзният из 

съвет са познати па общест

ва югославската
ката
пълпителеп 
вейостта, Не могат да се скрият пито от 
чуждите партньори Влиятелните държа 
ви пи изпращат официални поръки, че 
няма да се намесват в споровете меж
ду Председателството на СФРю и Съюз 
пия изпълнителен съвет, по намекват че 
подкрепят политиката на Съюзния нзпъл 
нителен съвет. Същевременно, Съюзният

та

наи система 
отношения с 4У пите

обусловено 
мото определение 
твото на бъдещата югослав 
ска общност — дали тя ше 
бт.де суверена държана или 
съюз па суверени държани.

кредитните 
жбина. На съвместната гс 

единна фиритори* се води 
нансова, валутна, външно- по-, митническа 

политика на кре
еш ютения е чуж-

гърговска 
литика и 
дитните
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ОТ 1 ДО 15 АПРИЛ Т. Г.ПРЕДИЗБОРНИТЕ ОБЕЩАНИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТОИнтензивна програма на 

строителство ето налага всичко да се за 
върши и навреме и както 
трябва, което впрочем 
предвидено и със съответ- 

закри за преброяване
то на населението.

През този месец акция
та вече се е „спуснала“ до 
общините и местните 
щности Формирани са об 

комисии за пребро

Шестото поредно следво
енно дреброяваие 
лението ще се проведе 
1 до 15 април тази година. 
Законът за преброяването 
предвижда акцията да 
почне на 1 април, а да се 
представи състоянието 
31 март 1991 година, без ра 
злика дали преброяването 
в едно семейство, напрпм 
ер, се върши на 1 или па 
15 април. По този начин 31 
март е онзи 
ват статистиците — крити
чески ден, който влиза в 
науката и статистиката и 
много често ще се спомен 
ява в бъдещите научни из 
следвания, при правене на 
анализи, сравнени^ и подо 
бни за цялата страна, Сеп 
убликата, общините до ме 
стмите общности.

След преброяването на 
населението точно ще се 
знае броят на жителите, по 
ловата и старостната стру 
ктура па същите, профе
сията, националната им пр 
инадлежност, вероизповед 
аннето, имущественото им 
състояние, миграционните 
процеси в Републиката, 
страната и към чужбина и 
много други данни. Преб
рояването ще" даде отго
вор и за броя, качеството 
и комфорта на жилищни-

на насс- еот
* СТРОЯТ СЕ КОМУНАГ1НО-БИТОВИ ОБЕКТИ, МАЛКИ ЦЕХОВЕ И ПОЛАГАТ 

УСИЛИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ния

ход е изработката па про
грама за интензивираио па 
животновъдство.

лаж за Нишката млекара. 
Именно тук ще се произ
веждат глинени изделия за 
кисело мляко, а вече чрез 
занаятчийската коопера
ции започна пробното им 
производство. Нуждите па 
Нишката млекара възлизат 
на около 600 хиляди брой
ки годишно. Тъй като в 
Завиднице има достатъчно 
качествена глина, това про 
изводство е възможно да 
се реализира. Инак занаят 
чийската кооперация е са
мо единият партньор , а

Обещанията, дадени ог 
СПС в Бабушиишка общи 
на, ч е и след изборите ще 
продължи програмата па 
интензивно строителство, 
в настоящия момент са жи 
ва практика в общината. 
Според думите на председа 
теля на Общинската скуп
щина и народен представи 
тел Мнролюб Йованович, 
няколко са пунктовете, въ
рху които е съсредоточена 
цялата активност.

В комунално - битовото 
строителство поддържа се • 
динамиката на. телефониза
ция в няколко.села: Калу 
джеревац, Вава, Стол, Алек 
сандровац. Горчинац, Су- 
рачево, Провалсник и Дол 
ни Стрижевац. Положени 
са кабли от Бабушница до 
Пирот, за новата телефонна 
централа с 420 телефонни 
поста. Договорено е постав 
янето на кабел за сателит 
ска програма, който тряб
ва да се предаде на упот
реба до 1 юли. т. г.

на об

Именно Нишката млека
ра занапред няма само да 
купува излишъка на мля
ко от територията на об
щината, по от средствата 
на печалбата ще отделя 10 
па сто за обл|городяваие 
на сточния фонд ма Бабу- 
шнишка община. Това де 
лово сътрудничество със 
селскостопанските Лроизво 
днтели трябва да доприпе

щински 
яването, 
инструкторите и лицата — 
броители, като най-преки 
изпълнители на преброява-

определени са

— както каз-

нето.
От средата на март в об 

се провеждат трищините 
дневни семинари за инстру 

които до най-голекторите, 
ми подробности ще се запо 
знаят с доста сложната пр 
оцедура по преброяването. 
Към края на месеца в об
щините или по районните це 
итрове ще се проведат се
минари за най-непосредст- 
вените изпълнители на пре 
брояването, с лицата брои 
тели.

С оглед на значението на 
цялата тази работа за ин
структори в общините са 
взети школувани 
ни и способни специалисти, 
които'са в трудово ( 
шение, а за броители хора 
от местните общности кои
то главно са без работа, им 
ат най-малко средно учили 
ще и са способни да се на 
хванат с преброяването. С 
броителите ще бъде органи

отговор-

отно-

Е ход е изграждането ка 
пътя от Любераджа до Ра 
дшпшце па дъл:Х ша от 4 
км. чието асфалтиране тря 
бва наскоро да започне. За 
планувано е изграждане на 
тротоари в Бабушница, а 
и поправката и поддържа
нето на други пътни напра Белград, 
вления.

МАЛКИТЕ ЦЕХОВЕ — ГО 
ЛЕМИ ГРИЖИ

те сгради, за тяхната стар 
ст, тип разпределение и 
ползуване и пр. Също та 
ка ще се получи ясна каР
тина за семействата: село зиран също така тридне- 

занаятчийс- вен семинар _към края на 
март, на който общински
те инструктори ще ги обу'

домакинствата, работоспо- чат за успешно преброява 
собността и старостта им не на населението. В тече- 
и пр. Общо взето полномо ние на преброяването ин- 
щните броители в едно се структорите всекидневно 
мейство, например тряб ще контролират и помагат 
ва да получат отговори на на броителите. Ако се слу- 
около 120 въпроси, които чи броителят да не може
внасят в съответни образ да изпълни задачата си, 
ци: за гражданите отдел- той ще бъде заменен от 
но, за семействата като пя някой резервен броител, 
лост, за селскостопанското По този начин няма да се 
им имущество и за жилищ случи да стане застой в 
ните сгради. преброяването.

Подготовката за преброя Лицата непосредствени 
ването е в ход и тя трае броители имат 
вече една година. Касае се кръг 
за една много важна, раз- село или селище, 
бира се и скъпа акция, кг то ще вършат преброяване

то. Важно условие за бро 
итлите е да бъдат вН имате 
лни и тактични в общува
нето с хората. Да не отда 
ват тайните, които са уз
нали при преброяването в 
едно домакинство, да пмаг 
смисъл да убедят гражда 

думи ните да дават необходими 
те сведения ндй-реално и 

. всички цен- най-точно. За всичко, кое
то изпадне неясно на тере 
на лицето — броител е длъ 

на жно да се отнесе към свя 
инструктор, а ако и гой 
не може успешно да се 
справи с дадения въпрос, 

продължение на учре- да търси обяснение от об- 
дителното събрание, бе из- щинската комисия, 
бран местен отбор от 5. ду От своя страна гражда- 
ши‘ пРеДседател е избр- ните са длъжни да се от- •
ан СТОЯНЧА АНАСТАСОВ, зоват на преброяването и 
препадавател в Гимназията да дадат веродостойни дан 
ттАтт?У51РЧг за секРетаР ни на многобройните вън 
ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ, ра роси, които броителят вна 
оотник в Секретариата на ся в съответните формуля-
вътрешните работи, за ка- ри. След работата „на тере
сиер ДРАГАН ЗЛАТКОВ, ра на“ в общинската и репуб 
оотник в Секретариата за ликанската комисия по пр 
народна отбрана при Об- еброяването *се върши сгр 
щинската скупщина в Бо- ог контрол и проверка на 
силеград и два члена на всеки лист Най-неприятно 
отбора СТОЯН ЕВТИМОВ, то ще бъде, ако се допус- 

Босилеград и не в някое слище или об 
ДАНКА СТОЯНОВА, препо- щина да се повтаря преб- 
давателка в Гимназията в рояването. Вярваме,, че то-

Потенциали за развитие на общината има

се за увеличаване броя на 
млечните крави и за подо
бряване на породистия им 
състав.

В заключение председате 
лят на Общинската скуп
щина д-р Миролюб Йова
нович изтъкна, че с това 
не се изчерпват пунктовете 
на действие на СПС и ос
таналите сили в общината. 
Целокупният живот е ши
роко поле за действие 
тук трябва да се ангажи
рат всички, които желаят 
Бабушиишка община . да из 
лезе от кръга на най-нера 
звитите общини в" Републи
ката.

останалите партньори в та 
зи сделка са Нишката мле 
кара и „Агроекономика“ от ки, градски, 

ки, бедни, средни богати, 
за броя на членовете в

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО — 
ПЕРСПЕКТИВЕН ОТРА

СЪЛ

В период на обща рестри 
кция и. дълбока икономи 
ческа криза, за капитални 
вложения не може да ста 
ва дума. Това обаче не оз 
начава, че със строителст
во и откриване на малки 
цехове не може да се сме 
кчава проблема за безрабо 
тицата.

Според мнението на д-р 
М Йованович, и пред жи 
вотновъдствсто в община
та се откриват добри пер 
спективи. Тези дни е под
писан договор за взаимно 
сътрудничество между че
тирите земеделски 
рации- в общината за по-на 
татъшно сътрудничество и 
преработка на селскостопа 
меката продукция. Сьвмес- 
тно с Нишката млекара в

и

коог/з-

определеп 
градски квартал, 

къде-
В тази насока водят се

преговори с предприятието 
„Джука Динич“ от Ниш, ко 
ето за сметка на водата из 
зета от Ниш за водоснаб
дяването на град Ниш, да 
открие цех в Любераджа за 
около 100 работника. В це 
ха в Любераджа .биха 
произвеждали защитно об
лекло

Ст. Н..

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БОСИЛЕГРАД

Формирана е организация на СК-ДЮсе

текстилната част,
Избран е местен отбор от 5 души * За председател 

е изоран Стоянча Анастасов, за секретар Панайот Дойчинов 
а за касиер Драган Златков

с оглед че между очакващи 
те работа найтмногобройни 
са текстилците. За отбеля
зване е, че компетентните 
лица в „Джука Динич“ про 
явяват особен интерес 
откриване на този цех и са 
се ангажирали изцяло. Тъй 
като в селото има старо бо 
лничко здание според зами 
елите, то ще се преуреди 
за целта и по този начин 
спаси от пропадане. Полза 
та. е двойна:

Югославия. С други 
СК — Дю се застъпва за 
афирмация на 
пости и за премахване на 
всички отрицателни явле
ния във всички сфери 
обществения, 
и стопански живот

Съгласно програмата и ут 
върдените критерии от ст
рана на Главния отбор ма 
Съюза на комунистите — 
движение за Югославия, на 
21 март т. г. 
общност в Босилеград бе 
формирана местна органи
зация на Съюза

ления подчерта , между 
другото Величков — 
ден план

за на пре 
слага опазването 

на Югославия, нейното фе 
деративно устройство, мир, 
равноправие и свобода 
всички народи и народнос 
ти ,на всички нейни прос
тори За икономически

политически

в местната' Вна

на комуни 
стите — движение за Юго 
славия. Организацията на 
броява, както подчерта Гли
гориа С

про
сперигет, укрепване на ма
териалната основа на тру
да въз основа на пазарна
та икономика и всестранна
политическа свобода. СК__

_ * оказва подкрепа . 
всички политически партии 
които са определени за сб 
циално и

Любераджа 
ще получи нов цех, а на- 

ч личния фонд обществени 
здания няма да бъдат изо 
ставени пасов, председател 

на инициативния отбор, 50 
души от всички структури, Дю 
най-много просветни работ
ници от Гимназията в Бо
силеград.

На учредителното събра
ние присъствуващите с по
литическата платформа на 
ск—ДЮ запозна Стоян Ве 
личков, член на 
тивиия отбор.

— Съюзът

на зъба на време 
то. И което е най-важно, 

народният 
представител М. йованович 
от Бюрото за 
ботна ръка голям брой 
ди текстилци за пръв 
ще се трудоустроят.

както изтъкна на

незаета ра-
мла
път

национално рав
ноправие на всички народи 
и народности,
Югославия, но и в света, а 
енергично ще се противопо 
ставя на всички ,които в 
определенията си имат . вра 
жески стремежи, които за 
говарят братоубийство ,раз 
дор и

не само в

Втор атрактивен обект сс. 
предвижда в. Завидинце, 
където трябва да се открие 
цех на домашното ръкоде
лие за изработка на амба-

инициа-

на комунисти
те —- движение за Югосла 
ВИЯ, в програмните

ва няма да се случи.
опреде раздружаване па М. Я. Ст. Станков
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СЪОБЩЕНИЕ НД
ОБЩИН СКИя

ОТБОР НД СПС В ДИМИТРОВГРАДПроблемите да се решават чрез 

яегнтимннте органи на властта
наЩСпСКаТа °Рганиза
на Социалистическатапартия на Сърбия 

тровград отправя 
към 
ници,

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИ 
ЛЕГРАД

Нетните не дона 

сят никому добротък се 
бва

Ц«ст изтъква, че не тря-
.то Аа се позволи в обще-рги
трущава производствения 

процес и работата и да се 
внася политика и полити
чески игри,
ИМ' е

ме всеки партиец интерес, 
независимо чий с, защото 
най-важно е да не подпад 
аме в хаос и стихия 'и не 
позволим нарушаване на 
материалните блага и сигу 
рността на гражданите.

Казва 1, че е нужно да( 
се застъпваме за обектив
ност в информирането и 
публичност в работата. 
Препоръчва се, казва се в 
съобщението, гражданите, 
които имат какво да ка
жат това да кажат посред 
ством средствата за масо
ва информация. Социали
стическата партия ма Сър
бия настоява да сс деполи 
тизира и дезидеологизира 
образователни а 
СПС остро се противопос
тавя на било коя и чия 
да е идеология в училища
та и манипулацист с уче
ниците в политически це
ли. В училищата на първо 
място трябва да бъдат про 
фесионализъм и етика на 
просветните работници, В 
противен случай всички ще 
търпстт последици.

— Културните деятели и 
творци трябва решително 
ла изложат становището на 
СПС. че е нужна пълна ав 
тономио и независимост на

в Дими, 
призив 

• работ- 
интелигенци- 

с иск ра 
полнтичес- 

и иконо-

гражданите 
селяни, 

ята и младежта, 
зрешаването на 
ките, обществени
мйчески

боти кой какво желае. Ну 
жно е да се спазват законо 
разписанията на правовата 
държава.

Когато пък става 
за обстановката в Босилег 
радска община бе подчер-" 
тацо, че разрушителните де 
монстрации на СПО се осъ
ждат от всички

На проведеното през ми 
разширена л ата седмица 

ио заседание на Общинск
ия отбор на Социалистиче 
ската партия на Сърби я в 
Босилеград, предмет да ра 
зискване бе обстановката

думазащото целта 
провидна, а това е 

още повече да 
и изостря и инак 
то икономическо 
ние.

проблеми и вси- 
въпроси от 

интерес да 
компетент-

чки останали 
общ и

се влошава 
тешко- 

положе-
отделен 

се провежда в 
ните

след деветомартовските де
монстрации, с отделен ак
цент върху обстановката в 
Босилеградска община. На и се дава подкрепа изхода 
заседанието освен членове
те иа Общинския отбор, пр

граждани .И легитимни органи
- вГта- а "е отделно о"
тях и противно

За всеки гражданин 
на общината , за всеки чо 
век в семейството, мирът 
и политическата 
ст са първи условия за пор 
малеи живот. Затова в име 
то на този мир, труд 
ред да отхвърлим в пред
приятията, 
училищата в работното вре

да се търси, чрез откровен 
диалог в който да участву 
ват всички субекти. По-го 
лямо число от населението 
е за Социалистическата па 
ртия. а нещо малко 
Съюза на комунистите 
Движение за 
Но има и отделни

ония порядък. То°Гс™ 
ва в съобщението на Об
щинския отбор на СПС в 
Димитровград, което 
прие на заседание 
март тази година.

В съобщението

исъствуваха и председате
ли иа няколко местни ор 
ганизации па СПС.

Захари Сотиров, пред
седател на 00 на СПС в 
Босилеград, във встъпител
ното изложение, а след ю 
ва и Владимир Стоичков,

• Васил Такев, Вене Велин
ов, Спаско Спасков. Раш
ко Кирилов, Миодраг Стой 
кович и други, които взеха 
участие в разискванията по 
дчертаха, че крайната цел 
на вандалските демонстра 
ции, чиито организатор бе 
Сръбското движение за об 
нова не е сменяването на 
челните лица на Телевизия 
Белград, но да внесат без
редие и конфузия, а по-къ 
сно и сменяване иа правит 
елството на Сърбия, заго
варяйки и нови избори. С 
това, подчерта Сотиров, кр 
изисното положение не се 
разрешава, а става още по- 
зле. Проблемите не се раз 
решават чрез искове и де 
монстрации а чрез отвор
ен диалог и демократична 
толераиция в Народната 
Скупщина. В демократич 
но устройство всеки свобо
дно може да каже какво 
мисли, но не може и да ра

стабилно

той 
на 20

към 'II
процес. Югославия, 

лица,ведомствата и
по-ната-

котгто са симпатизанти 
СПО и други партии. Зато 
ва е нужно СПС да заси
ли активността си на всич 

от местни

на
ДИМИТРОВГРАД

По-близки контакти с народа ки равнища 
те организации до Главния 
отбор. Още повече, че след 
изборите, които СПС убе
дително спечели, активно
стта й позаглъхна, и че ня 
кои от обещанията в пред. 
изборната и изборна акти 
вност не се реализират. Ну 
жно е. бе подчертано на 
заседанието час по-скоро 
да се изготви съответна пп 
огпама за работа и да се 
мобилизират всички сили 
за по-съдържателна и пло
дотворна дейност във вси 
чки пори на обществения 

живот. За

Народният представител за Димитровградска 
и-Бабушнишка общини Мирослав Йованович 
ки петък ще има Среща с гражданите на Дими
тровградска община.

За пръв път в политическата практика на
родният представител един път седмично ще 
намери лице срещу лице с тези, книто са го из
брали в народния парламент на републиката. Вси 
чки, които имат нещо да питат народния предста 
вител, да предложат," да търсят нещо от скупщи
ната, това ще могат да кажат всеки петък 
помещенията на бившия Общински комитет 
12 до 14 часа. За да бъдат приети от народния 
представител, всички желающи трябва предвари 
тел но да се обадят до администрацията на Об
щинския отбор на Социалистическата партия 
Сърбия в Димитровград.

все

се
културните институции. 
тяхната мисия да обхване 
всички граждани независи
мо от партийна принадле
жност.

а

— За Социалистическата 
партия на Сърбия национа 
лното равноправие е про
грамна, . практическа и жи 
знена определеност като ус 
ловие за съвместен живот, 
се казва на краст на съоб
щението на Общинския ,от 
бор на СПС в Димитров
град. А. Т.

в
от и стопански 

целта бе формиран и пове 
ренички актив, който 
наглежда, 
сърчава работата 
ните организаации.

ще
подпомага и на 

на мест- Vна
А. Т.

М. Я,

НА СЕЛЕНИЕТО Б БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАГЛАЛЯВАЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА

НЕ ПОЛУЧАВАТ НИКАКВИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Не са в по-добро положение, 
както преди и заетите в цеховете, 
чйито предприятия са извън общи
ната. Освен работниците в Горска
та секция н фабриката за копфек 
ция (тук средният личен доход за 
януари възлиза към 3 хиляди дина 
ра), останалите са в доста трудно 
положение. Работниците в цеха за 
сушене на овощия и зеленчуци до 
преди една седмица не бяха полу- 
4или личните си доходи за януари, 
а вече не работят един месец. Зае 
тнте в цеха за чорапи низките си 
лични доходи започнаха да получа
ват в две части.

Все пак в най-трудно положе
ние са работниците в някогашния 
цех иа ЕИ за производство на Г1ВЦ 
кондензатори (50 души), както и 
работниците в цеха на „Електробос 
иа“ за експлоатиране' на кварц (46 
души), които не само че не получа 
ват никакви принадлежности, но 
неофициално са и без работа. Ра
ботниците в цеха на ЕИ не полу
чават никакви принадлежности от

нтирани заплати и па онези които 
не са в състояние да получат и^гези 
обезателни принадлежности.

■ нс се ■ отнаса само до рабнтниците 
в стопанството в общината, ио и 
до онези чиито предприятия са из
вън общината.

Икономическата беда днес се увеличава почти при всички катего 
шнГна населението. Най-зле са работниците в стопанството, което 
отчита големи загуби В трудно положение са безраоотинте и една 
част от оаботницнте, които работят в цехове, чиито предприятия са нз 
вън общината. В най-добро материално положение все лак са заетите 
в извънстопаиските дейности и в едно число органи иа държавното

Това

управление
В Босилеградска община се увс 

кои
страната което през декември 
палата година с имало по-малко от 
6500 динара, т.е. по-малко от 1600 
ио един член се числи към бедни
те. Толкова всъщност лринадлежно 
сти са необходими за нормален жи 
вот. Тази бройка сигурно ще пре
дизвика недоразумение, разбира се. 
когато сс приложи па обстоятелства 

Босилеградска община. Тя да

ми
В стопанството в общината ра 

ботят към 670 души, а приблизитед 
по още толкова в цеховете на пре 
дприятид от вътрешността. Само 
четири местни предприятия с общо 
35 заети миналата делова година 
приключиха с положителен бала
нс. Останалите отчетоха загуба ог 
10,5 милиона динара. За разлика от 
по-раио, сега заедно със загуби ю 
дойдоха и минималните лични д 
ходи. Минимални лични доходи по 

„Босилеград“.
об| 11ССТНС1Ю 11РСД1 фИ 

ятис в общината. Тук работят 260 
души и за януари приеха по 2800 
динара. Ма загараптнранн лични, до 
ходи спаднаха н заетите в общест
веното строително предприятие „Из 
гради и“ (130 работника), както и за 
етпте в занаятчийската кооперация 
„Граджевипар" (около 20 дуичО, по 
пе ги получават редовно. Последни 
тс дори от декември. В предпрпятп 
сто за обработка на дърво „Бор“ 
работят Ю0 души п все още ме са 
приели съвсем низките си заплати 
за февруари. Всред заетите в общи 

стопанство засега „иаймшсо 
лични 1 доходи

числото на гражданите,
излизат на край с икопо 

т.е. които едвам 
Тъй като вся • 

и най-ссриоз 
изостана-

личава
то трудно 
мическата криза, 
свързват крайщата, 
ка криза най-напред,
но засяга икономически
лите среди, не с 
онези които буквално 
ръба иа екзистенцията. 
то кризата продължи •
„ия темп, а съответни мерки 
предприемат наскоро ще има де 
йствително гладни.

малко числото па 
живеят на 
И доколко- та в

жс е висока когато сс касае и за 
заплатите в републиката изобщо. 
Ето и едно съотношение: средния г 

личен доход в стопанството

сегаш
но сс

със

лучапат заетите, и 
най-гол яМото

чист
в Сърбия (без покрайнините) през 
последното 
та година 
а същевременно в босилеградското 
стопанство 3400 динара. Приблнчп- 
телпа е сумата и съотношението м 
прел декември миналата година, 13 
стопанството в Сърбия средният ли 
чен доход бе .'5418, а в Босилеград 
3790 динара. Прел януари съотно
шението е по-друго. Средният ли- 

в стопанството в репу-

трнмссечис ма мммала 
въвличаше 5237 динара,НОРМАЛЕН ЖИВО (НЕ СТИГА ЗА

въч

на материално но-ела 
Сега практически

Даже и кове 
числсха към

па

дохода, 
и сс даваше
бостояшитс.
с/г кого да сс взима.

няма
ноември миналата година, а тези в 
„Електробосна“ от началото на го
лината.някога се

по-добростояшитс^и
изплашат за
си ини ,и

ктиви, коиго 
икономически 
общинатй днес 
жение, че
плати ма работниците (СцИС
изплашат с мссец-даа закъспи ш-

агг-х&ж&.т
ВЯГЛт * 8ЯД

заплати^ между богш
тите и бедните, кой всъщност I

К° Според статистическите лшиш,
всяко четиричленно семейство

Напоследък не е известно начен доход 
бликата бе 5535, а в Общината спа 

па/ 3250 динара. Според статис 
обаче 15 общини се намир- 

стопапетвото в Бо

се намират кого е по-тежко: дали на заетите в 
стопанството, иа петрудоустроенпге 
или пък иа социално застрашените, 
чисто число започва да се увелича 
ва. Едно число, засега все още ма 
лко. от 1 ^трудоустроените и от ре 
ловете на работниците започнаха да 
търсят помощ от Центъра за соцн 
ална работа.
(В следващия брой: Няма средства 
и за социално застрашените лица)

В. Б.

пс могат да дма 
тиката
ат зад заетите и 
силеградска община.

мекото
ки“ и иай-редовии

работниците и общественото 
автотранспортно предприятие. Тук 
работят. 15 4 души и средният днч

иматПо-нови данни няма, по под иъ 
в стопанството в общинрос е дали

работниците получават запла- 
през декември. Още повече 

има предвид, чс се увеличи 
иа заетите, които започпа- 

ммпималпи.

\ 1ата 
ти като 
ако се 
числото

да получават

възлизаше .иаси доход за януари 
3500 динара. Тези лпп ще получат 
заплатите си и па февруари.гара-ха
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ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ГИДЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СЪДБАТА НА ТРУДОВАТА ЕДИ

НИЦА ЗА ЕКСПОАТИРАНЕ НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД ОСТАВКИТЕ НЕ СА ПРИЕТИ„ЕЛЕКТРОБОСНА“ 

ПРЕДЛАГА ТРИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ
няма намерение по- 

кои-най- ви, че
вече да работи неща, 
го са в компетенция на ос 
лапалите лица на 
ни места (продажба на го

или събиране

и направо обиждали 
некултурно и него и оста
налите директори и

това не са. Веро

След като общите събра- 
пия на заетите в ГИД в Ди 
митровград,
18 и 19 март, не приеха ос 
тавките на генералния, ди
ректор Слава Тодоров и ця 
лото ръководство, това на 
прави и Работническият съ 
вет на димитровградската 
гумара на заседание от 21 
март тази година.

ръкопроведени на ръководводители, 
ятно те сега са се прими- 

нов шанс за тови стоки 
I.а дългове...)рили и чакат 

нова стачка. Говорейки за 
своята оставка, 
кна, че не е подал остав
ка доброволно, а просто е 

А това ме е доб

той изтъ условие„Оставам . при 
да не позволим поява

да е проблеми.
на„Електробосна“ се отказва от по-нататъшното ек

сплоатиране на босилеградскня кварц. Решение за по- 
-натаТъшната съдба на 46-те работника остава да се тър
си на общинско равнище

каквито и 
недисциплина й лошо ка- 

защото само
ран

ре, тъй като по този на
чин от предприятието, 
и по-широко, са разкарани 
много специалисти, 
ски кадри, необходими на 
този колектив и община

1 I г I I ч < I

точесгво,
ва може да ни помогне. 
А що се. отнася до ръко
водния екип, по закона не 

генералният

Не са приети пито иско 
вете на стачкуващите — по 
вишаваме на личните до
ходи с 50 ма сто, изплаща 
ме до 20 март, намаляване 
ма администрацията с 30 
ма сто, забрана ма размест 
ваие ма работниците от 
един цех в друг 
нереални в сегашното по
ложение.

Взимайки участие в разм 
скваиията, генералният ди 
ректор Слава Тодоров най- 
мапред изтъкна, че от об
щите събрания се е очак 
вало да посочат оргамиза 
торите на стачката, тъй 
като тези, които тогава са 
застанали зад микрофона

а
„ЕлеДилема вече няма: 

ктробосна“ от Яйце, след 
десетгодишно експлоатира 
не на кварцовите залежи в 
Босилеградска община, 
официално се отказва 
тях. Така е решил Работ 
ническият съвет' на общест 
веното предприятие „Елек
тробосна“ от Яйце, разиск 
вайки

ти. За разрешаване на про 
блема предприятието пред
приема съответни мерки 
без изгледи за успех.

Естествено при такова ст 
опанското положение Тру 
довият съвет за съдбата на 
бссилеградската 
единица предлага три въз
можности: трудовата едини 
иа да се приседини към ня 
кое друго предприятие на 
общинско равнище, в слу
чая към строителното пре 
дприятие „Изградия“, за ко 
ето вече има инициатива иа 
Изпълнителнис съвет па 
Общинската скупщина. Вто 
ра възможност е да се изу 
чи въпросът за откриване 
на акционерно дружест
во. И третата възможност: 
трудовата единица да бъде 
закрита, а _46-те работни
ци да се намерят в списъ
ка на безработните.

За кое от тези решения 
ще се определят работни
ците? По наше мнение пър 
вата алтернатива е най-до
бра. Затова , защото „Еле
ктробосна'" с отказването 
от трудовата единица, се 
отказва и. от целокупната 
механизация с която разпо 
лага и приема две други за 
дължения: да поправи всич 
ки дефектни машини и да 
реализира ~~ - 
производствена 
— цех за производство на 
мокри кърпи и течни про
изведения в затворени тор 
бички, доколкото тази про 
грама бъде приета и се обе\ 
зпечат финансови средства. 
За другите две алтернати
ви „Електробосна“ 
га само 24 месечни 
ти на заетите.

и стил

го определя
директор и никой друг. И 
така ще бъде. Ако

Ог членовете на Работни , сме се съгласили, че
първо място е работата, а 
след това заплатите, тога
ва така трябва и да бъде 
и за това няма никакви ди 
скусии повече“.

Дали с това, което реши 
Работническият съвет ще 
прекъснат стачките в гума 
рата сега, когато най-малко 
са нужни или само пожа
рът моментално е угасен?

та.и самиот ма
той потърсическия съвет 

да престанат да защищават 
и да ласкат на работници
те, но да допринесат да се 
изостри дисциплината. Пре 
дегои анализ на всички ли 
ца, намиращи, се на ръко
водни места, тъй като мм 
озина о т тях това не зае

катотрудова

по-нататъшната 
съдба на трудовата едини 
ца за експлоатиране на кв
арц в Босилеград. Впрочем 
такова фешение се и очак
ваше и не изненади нико 
го. Защото намеренията на 
предприятието ог Яйце бя
ха познати вече по-отдавна.

Решението на Трудовия 
съвет в чйято работа учас 
твувал и ръководителят на 
босилегр адската 
единица Симеон Глигоров, 
се обосновава с факта, че 
„Електробосна“ през цялй- 
та 1990 година се намира- 

в извънредно 
стопанско положение,

. то продължава и през наето 
ящата делова година, с ми 
нимални възможности

за

лужават и въпрос е дали мо 
гат да останат на тези ме
ста занапред. От друга ст 
рана той категорично зая- А. Т.

трудова
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДВА РАЗ ВОЙНА ПЕРИОДА

ЗАСТОЙ В РЕДЛИЗАЦИОТА НЕ 

РАЗВОЙНИТЕ ВДЧННДННЯ
ла трудно 

кое

да
преодолее коизисното 
ложение 
според годишния баланс, е 
отчело загуба от 244 786 000 
динара. При такава обста
новка ,от края на ноемв
ри миналата година произ
водственият процес е пре
къснат. Наистина от нача
лото на настоящата година 
частично

по-
Предприятието,

През миналата седмица в Босилеград пребиваваха 
представители на Републиканския фонд за насърчаване 
развитието на икономически неразвитите краища. Целта 
на пребиваването бе по-конкретно да се запознаят 
през изтеклия период са изразходвани средствата, които 
Фондът е отпуснал за развитието на общината

В разговора с представи
телите на Републиканския 
фонд председателят на Об
щинската скупщина в Бо- 

СПАСКО СПАС- 
между другото подче 

рта, че Босилеградска об-

номическото развитие 
общината Още повече че 
и матичните

на
заплануваната

програма организации, 
преди всичко тези от сто
панската дейност, според 
годишните баланси имат де 
фицити които възлизат на 
около 10,5 милиона дина-

как

се възобновява, 
но- не и производството на 
силицшом, където се ползу 
ва кварцът с малки наде
жди същото и да бъде въз 
обновено. При това, дветре 
тини от заетите са на при 
нудителна почивка, с нере 
довни гарантирани запла-

щина е ползувала средства 
и от Програмата за разви
тие
щини, и от Програмата за 
развитие на икономически

ра.
на крайграничните об

В разговора бе 
то, че се готви нова прог
рама за обществено-иконо
мическо развитие на общи 
ната, която изготвя Иконо 
мическият институт от Бе 
лград, в която основни на 
соки на развитието са: ак
тивизиране ма всички при 
родни ресурси, а отделно 
ресурсите 
минното дело, 
дството и горското

изтъкна-предла-
запла- силеград, 

КОВ неразвитите краища, но въ 
преки това изостава в раз 
витието си. Отделно, 
то става дума за раз 
то й в

М. Я. кога-
витие

в младежката фабрика за авгочати НА ВЛАСИ на сравнение с други 
те по-развити общини —в 
региона и републиката. На 
истина, бе подчертано вра 
зговорите, през последните 
два развойни периода 
дра помощ на Фонда и ши 
реката общност в Босилег 
радска община са

МЛАДИТЕ ПОБЕЖДАВАТ КРИЗАТА в областта на
с ще' ЖИВОТНОВЪ

дело.Планираното производство се изпълнява, а поло
вин от годишната продукция се пласира на чуждестран
ните пазари, по-точно в СССР и Полша. Фабриката се 
оказа и като решение за спиране на миграцията

вот Просто се съживи це
лият край. Сключиха се бра 
кове. настанаха нови семей 
ства. Лека, полека Власина 

„подмладява“ —
Илич и добавя, че се 
приемат мерки да 
спре, да не останат на се
гашното равнище.

Развитие в областтаизграде
ни няколко производствени , ризма, 
цехове, в които работа на 
мериха около 600 
Обаче тези

на ту
производството на 

здрава храна и пр. При то 
ва, както подчерта предсе 
дателят на ОС в Босиле
град. е нужно съществува
щите

се казва 
пред 

не се

души. 
цехове не са за 

вършени и оборудени док
рай, поради което 
работят с намалени 
тети, а някои вече по-дъл
го време и не работят. Фо 
ндът и другите републикаи 

и но ски институции малко 
ви машини. Във фабриката проявили и активност 
сега се работи в две сме- изнамиране на нови произ 
ни. Без оглед добрите пое- водствени програми, с кои 
тижения и производствени то ще се ускори развити е- 
резултати полагат се уси- то на общината Отделно е 
лия да се увеличи пройзво изостанала реализацията от 
дството. В това отношение Програмата за развитието

на крайграничните общи
ни. .За този период нито сд 

„5 сепгем- ин производствен цех не е 
в чии- построен в някой от райо 

то рамки от откриването нните центрове, с което тр 
насам работи и тази съвре . яхваше да се спре ми: ра
менна младежка фабрика. цията ма селската младеж.

Всичко това

Младежката фабрика за 
производство иа електроча 
сти за автомобили на Вла 
сина успешно работи. Без 
оглед всички трудности в 
стопанството, тукашните 
млади работници побежда
ват финансовата криза. По 
този начин тази фабрика, 
единственият 
жки колектив в южната ча 
ст на Сърбия изцяло

произвеждат по 2800 произ 
водствени единици, 
вйпа от това производство 
остава на домашния пазар, 
т.е. за потребите на „Дър
вена застава“, а половин се

Поло-
производствени цехо 

капаци ве Да се докомплектуват и
да се създадат условия за 
производство. Това са осно 
вните предпоставки за по- 

са -нататъшното обществено-
за -икономическо развитие на

общината.

някои

Миналата година тук бя
ха приети 18 нови работ- 

пазари, т. е. на автомобил- ника. Бяха монтирани 
натаг индустрия в Съветс
кия съюз и Полша.

Младежката фабрика на 
Власина е открита преди 
пет години. Сега тук рабо
тят

пласира на чуждестранните

такъв младе

опра
вда определението на „Цр- 
вена застава“ от Йрагуе-

В разговорите представи 
телите на Фонда подчерта
ха, че. не само Фондът, но 
и останалите републиканс
ки субекти ще дадат пъл
на подкрепа на всички об 
ществено-икономически ра 
звойни програми и покрай 
това, че това ще се прчве 
жда в извънредно затрудне 
ни условия.

около 50 души, преди
мно млади работници. Вси 
чки са от Власина и по-бли 
зките до не,, селища. Фа
бриката не

вац да открива цехове 
в икономически II

най-изо- се очаква помощ на млади 
те власинчани да окаже и 
предприятието

станалите краища 
Сребрей Илич, ръководи

тел на фабриката, казва че 
миналогодишната 
дствена програма е реализи 
рана изцяло. Цялостно 
реализира и сегашното про 

Дневно тук се

само че дава
принос в автомобилната бар“ от Сурдулица 
промишленост у нас, но до 
известна степен и спря ми
грацията в този край _С
младежката фабрика 
Власина дойде и нов

произво

се
наизводстйо. неблагоприя

тно се отразява върху
жи- В. Б. ико М. Я.
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ДИМИТРОВГРАДСКАНА ОБЩИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БО 
СИЛЕГРАДмиткЩ®

Пролетната сеитба 

под въпрос? Инжектиране, 

превантивни мерки н 

контрол на месото

МИТНИЧАРИТЕ 
СТАЧКУВАТ 

ЖИВОТНИТЕ 
УМИРАТ Изпълнението 

пролетната 
Димитровградска 
е Доведено 
ва беше 
давна

на плана 
сеитба в 

община 
под въпрос. То 

изнесено на неот- 
проведеното заседа- 

Ние на щаба за напълнен- 
ие на работите

не разполагат със средст
ва, които да отпуснат за 
изпълнение ма пролетната 
сеитба. От заседанието на 
Щаба е отправена препоръ 
ка до банките, да маправ 
ят всичко възможно за 
да се излезе ма среща на 
селскостопанските органи
зации в изпълнението ма 
плама по пролетна сеитба.

Инак в „Нишава“ изтък
ват че тази пролет с ече
мик трябва да бъдат засети 
35 хектара, с овес 81, със 
слънчоглед 63 хектара и 
т.н. С фуражна царевица тр

Съюзният 
ат за селско секретари- 

стопанст
во предупреждава югосл

ИЗНОСЧИЦИ
През изтеклата година Ветеринарната станция в Бо 

силеград е инжектирала Л53 говеда, 3050 свине, 3500 ов
це, 1170 кучета и около 500 кокошки * Инжектирането 
се прове,да съгласно Закона за здравна защита на живо
тните

И при затруднени усло
вия Ветеринарната стан
ция в Босилеград успешно 
изпълнява заплануваните 
задачи и активности в об
ластта на здравната и пре
вантивна защита на дома 
шиите животи. Благодаре
ние па това в Босилеград- 
ска община няма в по-гол- 
ям размер заразителни бо 
лести при домашните жи
вотни. В това отношение 
във Ветеринарната станция 
казват, че проблем им пра 
вят някои животновъди, ко 
ито не спазват законните 
разпоредби и не искат да 
им се ваксинира добитъка.
Против тези животновъди 
Ветеринарна станция себо 
ри със съдебни дела. Така 
например при съдията за 
нарушения през изтеклата 
година Ветеринарната стан 
ция е повдигнала 271 дела, 
от това в по-гол ям случай 
за неинжектиране ма овце 
и кучета.

авските 
животинска

ка „ в селското 
стопанство. До това поло
жение

продукция
и леко развалими про
изведения от животинс
ки прризход за 
ното

се е стигнало 
ди недостиг на I 
мена и изкуствени 

Застрашещ

пора 
сортови сезатрудне и в не. малък случай забо

лелите овце умират. Но и 
покрай това много овцевъ
ди не искат д а ваксинират 
всичките си овце. Така на
пример през миналата го
дина са ваксинирани само 
3500 овце. И беснялото — 
болест при кучетата, на те 
риторията на Босилеградс- 
ка община е на изчезване. 
Но и покрай това вакси- 
нирането е задължително. 
През течение на годината 
са ваксинирани 1170 куче
та, а ведно с ваксиниране- 
то срещу беснило е върше 
но и лекуване от болестта 
ехинококза. която все още 
се явява тук-таме 

, За отбелязване е. че ин
жектирането и всички видо 
ве превантивни мерки, как 
то и други видове лекува
ния изключително се пла
щат от собственика на до
битъка. С оглед., че и лека 
рствата и услугите са твъ
рде скъпи много животно 
въди след интервенциите ос 
тават недоволни , или пък 
укриват добитъка си, отде 
лно при задължителните ви 
дове превантивни меропри 
ятия- Затова, разисквайки 
по този въпрос, Изпълнител 
ният съвет към Общинска 
та скупщина раздвижи ини 
циатива разходите за отде 
лни видове превентивни ме 
ркн да бъдат компенсирани 
от съответните републикан 
ски органи.

Покрай това Ветеринар
ната станция върши редо
вен контрол на месото в 
босилеградската кланица. 
През течение на изтеклата 
година е контролирала 
242 624 килограма месо.

торове, 
планове

те по сеитбата и в общест 
вения н в частния 
тор. Именно, поради 

средства, не могат 
се обезпечат семена и то-

преминаване на юг
□с..авско-италианската гоаннца. к

Именно поради 
куването на

I са

сек-
липгастач- 

италнанскн 
ге митничари и големия 
застой на границата, ве 
че има случаи на умира 
не на домашни живот 
ни и разваляне на живо 
гински

на да

произведения.
Поради това Съюзни 

ят секретариат за селс
ко стопанство препоръч
ва на нашите износчици 
поедн да отправят изно 
сни контитенти за Ита
лия. да се заннтепесув- 
ат при граничните 
ни н спедицпн за поло-

орга

женкето на 
италианската 
за да се осуетят евенту
ални щети.

югсславско-
гр аннца.

(Танюг)

ДИМИТРОВГРАД

Старопланин
ски агнета 

за Италия

През изтеклата година Ве
Време за оран, но... терниарната станция е ва

ксинирала 3653 говеда сре 
щу туберкулозата, 
тапия с, че тази болест при 
говедата е па изчезване. Ил 
изчезване с и болестта сви 
пека чума. 
съответни

ябва д бъдат засети 68, .а 
с разпи треви 
тара.

Ако по-скоро се обезпе
чат средства, може да се 
очаква и сеитбата па про 
лстинцнте да стане в оптн 
малеп срок. В противен см 
учай ще закъснее и при 
наличността па употреба ма 
некачествени семена и без 
достатъчни количества го 
ропе — не може да сс оча 
ква добра реколта. А това 
сигурно ис е' добре. Инак 
климатическите условия за 
пролетната сеитба са доб

Констарове и ще се наложи 
се използва 
семе, което сигурно до гол 
яма ще степен ще повли
яе върху добивите.

И покрай липсата на пре 
дставите на щаба от мест
ните общности на заседани 
ето се отчете, че положе

ла
125 хек-неатсстнрапо

Обаче, поради 
превантивни ме 

ркн инжектирането на сви 
мете срещу тази болест и 
занапред 
За разлика от свинската чу 
ма, па територията на Бо- 
силеградска община в гол
ям размер е болестта ..че 
рвен вятър“ Затова във Ве 
терниарната етапния каз
ват, че провеждат едновре
менно ваксинираме срещу 
едната и друга болестта е 
пнтеротоксемпя при овцете

И тази година прочутите 
старопланински агнета, ко 
ито се произвеждат в Ди

митровградска община 
' се намерят на италиански 

те трапези Както ни уве- 
доми ЙОВАН ВЛАДИМИ- 
РОВ от „Кооперант“ изку- 

над 700 атета, ко

е задължително.
внието е почти също и 

частния сектор. И там про 
изводителите не са в състо 

да обезпечат сортни 
торо

1НО

янис
семена и изкуствени 
ве, както и средства 
зашита на растенията.

„Кооперант“ 
безпомош- 

зашото деловите банки

за

пени са
ито чрез „Стокоиромет“ от 
Ниш ще бъдат изнесени 
италианския пазар.

Цената на агнетата е сле 
17 кг живо те; -

..Нишава“ и
ри.също засега сапа А.Т. М. Я.ни,

МЛЯКО ЗА МАШИНИ .ВИСОЧКИ НЕВОЛИдната: до 
ло ще се заплашат по 
динара за килограм.
17 кг — по 40 динара. 

Както изтъкна

45 ■ ■а пад
платежоспособност. Но ня
кои се спамират...

— Струпа ми се. че .По
ми ссптсмбар" от Пирот, ка 
кто и „Вмдлич" от В Одо 
ровки все пак не закъсня
ват толкова с плащането и 

произволи 
тели от Висока н Забърдпе 
па тях им дават добитъка 
и млякото.

— Какви други неволи из 
мъчват височини?

Час-час па Илко Димчт- 
иояви па стралмпп 

нашия вестник, или 
изказване но рали 

А и как да бъде 
той е пай

— Планираш ли да уве
личиш производството?Влад и VI и

се изкупените 
бъдат платени н

ров се 
те па 
направи 
ото...
другояче, когато 
младият селскостопански 
производител във Висока, а 
в последно време е и пред 
селатсл па Работническия 
съвет в „Кооперант". Пред 
селатсл е и па местната ор 
гализания ма Социалистиче

ров, очаква 
агнета да 
ПО*КЪС срок, отколкото до 
сега, тъй като италиански- 

с задължил

— Планирам да продам 
само 80 агнета ,а малко ще 
оставя за да подмлада ста 
дото си. .. И да увелича 
стадото си па 130 овце. Пла 
ипрам и да взема някои се 
лскостопански 
збнра се, ако кооперация
та се съгласи това да 
не чрез продажба на месо 
и мляко.
други производители 
Висока биха искали но та
къв начин да развиват про 
мзводството си.

ят партньор се
спазва предвидените ср) 

на плащане.
да

затова мнозинакове
Ако стане така 

бъде още една хубава 
на, която идва от •производители\е а

ои

това шс 
нови машини. Ра

ста
раит“ за
общината Тели дни са 
ли задлатени и дължим - 
те суми за млякото. ” 
операт- прави псичкщ ■- 
можно да излезпе иаерс, '

селскостопанските про»
обаче гр/юиа 

в предвид, ие па
изплащането и 

негова ви
. неилатежосио-

А считам,, че ивъв Висок.ската партия във
като
мо-

Питамс Илко сега 
председател па съвета, 
же ли нещо да помогне и 
ж па своит*’ съсс

_ Те са много, по иронз 
водителите имат мъка, кога 
то и дотрябват пари 
могат да си вземат .макар

— не
на себе си и

Знае се, за какво сс 
за по-педовпо

Сега е на ред „Коопера
нт“. Макар и при трудни 
условия, би трябвало да 
излиза па среща иа иронз. 
водителите, затото това ше, 
е взаимно изгодно.

назводитеди, 
да се има 
зтакансто с 
досега не беше
иа. Общата г|Г)0
собност напълно

КЪСИ

ляпи.
касае:
шанс

че имат на спестяване в 
органи зачл I.'13 

и добитъ своята трудова 
цня. Кто неотдавна една ста 

тежко сс повредила и 
някак

млякото
който кооперацията из 

купува от

напо
ка, рима

едва се намериха 
'5000-динара, да й ус дадат 
за да се лекува...

производителите.
капитала

останат сизколите"и
М. V

тока на 
иа сметка 
ръкави — и про
'Iс и „Кооперант .

М. А.Причмиаф я 
Общата

Илко ДимитровТрудно.
ВСИЧКИ. мс-знаем
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БОРСКИТЕ125—126 ПОСВЕТЕНДВУБРОЯТ НА СПИСАНИЕ „МОСТ" № 

СРЕЩИ ИЛ БАЛКАНСКИТЕ ПИСАТЕЛИПИРОТСКИ (НЕ)КУЛТУРНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА 
СРЕЩУ ДИМИТРОВГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕН
НОСТИ Пълно оправдание на названието „Мост"
Чий е Пога

НОВСНИ
манастир?

завесите. Те, пи-би, изразяват еднакви стре 
межи към истината, прав
дата, любовта и красотата. 
От друга пък страна, 
е най-доброто 
во защо балканските раде
тели в храма на словестпо 
то изкуство притежават

и същ сенсибили

ването на
сатедите, скъсаха гази 

■ веса йреди четири години 
мможе

Поради стечение па исто 
геостратегичес-

за-
рическите, 
ки и други обстоятелства 
Балканския полуостров ог 
край време е бил и днес е 
особен регион в света. В 
южната част па иолуостро 
ва възниква древно-гръцка 
та култура станала учител
ка на Европа, към която 
днес усилено стремят дър
жавите отвъд „желязната 
завеса“, чието ' премахване 
до вчера беше 
утопия. Научните изследва 
мия от по-ново време пред 
ставят
средното течение на рскч 
Дунав, откритите иеотдав 
на останки на културата 
на Винча са може би заро 
дишът дори па световната 
писменост.

Тук, на балканския пол у 
остров през вековете са се 
кръстосвали и опаследява- 
ли най-различни цивилиза 
ции всека поредна от ко
ито е била крачка напред 
в сравнение с предществу- 

И от тук се, 
пръскала към Западна Ев
ропа, а от там към пяло
то човечество.

с което открехнаха 
ство прозорци, през коиго 
нахлу неудържима 
на, която на пух и прах ра 
згопи натрапения мрак.

Поради това, начинание
то па списание „Мост“ по
вече от две трети от стра- 

двуброя

тона
доказателст светли-

П( <
чти един 
тст.

Както и всеки медал и 
„Балкани, бал- ниците сй на 

№ 125—126 посвети именно 
па „Борските срещи на ба 
лканските писатели“ заслу-

попятията 
каиец , балканско,“ има г и 
обратна страна и 
нелепо конкретно значение. 
И това, второто значение 
на тия понятия също така

съвсемистинскаКолкото и нелогично да звучи зададени я въпрос в 
заглавието, той си има свое оправдание: станахме почти 
ежедневни свидетели на постоянни и систематични посе 
гателства на различни /игротеки „учени“, „културолози“ и 
обществени дейци към културните ценности в Димитро 
вградска община. На особен прицел е световноизвестният 
Погановски манастир, за който се казва, че е край Пи
рот. Погледнато по-широкб и географски това е вярно. 
Лошото е там, че тези пиротчани считат Погановски ма
настир за свой, относно че е в Пиротска община.

жава вниманието на всеки 
искрем любител на речево 
то изкуство, за когото дт.р 
жавните и други гранипи 
са само онпя замислена ли 
мия на хоризонта, която 
не огражда кръгозора, а на 
против,
меки любознателните да се 
изкачат на по-високото че 
да зърнат нещо ново, кол
кото по-неизвестно, толко-

чевъзможността
е резултат на стечение на 

и заслужавгисторически 
ли си да се каже, други оо 
стоятелства. Обкръжени 
другите европейски народе
на които не им уйдисва Ба 
лканът да представляват 
дцно цяло, именно поради 
значението му в миналото, 
дълго време на Балканския 

съществуваха 
държавни и други общнос 
ти известни в по-новатл пе

е

предизвиква исти

Най-новият пример за това е кръглата маса, която 
в Пирот организира антикварната „Турес“ в сътрудничес 
тво с Народната библиотека и музея на Понишавието, 
към средата на март т. г. а с участието на изтъкнати ис
торици по изкуството и специалисти по средновековна 
култура. По принцип не сме против кръглите маси, мито 
по темата на разговора: раздвижване на инициатива за 
връщане на двойната икона, взета от манастира и зане-

ва по-интересно и шо-при- 
влекателно.

полуостров
Ванче Богоев

ващата я- тория с взаимните си не
съгласия,
омрази и дори войни А те, 
несъгласията не са и не 
бяха резултат на истински 
те разлики между народи
те населяващи тази частна 
земниа шар, а защото на 
другите не им влизаше в 
сметките между балкански 
те народи да съществуват 
мостове на взаимно разби
рателство и доверие, моето 
ве за взаимно проникване 
и обогатяване на култура
та им, чийто. дълбок духо 
вец 1?орен по думите на 
старият елинист и балкано 
лог М. Будимир „живее и 
расте“.

„Железните завеси“ бяха 
свалени скоро, с което мо
гат да се гордеят и Бор- 
ските срещи на балкански 
те писатели, защото започ
наха да съществуват и жи 
веят много преди явно и 

съд- да се споменаваше отменя-

ИЗ ПРОГРАМАТА НА РА
ДИО НИШ

стълкновения,

ВСИЧКО ЗА 
ПРЕБРОЯВАНЕТО

Това взаимодействие, то
ва взаимопроникване на 
най-различните цивилиза 
ции и културни пластове, 
несъмнено са оставили сле 
ди у народите които дне:с 
обитават на тези простори, 
поради което и днес сво
бодно може да се говори 
за „балканска литература“, 
словосъчетание което обо
значава сътвореното в об
ластта на литературата на 
тези простори. И едновре
менно с това, което тепър
ва ще бъде сътворено в та 
зи област на изкуството 
Защо?

Преди всичко, защото ь 
произведенията на балкан
ските писатели се препли
тат едни и същи .'мотиви.

В неделното предаване на 
Радио Ниш за българската 
народност от 13 часа и 30 
минути до 14 часа се уда
ва възможност на слушате 
лите да се запознаят по-об
стойно с всичко необходи 
мо за успешното 
дане на най-важната стати

провеж-

стическа акция от създава
нето на Югославия пре
брояването на населението. 
От председателите на об
щинските комисии за пре
брояването

МАНАСТИР: издържа зъба на времето и 
други посегателства слушателите 

ще узнаят какви данни тря 
бва да предложат на лица
та, които ще ги посетят от 
1 до 15 април..

сена в България' Напротив, културната общественост на 
Димитровградска община се застъпва тази културна це
нност да се върне на мястото си.

Нередното в организирането на тази кръгла маса е, 
че отговорните в Димитровград пито са осведомени 
нея, пито са поканени да участвуват. Самият пък 
иконата и дверите „да се върнат в долината на „Ерма“ 
временно или постоянно“, сякаш има и друго място (мо
же би музея на Понишавието?!), където може да 
ранява. А не може на пиротчани да бъде безизвестно, че 

»в Димитровград има музейна сбирка, специалист йо архе- 
ология, който я завежда, културни и обществени деици, 
заинтересовани това ценно културно благо да се озове на 
своето място.

Че не се касае за

оживотворяват х се тъждсст 
вени почти човешки

за СРЕЩИ И РАЗГОВОРИнамек

СБсе съх-

Онези, които са > 
щали и общували с 
казват, че е човек „без не 
достатъци“. Става ' дума за , 
Александър Иванов, 59-го 
дишния прислужник в ди
митровградската гимназия, 
инак родом от с. Гоиндол. 
Цели 27 години той рабо
ти по поддържане на хиги 
ецата в гимназията. И ня 
ма нищо необикновено, ако 
този трудолюбив човек ми 
налата година не

се сре- 
него — Освен около къщата, 

поддържам и малко име- 
не, а ще помагам и на 
синовете Синиша и Иван 
както и на техните близки.

— Семейството вй е мно 
гочислено. У вас владее ра 
збирателство, има уваже- 

’ние Как постигате това?
— Както 

та работа:
Ако искаш
свърши работата, първо се 
запитай сам

опущение или случаен '„пропуск“ 
доказалетства има много. За някои вече писахме, но без 
отзвук. Тук ще повторим примера, че в телефонния ука
зател гранично-пропусквателният пункт „Градина“ също 
е внесен в указателя за Пиротска община (!?). Изглежда, 
че всички по-ценни и по-атрактивии обекти в Димитров
градска община направо се присвояват от пиротчани, ся
каш Димитровградска е придатък на Пиротска община. 
Кои са целите и подбудите за това да не налучкваме, но 
върху фонда на особено подчертаване, че манастирът е 
построен от сръбския велможа Деянович 
кво се цели.

и в досегашна
с принципност. 
от некого да

изпусна 
„за косъм“ Септемврийско
то признание на град Ди 
митровград. 
вод за

подсказава ка- завършил ли 
си своята работа. И 
ти е доставила удоволствие. 
В нашето семейство 
ки настояват да вършат св 
оята работа. А тогава 
доразуменията са малко.

далиСтрува ни се, че е крайно .време отговорните в Ди 
митровград и официално да поставят въпроса за пирог- 
ските (не)културни посегателства към димитровградските 
културни ценности. А когато става въпрос за културни 

трябва да се постави и въпроса да върне Му- 
онишавието от Пирот музейните реликви и кул

турни ценности от Димитровградско които по стечение 
навредила обстоятелства се съхраняват там, а не в му- 
зшшата сбирка в Димитровград. Да важи същия прин
цип. чуждото да се върне там, откъдето е взето.

' понаст°ЯЩем изготвя градоустройствен5 плавна* Поганов 
ски манастир и околността му, па затуй •
раемо е защо димитровградчани 
и заобикалят от

Това бе и по
разговора ни с всич- ■А. Ивановнего. '

— За какво признание ст
ава дума? — питаме. п° зная, не преди годи

— Гимназията ме е пре шс такива признания
дложила за Осмосептемв- РазДевЯХа е лека ръка? 
рийско признание Но по — 10Ва може 
лучи го други, може би за , ' Че е влаДе«ла 
служено, не зная че_ компетентните

— Мнозина казват, че си ^
го заслужил. Познават те ' _ "
като трудолюбив, създател- пенсия? Р° заминаваш в
тен. бК3аГт^°МсеСе”лучи?еСА ' = «** -■■■

и°тази^година Те прис^Г ~ ™о"е°РТ°„е се питат 
дат, призна? ПРИСЪЖ- ?а “в‘'• Но все пак- ка 

Може би. ботишГ ’ 'КаКВ°

и неценности, 
зея на П се

Напускайки многолюдно 
то семейство на А. Иванов, 
дълбоко залегна

да означа- 
стихия. чувството 

и убеждението ми, че там, 
където има ред и работа 
и където всеки член знае 
какво трябва да работи в 
течение на деня и кому на 
края Ще даде сметка — там 

. има сговор и уважение. 
Нещо, което е присъщо на 
хората, без недостатъци“.

не са
Накрая да напомним , че кандидати

още по-неразбк- 
упорито пренебрегват

че среща-разговор"К^ежадОЛо°фиГчални ?щаТ'от0Ди™?ро1:
град и Пирот трябва да се организира час по-скоио 
да няма излишни „недоразумения“: *

кандидат
за

Стефан Никола: ще ра-
д-р Слободан Василев
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ФОРУМ НА ПАРЛАМЕНТА
НА ТЕРАЗИЕ

Възвание към 

Сърбия
* НА СЪРБИЯ

Е НЕОБХОДИМ РАЗУМ!
Сърбия се 

на 27 март 1991 годинТе<ама -ЪМ ИОВО безумие В 
та опозиция на СъпПиа ? насР°чен митинг 
телно в същото време е нато^** Ре,чублика.

1 ^Р°Т"“?е^4ВЛдт,'^%!:/и',а!1ИСТ,1чес-!<а партия,
свата чешма тъкмо за да тт-™-СЪбираХме край Зеразий- 
спнте на властта на 9 и 10 маот 199?^” ПР°Т"В рег|рс- та на недемокппт, ‘ мар1 |У91 година 
неморално опита па т тоталитаРизъм. Затуй 
и да го използва за сппн "артНя да присвои 
ни сме че никой [•отп ттпт’'" политически цели Убсдс-

потреби! ° ^ смее политически да се злоу-

_ сряда 
на Обединена-

а допълни- 
про-

организация па

п полмтика- 
считаме за
това място

чз

това Га™Т НА ПАРЛАМЕНТА НА ТЕРАЗИЕ поради
опозиция вР Ст обп увравЛяВащата плРтпя и Обединената ■аап-п Съроня да проявят минимум търпимост и ра-
сппааа Д НИе’ ТаКЗ Необх°л>'МИ ДНеС В СърбИа II чрез 
ятпРпеап'еНИе Да разРешг,-т Възникналите проблеми, от ЧИ- 
по°и?нчеп?„°Па„СНССТ мо2?е да се изрод» не развръзка на - к та г 1'Тсл I Съроия. , НО НОВО КПЬВОППО1!итие, 

Апелираме към Социалистическата партия па Сърбия 
д промени място на провеждане на представлението, на
срочено край чешмата на Теразие, защото в непосредствс 
на близост, по-рано е насрочен митинг на Обединената 
ОПОЗИЦИЯ в Сърбия.

КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ ПРЕДСТОЯЩИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН?

Югославия
Че за нашия туризъм са 

дошли „черни дни“ е ясно 
на всички. Германците до 
преди . годима-две наши гра 
днционип гости, сега низа 
обикалят като туристичес
ка страна.

сто. Всички 
рят, че Гърция през 
щото лято ще бъде пълна 
като “око.

Нашите делби и недора
зумения. политическата не ции. 
стабилност и др. проблеми 
— отблъскат туристите. Те 
дори и не искат да мина
ват през Югославия.

— Голям брой германци 
ще пристигнат в Гърция с 
кораби през Анкона. Толко се усилия за засилване на 
ва кораби нямаме и не мо 
жем да удовлетворим всич 
ки наши евентуални тури 
етически гости 
мсЬкду другото Лиляна Коса 
птопулос из „Медитеран-ту 
рс“.

Ония чуждестранни тури 
сти, които още не са огка

прогнози ГОБО 
ндва-

зали своите поръчки седво 
умят
наши туристически аген-

изтъкват в многоФОРУМЪТ НА ПАРЛАМЕНТА НА ТЕРАЗИЕ, които 
ооедпнява нан-голям брой студенти, професори, 
генти, хора на изкуството, обществени дейци п други гра 
ждакп. които своето застъпване за демокрация манифес
тираха на пространството край Теразийската чешма 
най-тежки моменти в по-пова^а сръбска история, позо
вава и Обединената опозицца в Сърбия насрочения 
митинг на Площад Република да съгласува по време, с 
най-малко три часа разлика, по отношение представлени
ето па Социалистическата партия на Сърбия.

ФОРУМЪТ НА ПАРЛАМЕНТА ,НА ТЕРАЗИЕ преду
преждава гражданите на Сърбия, че излизането на голям 
брой хора. привърженици на двете противопоставени по
литически опции в средището на Белград, ще представ
лява възможност за избухване на вълнения с големи ра
змери и .може да доведе до кръвопролитие.

Младото поколение, студентите и интелектуалци, не 
желаят стълкновения и воюваме, но благосъстояние, сво
бода и демокрация; общество без репресии и терор. В то
зи дух ви отправяме това възвание, а организаторите на 
събранията от 27 март 1991 година предупреждаваме, че 
ще носят отговорност доколкото се стигне до каквито и 
да било вълнения и нежелателни трагични последици.

На Сърбия е необходим разум, а не политическа лу-

интсли-
Интсресоваипе 

то п плащането на турис
тически аранжмани за на
шата страна тази година са 
намалени почти 7() 
в сравнение 
1990 година!

Времето за^ подготовка ча
туристическиа сезон изте
че Както неотдавна изтък
на Перо Джокович, секре
тар на Туристическия съ
юз на Югославия, правят

в

на сто 
с изтеклата

си

туристическата пропаганда 
макар че е ясно. че е ос
танало малко време да 
направи нещо по-сериозно. 
Защото другите туристнтес 
ките страни отдавна се го 
т»ят и са отишли много по 
-напред от нас. Дали 
нашите опити ще дадат ре 
зултат

Малко зарад цените,
зарад политическото

по
вече
положение 
ни избягват, дори п ксиато

сечужденците поръчва
са рошили годишната см 
почивка да прекарат в със 
една Гърция. Според - но
ва, което неотдавна чухме 
от представител на „Мсди 
теран-турс“ от Солун, тури
стическите работници в та 
зи страна вече задоволите
лно трият ръце. Всекиму, 
който се реши да прекара 
годишната си почивка на 
бреговете ма Егейско мо
ре, ге съветват да не тръ
гва ма път без предварнте 
лио подсигуряване на ми-

IIНейните думи най-ярко 
свидетелствуват по какъв 
начин други страни се въз 
ползват от нашите слабос
ти н затрудненото полити
ческо положение.

Неотдавна и датски 
ристи. отказаха летуването 
см на - Адриатика. Това са 
направили поради страх от 
политически разпри и ст «л 
кновеипя у нас.

остава да видим.
Страни с развит тури

зъм, каквато е например 
Испания, и по време 
най-големи сътресения в 
страната, не е щадила на 
средства за пропагандира
не на туризма.

на
гу-

дост.
В Белград, 22 март 1991 год. 
Форумът на парламента на Теразие

Но в пропагандиране го 
на нашите туристически пр 
елести стават и нереднос
ти. Неотдавна в Берлин, 
представители на наши ту
ристически агенции взаи 
мно си конкурирали И дв 
ете агенции тг/.рделн че 
(сами) покриват 100°/о пот
ребите на югославския ту
ризъм!

КОГАТО СЕ ЗАБРАВИ ДОГОВОРЕНОТО

За първи май-„Първи май" на у/нщата • • а

Пирот, защото и той се па 
мира в неволи, както и ми 
озпна други предприятия, 
а от друга страна пък, пи* 
ротчаицп държат — да сс 
спазва постигнатия при съ 
бранното па старите поме
щения договор.

Малка е ползата от това.
На Дксемти Димитров се 
га най-малко му трябват 
изрази па разбирателство 
— трябват му помещения— ^
и нищо повече!

било дадено помещението 
на частник, който тези 
дни иска същото да бъде 
освободено.

— За десетина дни — тр 
ябва да останем ма улица
та — казва Димитров, оче 
видно отчаян зарад етапа 
лото.

— Предлага ли ви сс ня
какво решение, макар пак, 
временно?

— Никакво. Просто, ка 
пано, оставени сме сами па 
себе си.
НАКЪДЕ СЕГА?
* Накъде сега? Какво да 
нрави Димитров, забравен 
от всички: и от Бслградс- 

банка, и от „Градил“» 11 
от Общинската скупщина, 
която също участвувала 
в първоначалните разгово 
ри и договори във връз
ка с определянето на помс 
щения за магазина'па „Пъ 
рил май".

С нищо ме може , 
могме и „Първи май

Дълги години на улица 
„Маршал Тито" в Димитр 
овград ниротска коифекц- 

„Първи май" имаше ма 
газил, в който работеше и 
Аксенти Димитров. През 
1987 година беше 
Iпенис сградата, в 
беше посметен магазинът 
да се бутне, понеже ма То* 

място трябваше да се 
застрои нова сграда. „Белг 
радска банка“ и „Градия" 
и „Първи май“ от Пирот 
сс договорили за магазина 
на „Първи май" да се па 
мери щатно решение. Товй 
трябвало да стане па мяс 
тото па днешния „Стсвап 
Сремац", също в центъра 
па града.

Това не станало. По-къс 
локания било опре- 

сслскос 
И то-

Животът пише романи и 
истории. В последно време 
— предимно невесели, 
па такава история нсотдав 

разказа Аксенти Ди
митров, работник—продав
ач в магазина на „Първи 
май“ в Димитровград. На 
лага се сега, когато 
още няколко години

да остане и без

Съвсем естествено, при 
такива услови*, — вместо 
да привлекат нашите аген
ции атблъсват чуждестраи 
ните туристи. Излишни се 
оказват тогава и увещава 
,ннята, че нашите пецоразу 
мення няма да се отраз 
ят зле върху пребиваване 
то па туристите у нас, и 
че ще прекарат приятни 
дни иа почивка.

Ед
и и

на пи
взето ре 

която
има

до
вапенсия 

работа, и без магазин.
Преди всичко, желаем нс 

дмага да изтъкнем, че Ди- 
не обвиня-

_> - *•'*■ »

Дали ще се разбере, ма 
кар и късно, поне когато 
сс касае до заработката от 
туризма, ще сс види и ско 
по време. Малко нзбдекче 
ние за чуждестранните ту 
ристи ще бъде поне това, 
че у нас ще могат да ле
туват и без паспорти п ви 

$4V; зи. Колко този ход ще да 
За своето положение нс де ефект :— остава да вн 

носи ни най-малка вина и 
бн било човешки да му се 
нзлозие па среща.

Би било хубаво ако ои- 
които са участвували 

в договора да и подложат и 
решение. Не бива след 34 
години трудов стаж (ог 
иго 25 в „Първи май") Ак 
ссптк Димитров да остане 
па улицата.

митров никого 
ва, никого 
сетне.

пя,ие .иска да за 
Иска да изнесе за 

като моли за ра 
и помощ.

станалото, 
збирателегво

С дългогодишната си ус 
той ие е

ко
ка

пеши а работа — 
заслужил
сполетя, 
жко от
е останал забравен от 
чки, участвували във въир 
осната история- 
НЕВОЛИТЕ ЗАПОЧВАТ ОТ 
1987 ГОДИНА

онова, което го 
би най-теМоже 

всичко му пада, че 
вей

по за
делено мястото па 
топа искаха аптека... 
ва пс станало. Насам — 

„Първи май" —

дим, защото не ще зависи 
само от туристическите ра 
летели.натам — за 

няма място.
Като временно

пода*.«< Г. Д.М. А.отрешение
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ФИНАНСОВАТА КРИЗА В ЗДРАВНОТО ДЕЛО В
КАК ЩЕ СЕ ПРЕОДОЛЕЕ 
НАШАТА РЕПУБЛИКА?

ВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ И 

СИСТЕМНИ ПРОМЕНИ Ш
::у’

дохода ма стопаисг 
и увеличение на сред 

държгГвата
ят от 
вото

компенсации и рационализа
ции по-големи партнципацииПо-големи държавни 

ции в здравните ведомства 
на гражданите?

Острата финансова кри
за, която напоследък 
търсва здравното дело в 
Сърбия (огромни загуби, не 
платени услуги) 
трябва да бъде смекчена. 
В чий джоб ще се намери 
„лек“ за финансовите про-, 
блеми? Отговаряйки на то 
зи въпрос,
МИТРОВИЧ, 
ки министър за здравето, 
тези дни заяви пред 
„Експрес-политика“:

— Едно е сигурно: в то 
зи тежък за здравното де
ло и обществото

д, -
" Л> ...

коитоствата,
отделя за здравното дело.

чески момент сме прину Същевременно ще сеиз®1*" 
дени да търсим временни ,рши ригорозна рациона

лизация в тази област, 
ято вече е утвърдена

иа съществуващите

раз корешения за преодоляване 
ца кризата и същевремен- 
1Ю да подготвим

системни промени, 
да не се влоши по-натат
ък положението на здравно

въз
серпоз- основа

За законопредписания-наскоро
шх

*■**&>%

Това означава, заяви по- 
нататък републиканският 
министър, че броят на бо 

ще бъде
Шшкачеството нато дело и 

здравните 
жихме няколко решения, е 
помощта на които трябва 
да се осуети тази тендеи- . 
ция в настоящите икономи 
чески условия- В едно от 
тези решения се предвиж
да реално намаление 
средствата, които се отдел-

услуги, предлод-р НИКОЛА 
републикаис 1 лничиите легла 

намален с около 3000, как 
то е и предвидено, ще се 
намали периодът па лечеии 
ето в клиниките и бблни- 
ците с 1,2 болнични дни и 
по-умереио ще се предпис
ват лекарства. Също така 

, ще се въведе ред в даване 
то на отпуски по болест, 
относно ще се върши мно
го по-строг контрол на от 
пуските по болест, които 
се дават без истинска при 
чина. Защото отсъствията 
на работници от работа по 
болест или поради повреди 
са двойно по-масови в на 
шата страна, отколкото в 
други страни. Това показ
ва, че при нас неосновател 
но се губи голяма, част от 
здравния динар.

в-к

НА ТУРИЗМА НА ВЛАСИНЛ В ПРОЕК.А 
СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН НА СУРДУЛИШ

на РАЗВИТИЕТО 
НА НОВИЯ 

КА ОБЩИНА
икономи

САМО ИРЕЛОВТОРЕНН 

КОНСТАТАЦИИ
Албум

Макар че развитието на летния и зимен туризъм
изтъквана Власинското плато вече няколко години се 

като най-голям шанс на 
зивно развитие в последното десетилетие на този век и 
в началото на XXI век, в проекта на новия 
чен план за него се говори само с тридесетина реда, пъл

Сурдулишка община за интен-

Това решение, каза 
Никола Митрович, 
най-голяма подкрепа на ре 
публиканското 
во в сравнение с останали 
те предложени решения, а 
народните 
в републиканскиа 
мент наскоро ще го прие
мат или отхвърлят.

Д-Р средносро-
получи

ни с познати оценки и констатацииправителст
За огромните възмнояпю 

сти на Власина зз. развитие 
на планински 
както и за 
планове в това отношение 
миналата година бяха нали 
санй много ста гии в сред
ствата за масова информа
ция в-нашага Република 3 
Сурдулишка община вече 
няколко години непрекъс
нато се говори, че летният 
и зимен туризъм на Власи 

. нското плато са най-голе
мият развоен шанс .на то
зи край в последното десе' 
тилетие на този век и в 
началото на XX1 век. Об- • 
щественостга беше „отрупа 
на“ с идеи, замисли и про 
екти на бъдещия супер -мс 
дерен комплекс иа брегове 
те на Власинско езеро Кт.м 
края на 1990 година Скуп
щината на Република Сър 
бия се съгласи да подложи 
плещите си под запланува
ното амбициозно развитие 
на туризма „на най-хубава 
та планина в Сърбия“!

развитие на туризма, гости 
лничарството, лова и рибо
лова и за всички видове зи 
мни и водни спортове“. Сл 
ед това „в областта на р>аз 
витието на туризма и гос 
тилничарството съществу
ват многобройни планове“, 
„планира се изграждане на 
важни нови обекти, комп
лекс хотели със съпътству- 
ващите ги съдържания“, 
„планира се изграждане на 
апартманско селище със 
съответен ресторант“. „на 
Чемерник съществуват иде 
ални условия за изгражда 
не на терени за 5000 скиори 
от всички категории“, „на 
Стрешер съществуват усло 
вия за професионални ски 
ори от всички дисциплини“. 
Заради това за тези наши 
потенциали съществува го
лям интерес па партньори 
от чужбина“. Затова „е ну 
жно Власина в тази насо
ка и занапред да се разви 
ва планово и по този на
чин да се/създадат условия 
за съгласувано използуване 
на нейните възможности

представители 
парла- туриг-.ъм, 

амбицчо ;пнте

Друг начин да се спре 
финансовата , ерозия на зд 
равното дело и същевре
менно да се облекчи поло 
жението на стопанството 
е да се увеличат съществу 
ващите и да се въведат но 
ви партнципации. Това пр 
актически означава, че гр 
ажданите със собствени па 
ри ще плащат много по-го 
ляма част от здравните ус 
луги. които получават в 
здравните, ведомства. С ко

Босиоеградсни атлвтици
В бивша Югославия група младежи от Босилеград 

формирали Соколско дружество. Членовете на дружест
вото се занимавали с атлетика и отивали на състезания 
във Враня, Лесковац, Ниш и други градове. Ръководител 
на Соколекото дружество бил Стефан Кръстев (той е пър
вият на снимката), а от останалите членове иа гази спим 
ка се виждат Риете, Стефан Динов — Грънчаро, Владе, 
Станкович и Цеко Стоев.

Членовете на Соколското дружество в Босилеград 
са се фотографирали през април 1937 година в училищ
ния двор.

лко процента се намали вз 
емането от • стопанството, 
толкова процента ще бъд
ат взети от джоба на бол- 
пите-

С. Евтимов (Й. П.)

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА На снимката е мястото къ
дето се съединяват пътят, 
йто води от След всичко това се очако

гранищю-пропис. 
квателни„ пункт „Градина“ 
към Димитровград и старият 
път. който с първия се съеди 
нява с остър завой в ляво, ма 
кар че. е имало Място съеди
нението да се направи без ка 
къвто и да е завой.

Посоченото съединение 
право може да се нарече „че 
рна точка“, защото през пос
ледните няколко години тук 
са се превърнали десетина ка 
миона. Наистина 
е имало, но затова

кваше постепенна 
тизацист на хубавата ризия 
която трябваше да бъде ос 
мислена в проекта на пла 
на за обществено-икономи
ческо развитие на Сурдули 
шка община в периода 1991 
— 1995 година.

за летен и зимен туризъм 
и спортове на снега, във во 
дата и на леда“.

Ето така е „планирано“ 
развитието на туризма на 
Власина в проекта на сред 
носрочния план за разви
тие на Сурдулишка община 
през следващите четири го 
дини?! За -Такова „планира 
не“ е днетатъчно да се ка
же, че е типично бюрокра
тично „отбиване на анга- 
рии“ по образеца от след
военните 45 години: „Най- 
важното е, че ние положи 
хме огромни

конкре

Проектът 
на на новия средносрочен пл

ан е готов но без конкре 
тизация на амбициозните 
намерения. За развитието 
на туризма на Власина се 
говори само в тридесетина 
реда, пълни с познати об
щи оценки и констатации.

„Туризмът трябва да бъ
де важен фактор на разво 
йната ориентация на сто
панството в общината 
настоящия планов срок“, по 
неже „Власинското плато, 
като най-хубава планина в 
Сърби*, с езеро на 1200 
м. надморска височина, 
предлага изключително бла 
гоприятни възможности за

жертви не
материал

ната щета е голяма. Едва 
остава нещо от товара, кой
то камионите карат, а и ками 
оните редовно са счупени. Да 
ли споменатият завой наисти 
на е трябвало да бъде такъв? 
Не се съмняваме в квалифн 
кадиите на проектантите 
съединението на двата пътя, 
но практиката не потвърди на 
правеното решение.

ли
даусилия

направим средносрочен пл
ан“. На общинските плано 
види очевидно и в новите 
условия не е важно как е 
направен и какво съдържи 
този план, те изобщо не се 
кахърят може ли от един 
такъв документ да има ня
каква полза.

в

на

А. Т.
К. Г.
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издължат абонамента си за изтеклата 1990 година.

Сумите внасяйте на следната джиро сметка:
НИРО „Братство" 6250Й-603-9529 — СЛК —

' ГОШБД™во"Сизнр^а™Кп1р?1теИЗДаНИЯТа “ НИ'

Годишните абонаменти 
за 1990 година бяха:

ПОРАЖЕНИЕ, КОЕТО ОХРИД
'“ йа-ИЛ БАЛКАНСКИ" 2:1 (0:0)
ренът тРевист;°вре11ето>Дслъ1нчево-;ТзРнтеЛ1^И^Д)ТпП|ИТ ^ 
Голмайстори: Воин Перкович в 53 и Бобан Васич' (Г”™
« = йо=ч, В

И не толкова интересна и 
може би трябваше да завъ 
рши наравно, а сетне 
зпи да се вземе 
ка И двата си 
лиг“

на кашите издания
ОТ ду 

една точ- 
гола „Свър 

постигна след греш- 
направеии на отбрана-, 

та на „Балкански“.
Трябва да отбележим и

““ за в- . Братство“ —• 100,00 динара 
— за сп. „Мост“ — 60,00 
—- за сп. „Другарче“ — . динара, 

50,00 динара.ки,

СВЪРЛИГ: Славко Кр ьс 
тич 6, Саша Тодоровнч 6, 
Саша Милович 5, Ратнс- 
лав Вучкович 7, Братислав 
Вучкович 7, Боди Петровнч 
7, Сретен Бойич 6, Драган 
Стойкович 5 (Сладжан Ра- 
кич), Драган Петровнч 
Радиша Ристич 6 (Джокгп 
Владимир), Бобан Васнч 7.

банСтанко^б ГКръста Коъ ™ва’ ЧС ••Балка,кии" пос- 
стев 6, Емил ИваРнова7КР'- Щ *ХрГт

казателе,, удар 
20 метра и това беше и из 
равняващия гол ма лимит 
ровградчаии. Обаче ' вместо 
да стане така

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

— за сп. „Мост" — 120,00 динара.

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ 
НА „БРАТСТВО"!

на-
Футболистите 

Балкански“
от около„Асен 

от Димнтроагр 
ЗД и при второто си госту 
ване на 
болен

на

ИЗДАНИЯТА6, тазгодишния фут- 
сезон останаха с пра 

знн ръце. Този път 
ха срещу отбора на „Свъ- 
рлнг* от едноименния гр
ад. Мачът се игра обаче п 
Ниш, тъй като' игрището 
на „Свърлпг“ е под суспен 
сия.

те полу
чиха още един гол Слаби
ят съдия Светислав Жив
ков

Узагуби
АСЕН БАЛКАНСКИ: Ми

лко Соколов 6.
от Пуковац неоправда 

телно изключи двама Праисторкческн народи 

унищожавали природата
„ Миловак
Стоянов 6, Любпша Таков 

(Драган Митов), Ядран 
Христов 6, Зоран Христов 
/. Предраг Костов 7, Мио- 
драг Коцев 6 (Саша Глшо

играчи.
В третия кръг „Асен Бал 

кански“ Ще бъде домакин 
на отбора ма „Младост“ от 
Габровац край НишКакво да 

та? Тя беше
кажем за игра- 

равиоправна Д. Ставров

0Л55?^ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА 
ФУТБОЛНИЯ ОТБОР „ЧЕЛИК“ ОТ СУРДУЛИЦА Променените облици 

жат като доказателство, че и
на селищата могат да слу-

праисторическите народи 
са унищожавали своята природа. Вършейки изследвания 
в Палестина, археолозите открили знаци на голяма сеч 
па гори, станала около 6000 години преди л. е. и които 
довели до пропадане на човешките общества в Южен Лс- 
вант — днешен Израел, Йордания и Южна Сирия.

За бързото намаляване броя на населението в тази 
област съществуват много добри документи, 
сега винаги се обясняваше

МНЛ1 СВЕТОЗАРЕВИЧ НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ
Скупщината паброяза 21 член, а Председателството 

7 души. За председател ан Скупщината избран Миле Све 
тозаревич, ръководител на модната конфекция на Юм- 
ко“ в Бело-поле.

На тази функция е изб- 
МИЛЕ СВЕТОЗАРЕ- 

на мод- 
-Юмко“ 

в Бсло поле. Характерно е 
че в новата скупщина 80 
на сто от членовете са бпв 
ши и сега активни футбо 
листи, което също така е 
добро основание за успех 
на отбора. Да кажем и то 
ва, че поради суспензия те 
ренът на „Челик“ в Бело- 
-поле, поради инцидента пр 
ез есенния полусезон , пър 
витс три футболни срещи 
„Челик“ ще играе па фут
болния терен в Босилеград.

М. я.

ран
БИЧ, ръководител 
мата конфекция

но зова до- 
като последствие от големи

климатически промени, които довели_ до нал!аляваке на
валежите. Ооаче археолозите Гари Ролифсън и Илза Ке- 
лер от Университета в Сан Диего, пронамерили доказате
лства според конто пропадането на тези общества е пос
ледствие от човешка дейност върху природната среда.

Според резултатите на Ролифсън и Келер, тогаваш- 
ните жители на Левант изсекли всички дървета за да пра
вят вар и хоросан, който им служел като основен" стро
ителен материал. В северните краища на Левант жители
те правели хоросана от гипс като по този 
звали по-малки

Неотдавна Скупщината 
на футболния отбор „Че
лик- от Бело поле — Сур 
дулишка община проведе 
редовно отчетно - изборно 
събрание, на което дг.тега-

Прн това обаче нужна е 
ангажираност на всички су 
секти от футболистите до 
най-отговорните във футбол 
ния отбор.

В продължение на събра 
нието, след като бе потвър 
ден изборът на делегатите 
на Скупщината, която за
напред ще наброява 21 чл
ен бе избрано 
телство като 
ръководителен орган от 7 
души и нов председател.

тите направиха анализ на 
изтеклия есенен полусезон 
на настоящото футболно 
първенство, приеха план за 
работа през 
пролетен полусезон и избра 
ха ново ръководство.

начин изпол-
количества дърво. Селищата в този край 

започнали да напредват и да забогатяват. В Южен Ле- 
населението през 7 век преди н. р. все по-малко из

ползвало дървени греди за покриви и по-късно минали 
на зидани сгради.

Такова унищожаване на природната среда 
и големите стада козе, които се хранели със семена, фи
данки и храстове. Козете пречели възобновяването 
рнте и стръмните предели в Южен Левант се превърнали 
в ерозивни терени Силното пропадане на селското 

| панство, което последвало, довело спорел Ролфсън и Ке- 
! лер пряко до „катаклизмнчни промени в облиците насе- 
I лП1 цата“.

настъпващия вантПредсела-
колективен

Разисквайки за изтеклия засилилиесенен полусезон, делега
тите на Скупщината подче 
ртаха, че запланувайте 
задачи п активности са ре 
ализирани и, че същите 
/1ават основни и реални ус 
ловия, футболният отбор 
повторно да се . върне в ди 
визията, в която се състе
заваше предходната състс 
зателна година — Между 
регионална футбол ска ди
визия. Класирането му пр 
ез есенния полусезон с 14 
точки с една изгубена сре 
ща и това сте служебен 
резултат, са реални усло
вия за това.

на го-

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИ
РОТ

сто-

Заслужена победа ю „Парпзан** Археологът Доналд Саливъи от Университета в Ден 
пер, събрал сведения за малко по-бавното унищожение на 
природната среда в днешна Турция. Копаейки дълбоко в 
коритото па едно езеро в Турция, той измервал количес
твото ма молена в изкопаните слоеве. Получил доказател
ства, че около 2 500 години преди н.е. всички иглолистни 
дървета били изсечени, а на тяхно място били засадени 
зърнени растения, маслини и орехи.

бора па „Звезда“ от Блато 
с 2:0 (1:0). Освен 
ните две точки - 
радиа и това, че жел.оша- 
ни показаха добра игра. Оч 
борът ма „Партизап“ е под 
силен с пови играчи.

В течение на целп<г мач 
футболистите па „Па 
зан“ имаха превес в игра
та. Освен постигнатите два. 
имаха шансове за още ня
колко гола, а не използва
ха едипадсстмстров нака
зателен удар.

Ако • Продължи 
ритъм, „Партизап“ има из 
гледи да се отлепи от пое 
ледпото място, на което ос 
тапа прикован през есента 
поради слабите игри и ре
дица други нередности, кр 
ито съдойствуваха за поло 
жепието. Инак голове за 
„Партизап“ отбелязаха Зо
ра Георгиев от дузпа н Но 
пипа Алексоп от изпълне
ние ма наказателен удар.

„Партизап“ (Желюша) - 
„Звезда“ (Блато) 2:0 (1:0) спечеле

може да
На старта па пролетния 

футболен сезон „Партизап * 
зарадва своите привърже
ници. Той се наложи над от

(Г. В.)

ТЪЖЕН ПОМЕНртн-

На 7 април 1991 година се навършват четиридесет 
тъжни дни от смъртта ца нашият никога непрежалим съ 
пруг, татко, брат н дядо

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В „ЖЕ 
ЛЕЗНИЧАР“

Да се подобри сътруд
ничеството с „М. Пияде” ПЕТЪР СТОЯНОВ\

от село Белут — Босилеградска община

Скъпи наш, времето минава, тежко ни е обаче съд
бата с била такава та ни остави рано, когато трябваше 
да ни се радваш и да ти се радваме, ти ни напусна за
винаги. ,

Твоята добрина', честност и обич към всички нас, 
ще останат незабравими спомени за всички, конто те по
знават.

в този

* Нов председател — Ма рин МИЛАДИНОВ
Тези дни в Димитровград 

се проведе годишно отчет
но-изборно събрание па ле
коатлетическия клуб „Же 
лезиичар", на което бяха 
обсъдени резултатите през, 
изтеклата и набелязани за 
дачи в настоящата година.
Беше отчетено, чс и пок
рай финансовите затрудме 
ния „Железничар" е пости 
гиал завидни резултати.

В разискванията сс изтъ 
ки/}, също така, че занап
ред клубът ще трябва по-

тясно да сътрудничи с ос 
училище „Моша 

Пияде“ в града, защото от
там почерпва таланти 
своите редици.

Положителна оценка бе
ше дадена и за сътрудни
чеството с „Академик"
НР България, което също 
ще продължи и в настоя
щата година.

За нов председател 
„Железничар“ беше избран 
Мариц Миладипов.

ловното

за

На 7 април тази година, ще посетим твоя вечен дом 
в гробищата в село Белут, ще положим цветя и ще го 
залеем със сълзи. По този повод каним близки и родни
ни да пи се придружат.

в

Опечел ени:
съпруга Лиляна, син Часлав,* дъщеря Райка, зет Митко 
снаха Светлана, братовчед Янко, внуци и многобройнн 
други роднини.

В следващия кръг „Па
ртизап“ ще играе в Пирог 
срещу отбора па „Пърче- 
вац“.

на

Д. С. Д. с. го
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саТиРа * забава

НАШЕНСКИ ИСТОРЙЙКИ

.од МАЛО 

ПРЕКО“
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

ШАРЕНЕ
ПЕРАШЪЕ

В бивша Югославия ед
ин младеж от Тръпски Одо 

; отишъл да службува 
вътрещноспа на стра- 

Слсд време дошъл 
Димитровгр

рт- ми рояци
във
мата.
на отпуск до 
ад е влак, а след това пеш 
през Планиннца, Бански 

Поганово. Когато из
Еве иде Великден, а мене ми нещо играе 

под труди ог радост ко у младете годйне. Най-по 
памет иа тия народ дека тия божии 

зло и дека требе да пра
дол и 
Ля зъл от 
Погановски 
щнал един воденичар, 
тъй като си помислил,

Поганово към 
манастир сре

сле дойде 
благдъии не су никакво 
зпуйемо кико човеци.па

че Йедно време беоше запели „Нема никакъв 
бог!“, ужЬим човеците су богове и све требе да 
буде за човека. Големе думе, ама празие. „Све йе 
зд човека“ — тека оратеоше. Оно истина излезе 
тека — от дън на дън све по-църно му се пишеше.

А убаво си беше по-раио. Зададе се благ- 
дъи, ако требе да се пости — пости се, ако тре
бе да не се иде у пол>е — не се иде, ако требе 
да се работи. — работи се. А ка требе да дойде 
тия дън — дочека се кико му приличи. Народ се 
испрсмени, издокара, натаври, цъвти от радост... 
Имаше и добра дума, и срам, и почит.

Е, ка дойдоше комунисти на влас, све изо 
бърнуше наопаЬи Вати да нема срам, нема по 
чиг, нема нищо. Свак зинул.и гледа он да се на
мести, а друг може и да умира. А отракани си
нове: демек дънъска тека че йе, та йутре да ни 
буде по-арно. _

воденичарят не го познава, 
попитал: „Йели чика, где 
йе пут за село Звоице?". Во 
деиичарят го попитал откъ 
де е. А той му отговорил:
„Од мало Преко...“. Тогава 
воденичарят му казал: „Е 
сине. че минеш преко топа 
бърдо, па на манастир, па 

Звон-на ваше село, та у 
ци!“.

Перица ИлиевБЕЗ ДУМИ Записал: Владимир Иванов

НЬНВО,
РАДЖАЛА
НЕРАДЖШ

Дочекамо и това йутре. Залетемо се — и 
оца, та у калту. Са се напинямо да се измъкне- 
мо, ама чини ми се све повече тънемо. Затъну- 

,‘мо до гушу. я нема защо за това да ви_ оратим, 
оти сами знайете: узнете весници, слушайте ра
дио, гледайте телевизийу, па че видите 
смо заглибили. '

0-,. %
чг

\ & докуде
*

ОТ&уп
Елем думата ми беше за Великден. Зададеше 

ли се, вате ли^ велиБе пости, народ си само ора- 
ти кига че дойде тия дън да се облажи, оти цре 
ва испоснела, потънела, почнемо да се спотура- 
мо. А кига дибидуз наближи най ми йе мило 

. кига чинимо перашБе. Оно тъгай немаше бойе 
кико сега, па тражимо луковигье, лупБе оди оре- 
си и неЗнам кве иоще бойе Не йе ко съга: на- 

- дошли пиротейи и нишЬи дигаше, надонели 
бойе кве очеш, а и сличицу може да залепиш на 
яйце.

»
9 0 0

I
Изкупуването на хранителни продукти от 

селяните след освобождението беше кепри 
ятна работа и за селяните, и за онези, ко 
ито вършеха изкупуването, популярно запом
нено и до наши дни като „ОТКУП“.

Случваше се, че селянин трябваше да 
даде на държавата повече месо, жито или 
други хранителни продукти, въпреки че не 
разполага с такова количество.

Ставрия Решетара от село Изатовци, 
тогава околия Царибродска, забелязал това 
и затова на една своя нива, засета с пше
ница, бе изтъкнал табелката със следното 
съдържание.

НЬИВО, РАЦАЛА НЕРАЦАЛА,
ОТКУП ЧЕ ДАВАШ...

Записал: Б. Николов

Онядъй у петак, реко че идем да купим по- 
раншко оди бойете. Нали сте чули дека: рано пи 
ле, рано пойе. За теквия що чекайу последици 
йма йоще йедна' народна: сви од църкву — пьр- 
для у църкву! Шетам йз пазарището, дзурнем 
натам, дзурнем навам,- дзвиркам по тезЬете, рас- 
питуйем се. Стану преди йеднога пиротскога 
ганина, познавам бащу му, оди вашаршцата, 

предаваше матиБе, сеБире, гребуже _ 
му боне. — И питуйем га кико иду бойете.

— Иду ко алва, газда — каже он — Народ 
навалил ко луд на точила. Съга не се крийу ко 
по-рано, не се одзъртайу да не Би ‘види никой. 
Дооде и узимайу най-различите бойе. Мене ми се 
чини дека не узимайу за яйца, ама кока они че 
се боядишу Нали видиш кво йе време дошло: 
сви се боядисуйу и пребоядисушг Еве 
вената некико не иде. Баш ти ~ 
гонеоше, съга най узимайу. Ама 
да узну цървецу, одма бегайу,

- ко Бавол от тъмнян.
с- Е„. Рек° я. За некойе жене кажемо дека 
су „шарене перашНе , демек кагтдърм __коконе
рашНе^°_И,^м?ЗННа мужйе стаяуше „шарене пе Р насмея се я, а он поче йоще по-силно

ци-
ама 

а сииатчтщ1.., ,<т 4» он

-
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само цър- 
що ни по-рано 

щом им речем 
да ме прости бог

^—Ло/^аг-й- ш/Е си

да ока:

ти зел?нтанеАИарОДе' ваРбат ОДИ све .бойе: йе* 
роие^я Дървена. И то съглам бойе: ни
родена маиЬа нема те познайе ка се оваобагт 
Аиде, аиде, са му йе време...“ овароаш.

йу до^очиним*^ «ня УЗе ДВе ТрИ Еесе Дървему бо-
б!4 за цТрВен1таЦя'йдаИ ДеЦЧ™ На”° “

ЕрштВо Директор и главен 
Димитров.
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