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С Указ на президента
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Ордец братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени 
областта на

на

заслуги в 
информативна

та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

единството 
народи и
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РАЗГОВОРИ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВРЪХ В СПЛИТ
сшЖ1'! СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ 
БИТИЯТА В ХЪРВАТСКО ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД СЪ

Да се намери 

изход
Против гражданската война 

н насилието
„ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ СЪГЛАСНИ 

ВЗАИМНИЯ ДИАЛОГ КАКТО И РАЗ-

— разликите в концепциите за характера на
БЪДЕЩАТА ОБЩНОСТ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ НА 
СЛЕДВАЩИТЕ СРЕЩИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕ- 
11V БЛ ИКИТЕ

По инициатива 
ните представители от' "Со
циалистическата партия Па 
родната скупщина на Сър 
бия във вторник обсъди об 
становката след въоръжен
ия инцидент в Плитвице и 
прие „Декларация за мир
но разрешаване на югос
лавската криза, 
ажданската 
листо“. Декларацията 
си така:

на народ то на междуиационалните 
и междурепубликанските 

спорове, понеже това е съ
ществена основа за мирно 
и демократично 
ване на югславската криза.

4. Народната скупщина 
на Република Сърбия пре 
дупреждава. че употребата 
на сила против интересите 
на сръбския народ в Репуб 
лика Хърватско прави ръ
ководството на Република 
Хърватско отговорно за 
по-нататъшното развитие 
на събитията.

5. Решението на съответ
ните органи на САО Кра 
ина, Славония, Бараня и.
Западен Срем и реагиране
то на сръбския народ ка
то цяло е последствие от 
клинченето на Република 
Хърватско да създаде въз 
можност за свободно изра 
зяваке на народната воля 
чрез референдум, при обс 
тоятелствата, когато Репу
блика Хърватско. нару
шавайки Конституцията на
Югославия. прокламира, 

решението си да се учреди 
като отделна, суверена дъ 
ржава, в която съществено 
се нарушават национални
те. гражданските и други 
човешки права на вражда 
ните от сръбския народ.

6. Народната скупщина 
на Република Сърбия и 
всички държавни органи 
на Република Сърбия ще 
окажат необходимата по 
мощ и подкрепа на сърби 
те в Хърватско.

7. Народната скупщина 
на Република Сърбия пот 
върждава становището си, 
че опазването на Югосла- 

преодоля- вия е от особено значение 
за сръбскиа народ, понеже 
по този начин му се дава 
възможност да живее нера 
зделен и да осъществява 
легитимните си национални 
интереси. 'Сръбският нар
од има историческо пра
во и нужда да живее в ед 
на демократична държава 
и това негово право тряб
ва да се уважава във все. 
ки вариант на решението 
на югославската криза.

Изхождайки от принци
па за равноправие на член 
ките на югославската об 
щност, Народната скупщи 
на на Република ) Сърбия 
смята, че не е спорно пра 
вото на всеки югославски 
народ на самоопределен .* 
ние, включително и на от

против гр 
война и маси^ На 28 април т.г. в Сплит 

бяха завършени разговорп 
те на председателите на ше 
стте югославски републи
ки за бъдещето на Югосла 
вия. След разговорите бе 
издадено следното съобще
ние:

Председателите на 
бликите се обръщат 
всички граждани и към вс 
ички организации' с призив 
да уважават и укрепват въ 
звърнатото 
правно уреждане в репуб
ликите, както и да зачитат 
конституционния строй на 
СФРЮ все до неговите пр 
омени по. демократичен на 
чин.

репу
към гла
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1. Народната скупщина 

на Република Сърбия из
разява енергично негоду
ваме поради 1 насилието на 
органите на властта в Ре
публика Хърватско над 
сръбския народ в община 
Титова Коремица, когато 
потече кръв на великия хр 
истнянски празник на 
Мира — Великден.

2. Народната скупщина 
на Република Сърбия енер 
гично се застъпва за спеш 
но разрешаване на югос
лавската криза по мирен и

. демократичен начин и ка 
тегоричмо се обявява про
тив употребата па сила, ко 
ято осуетява истинската 
развръзка па тази криза.

3. Народната скупщина 
на Република Сърбия ис 
ка от Председателството на 
СФРЮ. както и от Щаба 
па Върховното командува- 
не ма въоръжените конфлн 
кти н гражданска война в 
ЮгославИст и да не допус 
пат насилие от която и да 
било страна в разрешаване

демократ! 1чмо-

„След като разгледаха 
актуалното политическо по 
ложение на Югославия, на 
станали с върха на обвие 
ствено-политическата н ик
ономическата криза и след 
ствие на нарушаването на 
конституционно

...-А“Ьг-—м

В тоз и тежък период не 
обходимо е да се направи 
всичко за да се намери из 
ход от обществено-поли-правовия

%шт
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цепление. което може да 
се ползува само Пъз осно 
ва на определението на вс 
еки народ, 
референдум, 
на това право трябва да 
бъде уредено 
всички

У;
» V:ш

изказано чрез 
ПолзуванетоЕг еднакво за 

югославски наро-
& ди.

|Ш%? 8. Народната скупщина 
на Република Сърбия тър 
си от компетентните орга 
ни на Република Хърватс 
ко веднага да оттеглят вс 
ички сили на вътрешните 
работи, които са ангажира 
ни. в района на Плитвице 
и да гарантират, че властта 
няма да върши 
над сръбското население.

9. Народната скупщина 
на Сърбия търси от Пред
седателството на СФРЮ да 
създаде условия за анга
жиране па Югославската 
народна армия, в унисон 
с конституционната й фун
кция, в САО Крайна, Сла
вония, Бараня, Западен Ср 
ем и в други места, в кон 
то живее сръбско населе
ние, все докато се постиг
не политически договор за 
разрешаване на настанало
то положение.

10. Народната скупщина 
на Република Сърбия търси 
на тези предпоставки Да бъ 
дат продължени и завърше 
ни разговорите в Председа 
телството на СФРю и меж 
ду председателите на репу 
бликите за мирно разре
шаване на югославската 
криза при уважаване на 
всички гарантирани чове
шки и граждански права.

П. Народната скупщина 
на Република Сърбия под
чертава необходимостта вс 
ички въпроси от значение 
за мирното разрешаване на 
югославската криза да се 
обсъждат и в контакти на 
меж ду парламентарни
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___________ ШШжк
Председателите на югославските републики 
пред вила „Далмация" преди 

на разговорите на 28 март 1991 година: Км 
ро Глигоров, Слободан Милошевич, д-р Фра 

Туджман, Милан Кучан, Алия Изетбего 
вич и Момир Булатович  ____ .___ _____________

4 . насилие
СЛЕД ВЪОРЪЖЕНИЯ ИНЦИДЕНТ НЕДАЛЕЧ ОТ ПЛИТ 
ВИШКИТЕ ЕЗЕРАзапочването

КРАЙНА РЕШИ ЛА СЕ 

ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СЪРБИЯ
ньо

тическата и икономмчсска- 
Прсдседатслите 

очакват 
между! (а род* 

обшее
тиеност, с оглед па бсзсъм 
цената ориентация да 
обезпечи мирна и демокра 
тична развръзка па криза
та в Югославия.

ред на СФРЮ след прие
мането
туции в републиките Сър- 

Дскла-

та криза, 
на републиките 
подкрепа от 
пача демократична

на новите консти-

, бия и Хърватско,
-рацията на Собранието 
Македония. както и следс 
твие на съответните

Ново изостряне на сърбо-хърватските отношения и 
па обстановката в страната — Общините със сръбско на- 

Хървптско и сс присъединяват

на
ссконе- сслснис се отделят от 

към Крайна, Войиодпиа п Сърбии — Единици на ЮНА 
Остри протести прогни посегателство-

промени в ос 
републики, а им

титуционни
таналите 
айки предвид международ
ната позиция на 
вия, председателите па ре 
публиките сс съгласиха, че 
решението на държавно-по 
лптическата криза в Юго 
славия трябва да сс пос
тигне върху основата 
зачитането ма I граждански 

права 
начин

осигуряват мир — 
то па хърватското ръководство

Югосла- ЛредседаТелите па репуб
ликите еа съгласни да нро 

взаимните както 
рамките

па територията па Плнт- 
вице е нападната от заса
да“. В стълкновението са 
загинали две и са ранени 
повече лица. След нитерве 
дщия па единици па ЮНА. 
която е извършена' въз 
основа ма решение на Пр 
сдссдателството па СФРЮ. 
и околността па ПлпТвнце 
е установен мир.

Попада!шето на хърватс
ките „редарствеинцп“ на 
територията па Тпуова 
Корепнца,, община, иаселе 
па предимно със сръбско 
иаселепие, до крайни пре-

На 3-та стр.)

В момента, кргато изгле 
ждаше, че е отслабнало па 
прежеиието в Югославия н 
се прокарват пътища за но 
степенно и мирно разреша
ване. на югославската кри 
за, в неделя сутринта в 
Плитвице избухна въоръ
жено стълкновение между 
хърватската полиция и сръ 
бското население,, Според 
съобщение па Министерс 
твото па вътрешни! с рабо 
ти ма хърватско „всичко с 

малко преди пет 
часа сутринта, когато коло 
па от возила на МВР, коя
то с навлезла четири ки 
лометра във вътрешността

дължат
и разговорите в 
на Председателството 
СФРЮ съгласно с неговата 
конституционна 
смятат, че за отделните от 
крити въпроси от общ ин
терес трябва да ее форми
рат комисии от снсциалис , 
ти, а разликите в концеп- 

съществуват 
и които ее касаят до хара 

възможната бъде

па
па ироля

те и националните 
по демократически 
с преговори.

Югославия като държав 
па общност )Ш равноправ
ни народи в международно 

пей
циитс, които

признатите граници и 
пия държавен строй е въз 
можпо да сс променя са 

основата на пра

ктера па
общност ще бъдат пред 

мст па по-нататъшно 
глеждапе на предстоящите 

председателите

започнало
ща

размо върху 
вото па всеки народ па са 

вълючвай- ГРУ-срещи на 
па републиките.моопределение 

ки правото
пи.на отцеплеиис.



НАС |1 ПО СВЕТА И Н
ВЕЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР

АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ БАЗИ ИЛ БАЛКАНИТЕ

№ .СБОГОМ“ Н ЗДГРИНШЕ
* се следят бъдещи-

КРЕДИТИ НА ЕВРО 
ПЕЙСКАТА ОБЩНО 
СТ НА ЮГОСЛАВИЯВ Гърция се менят нещата В Кремл сега с голямо внимание

довчерашните съюзнициОчаква се 

финансова 

деблонада

/е определения наоще 18.Закриват се две бази, но остават поне 
Вашингтон двойно ще увеличи военната помощ на Атина 'вшата „социалистичека об 

щ/гост“, Преди 
здравава сс 
та неутралност на едни, съ 
глиитешю сс върти с глава 
поради нерешителността на 
други, а със загрижие 
следят усилията на трети 
да се приобщат към Атлан 

договор. Ако то 
гза се случи, предуирежда- 

Кремл. тогава Съвет 
ският съюз би трябвало да 
приспособи 
па политика,

ЛьоАрмейския'»' генерал 
тър Лушев и Владимир Ло 
бон, главнокомандуващ и 
началник

вечко. по 
декларирана-кри“, също така край Аги 

на, по гръцката преса твър 
дн че там остават .съоръ
жения за потреби па потре 
би на американското посол 
ство.

След 32 гоидини преди 
три дни престана да рабо
ти американската военна 
радио-станция, която * на 
английски език излъчва
ше програма за войниците 
в базите в Гърция. Това е 
последния етап на закрива 
не на американската въз- 
духоплавателио-траиспорт 
на база „Хелпникон“ край 
Атина. Но закриването на 
тази база в една част пред 
ставлява и пренасяне ч на 
някои нейни функции и 
съоръжения на остров Кр 
ит, където американците 
имат две големи бази. Аме 
риканците са решнли да 
закрият и военната кому
никационна база „Неа ма

щаба -на съвме 
въоръжени сили 

договор и
стпитс
па Варшавския 
формално си подадоха ос 
тавка. На тях „изтече май 
дата“,’ понеже 
договор с когато те комай 
дуваха практически прес
тана да съществува.

Този договор, който бе 
създаден но време на „сту 
депата война“ стана анахр 
ониз'ьм . когато под тоя пе 
риод Ос нодвлечена черта, 
макар че някои мислят че 
вместо него в по-новото вр

сс
Точното число па амерн 

канските военни 
и постройки в Гършгя не е 
известно, по преценява се 
че ги има около 20.

Очаква се Вашингтон та 
зн година двойно да увели 
чи безплатната 
мощ на Атина -от 30 на 65 
милиона долара, които ще 
се изразходват за модерни 
знране на гръцката армия- 
Покрай това се очаква .пр 
ез май и НАТО да окаже 
военна помощ па Гърцся

Европейската общ 
пост и СФРЮ преди 
два дни в Люксембу 
рг подписаха трет фи 
иапсов протокол, 
йто „тежи" около ми 
лиард и сто милиона 
долара. Това е пър
вият сигнал за финан 
сова деблокада на на 
шата страна, пора
ди нейната изостре
на политическа кри
за, оповестява Ташог.

До момента когато 
тези средства ще бъ 
дат дадени на Югос
лавия обаче трябва 
доста време. Имен
но, след подписването 
протокола би тряб
вало да отдобряг Ми 
нистерският съвет и 
Парламентът на Евро 
пейската общност.

Доколкото всичко въ 
рви според процеду
рата заключителни

ят акт 
то на документа от 
всички членки на ЕО 
и Югославия 
можал да последва 
през окюмври т.г.

военнияткрепости тичсския

ват от
ко своята воен 

понеже се 
касае за съседи, а с това 
и за сигурността на съвет 
ската държава.

На Съветите е ясно, че 
дните на договора са били 
ограничени 
сетилетия и половина Не
точна Европа наскоро ще 
бъде без съветски въоръже 

но някои воен

военна по

„студен 
историческата

сме е дошло до 
мир“. Но 
присъда стъпи в сила и во 
силите функции па догово 

съществуват, 
военни преде - 
страните—дов 

съюзници, напус

след три де

ра вече не 
Последните 
тавители ма 
чера шии 
маха съветската столица, 
където бе седалището на 
Варшавския договор.

НА ПЪРВИТЕ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В АЛБАНИЯ ни сили 
пи лидери казват, че не тр 
ябва да се дига шум. Про 
сто и затова, подчертават 
те, че СССР има сили как- 
то и Запада, поне 
се касае за ядреното оръ
жие и че това е причина 
за мирен живот: никой не 
смее да се опита да пипне

Победа на партията 

поражение на Алкя
когато

Сега в съветските политт: 
чески кръгове се размис
ля за процесите и за пове 
дението на членките в би в ядрения тигър.

Според първите данни, Албанската партия на труда 
завоювала две трети в парламента, докато шефът на дър 
жавата Рамиз Алия загубил на листата за народен пред
ставител в Тирана. Опнзицията победила в по-големите 
градове.

След половин век на то
талитарна власт в Албания 
преди няколко дни се про 
ведоха първи свободни ми. 
огопартийни избори (гла
суваха 95 на сто от избира 
телите) на които победи 
Партията «а труда, която 
и сега е на власт. Сензаци 
онална
вест — на тези избори за 
народен представител в Ти 
рана загуби шефът на дър 
жавата Рамиз Алия.

подписване
НОВИЯТ ИРАКСКИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ В ПЪР 
ВОТО СИ ИЗЯВЛЕНИЕ ПРЕДВЕСТИ ПОЛИТИЧЕСКИ 
РЕФОРМИби

лни. Албанската партия 
на труда получи над две 
трети от местата за народ 
ни представители в скуп
щината, която има 250 на 
родни представители. Из 
тъква се, че сегашната па 
ртия на власт е успяла 
да осигури 65 на сто, отно 
сно 176 места в парламен
та. Най-голяма подкрепа 
тя е имала в изборните ед 
иници в селата и по-малки 
те места във вътрешността. 
Най-силната опозиционна 
партия. прозапйдно 
дтираната 
партия е победила в по-го 
лемите градове. Демократи 
те на пример от завоювани 
ге 25 места в парламента в 
столицата са получили до
ри 25.

Най-напред да се 

потуши въстанието
МОКВА

• :нг
Грузия 

гласува за 

независимост

Новият иракски министър-председател Садун Хама- 
ди ооещал на иракския народ, че неговото правителство 
ще започне с политически реформи. Но, както заявли то 
ва ще стане след като се потуши бунтът против Саддам 
Хюсеин. Това той заявил в първото си изявление за об
ществеността от идването му начело на правителството.

Хамади заявил, че демокрация

е обаче втората

Според първите резулта 
ти. които почти са официа

орие 
Демократична може да се създава 

само ако се спазва законността. Той не казал за какви 
реформи се касае по подчертал, че „мирът и сигурността 
са първите задачи на държавата”... Правителството тря 
бва да положи максимални усилия за да осигури сигур
ност и да въведе ред и спокойствие в цялата страна“

Населението в съветска 
та република Грузия на ре 
ферендум се 
независимост на 
публика, 
водството даде 
\~“ да води борба за отце

Турска 

армня 

о Ирак

изяснило за 
своята ре 

с което на ръко
В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МОСКВА И ТОКИОПоражението на 

Алия не значи край
говата политическа карие пление от Съветски' съюз. 
ра. Според Конституцията На референдума, който ре 
и изоирателния закон за публиканското 
председател на република 
та с две трети в парламеи 
та може да бъде избран и 
кандидат, който не е от ре 
довете на народните пред-- 
ставители. Какво 
ще стане засега е трудно 
да се предполага.

Рамиз 
на не нал

„зелен сиг

ПОД ВЪПРОС СА 

ЧЕТИРИ ОСТРОВИ
ръководс 

тво организира въпреки 
несъгласието на Кремл — 
са излезиали над 90 на сто 
от избирателите, от 
над 90 на сто 
за независимост, 
йки и областите в които 
главно живеят арменци.

Въоръжени сили на Тур
ция преди няколко дни ми 
нали иракската граница и 
по време на четириднев
ни борби и операции уни
щожили въоръжени . кре 
пости на Курдската рабо 
тническа партия, която от 
1984 година провежда теро 
ристични акции в южна 
та част на Турция . оповес
тява турският ежедневн
ик „МиЛиет”. Тази партия 
води борба за независимо
ст и от 1984 година досега 
са загинали най-малко три 
хиляди души. На членове 
на екстремната 
оказват подкрепа 
те въстаници на северна
та част на Ирак, които се 
борят срещу режима на 
Саддам Хюсеин.

които 
се изяснили 

включва Шефът на съветската ди 
пломация Александър Бес 
мертних преди известно вре 
ме бе на посещане в Япо
ния. Неговото

обаче на островите -все чоще се 
Да примомним, 

СССР през 1956 година се 
съгласил да върне два от 
четирите 
разкаял

посещение 
на известен начин бе създа 
ване на условия след десе 
тина дни, т. е. на 16 април 
Горбачов да направи три- . 
дневно посещение 
страна.

В отношенията 
зи две страни има 
дности. Те всъщност 
още военно положение 
Декларации за „примирме“ 
трябвало да подпишат 
1973 година,
СССР не се съгласил 
Япония да върне 
Курилски острови 
ворите за (не)

50 ГОДИНИ СЛЕД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ В БЕЛГРАД острови, но 
когато

подписала отбранителен до 
говор със САЩ, според ко 
гето САЩ получили 
иска

се
Япония

Югославия объркала 
плановете на Хитлер

Благодарение на Югославия, Хитлер е 38 днизакъс 
нение нападнал върху Съветския съюз, изтъква московска 
„правда в статията посветена на 50-годишнината от мар 
товските демонстрации в Югославия. Изтъквайки голямо 
1С< значение на тези демонстрации, този в-к предава 
Хитлер с 38 дни закъснение дошел пред Москва и че с 
толкова дни го изпреварила суровата руска зима. Както 
по-късно бе установено Хитлер планирал на СССР да напа
дне на 15 май, но това отсрочил поради разплатата с 
Югославия.

на япо 
територия военни ба-ча тази

зи.
между те 

и тру- 
все Бесмертних на 

точното си турне 
Китай. В Пекин той

далекоиз 
посети II

разго
ваРя и за посещението на 
генерал нцст секретар
Китайската КП в Москва 
първото 
ще направи лидер на кита 
иската партия след ноемв
ри 1956 година.

партия не 
курдски че

през 
понеже нано

на ' което е Москвачетири 
прего- 

връщането
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от ПРВСО СЛЕД СРЕЩД1А в сшшт

ЗА РАЗГОВОРИТЕ В СПЛИТ
Срещата 

лите на
11Т ПОбуДЦ

ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА 
СЪРБИЯ

Приет Закона за публ 

ично информиране
на чрсдседате- 

републщснте в Спл 
гол^м ннтепп-

сред югославските и чуж_ 
ди журналист. Същия 
в,Прес—Центъра в ' 
„Марян» акредтации 
ха повеч; от степта ю,ос 
лавски журналисти н °п
чуждестранни кор,,п0нде

Р^°«ност и "Равен род в 
епублика Хърватско
КИРО ГЛИГОРОГ.: Аз

във всеки I 
Шъл в Книн,
Ано и без

за промоции на суверенни 
републики, по се касаеше 
за факта че се събраха пр 
едседателите на републи
ките като председатели н« 
суверенни републики и по 
днешната конституция, без 
разлика, че те в междуна 

охра родно правен смисъл не са 
виждам защо би би признати, но по днешната 

по някакво особено място конституция от 1974 репу- 
Киин. ' бликите са суверенни1

СЛОБОДАН МИЛОШЕ 
ВИЧ: — Едно малко пояс
нение. Сърбия отново се е 
обединила по конституцио 
нен начин. Следователно, 
ие с нарушаване на коне 
титуцията, . и възвърна св 
оя териториален и държа 
вей йнтегритет.

А що се касае до сувере 
иостта на републиките, то 
ва по мое мнение е дефект 
на Конституцията от 1974 
година.

На въпроса дали смята, 
чс Сърбия сс е обединила 
по конституционен начин 
така, че е премахнала» авто 
помиите на Косово и Вой 
водииа и. е разпуснала ко 
совската скупщина. Сло 
бодан Милошевич отгово
ри:

случаи бих оти
съвсем свобохотел

взе * ГОЛЯМО РАЗИСКВАНЕ ПО ОТЧЕТА ЗА РАБО 
ТАТА НА РТВ БЕЛГРАД * ОТСРОЧЕНО Е ПРИЕМА 
НЕТО НА ЗАКОНА ЗА СТАЧКИТЕ

охрана 
МОМИР БУЛАТОВИЧ: - 

мога да кажа. че. мой оби
чаи е да пътувам без 
на. Не Основните разпоредби на 

закона за публично инфор 
мираие са следните: публи 
чното информираме е сво 
бодно, цензурата се заб
ранява, а се премахват пр 
ограмните и издателските 
ръвети. Вестници, радио и 
телевизия може да създава 
всеки.

Една от съществените пр 
едпоставки за демократиза 
цияга па обществото като 
цяло е свободата на печа
та, относно словото и реч
та. Именно затова в сьзву 
чие с демократичните про 
цеси в Република Сърбия, 
Народната скупщина сче
те за необходимо да при
еме нов Закон за публич
но информиране, който ще 
съответствува на сегашни
те политически и 
вени 
етичното 
вият закон 
тиката на 
журналистика, 
риода на 
система (чрез 
те и издателските 
всъщност упражняваше об 
ществен контрол и до голя 
ма степен спъваше свобода 
та на печата, радиото и 
телевизията.

всички граждани се обез- 
- печава правото на инфор

миране. следователно и на 
народностите.

Законът е приет с пет 
гласа против и един въздъ 
ржан. Онова, което обаче 
нито един народен предс
тавител не отрича е, че в 
информирането се създава 
простор за свободно дейст 
вуване. без ограниче

ния. но с повишена и изо 
стрена отговорност на всич 
ки субекти — и журналис 
ти, и извори на информа
ции.

Журнал петите 
смятаха, че 
бъдеще на 
най-вече

очевидно 
политическото 

ТОгскнавия 
зависи от сръбс- 

огношеп-

АЛИя ИЗЕТБЕГОШ1Ч: _ 
Аз бих също трьр.пан, оба 
"Ля, че бих. рискувал
ДАЛИ СРЕШАТА В сПЛИГ 
* крачка НАПРЕД ИЛИ
ЦАоАД?

КИРО- ГЛИГОРОВ: — Ра 
зискваиията показаха, 
има

ко-хърватските 
ия» така че много ог 
росите бяха ЬЪП

поставени
това направление, II цен
търа на вниманието бе Сл 
сбодан Милошевич, какго 
поради значителната роля 
на Сърбия в югославската 
федерация, та:?а „ заради 
факта, че към йО на сто от 
въпросите на журналисти
те бяха поставени на Сло- 
бодан Милошевич.

в

че
много

да се стигне до съглас 
ни решения

възможности
ува- 

връзйа
със съществените функции. 
Днес разисквахме за харак 
тера на бъдещата 
ст Разисквахме 
вените въпроси па 
циите,

МИЛАН КУЧАН: — Сега 
отивам за Любляна да ин
формирам 
угари, моите сътрудници за

във

оощио 
по същест 

функ- ЗНАЧИТЕЛЕВИЗИЯТА 
ТЕЛЕН МЕДИЙС 9Х?АНА ИЛИ БЕЗ ПЕЯВ книн На сесията
представители в Народната 
скупщина разискваха и по 
Отчета за работата на Ра- 
диотелевизия Белград. Още 

напуска прак . през миналата 
„дирижирана“ 

която в пе 
еднопартийната

народните
На въпроса (ТВ Сараево) 

към всички председатели 
дали би се осмелили без ох 
рана да отидат в Книн пре резултатите от разговори- 
дседателите отговориха: те. Мисля, не съм дълж лг

СЛОБОЦаН МИЛОШ ЕВ- да кажа, че трябва повече
да работим

общест 
интереси на плурали 

общество. Но
отговорните др

година са 
водени разисквания по ра 
ботата на тази важна писти 
туция в информирането. Вс 
ъщност отчетът е бил на- 
разискване на 27 март (по 
дписал го е подпредседате 
лят на Отбора Михайло -Ко 
вач), а сетне на 14 март 
(подписал го е Антоние Ис 
акович. председател на От 
бора). Не се касае за два 
отчета, а за поправката на 
първия отчет.

Работата на телевизията 
е била успешна, но е има 
ло и редица слабости. По

— Сърбия не е премах
нала автономиите покрайИЧ: — Ще ви отговоря кр 

атко. На драго сърце без 
охрана бих отишъл з Книн

върху поема 
не на риска за самосгояте 
лен живот. По-добре •’ ри 
ск отколкото

мини и ако прочетете 
вата конституция на 
бия в нея Ще намерите 'ав 
тономните покрайнини, 
гцо се отнася до разпуска 
мето на скупщината. Сър
бия не е разпуснала Скул 
щината на Косово, но е ра 
зпусиала наличния персона 
лен състав на 
Скупщина, която флагрант 
но наруши 
на Сърбия и Конституция
та на Югославия, защото 
този състав на Скупщина
та на Косово — казал бих, 
директно извърши акт 
предателство.
вайки част от територията 
на Сърбия п част ог терм 
торията на Югославия 
отделна държава, което пр 
едставляваше акт на нару 
шаваме на териториалната 
цялост па Сърбия и цяла 
Югославия.

ЧО-
Сър програмни 

съвети)Аразискамия- 
та да текат така какго те 
кат.

ФРАНЬО ТУДЖмАН. — 
Като председател на Репу 
блика Хърватско, без разли 
ка. че не ми недостига ли 
чна храброст, в все пак не 
бих се осмелил сега да тръ 
гна за Книн, да не бьдех 
подложен там на хайдутет- 
во. Но, аз ви уверя сам. 
това ше направя и че 
Книн ще бъде 
конституционно-право.з ред 
на Република Хърватско.

СЛОБОДАН МИЛОШЕ 
ВИЧ: — Срещата в Спл
ит не схванахме като про 
моция на суверени държа
ви. Просто казано, в меж 
дународно правен сми
съл суверенитет има само 
Югославия. Тя съществува. 
Всички въпроси, отнася
щи се до промените на не 
йното устройство трябва 
да текат по конституционен 
и демократичен начин. Не 
виждам друг начин, друг 
път от този за разрешава 
не на югославската криза.

косоЬската

Констгпуки ята
че
в

установен
натиск на студентите сме
нен е директорът Душан 
Митевич и няколко редак
тора, които са били отго 
ворни за информативната 
част в гзаботата на телеви 
зията. Сериозни забележки 
са изнесени от страна на 
опозиционните партии, кои _ 
то изтъкват, че Телеви
зия Белград главно преда 
ва дейността на Социалис 
тическата партия на Сър
бия, докато за останалите 
партии не намира място.

Телевизията, като значи
телен медий, съгласно об 
щите процеси на демокра
тизация, следва Да бъде от 
ворен екран за изнасяне 
на противопостоящи мне- 
нИа по жизнените въпро
си от живота на Републи
ката.

па
провъзгласяМИЛАН КУЧАН: — Пре 

ждевременно бях повикан 
от почивка на Корчула но 
ради Книн. и 
през Книн, без охрана, 
мо съпругата ми 
мен. Не виждам 
да повторя това, 
кегато Хърватск а бъде в 

там

зпсе връщах 
са-

ФРАНЬО ТУДЖМАН: — 
Позволете ми и аз да до- 
бавя Тук са очевидно и 
малките разлики в нашите 

Нс се касаеше

оеше с 
причина 
особено

(Ст. Ст.)разговори.състояние да въведе

крайна реши да се
ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СЪРБИЯ

А. Исакович
Според думите на Алек 

саидар Пърля, министър 
за отношенията с чужби
на. по тоя начин „се въве 
жда практиката на цпвпли 
зования демократичен св
ят, обосноваващи се върху 
IЮСД11Ш14 мата отговорност 
и компетентност, както на

в които живеят предимно 
граждани от сръбски 
ционалеи произход,

гражданите, па 
сдруженията и 

Република Съ

САО Крайна „ще съгласу
ва законопрсдписанията си 

на Сър
(От 1-ва стр.) па

бешеизостри сърбо-хърват 
отношения и услож 

обстановката в Югосла 
вия- Бруталното 
ство на хърватското ръко 
водство срещу сръбското 
население в гази републи- 

ново голя-

с Конституцията 
бия в срок от 30 дни“.

Рсшепне за отделяне от 
Хърватско взе 

па общипс 
в Глина и

дели
ските

ОСЪДС! I от 
ртиите, 
органите па 
рбия. П равитслството 
Сърбия в съобщението си 
подчертава: „В унисон 
становищата па Народната 
скупщина па Сърбия 
необходимостта да сс оси 
гури мир. докато се наме
ри окончателно решение 
па югославската криза, Пр 
авитслстпото па Република

Редица забележки са из 
месени и по отношение на 
програмата, относно кад
ровия състав и че неосно- 

Публичното информира вателно някои предавания 
са снети от програмата. 
Също така извършена е 
„белградизацня“ на Сърб
ия, тъй като втора програ 

владствува- ма в много части на Репу 
щата партия или опознци- блнката не се приема. Слу 
ята“, счита народният пре чва се например по-важ- 
дставитсл Сърбислав Мило ни събития от вътрешно

стта да се изоставят, а за

ни Република 
ха и делегатите 
китс скупшиии 
Костайница. Насилието па 

държава над 
население срсш

посегател па
редакторите н главните н 
отговорните редактори“.със

хърватската 
сръбското

жестока осъда от сър 
бите в Бания, Славомия и 
Бараня. 13 борово село мс
далече от Вуковар протсс 
гираха няколко хиляди съ 
рби, търсейки от хърватс 
кого ръководство да осно 
боди двама членове на ръ
ководството па СДС 01 
Вуковар, които са аресчу- 
вапи в Плитвицс, къдсто 
присъствували 
ие па Главния отбор 
Сръбската демократична 
партия На извънредно за 
селапие па Сръбския папи 
опален съвет за Славоиия, 
Бараня и Западен Срсм с 

'го решение тези краища 
да бъдат присъединени към 
Войоодина.

пе трябва да бъде реално 
н честно и в законни рам 
ки, без оглед па това дали 
средствата па информира
ме подкрепят

ка предизвика
неспокойствие па всич

ки хърватски граждани ог 
сръбски национален прои 
зход и ги принуди да взе 
мат решения за отделян 
от Република Хърватско. 
На заседание на Изпълни 

на Сръбската 
област Крайна, 

на 1 април 
взе-

за
мо па

Сърбия счита, че органите 
на федерацията 
пи в рамките па копетмту 
циопиите си задължения да 

ескалацията

са дл ъж
на нов.

В скупщипските разиск
вания е повдигнат въпро 
са и за печата па народно 
стите (Апдраш Агоштон), 
тъй като в Закопа за пуб
личното информиране пе
се регулира въпроса за 
информирано па езиците на 
народностите. В отговор 
(Иегован Клаич) посоЧва, 
че и Конституцията няма 
никакви разпоредби за, гру 
нации граждани, на която 
се дават особени права, ио 
неже Конституцията на Ре 
публиката знае само за гр 
ажданима като субект и на

тел ни я съвет 
автономна 
което се състоя 
в Титова Коренида е

за присъединс 
Крайна

Сърбия, което 
встъпи в сила. В

сметка на това се дават 
незначителни вести от Бе 
лград. В резултат на това 
много граждани от вътре 
шиостта отказват да запла 
щат абонамента си на Те 
левизия Белград.

Бурните раисквання по 
Отчета на телевизията яр 
ко очертават значението на 
тоя медий, па (затуй не е 
чудно, че народните предс
тавители имат доста забе 
лежки по отношение на ур 
еждаието на информативна 
та част на Телевизия Бел
град.

паосуетят 
стълкновенията и да създа 

за по-иатать-то решение 
ни на САО 
Република 
веднага _
решението се изтъква, 
„територията на СЛО кра
йна с съставна част на ед
инната държавна геритчар- 
ия на Рет/ублика Съройя 
и на тази територия „» си;!г 
е Конституцията па 1 епУ " 
лика Сърбия, прилагат 
пакетните на Република С >р
бия и конституционио-пра
вовата система на СФРЮ •

дат условия 
ш пи преговори за бъдеще
то па Югославия в духа 

разби- 
Пранителство-*

Сърбия

заредаппакъм на
па пълно взаимно

чс рателство. 
то па Република 
за съжаление с принудено, 
да констатира, че някои си 
ли в страната и вън от нея 
бързат да предизвикат въ 
лпенни тъкмо в момента, 
когато се водят преговори 
за възможните решения 
ма кризата“.

Опитът йа 
власт да
„шаховнина“

хърватската 
своятаразпее

в общините,
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БОСИЛЕГРАДПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТОЗАПОЧНА I

Предее 
дателят 

на ОС, 
волонтер

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАВ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Важна н полезна 

работа
Преброяването 

започна навреме
От 1 април т.г. до 

края на мандата, Спа 
ско Спасков, функци 
ята председател па Об 

скупщина

об-Вече 5 дни, 91-те преброители в Босилеградска 
щипа са на терена. Преброяват се гражданите, домакин 
ствата, селскостопанските имущества, жилищата, добитъ
ка и други данни, нужни за общоюгрславската попула
ция Всички данни остават служебна тайна. Определя»®'10

е влияние на други лица.

Що се оснася ДО плиата 
задължени за провеждане на 

1 тяхната 
секретарят 

комисия

От седем часа тз иоиеде 
ЛИН1С и в, Димитровградска
община започна преброява преброяването и
не ьа населението. Знаме ос.ксобс пост,
нието на това общо е из- ' на пГ щнпската

по Иван Нгаиов изтъква, че 
всички необходими нодго 
топки са проведени на вре 
ме. Очаква се в срок от 
петнадесет дни във всички 
те 84 кръга (райони) пре 
брояването да бт.дс завьр 
шеио качествено и ма вре 
ме. Но за да бъде всичко 
така. ог комисията даваг 
препоръка ма населението 
да дават точни да

нни и сведения. Слухове 
те, че дадените сведения 
ще се използват за опреде 
ляне на данъка са лъжа. 
за тото тези данни ще се 
ползуват само като общи 
сведения за отделни регио 
ни на ниво ма републиката 
и страната, а не като свел 

»а ения за отделни лица. Ка

щииската 
ще изпълнява волон- 
герски. понеже мина 
на постоянна работа 
в отдела на Служба
та по обществено сче 
товъдство в Босилег
рад. Това решение ме 
жду другото взеха де 
легатите на трите съ
вета на Общинската

свободно и без каквото и да
явапето ще даде точен пре 
глед на домакинствата, 
кто и обема и структурата 
на жилищния фонд. Преб 
те имущества, повърхни
ната и класите па обрабо 
твасмите площи, както и 
сведения за броя па живо 
тновъдния фонд. Всичкото 
рояваието ще даде точен 
преглед на .селскостопански 
ва подчерта Митрев. ще би 
де от отделно значение за 
по-1 гатагъпл юго 
на демографските 
ни, миграционните,

икономическите проце 
си. културното и образова 
тел но състяние на населе
нието, както в общината.

Преброяването на населени 
сто в Босилеградска общи 
на започна навреме. На нъ 
рвп април, 91-те преброите 
ли, за всеки преброителен 
кръг по един, започнаха 
тази твърде’ важна отгово 
рна и сложна задача с обе 
ществем характер. Пребро 
явамето е доверено на пет 
рудоустроени лица, които 
преди това бяха на някол 
кодневеи специален инстру 
ктаж. 4

вестно на гражданите, 
с глед на специфичност! I- 

те на общината получени
те данни ще посочат мно 
го неща, конто до сега все 
пак не са бшш толкова 
на лице. Между другото, 
както изтъква предеедлте 
лят на комисията за преб 
рояваие н председател на 
Изпълнителния съвет Ве 
лин Николов, ще се видят 
точчите размери на миг
рацията в общината. Те 
са иззестни по преценка 
обич*? гочннте данни ще 
дадач и посока за пре мои 
емапе на определени м*р 
кц за спиране на същата. 
Г1реброянането . ще даде дп 
точни показатели не само 
за С.роч на жители - ' 
общшк а, но и семейства 
та, домовете, стопанства
та Споя на добитъка и ми 
ого други не само за статн 
етиката важни данни, ко 
иго ще послужат за по ре 
ално г- шниране на икоио 
мическото раззитие на об

ка
е

скупщина на състоя
лата се през минала
та седмица съвместна 
сесия- В решението 
между другото се ка
зва, че с минаването 
на постоянна рабога 
в отдела на Служба
та по обществено сче 
товъдство, в Общиис- 

скупщина му

следене
проме
социалПредседателят па общин

ската комисия за преброя
ване, Петър Митрев. ни 
уведоми, чс целта па пре 
броявапето е да се полу
чат точим данни за броя 
на населението старостиата 
и полова структура, негова 
та квалификационна струк

но
ката
престават всички пра
ва на личен доход по 
трудово отношение, 
а задържа правото на 
други принадлежнос
ти, които са в съгла
сие със закона и нор 
мативните актове на 
Общинската скупщи 
на, с които се регули 
рат принадлежности 
те за изпълняването 
на този вид функции.

Инак. Спасков фун
кцията . председател 
на ОС щателно изпъл 
нявр. от края на ное 
мври 1989 година, ко- 
гато бе избран на ре
довните общински из 
бори, а преди това ч€ 
тири години бе пред
седател на Изпълните 
лният съвет на Об
щинската скупщина 
в Босилеград.

така и в страната.
Тук трябва да подчерта

ем че при преброяването 
повторно се предвижда оп 
ределение на гражданите 
по вероизповедаите. което 
както и националното опре 
деление съвсем е свободно, 
без каквото и да е влия
ние на други лица. Подо
бен е случай и при опреде 
лението във връзка с гово 
рния език а всички данни 
остават служебна тайна, 
без възможност да бъдат 
злоупотребени за други це 
ли.

то такива те са делова
вероизповеданието ислужебна тайна. тура,

прииадпеж-нацноналиата
Покрай уова, пребро-ност.

шината.

БЕЛЕЖКА С ПОВОД

Да кажем и това. че пре 
брояването е обезателно за 
всеки гражданин и всеки е 
дължен да даде точни от 
говори на всеки от 130-те 
въпроси, колко са предви
дени в различните видове 
преброителни листчета.

Съобщение, 
което асо-

м. я.цира В преброяването да не изостане пито едно домакинство: 
с. Извор, Босилеградско• •• М. Я.

Радио Ниш, ТВ Жур 
налът и „Братство“ да
доха съобщение, което 
заслужава малка бележ
ка зарад асоциацията 
която възбужда.

Касае се за съобщени 
ето в което се казва, че 
народният представител 
доктор МИРОЛЮБ ЙО 
ВАНОВИЧ „ще приема 
граждани в Димитровгр 
ад всеки петък в канце 
ларйите на СПС“. За 
по-близко обяснение в 
съобщението се казва, 
че приема ще става в 
бившия общински ко
митет на СК.

В съобщението се още 
казва, че желающите да 
разговарят с народния 
представител трябва пр 
едварително да се обад- 

' ят на администрацията 
на 00 на . СПС?!

Правим тази бележка 
(а не ЗАБЕЛЕЖКА) за- 
1ЦОТО и някои 
ни народни 
тели приемаха своите 
биратели в комитета ма 
КП, относно СК.

Това съобщение ни ас 
оцира именно 
време и затова 
гаме сегашния 
представител да ангажи 
ра прием в Общинската 
скупщина.
Зарад асоциацията...

Богдан НИКОЛОВ

ПРИЧИНИТЕ НА ЕДИН НЕУСПЕХМНЕНИЯ

Фактът, че през изтеклите парламентарни избори в 
Сърбия българската народност остана без свой народен 
представител в републиканския парламент, само по себе 
си е реален показател и за „демократичния4* характер на 
изборите и за способността на народността, да поеме за
дълженията си и да бъде решаващ политически фактор 
когато се касае за нейните политически интереси. Но до
ри и ако беше избран някой от народността това също 
нямаше да бъде никаква гаранция, че интересите на на 
родността щяха да бъдат реално представени в Парла
мента.

час бяха прикачени на избирателните листи за да послу
жат като демократична декорация.

Не може за всичко да бъде виновна СПС, макар че 
много неща. Тя, като и всяка друга партия 

на света, просто е правила така както е мислила че е 
най-добре. Всички нейни противници са били длъжни да 
знаят кого имат за противник и да държат сметка ■ за 
това. Няма полза от това да се оплакваме от СПС. Това 
което тя прави е неен проблем. Как тя ще оправдае до
верието си пред своите избиратели е също нейна работа. 
По-важно е умее ли някой да предложи нещо по-добро, 
по-прогресивно, по-демократично от нея И нека не чака
ме от пея да ни даде

е виновна за

Именно, в изтеклите петдесетина години българската 
народност редовно имаше свои представители в републи
канските институции на политическата система и все пак 
бележихме стопански, културен и политически упадък. 
Значи, не се касае само за националната принадлежност, 
но и за интелектуалните и професионалните способности 
на евентуалния представител и политическите условия в 
които действува. Въпрос е дали в нашата среда имаме 
хора от такъв мащаб и дали, ако ги имаме, те могат да 
дойдат до изражение;

Петица е. че има- множество хора които искат вла
ст, но малко са ония крито наистина я заслужават. Чес
то пъти ония които заслужават доверието на народа не 
заслужават .доверието на влаегвуващата партия и обрат
но, но има и изключения. Демокрацията у нас е йсе още 
само формална демокрация. Тя е яктуална само около 
изборите, след изборите тя става излишно бреме за вся
ка партия, °т което тя настои да се освободи.

Личи обаче, че никой не иска да положи усилия за 
да проникне в социално-политическите обстоятелства, ко 
ито обусловиха нещата такива каквито са. Неуспехът на 
българската народност да има свой представител в Пар
ламента се дължи на нашата неспособност да разберем 
нуждата от него и неспособността да овладеем и проник
нем в елементарните правила на демокрацията. Но това, 
по всичко личи. не сме готови да си признаем По-лесно 
ии е да хвърлим вината на СПС като че ли тя е била 

да отброи, и на някого да даде необходимото 
гласове. Днес смешно звучат обидно-плачливите 

ве на някои независими кандидати, които в последния

повече демокрация. Демокрации 
ще имаме толкова колкото постигнем и усвоим с борба, 
работа и мисъл.

Един от поразените независими кандидати м-р инг 
Михаил Иванов на страниците на „Братство" написа че 
„гражданите от Димитровградска община подценяват' все 
ки кандидат от средата си. Просто нямаме чувство 
самобитност. На димитровградчани всеки човек ог друго 

е по-добър от всеки димитровградчанин“ Това ус
ловно може да се каже и за Босилеград и босилеградча- 
ни. Остава въпросът защо това е така.

Да ли това не е поради това, че именно 
то „нашите“ хо

на
място

„ в минало-
ра най-подло изиграха доверието на па

шата народност? Точно е сега, че ние нямаме чувство на 
самобитност, но кой всъщност ни я отне? И това е дело 
на нашенци, а колективното съзнание на народа 
всичко. Нашите хора много добре помнят, че „нашите*, 
водени от егоистични цели за кариери и привилегии, им 
издадоха жизнените интереси. Хипотеката на полтроните, 
които през изтеклите десетилетия вероломно издадоха 
св°я народ ще тежи и на ония, които днес от съвсем 
други пооуди се борят за неговото доверие.

Гражданите не гласуваха за „своите“ защото пом
нят, че „своите“ нищо не направиха на времето за да 
сирят миграцията, стопанската рецесия и самоасимила- 
цията. С чувство на противност, а може би и протест те 
се определиха за непознати хора, съзнателни че няма 
какво да очакват от тях.

досегаш
представи- помнииз

на това 
предла-
народен

длъжна чие
тоно-ло

Иван Николов
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БЕЛЕЖКА
ГРАНИЦИТЕ Й НАЦИОНАЛИЗМЪТ

Тревогите па елин 

Любомир...
е толкоз важно61в''сш^аИМет0 му- заЩото то и но 
кива Любомировци има много***010 6 това. че та“

-еОт3по-лКВ°Секасае-

табилното положение вРегтп0СЪн не ме ловп- Нес 
ненията с изплащането както и затруд
Х1е тревожат Особено Л, личните доходи, силно 
Имам двама синове _ казва™!! к еТ° Исзащо? 
отбива военната си повинност ^^°МИр' Еди,Шят 
ГИЯТ е във Военната ,„™ост в Хърватско, а дру 
Ден със съпругата гп™ЗДеММ''- Доскоро, всеки 
диото и в пачата за^т бнт?'е П° телевизията. ра- 
вожи силно н аз от извее?»3 У Нас'' Това ни тре койствие. известно време загубих сио-

даме нитоВдневните МнитоСП°ДеЛЯ то" — да "е гле 
Вестници и без това не е,1.!?1' Д3 слушаме радио. — силно ее к», ™ купуваме редовно , Инак 
върху на,“6™0™ и това зле се отразява 
връшам ох ? тРуДОспособност. Ето, и сега се 
зва^ой ■ лекари специалисти от Ниш --

Нашето най-голямо зло
Известният френски филозоф Жан 

Жак Русо е казал: „Да се беше намерил 
човек, който да-е спрел първичовек в 
момента, когато е поставял първите гра 
иици и казал „това е мое“, щеше да спа 
си човечеството от голямо зло“.

Да се беше намерил такъв човек, той 
щеше да спаси и нас, югославдиите, и 
ние днес не бихме имали причини да се 
боим за животите си и за бъдещето на 
подрастващите поколения. V Знаят ли во
дещите политици в Югославия колко 
щети имаме от тези граници и от този 
национализъм? Земята никой не е домел 
и мито един човек не я е създал. Всич
ки хора, които са се родили на това зе
мно кълбо са чеда ма /Земята, а тя с 
техиата МАЙКА! Всички ние трябва да 
живеем равноправно и да имаме еднак
ви права в лолауваието на богатствата, 
които ни дава Земята.

Още кавгите между пЛемената са оче 
ртали първите граници. Но какво е би
ло тяхното интелектуално ниво, а. какво 
е нашето днес? В тези граници се е ро 
дила нацията. На земното кълбо е вла
деело и днес владее правото на по-сил 
мия. В това е смисълът и на войната в 
Залива. И тази, и всички досегашни вой 
ни са предизвикали неоценими щети на 
човечеството. За съжаление и ние си 
имаме наши, междурепубликански „вои
ни“ и кавги, които ни нанасят неоцени- 

, ми щети. Границите и национализмите 
подкопават икономическата основа и ця 
лата надстройка в Югославия, целокуп
ния живот на нейните народи и народ 
пости, на всички нейни граждани. Юго
славия не е отмината нито от едно неща 
стие, а най-вече от нещастието, нарече
но национализъм. Югославските нацио- 
нализми се „раждат“ по правилата на 
верижната реакция: избухне ли един, из
бухват и останалите. Национализмите за 
почнаха да поставят икономически гра
ници и блокади. Знаят ли техните носи

тели какви щети нанасят на Югославия? 
Закриват се цели предприятия, 
търговски фирми ~ и занаятчийски работи 
лници. хората остават без хляб. В обп$- 
ия ни дом започнаха да се повдигат „бЬ • 
рлински стени“?! Нарастват социалните 
напрежения, а лидерите не избират сред 
ства в борбата си за власт. Дошло 
време републиканските и държавни ръ
ководители, както и целият, народ, да се 
обърнат с лице към труда и създаване
то на материални блага, за да бъде по- 
-хубаво бъдещето ни или поне да пре
живеем кризата. Достатъчни са ни мити 
нгите, стачките, демонстрациите и без
плодните заседания. С парите, които по
харчихме на митингите, демонстрациите 
и заседанията можеше да се отборчим 
на чужбина. Ние митингуваме и демон
стрираме сами против себе си. От наши
те кавги ' само ние имаме щети. Ние, 
югославяните 
Югославия.

Трудещите се. и гражданите се боят 
за/съдбата на Югбславйя и вече нямат 
търпение да наблюдават „играта“ на ли
дерите около нейното бъдеще и бъдеще 
то на 24 милиона' югославяни; Републи
канските „коджабашии“ най-сетне тря
бва да разберат, че „обикновените“ хора 
искат да живеят спокойно и богато 
собствената си къща. Никой не може да 
постава икономически и други граници 
против волята на народа. В момента, 
когато се обединява цяла Европа, и ние 
трябва да създадем условия за свободно 
движение на труда, капитала, работната 
ръка и информациите с една дума — да 
създадем икономическа база за сигурно 
бъдеще на всеки човек и на всички зае
ДНО.

много

е

/

всички граждани на
ка-

Рпкя т» ”а®ярно нашият събеседник има право, 
сти ™ Д Да Се Чуят или гле*ат - Добри ве и прочете нещо хубаво във вестниците

списанията. Словесните престрелки между от
делни^ средства за масова информация са пък 
случаи за себе си...

За да получи човек пълна информация — 
ще е необходимо да следи поне два—три ежед
невника, да гледа няколко ТВ—станции А това 
е почти невъзможно.

Вярно че нашият трудещ си е загубил спокой 
ствие. От всекидневните 
— не могат да дойдат на 
проблеми, производството 
ще, което е сериозно застрашено... И кой пр 
кова положение може да остане безучастен? 
то на всичко отгоре се добави създаденото 
стабилно положение — тогава е разбираемо ре
шението на Любомир да се лиши от „допълните
лни“ обезпокояващи средства 
не започне да действува правова държава.

М.А.

в

политически несъгласия 
дневен ред стопанските 
и жизненото равнп- 

и та- 
А ка

нс-
Първо трябва да ядем, а след това 

да философствуваме и да гоним полити
ки!докато наистина

Вене НИКОЕ
Дукат

ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРД НА НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДГК V ОБЩИНА НАМАЛЯВА

НЯМА СРЕДСТВА Н ЗА СОЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИТЕ ЛИЦА
В по-добро материално положе 

ние се намират заетите в едно чи 
сло извънстопански дейности. През

Не е известно на кого е по-трудно, в кризата: дали на социално 
застрашените лица, които принадл ежностите си получават със 
нение от два—три месеца, на не трудоустроените или на онези, които 

отношение, а не получават заплати. Заблуждение с, че

те лица, т.е. за соцшшата сигурност 
на семейството. Това ще рече. чеза къс
отговорът зависи от това какви пр 
иходи има семейството на безрабо- миналата година на пример сред- 
тния (взимат се приходите и от се ният личен доход в стопанството 
лекото стопанство, пенсиите, запла в общината възлизаше 2143 динара, 
тите, заработката от сезонна рабо-‘ а в обществените дейности 4^34 
та) динара (училищата. Центъра за со-.
ЧИСТИТЕ“ ЗЕМЕДЕЛЦИ «Е ЖИ чиална работа, Детската градинка 

врят ттокрр и Центъра за култура). В тези оо
^ ществени дейности работят 220 ду

Селскостопанските ^ производите ши Числото на работниците в из- 
ли в Босилеградска община са ед- вънстопанството е по-голямо — още 
на от категориите на населението, толкова — ако се има предвид чие 
което едвам свързва краищата. лото на заетите в органите на унра 
Разбира се, тази констатация се от влението на ОС, в Здравния дом, 
нася до онези семейства, които се милицията пощата, Общинския 
занимават само със селскостопанс- съд 
ко производство, т.е. които, нямат 
други източници на доход. Те 
пазара предават главно добитък.
Мляко никой в общината не изку 
пува На пазара обаче много пове
че купуват. Когато всичко се пзчи 
елп, често казват селяните, дохож
да се' до заключение, че и селяни- 

живеят добре. За по-добър 
•кивот тук трябва да се създадат

са в „трудово“
селяните добре живеят. В по-изгодно положение в тежките времена 

число извънсто лански организации и органиса заетите в едно

последък им се обаждат хора. кои
то търсят да им дадат пари на за 
ем, кОето центърът и прави.

В сегашната икономическа кр
на Съюзния изпъл 

изпитаиза политиката 
нителен съвет не издържа

социалната сфера. На голяма 
ка се намериха социално застраша 
ните лица, безработните и голяма 
част работници в стопанството. Лр 
оничната липса па средства за со 
циални потреби и „правилото- 
работниците да се грижат нрелпри 
ятията и колективите им не 
ат резултати Социалните прнпадл- 
жности на социално застрашените 

чисто число се увеличава - 
понастоящем над .25 души подума 
ват постоянна парична помощ 
Центъра за социална %
малки и нередовни. Социална.™ си 
гуриост за един член презянУар'
тази година па "Р«, “““1Я17 20 динара Социално 

15 ' обаче и тези средства
закъснение. До преди 

бя^а получили нр 
си за три месет, 

няколко мина 
В касата па 

и Цоп-

Увеличава се и числото на гра 
жданите, които търсят помощ и от 
Червения кръст. В тукашната об 

организация 
година на 30. а 

година досега на-18 души е дадена 
помощ в облекло и обувки. Г1рп 
това миналата година на 20,а ог но 

година досега на 5 души е ^
Не могат обаче

мъв

казват, че 
от новащинска

миналата
за

В съотношение пък с тези на 
републиканското равнище, които 

през януари възлизаха 8361 ди
нара. низки са личните доходи 
и в едно
дейности. Преподавател в 
мото училище с 20-годишен стаж 
на пример през февруари имаше за 
плата от 6 хиляди динара препода

условия, преда■ {,"|^к®ъ 1̂е1 рСШаГ доГстаж^^хнляДИ Динара,Ьработ
оне. «пко о— н* Зй—о « 

селскостопански семейства, ко л0 5 хиляди лекар по обща лрак- 
ито се занимават със селско сто , тика с десетгодишен стаж около 10 
нетно, а едно число от членовете = ^.“ЗТоТкото и милнцио

работят в обществения сектор. х™ряД^ъД,Дтра'0п°тпнския съд ,,ма
ЕДНА КРИЗА, РАЗЛИЧНО БРЕМЕ заплата към 8000 динара.

Бремето па кризата нс за вен- Да се върнем пак на най-бедни 
чки е също н ие всички живеят те те и иа това как успяват да се бор 
жКо В малко до-нзгодпо положен- ят с кризата. Голяма част от тях, 
не се намират пенсионерите, раз- които пе получават Никакви общсс 
бира се в сравнение с онези кон тпенц принадлежности „излизат на 
з имат минимални заплати или по край“ благодарение и иа естество
то нямат доход В организацията то на нашето семейство. Нашето се 

на инвалидите По труда1 членуват' мойство всъщност е все още перат, 
380 души а в организацп.та на бито, церазкъсано н голяма част от , 
старческите пенсионери около 700. синовете живеят при бащите, а вн , 
Средната стойност на пенсиите пм уцнте при дедите н често бащите- ; 
възлиза около • 3 хиляди динара. Не от село помагат на синовете в 1ра 
са доволни обаче от топа, че пора да и обратно, 
дп липса па средства започнаха да Една част обаче от население
то получават в две части. то е на дъното па живота. В. Б.

лай наоказава /па помощ и храна, 
на всички, които търсят помощ да 
помогнат, понеже, липсват срсдсг* 

Миналата година в общината 
Червени» кръст е събрал 15 хиля
ди динара, от които 10 хиляди са 
останали-за помощ иа бедни, а ос 
та палите се сдружават в републи- 

или сс изразходват за дру! и

число извънстопански 
основ-.ва.

те не

ката 
цели.

Към редовете на онези, 
се намират в крайно издържимата 
граница со. намират и иструдоустро 
спите чисто число през мар! дос- 
тегна' над 1260 души. Те по нищо 
„е се различават от петрудрустрос 
ните в други среди. Всред незаети 
те обаче само шест души получават 

чтериална издържка, докато лес 
ст молби са в ход па разглеждане.

съди по това, личи, чс оста 
пр-добро финансово1 по 

голямо заблуждо 
Разбира се, сигурно е че има 

от по-заможии

иа по коитоашените
със 311лучават

една седмица нс
инадлежностиет
като и разликата за 
логодишни месеца.
Фонда за социална заШ>, 
търа за сониащш Р ™ обший
аТа

пристигат^ средства и от ропушшка
нски'източници. пяйота ложение,
„ Б®и?с™к^ “чиошгз .;а <-0. доустроеии
с^алиГзащрашени^^^^. семейства ||ц

гт
Гчис;ш граждании-т р закона за социално застраши,,
документи. Тук под У

мм

пя

Ако се 
«плите са в

което е
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СЛЕД СТАЧКАТА П ГИД

ВИНОВНИЦИТЕ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИ
стппаиморяипппишшво;»

Е.жЕвавншри"“'
ПО ТРИ ПРОЦЕНТА 

ГОДИШНО
която да е друга органи
зация)' без кадри. Ако тях 
ги изгонят, след това пред 
лриятието лесно ще

Може би и недостать- 
това

опасност е бил 
ГИД е и слабата

се за върли враговевиха
на безотговорността.Тъкмо сега получават сво 

думитеята пълна тежест 
на главния директор 
ГИД-Димитровград 
Тодоров във връзка с ор
ганизираната преди две сед 
мици стачка. С/^пасявай- 
ки се на заседанието 

на Работническия съвет 
оттегли оставката

па рух-съ/доБеше заключено, 
така, че занапред ще се 
реагира и срещу всички ви 

внасяне па медове

Слава не.. . 
чисто
пред каква 
изправен 
информираност на труде
щите се Крайно време е, 
наистина, да 'се отдели ис- 

залягаие на рабо

съзнание за
дове па
рие и разпространяваис 
слухове и неистини, . 
също много зле се отраз
ява върху изпълнението па 
трудовите задачи.

За това увеличение най-голям принос ще даде запла 
нуваният ръст на промишленото производство в „Мачка- 
тица“, „Пети септембар“, „Власннскнтс водоцентрали“ и 
ангропромишления комплекс

на
което

Да
си, той между другото ил- 

че ако не се вземат тинското
песе,
енергични и спешни мерки 

въвде РЕД, ДИСЦИП
едно с общественото пред
приятие „Слободац Йович“ 
от Белград.

* Фабриката за микромо 
тори „Пети септембар“ ще 
.увеличава продукцията си 
с по 5 процента годишно. 
Благодарение на съвместни 
те капиталовложения е ан 
глниската фирма „Лукас", 
които са реализирани до 
сега и конто ще бъдат ре 
алпзирани в следващите 
пет години в цеховете на 
„Пети септембар“ в Сурду- 
лица н Власина ще започ
не производство на- корек
тори на положението на 
фаровете, съоръжения за 
блокираме на бравите па 
„юго-флорида“. алтернато- 
ри и електропрекъсватели.

* Производството на еле 
ктроенергия, 
новете на „В
доцентрали, ще се увелича . 
ва с по 3,6% годишно. Ма 
кар че е подготвена иивес 
тиционно-техническата до- 

. „ .. кументация за изграждане
Стоманолеярна „Мач- на сисхема за събиране и

катица“, както се изтъква отвеждане на води в Люба
в проектоплана, е заплану- та> Лисина и Стръвна реа
вала да увеличава продук- лнзацията на това голямо
цията си с; по ф,8»/о г годиш развойно начинание е отло 
но. Тази цел тряова да бъ жена за следващия петго- 
де осъществена с нови ре- дишен период 
конструкции на леярната, * За да ускори развитие 
откриване на цех за прои- то на селското стопанство, 
зводство на брусни плочи „Власина—продукт“ е пла-
(откриването на цеха ще нирала голям брой начи- 
бъде подпомогнато от Ре- нания в земеделието и жи 
публиканския фонд за из вотновъдството. 
останалите краища) и от- , 
криване на печатница за

При днешните обстоя
телства в нашата страна 
човек трябви да бъде истн 
нски „божи пророк“, за да 
планира реално дейността 
си за един месец, но въп
реки това плановиците от 
Общинската скупщина са 
се наели да „предвидят“ ра 
звитието на общината през 
следващите пет години!? В 
проекта на плана за обще 
ствено развитие на Сурду- 
лишка община в периода 
1991—1995 година те меж
ду другото преценяват, че 
общественият продукт и 
осъщественият обществен 
доход в споменатия пери
од ще се увеличава с по 3 
процента годишно. За това 
увеличение най-голям при
нос трябва да даде запла 
нуваният ръст на промит 
леното производство в „Ма 
чкатица“, „Пети септемб
ар“, „Власинските водоцен 
трали“ и агропромишления 
комплекс.

да се
ЛИПА и ОТГОВОРНОСТ - 
в близко бъдеще пак мож 
ем да бъдем изправени 
пред подобни проблеми. То 
доров заяви пред Работни 
чсскня съвет, че тогава ня
ма да си подава оставка 
— а ще скъса договора си 
с предприятието и ще го 
напусне завинаги. С. Тодо
ров н тогава изнесе, че нс 
Т1 щеките виновници за сът 
ресенията в колектива се 
скриват, не искат сега да 
се появят, остават в 
нка“. А именно сред тях, 
както изнесе и Тодоров и 
редица други разискващи 
на заседанието на Рабтг
нически0 съвет, има хора, 
които просто казано, ме 
зависят от заплатата в 
ГИД: обезпечили са си сел 
скостопански и други ма
шини и по всяко време мо 
гат да си обезпечат препи 
таиче по друг начин.

Тежко и горко на истин 
ските работници ^ Ония, 
които зависят само ог лич

.ся-

Изходът в ГИД е: в по-качествено и срочно производство, 
а за проблемите да се иска пълна и вярна информация...според пла- 

лаоинските во

Решението на работниче 
ския съвет виновниците 
за станалите немили съби
тия на 13 и 14 март в 
ГИД. струва ни се бавно 
се реализира. Именно, две 
седмици след станалото — 
още не са подведени .под 
отговорност главните акть 
ори и автори на сценарн 
ото за стачката. Вярваме, 
че дисциплинарните орга
ни ще изпълнят своята за 
дача, но би трябвало това 
да става по-бързо.

же, по всички показатели, 
от хващането на забежки, 
идване на работа под дей
ствие на алкохол, некачес
твено производство и те.м 
подобни.

иите доходи, които зарабо 
тват на работно място 

На посочнето заседание 
мнозина разискващи 
до обещаха, че ще поведат 
жестока борба в своите тр 
удови единици срещу не- 
дисциплината, невежото от 
ношение към трудовите за
дачи; с една дума — обя

Износът изисква високока, 
чествени стоки и срочно из 
пълнение на поръчките. Да 
ли при настоящите условия 
и състояние ГИД ще може 
да отговори на пазарните 
.изисквания — или ще поч 
не да губи един по един па 
зар! ?

твър

Ясно е като ден, ако и 
занапред се продължи със 
сантименталността, ако се 
дава закрила на виновници 
те за сътресенията в коле 
ктива, от които щетите са 
вече налице, след време 
може пак да се стигне до 
нежелателни прояви. .

Защото в своите иска
ния, между другото, стач
куващите изтъкваха и раз
карването на кадрите А 
какво може ГИД (пък и 
тио място 
на нормите, така да се ка

При настоящите условия 
на обща неплатежоспособ 
ност в страна 1а и ГИД е 
пред затруднения, и вме
сто да се действува по по 
сока

К. Г.

БЕЛЕЖКА

Лъжа като истина на преодоляване на 
същите, има и такива, ко
ито искат обратното. Ое ром 
ното мнозинство 
ци в ГИД, това е 
сигурно,
организаторите на 
га, но това 
бва ясно 
дело.

работни
съвсем 

не мисля г както 
стачка 

Ще тря- 
да се докаже на

Неотдавнашната стачка в димитров
градската гумара още веднаж показа до 
какво може да доведе обикновената де 
зинформация, да не речем лъжа.

Имено, като непосредствен повод за 
стачката е било дезинформация, пусната 
от някого, че стойността на точките е ед 
ин дицар. Тъй като броят 
се дви|ш около хиляда излиза, че запла 
тите ще бъдат средно по хиляда динара. 
А това наистина е- много малко, дори по- 
малко от най-малката социална помощ. 
Тази нищожна, все пак, искра е била до 
статъчна да запали барута, събиран дос 
та дълго поради трудното положение из 
общо не само в гумарата. Достатъчна, 
всички участници в стачката да забрав 
ят своето обещание в договора, че трябва 
най-напред да сег работи, а заплатите ко 
лгсото има и кога има-(но все пак ще ги 
има).

сто всеки няма възможност достатъч 
но да обърне внимание на това, което 
се съобщавава. Затова е необходимо в 
ГИД да се намери начин дали посредст 
вом собствен бюлетин или чрез страници 
те на „Братство“, заетите да бъдат пра
вилно и навреме осведомени. Това се на 
лага като неминуемо, тъй като подобни 
дезинформации и след стачката обикал 
ят цеховете на гумарата. А това не е ни 
то пръв нито последен път. Един прим 
ер само — и ден днешен голяма част от 
заетите в ГИД са убедени, че ръководст 
вото на фабриката е виновно за раздру 
жаването с „Тигър“, което е чиста лъжа. 
За оповергаване на това може би и отго 
вориите имат определена вина в смисъл, 
че не са на подходящ

и изпълняване
М. А.

на точките ПИСМО НА РЪКОВОДИТЕЛЯ 
НИЕ В БОСИЛЕГРАД НА ГОРСКОТО УПРАВЛЕ

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 

НЯМА ЗАГУБА
начин публикува 

всички материали и преписки с „Ти
гър“ и разни други органи, форуми” и 
прочие, които са били включени 
Достатъчно е малко

ли
стоанп,^5 КВ»СТ™К • Братство“ № 1490 от 15 март тг на 
она оа ауюлшеувана статията „Загуба от 10,5 мили- 
она динара , която е илюстрирана с фотогпасЪис, пт пй- 
щественото предприятие за обработка на дървоЯ Бор“ от
циГГБосДи-леград“аТОт°тази грешк™ може^д^^Гн^рави

ганизациите, кТто ми1“лата годйна” завърш^'сЯдеф"цит 
„ Заради обективното информиране на читателите е 
необходимо да се каже, че от 1 юпн 1оап 
обработвателният цех се "отд^ ^"'горската 
стана самостоятелно обществено предприятие Бои“' а 
Горската секция продължи да работи като клон на ’ Гоп
линя° гУправление от ВРаня и приключи деловата 1990 го дина с положителен баланс от 286 506,90 динара.

инг. Митко Петров,
ръководител на Горското управ
ление в Босилеград

в това. 
по-студиозно да се 

разясни въпроса, поставен на референду 
ма в Пирот, и да се- разбере, че вината е 
в „Тигър“ в Пирот. А такива 
има много.

Отделен е въпрос кой тази лъжа е 
пуснал и с. каква цел, а очевидно е, че 
определена цел с това е постигната. Йма 
ики това предвид напълно е оправдан 
иска на някои заети, изнесен по време 
на общите събрания след стачката 
след разружаване с „Тигър“ на ГЙД не 
достига средство за правовременно ин 
формиране на заетите, тъй като вестник 
„Тигър“ вече не се получава и, от гума
рата не се пише. Съществуващата радио 
уредба, макар че най-редовио’ 
ва, все пак не е достатъчна 
информации, тъй

примери(

Затоваче на място е заключението на 
Работническия съвет на заетите в гума
рата още веднъж (по кой зна кой път) да 
се каже, че само информации официал 
но обнародвани от съответни официал
ни служби са точни информации' а всич 
ко друго са слухове, дезинформации, 
лъжи.

се ползу- 
за делови 

като на работното мя А. Т.
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ПРОБЛЕМИ НА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА ^

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА В СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИя

Средствата 

използват правилно
Земята вече се 

връща на селяните
не се

се използва“‘заТапреднаЪзначени^аВИТеЛСТВО кРедт,'тс Д‘>
итоа и потребителна атяп!™610 си ~~ за пролетната се- 
и лични доходи, както стапя ^ НС За П°.гасване на загуби 
лики и покрайнини сега случай в някои ренуб-

Според Закона, публику
ван в Служебен вестник на 
Република Сърбия на 26 
март т.г, връщането на зе 
мята на селяните ще запо

ват селяните. Това е валид 
но за земя, взета по два 
начина: Въз основа на За

ра в период от време ко 
гато са в пълна рододайно 
ст до 15 години тяхна ста 
рост (когато вече се счи
тат за остарели).

Какво ще стане ако ком\ 
бинат, кооперация или об 
щина не са в състояние да 
изплатят землище (в слу
чаи когато няма достатъ
чно земя за връщане) — 
в такива случаи, както из 
тъква Павичевич, обезщете 
нието поема Републиката.

копа за селскостопанско зе 
млищен фонд за общест- 

чне тези дни. Затова е не- вена собственост1 и даваме 
обходимо общинските ску 
пщини колкото се

Съюзният изпълнителен 
съвет счита, че за пролет 
ната сеитба тРябва‘ да се 
обезпечат 
дства. които да 
за предвидените 
това ще поиска от

то на земята на селскосто 
папските организации, въз 
основа на предписанията 
за изкупуване на зърнени 
растения, приети в перио
да от 1946 до 1951

цели да се изразходват най 
-малко 20 може

по-скоро да пристъпят към 
образуването на комисии, 
за да може Министерство
то за селско 
както е предвидено със За 
кона, да издаде решение 
за създаването на съответ 
ни комисии. В техния със 
тав ще влезнат по един съ 
дия, агроном, геометър, дв 
ама представители на Об
щинската скупщина, 
то и двама местни жители, 
които добре познават обс
тоятелствата в дадено се
ло (но те нямат право да 
решават). Зарад значението 
на провеждането на Зако
на компетенцията при пое 
тъп ката не е дадена на ръ 
ководния орган в управле
нието — на службата за 
имуществено-правови рабо 
ти в общината, но на спе 
циална комисия.

милиарда динара
достатъчно Миналата 

вичната
сре- 

се пблзват 
Цели. За- 

Съвета
на гувернерите на Народ
ната банка на - 
още веднаж да 
да механизмите за

година от пър 
са билиемисиа

ангажирани 9,96 милиарда 
динара за кредитиране 
ПРОИЗВОДСТВОТО И
селскостопански

стопанство, година.
На селяните, по посоче

ните две основи, казва ди
ректорът на Републиканско 
то управление за имущес
твено-правови отношения 
в Сърбия Бранко Павиче
вич, ще се върне целокуп
ната земя.
— градското 
землище, както и землище 
то на което са застроени 
обекти, от траен характер, 
чиято стойност е по-голя- 
ма от стойността на земя-

иа
склада отЮгославия 

прерачгле- 
обезпе

чаване на необходимите ср 
едства за финансиране на 
пролетната сеитба, 
средства чрез деловите ба
нки биха се

произве
дения. С тези средства, с 
намаляването на склада, н 
през настоящата година ще 
бъдат

Според разполагаемите 
данни, едва 12—14 на сто 
от общите площи на ком
бинатите и земеделските ко 
операции в които се нами

репласирани за същ
ите цели. Всички 
дства, обезпечени 
вичната емисия. до 13 ма
рт, са възлизали на 16,5 ми 
лиарда динара.

За да се намалят 
по-скоро запасите 
ица и захар, и за да се 'из 
платят

Нови как- Изключение етези сре 
от пър незастроено ра земя, взета според пре 

дишния Закон и трябва да 
върне на по-раншните соб 
стгщжици. Може и да се сл 
учи някъде Законът да

отпускали иа- 
право на производителите 
за изпълнение па сеитбенп 
те работи в селското 
панство. По такъв начин би 
се попречило на повтаряме 
то на досегашната практи- 

парите които се от
пускат за селското стопан
ство да отидат на погре
шен адрес, относно за по- 
гасване на загуби, за из
плащане на лични доходи 
и преливане в други стона 
нски отрасли.

Освен прякото кредити
ране на пролетната сеитба, 
до края на юни за същи
те потреби трябва да бъд
ат обезпечени от 7,5 до 8 
милиарда динара, от пър
вичната емисия. От тази су 
ма за месец март -.рез ре 
пласмент вече сл обезпече 
ни 3,5 милиарда динара.

Първичната емисия, ин
ак, в настоящата 
ще има голямо 
кредитирането 
стопанство. Въз основа 
по-раншни 
гания, преценява се, до кр
ая на годината за такива

сто- час 
на пшен „изпразни“ целокупния 

оперативен фонд, но тогава 
кооперациите ще 
дбата на предприятия, 
то отиват под фалит.

кота. Това е валидно и за зе 
млище, на което са засаде 
ни някои растения на пл
ощ, по-голяма от 3 хекта

кредитите, 
нати за влагане

отпус- 
в пролет

ната сеитба и захар. Съюз 
ният

ка делят съ 
кои

изпълнителен 
решение насърчени 

то за износ на пшеница и 
захар да се увеличи с 40%, 
като са обезпечени 378 
лиона динара, необходими 
да се изнесат 
500 000
100 000 тона захар.

Миналата 
чението за износ на пшени 
ца е било увеличано от 8 
на 20, а за износни 
— на 60 процента.

Очаква се, че мерките 
ито взима, гг които 
взима Съюзният изпълните

съвете взел

ДИМИТРОВГРАДМеждувременно гражда
ните трябва да подадат ис 
кове в органите за имущес 
твено-правови отношения 
в своите общини, които за 
комисията, според словото 
на Закона, изпълняват про 
фесионални и администра
тивни задачи. Срок за по
даване на искове е 30 дни 
от момента за раздвижва
не на инициатива и там къ 
дето положението е ясно.

Със своите 18 алинеи За 
конът регулира връщането 
на 180—200 хиляди хектара 
площ и представлява пър
вото следвоенно предписа 
ние в Сърбия, и в Югосла 
вия, с който се обезщетя -

ми

най-малко

Все още без 

иснове
тона пшеница и

година насър-

сделкн

ко
ще И докато беше в проце 

дура, а н днес след прие 
мане на Закона за връща 
не на отнетата зеМя от сел 
ямите, на територията 
Димитровградска 
няма пито един иск.

Както изтъкват отговори 
мте в Общинската скупщи 
на и в предприятието „Ни 
шава“, където най-много е 
сконцентрирана 
или дадена по различни ос 
пови обработваема 
докато не стигне новопри 
етиа Закон нищо по-иодро 
био не може да се каже. 
За сега никой нищо не пр 
едприема мито в общинска 
та служба, пито в „Ниша 
ва“ за установяване 
площите, които трябва да 
бъдат върнати.

Неофициално се говори, 
че на територията на общ 
ината и то в района на 
Висок, може би ще има

лен съвет, 
ангажиране на рпубликите 
и самите 
ще обезпечат успешно нзп 
ълпение на пролетната сей 
тба

естествено пригодина 
участие в 

на селското производители, на площи, които ще подпадн- 
ат под словото на Закона. 
Искове за

на общинаи сегашни вла-
връщане веро 

но с огледЖелко Воипович ятно ще има, 
на досегашната 
и недостига на работна ръ 
ка, а от друга страна и це 
ната

миграция

ЩЕ ЗАКЪСНЕЕ ЛИ ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА?
обработваемата 

площ е много малка, 
и броят на исковете, пред 
полага се ще бъде незна
чителен

наотнетата
то

Без семена, торове н средства площ,
• Ф(% Но това за сега

са само предпоставки. Как 
ще бъде ще покаже време 
то, за което трябва да бъд 
ат уточнени отнетите пло
щи подпадащн под Закона.

Липсата па средства за 
кредитираме па сеитбата са 
основна причина, която им 

главоболи.
I юдготов

пролет ше трябва да бь 
дат засети 
царевица. 150 хектара с еч 
смик 300 хектара с овес, 
50 хектара със слънчоглед, 
150 хектара с картофи и 
около 100 хектара с други 
пролетни култури.

наближа 
сеитба — то 

става пей 
във връзка с 
й. Липсата на

Колкото повече 1200 хектара сва пролетната 
лкова ло-голяма 
звестността 
изпълнението 
атестирано семе, торове и, 
преди всичко средства за 
кредитиране па сеитоата 
създават големи главооо- 
лия и па частните про 
дители и 1/а „Нишава .

Както изтъкват слеиил- 
времето тази пр 

е хубаво и благопри
изпълнението

задава големи 
Инак върши се 
ка за засяване па лролет- 

Както нн

на

А. Г.
нитс култури, 
уведомиха в „Нишава" тря 
бва да бъдат засети общо 
352 хектара, от конто с сч 
смик 31 ха, овес 81, ха, си 
лажпа царевица 68 ха, със 
слънчоглед 63 хектара 
т.н, а с разпи треви — 125 
хектара.

Ако деловите

ДИМИТРОВГРАДКакво е положението със 
механии зво селскостопанската 

запия?
, — Имаме 3—4 трактора, 

можем да оказваме Износ на агнетаи
листите.
олет

които
услуги на селскостопански
те производители при сей 
тбата — каза Димитров. 
Но механизацията няма да 
е проблем, защото новече- 
то селскостопански произ 
водители разполагат с до
статъчно трактори и при
качим машини, така че то 

да е проблем.

банки псятствува за ,
тази важна задача, ио 

само ху
В „Коопсрант" изтъкват, че тази пролет са 

изнесени агнета, предимно на италианския пазар, 
за конто са взети 350 млрд. динара.

намерят средства за креди 
тиране на пролетната сеит
ба, едва ли ще бъд&г засе
ти предвидените количест
ва, а и на засетите площи, 
може би 1151 ма 
хвърлени

на
/хали е достатъчно 
бавото време?

Директорът па 
нт" Никола Димитров 
запозна с плана за ПР°^ 
ната сеитба в частния сс 

също изрази па

„Коопера Агнета до 17 килограма живо тегло се зап
лащат ио 45, а над 17 кг — ло 40 динара килог
рам. Производителите се надяват, че изплащане
то на агнетата ще стане по-навреме и няма да 
се наложи да чакат както мшшлатл година ча
каха за изплащане, на мляко и за продаден доби
тък. Истина, общата неплатежоспособност 
Дамоклисв мач и сега заплашва да , удължи" ср 
ока на изплащане.

пи
да бъдат 

необходимите
количества изкуствени торо 
ве, което може зле да се 
отрази върху добивите.

И „Нишава“ и „КооГге- 
раиг* правят сериозни уси 
лия пролетната сеитба да 
се изпълни както следва.

М. А.

тор, като
дежда, че се надява- 
бъдат намерени средстьа и 
за обезпечаване на Д°с ' 
чно семена, торове и сред 
ства за защита па растсн

ва ияма

и Е НИШАВА" — СЪЩИ 
ТЕ ПРОБЛЕМИ,..

ла
като

М. А.измъчват съ 
както и

И „Нишава" 
проблеми,ята ши те

„Коопсрант".Димит- 
тазиКакто изтъкна

частния секторров, в
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*7тщюпбвлш ' И^к^<2ЛТ^^_
Покана за абониране

КНИГА „ЦАРИБРОДСКА ГИМНАЗИЯ

СТОГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯКЪМ

Достойно за юбилея
* ПОДГОТВЯ СЕ МОНОГРАФИЯ ЗА СТОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ И РАБО 

ТА НА ГИМНАЗИЯТА

НА ЛЕТОПИСНАТА 
1891—1991"

нокаи-Димитровград 
бивши учители, учени 

се абонират 
гимназия 
нейното излиза- 

й след излиза-

Гимназията „Й. Б, Тито" от 
па всички заинтересовани лица —

150 динара, докато цената

\ на
1891—начинания, чиято стойност 

може да Се измерва след 
години. 1

Учителите пък, са били-ла 
си остават) кул

Малко са градовете в Ре
публика Сърбия» които мо 
гат да се похвалят, че са 
имали свое средно учили
ще преди сто години. Ди
митровград има такова уч 
илище. и може да се гор
дее с него. Но още повече 
може да се гордее от нею 
вата богата' образовател-

свободнигедаване, учене, 
дейности и изобщо учени
ческия си живот.

Без оглед обаче на този 
факт. Монографията се по 
дготвя. като при това цеи 
трал на част ще заемат из
води из летописната книга

не от печат, е
ще бъде значително по-висока.пето

и занапред 
туриият елит на града, тя 
хиата дейност с оставила 
дълбоки следи в просвет- 

а особено

Поръчките и вноските от 150 дин. ^почват
димих.

ропград, СДК Димитровград.

От Комитета за

пия, културния, 
в обществения Живот 
Димитровград.

Именно оттук е и иераз 
бнрасма
стта* па учители 
учители,, които са напусна
ли града и 
навред из Републиката и 
страната, учени, специално

на училището.
Инак историята на топа 

но-възпитателна работа, пр училище е твърде богата.
Княжество

на 100-годишницатачествувалс
Формирано в 
България, преминало в Кр 
алство СХС (на сърби, х*ьр 
вати и словенци), фашист 
ка окупация, следосвобож 
денски период па социали- 

самоуправлепне

години.ез изтеклите сто 
От неговите ученически . ск 
амейки са излезли на сто-

11езаиптерссоваио 
в пенсия, В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ В 

БОСИ ЛЕГР АДСКА ОБЩИНАвисшист, дотици учени, 
ктори на науките, литера
тори... Основните си 
пия именно са получили в

учителствуват

ПРИКЛЮЧВАТ УЧИЛИ
ЩНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

зна-
стнческо

еДНО Д11М11-ОСНОВИОТО' и ср 
трсвградско' училище.

'В годината на юбилея е заплануваните училищни, ведно и об- 
Обща констатация е, че

* Повечето от
щински състезания приключиха, 
резултатите са на незавидно равнище

създаден комитет по чест-' 
вуване, в чиято програма 
по'ознаменуваме на юби
лея, издаването 
ГРАФИ# за стогодишната 
дейност представлява най- 
забележителното културно ■ 
явление. <• Монографията се 
подготвя от екип, който из 
дирва документи и подгот
ви* материали за тази моно 
графия. Комитетът за чест 
вуване на юбилея се обър
на и с възвание към бив
ши учители и ученици, пр 
ссветни работници и дру 
ги граждани, дейно да се 
включат в изготвянето на 
споменатата програма.

За съжаление, както 
отчита, малцина са прояви 
ли необходими** интерес, 
въпреки че ако не могат 
да доставят документи и 
подобни интересни мате
риали, то поне могат 
разкажат спомени, да пре- 
създадат годините на свое
то школуване в това учили 
ще, като опишат 
ферата, начина на препо-

на МОНО . резултатиосъществените 
не можем да бъдем довол
ни, Като казвам това, пре 
ди всичко имам в предвид 
малкото число ученици кои 
то осъществиха запланува 
ния брой възможни точки 
за участие на регионални 
състезания. Това е още ед 
но потвърждение, че зана- 

в нима ни е

Последните две седмици 
училите „Ге' * в основното 

орги Димитров“ в Босиле
град преминаха в 
различни видове 
ния. Проведоха се състеза
ния по математика, биоло
гия, химия, физика, геогра 
фия и сърбохърватски ез
ик, остават да се проведат 
по руски език. спортна ст
релба, какво знаеш за дви 
жението и първа помощ.

Какви са резултатите от 
досега проведените 
зания в рамките на обеди 
неното основно 
„Георги Димитров“ бе въп 
рос , на който отговор по
търсихме от педагога в учи 
лището ТОШЕ АЛЕКСАН 
РОВ?

— Въпреки, че състезани 
ята по посочените пред ме 
ти са в съгласие с обща- 

образо

V знак на 
сьстеза-Ч.

'* • ’**
' « *

■■ • -*•' у *

пред по-голямо 
трябва да се посвети на до 
бавъчното

Гимназията в Димитровград
обучение, чрез 

което се и подготвят учети от различни области, ко 
ито имат и знаят за какво 
да пишат.

Монографията все 
ще бъде достойно дело за 
юбилея, а нейната подгот
овка е все още в ход и по

до наши дни на демократи 
чно плуралистично общес 

се тво, училището изиграва ва 
жна роля не само в прос
ветното дело, но и в кул
турни** живот на градчето 
край границата. Някои от 
исторически събития са 

да оставили дълбоки .следи в 
неговото развитие и- дей
ност. Учениците през то
зи столетен период са били 

атмос- • инициатори, двигатели и 
изпълнители на различни

ниците за тези състезания 
— подчерта Александров.

Има обаче и обективни 
причини, както и незаинте 
ресованост на учениците за 
състезания. Може би в то 
ва отношение трябва да се 
пристъпва по друг. начин. 
Именно, нужно е занапред 
да се предвиждат някакви 
спекулативни мерки, както 
и изнамиране на нови ме
тоди в състезанията. М. Я.

състе-

пак училище

лзваме случая още веднаж 
да призовем учители и бив 
ши ученици да дадат свой 
принос и обогатят тази кн 
ига с разнообразни съдър
жания. та възпитателно 

вателиа програл»а с досега 'Ст, Н.\
семейството — всичко започвало от кото повече я гледал все по-мита 
него и ставало каквото той каже. му ставала Баща му ' не сгрешил
Затова Томо отишъл първо при ба Избрал му мома, каквато му при-

лича: висока, плещеста, с ръце ед- 
Бивало я и за у дома 

и за на нива. Сега вече и невеста
та станала приказлива, смеела се, 
поглеждала го право в очите И 
тя го харесала. Из пътя 
но не посегнал да я целуне а 
обезчестяване

НЕ МОЖЕ ЛИ БЕЗ МЕНЕ? ща си да му честити снахата, а 
той нему — невеста.

Едва сега видял невястата. Тя 
стояла в един ъгъл. забрадена с бя 
ла забрадка, дюлче* над дясната ст 

Решили родителите на Томо снал шубарата, а очите му светна рана, в пулен литак и оста до ко 
Ипкало да го,-оженят. Той бил на ли от радост, че го оженили. Оста лене, стои и мълчи като статуя, 
колибата си с козите. По-малкият вил козите и колибата и се огпра- Старецът бил сериозен, с
му брат излязъл на едио баирче и вил в къщи. Не вървял, а сякаш ми мустаки и рунтав
започнал да го вика: , крила го носели. Кълвело го любо каш е сложил две агнешки

— Ееей, бате — Томоо! питството коя ли е момата, дето на. главата си; мерка сина си, па
- —• Аааай, бреее- — ревнал 1ла- са му довели, как изглежда, дали е снахата, ама всичко това секретно.

съТ на Томо от колибата. хубава й млада. А пък ако е стара, — Како су козете? __ започва
— Дойди, дойдиии- — нашите а отгоре и грозна? Тук мисълта му старецът,

решише да' те жеье!... спирала, усмивката му се застива- — Арно су. тате, како китки __
Томо 'се почесал по тила, усми ла, сякаш някакъв мраз стягал уст отговорил Томо, а погледът му се

хнал се и си помислил, какво да ийте му, бузите, сърцето, плъзгал към ъгъла; сякаш искал да
Радостта надделявала. каже на нея, на невястата: да
Щом навлязъл в селото, хора- диш какви кози. имам, дебели, 

та започнали да го задяват, че го леми като волове. Като ги пусна 
оженили. Томо погледал, пртърлял по лещаците, милват като мравки 
брада, тъй едър, крупен като че — Ще те отведа, ще ги видиш, мо- 
откъртен от планината. ме. здрави и живи да сме..

Вървял Томо към бащиния дом, И съседите дошли на честито 
а там всичко било готово за весе- а след това на закуска от каймак 
ло посрещане на младоженеца. Ед. защото от него най-бързо се ппиго 
на от снахите го срещнала на пор твяла закуска А когато комшиите 
тата, целунала го в ръка и казала: си отишли, младоженецът 

— Бате, ние те оженимо... Чес нал да развежда невестата 
тита да ти е невеста! Одомимо те. шарите, да й покаже колко

ма хомо му било мило, че го да имат, колко свине и коне Въве 
одомили. усмихвал се, ама свивал жда я и в хамбара че да види ко 

стеснявайки се пред хората лко жито са събрали, после в зим-
™ и МЛ|ДИ' а отгоре и 1шка да вида каците със агрене епозпата мома в бащиния му дом, вълната и козината '

да^игне.Шс^ял^ед " ^ “да”ецът
да се оглежда на прозорчет^на 3до ПРаГ’ ‘айдс" Тп!тпН°В“Та обста1!овка- 
либата, което било от парче стък- обад^сГма^Гму^ 
лЬ, сложено върху стената. Понати Тъй като бащата бил глава

ри, мъжки.V ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ

я закачал,
заголе и дума не можало

калпак, Ся- 
кожи

да става, защото на следващия 
ден кумата трябва да гледа ризата 
на невестата.

— Най-хубави овце имам. А 
зите да видиш... — разправял й То 
мо. — Кога ги мълземо, цели 
напунимо. А вуна и козина; 
сакаш.

ко-

каци
колко

Следващия ден всичкикаже, па ревнал, ковкото ]'о 1лас 
държи:-

дошли
на честито отново, понеже кумата 
изнасяла ризата на невестата. Нас
танало същинско тържество. Гърме 
ли пушки — кременки. 
барут.,. Тържеството 
до късно през нощта.

Тогава

ви-
го-— Не може ли без менеее?

И повече не се обадил.
Момчето се върнало в къщи и 

казало, че извикало Томо Чакали 
го, чакали, но Томо никак не ид
вал. Като видели че-няма да дой
де, а времето било поотминало, ро 
дителихе му отишли и довели мо
мата. • •

миришел 
продължило

определили и ден** на 
сватбеното веселие. Момата се връ 
щала пак при своите родители, 
да могат после сватовете 
за нея.

за
да отидатСледващият ден един г 

ките братя на Томо отишъл 
либата, за да му съобщи, 
оженили й че трябва непременно 
да отиде да види момата.

— Бате

започ- 
по ко- 

гове-
от по-мал 

на ко 
че са го

След сватбата Томо
ко отивал при козите и овцете* РВм 
есто него при тях отивал някой от 
по-малките му ,братя.

Не минало

вата, работил по цял ден 
там и нощувал.-

Тъй Томо разбрал 
не могло всичко

— усмихвало се момче 
то — нашите те оженише, па да 
идеш дома.

; НаЛЪмо му станало
завел неве 

стата на кошарата, за да види коч 
ко овце и жози имат.

Когато се поотдалечили от село' 
то, от погледите на хората, 
запрчнал да закача невестата. Кол-

къщния а често

че все пак, 
да мине без него...Томона

Йордан МИЛАНОВ
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„БАЛКАН" ПРЕД НОВИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Хубави иницативи, 

смущения
гдежда е само една от при 
чините за недоволство 
колектива към 
йд“.

на

Форумът от 

Терззин се 

легализира

„Юдит—треНО и I

Оказа се, че „Юдит—тре 
йд“ не спазва договора. Не
редовно внася сумата, коя 
то е дължен да внася 
„Балкан“, сетне — 
се като конкуренция на ди 
митровградското предприя 
тие, защото и упражнява 
дейности, които има и „Ба 
лкаи“, а за които

на■ ■ ■
„РАЗДРУЖАВАНЕ" С „ЮДИТ—ТРЕЙД" 

В рамките на 
дирането на туризма 
зм дни се готви

явява
СЛЕД ЕДНА ГОДИНА —

Може Да се каже, че 
митровградски „Балкан“ 
дготвен посреща 
ящия

Форумът на Тера- 
тийския парламент на 
скоро ще се регистри 
ра като „група граж 
дани“.

ДИ пропагаи- КАКВО СТАВА С 
„ЮДИТ—ТРЕЙД “?

От друга страна обаче 
която „Балкан“ 

„Юдит—трейд“ 
югос л авско-бъл гарс ката 

граница му създава големи 
неволи.

За какво се касае?
Точно преди една година 

(през април 1990 година) —

по
тепредсто- 

сез- послед- 
ният не бил запознат. Из
лезе, че подписването 
договора с 
предприятие 
бърза рт>ка — и може би 
и това е причината, задето 
„Балсам“ се озовал ’ в неб
лагоприятно положение!

„ и издаване 
на справочник, в който да 
оъдат поместени

туристически 
он, макар че среща 
дица и ре-

трудности. Преди вси- 
чко, още не е известно да 
ли „Гациното“ заведение 

оъде готово да приеме 
своите първи гости 
то още не е напълно 
во. Изграждането
гна

наматериа
ли за прелестите, на Пога 
новски

сделката, 
направи с австрийското 

станало на Това решение 
Теразийския 
нт е ускорено в пос
ледните няколко дни) 
защото някои започ
ват да злоупотребяв
ат името на това дви 
жение.

наманастир и други
те туристически привлека
телни места в общината 
«аред с това се правят 
планове и за изграждане 
на мотел с около 60

на парламеще
защо 
гото- 

му са оте 
„гладна“ година, 

казва, макар че 
онова, което е направено, 
едва ли прилича на някога 
шното „Гацино кафене“

Но,' както и да е, „Бал- 
кан • прави всичко за 
же и този обект да 
в „действие“.

Изтеклата

легла Цяла година — без 
ДОПИТВАНЕ

като 
както се

V-'**
А това нанася голе 

ми щети на форума. 
Че легализирането на* 
Форума стана необхо 
димост показа и неот 
давнашното 
не на писмото на фо 

рума до Скупщината 
на. Република Сърбия.

След последното за 
седание на Теразийс
кия парламент, на ко 
ето беше приета 
грама и устав на Фо
рума, положението е 
ясно.

На събранието на Работ 
иическия 
и следното: макар че „Бал 
кан“ и „Юдит—трейд“ 
то смесено предприятие им 
ат съвместен 
съвет

; съвет се изнесе

к а
р» . ------ т?—

да мо 
влезне отправяуправителен 

от април минала 
та до април настоящата го 
дима

делова годи 
„Балкан“ беше 

успешна, макар че трябва 
да се отчете и това, 
кто и друтите 
организации — и тон рабо 
ти при затруднени 
вия. Общата 
собност, която 
там. че в много предприя
тия не се получават 
реме и редовно личните до 
ходи.

на за
този съвет не е 

едно заседа-ЗЕ: - - — провел мито 
ние.че ка 

стопански
/ V.

Съществуват забележ 
и във връзка с поведение
то на австрийски^ 
ор; дори се каза, че „Бал 
кан“ като партньор няма 
никакъв преглед в работа
та му, а просто му е от
стъпил помещения, за да
му прави конкуренция В

„Юдит—трейд“ ог Австрия, -заключение се прие 'в най- 
койго беше пуснат в по скоро време да се устано 
метенията на „Балкан“ на ви контакт с „Юдит—тре- 
границата. Австрийското пр йд“ като му се обърне вни 

до едприятие откри казино. мание за неспазването на
В договора е внесено 25 договора. Ако не се пости
на сто от печалбата да оти гне съгласие „Балкан“ ще 
ва за „Балкан“, а лъвският скъса договора с „Юдит— 
пай, 75 
рпсца!

Но според онова, което 
■ чухме на неотдавнашното за 
седание па Работническия 
съвет на „Балкан“, това из

прокиусло 
неплатежоспо партньдоведе до

В устава на 
между другото се ка
зва, че той „ще 
стреми към демокра
тическо 
общество, в което да 
властвува правото, и 
което да бъде способ 4 
но и готово да защи 
щава и развива чове 
шкнте и 
права и стойности, до 
стойни за свободния 
човек“.

ФТПнав- ..Балкан“: Дали лапи грош да се хванат в хорото, сега 
ще трябва да дадат два. за да се пуснат...
и др. обекти, с конто да 
се заинтересуват домаш
ните и чуждестранните ту 
ристи. С прокарването на 
шосето до Звонска б^ня 
(което трябва да стане 
края на настоящата годи 
на) — очаква се да се за
сили потокът от туристи в 
живописната долина на 
р. Ерма. При такива обет 
оятелства, естествено, и за 
„Балкан“ се разкриват но 
ви възможности да разши
ри дейността си.

естествено, се отраз 
ява и върху работата на 
гостилничарските 
Но и покрай това ..Балкан“ 
е \гвеличнл обшия си доход 
в 1990 година с 42% (в сра 
вненне с предишната годи 
на), а дохода с 29’ ,.. Но 
затова пък изразходваните 
средства (енергия и др.) са 
били \ъеличенн с 92’ е. 
резултат на това и печал
бата е по-малка с 1°/о в ср 
авнение с 1989 година: а 
акгмгл 
с 3%.'

се
беше сключен договор с

обекти. и свободно

граждански

В за авст- трейд“.на сто

На „Балкан“ друг избор 
п не остава. М. М.анията е по-малка

М. Андонов

СТОЯН ЕВТИМОВ — БРАНКОВСКИ от пъртенн чували, напълнени със суха букова 
шума. Помещенията бяха без под, нечисти и 
пълни с прах от земята която внасяхме с гу
мените ботуши. Баня за миньорите нямаше. 
Нямаше и организирана кухня. Сами си купу 
вахме хляб и готвехме ядене кой как умее и 
колко има. Ние, младите миньори бяхме не- 
вещи в готвенето и яденето ни често биваше 
или пресолено, загоряло или недостатъчно

река Пек. За разлика от Майданпек тук има
ше повече нашенци. Много добре помня Кире 
от Бранковци, Стойне от Рибарци, Владе от 
махала Шипковица в Долна Любата, Стойне 
Борскн от Църнощица.

Работата във фабриката беше много те 
жка, при много разтръсване и шум, но все 
пък малко по-лесно от чнето миньорската.. 
Работата някак вървеще, но приближаваше се 
войната, която се водеше в Европа. Фашист
ките сили една след друга поробяваха европе 
йските държави. Работниците най-вече говоре 
ха за воцната. Имаше 
с различни становища и от различни парТии.

•Една сутрин във фабриката „Нова“ вър 
ху един голям резервоар за„ мелене на кварц 
някой бе начертал петолъчка звезда със сръп 
п чук в средата и с буквите СССР под нея. 
/Вън фабриката пристигнаха жандарми и аген 
ти н правеха следствие във връзка с написа
ния лозунг. Помнст добре как моят главен шл 
осер, Славонец го казваха, тихо каза на жан
дармите: „Аз работя това, за което съм пла
тен , а момчето не разбира това и не го зака 
чайте, а вие господа сте платени да пазите и 
браните“... След известно време словенецът ми 
даде една джобна книжка, измачкана и зама
зана с масло. Това беше „Умоване здравог ра 
зума“ от Васа Пелагмч. Кришом повече пъти 
четох тази книжка, като се трудех добре да 
я разбера.

СПОМЕНИ ЗА 

АПРИЛСКИТЕ 

СЪБИТИЯ ПРЕЗ 

1941 ГОДИНА
сварено.

От Босилеградски’ край бяхме около де 
сетила души стари и млади миньори. Само от 
моето село Бранковци бяхме петима. От пър
вата заплатила „спестих“ за една готова про
ста риза от бархет.

Въпреки тежката и опасна работа и ло
шите жизнени условия, съществуваше голяма 
миньорска солидарност. По-старите другари ни 
учеха как да се предпазваме в галериите и в 
нужда да си помагаме и един за друг да се же 
ртиунамс. Говореха пи че миньорите са братя 
от целия свят. Това пи даваше сила да изтра 
см в тежката работа под земята.

Моят майстор Сава в галерията „Мария“ 
знаеше, че съм от Босилеград и българин, по 
трябва да се наричам сърбин. Казваше ми че 
уой е „пран сърбин", по ще дойде време ко
гато всеки човек ше може свободно да 
какво е но нация и да говори па 
език, а нс да угажда па други.

Обичаше ме майстор Сапа, вероятно н
ме пось-

и свади между хората

МЛАДЕН—МИНЬОР В МАЙДАНПЕК 1939 Г

Страхотна икономическа, политическа и 
социална криза царуваше през 1939 година и 

Босилеградскиа край. Гова положение иаи- 
младитс безработни хо-в

тежко преживяваха
ра Аз след голямо чакане и много мъки пое 
тъпях на работа в мината Майданпек. Едвам 
бях напълнил 17 години, когато станах млад 
миньор „лауфер“, карач на колица " д"'“' 
рудата „пирит“ в галерията „Мария . А ги но 
то ми беше 60 килограма.

Преди влизането в 
тс миньори се събличахме и но
техме по къси гащи винаги изцапани и поп.- съжаляваше. И след известно време
гехме ПО ■Най_лс.|10т0 бсшс „г сярната вода, „схва да напусни миньорската работа, понеже

от степите и ни мо съм много млад и неопитен и да потърся дру
образуваха рани. Га~ ,-а печалба. А когато пораства повторно да до

в »'ЯХ ида при него и да бъда същински миньор. За 
цял живот запомних хубавите думи и бащин 

съвети па майстор Сава. От(тогава обичам 
трудолюбиви хора, без

каже 
спои роден

галериите работници 
8 часа рабо

Към края иа 1940 година бях повикан от 
майстор Суля — техника, който ми предложи 
да ладсм оставка, понеже наближават лоши н 
неизвестни времена. Послушах съвета на Су- 
ля техника н след петнадесет дни бях отчис- ч 
леи от работата. Той ми обезпечи превоз за 
Кучсво и Пожаревац с шофьора Аца. Така се 
спасих да не ходя пеша през планината Дели 
Йован за Бор и Метовшща.

В Пожаревац в един частен дюкЯи си 
купих готов костюм от шаяк. Оттам с влак до 
Владичнн хан и след това чеша за Бранковци, 
моето село.

нали в пот.
като дъжд капеше 

което се
която
креше гърба от
лериите слабо се проветряваха, така <с 
винаги беше прах и непоносим ост ьр смрад на 
сярата следствие на взривовете и рушенето 

теърдата руда. Тогава сградите в мината 
Майданпек бяха направени от'дъбови дъски, 
дори и управлението на мината беи,е в такъв
обект. .

ски
и уважавам честните п 
разлика па националност, вяра и политическо 
убеждение. Послушах съвета на стария майс- 

напуспах мината в Майданпек.

па

тор и
11ИС-Мииъооските заплати бяха доста 

ки Аз като лауфер (прост работник) изкарвах 
до”400 динара месечно. Живеехме в колект в- 

бараки в миньорската „колония“ по Ю Лу. 
ши в едно помещение. Смиехме па „кревати , 
сковани от чамови дъски, а туфлеште бяха

В ЗЛАТНАТА МИНА БЛАГОЕВ КАМЕН

Прел следващата 1940 година 
ма работа във фабриката за флотация па ала 

то в съседното място Благоев камоп, кран

постъпих
ни

(Кран в следващия брой)
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В БОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА

Квартирантите могат да 

купуват квартирите си
нският

ртамента и годината ма из 
/раждането му се движи от 
1600 до 3000 динара. По то
зи начин, при условие вси 
чкитс 51 квартири да бъд
ат продадени, годишно би 
се обезпечили 
лион и 688 хиляди динара, 
с конто според 
преценки би сс изградили 
годишно по две нови квар 
тири от по 60 квадратни 
метра,

Когато става дума за кй2 
ртирите, които са собстве
ност на отделни трудови 
организации, а те са общо 
20, остават и занапред тя
хна собственост, а как 
при кои условия и крите
рии ще бъдат 
ще си уредят самите орга
низации.

Онези, които не са заин
тересовани за изкупване, а 
живеят в обществени квар 
тири, и занапред остават з 
тях, разбира се, със запла 
щане на икономически на-

Съгласно Закона за
отношения в Сър- 

трите

жи
лищни
бия , делегатите па 
съвета на Общинската ску 
пщииа в Босилеград на съ 
стоялото се през миналата 
седмица съвместна 
взеха решение с което се 
дава съгласие на Обшинск 
ия фонд ПО жилищни ДСЛО 
да продава квартирите, ко 
ито са неговата собствено
ст. Делегатите утвърдиха и 
критериите и условията, , 
при които квартирантите 
могат да ги купуват. Става 
дума за 51 обществени ква 
ргири, които са собствено
ст на Общинския фонд за 
жилищно дело, разпоредени 
в 10 жилищни сгради с ок 
оло 2628,50 квадратни ме 
тра ползваема плот.

Квартирантите люгаг да 
купуват обществените ква 
ртири, в които понастоящ
ем живеят , доколкото са 
заинтересовани, на отплата 
не в срок от 20 години, а 
месечният внос в зависи-

около ми-сесия,
сегашните

и

продавани,

ем
М. Ямост от големината на апа

НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ ;

Канализация и улици
ще бъдат изразходвани 
1 731 308 динара, а за водо- 

500 хиляди

Ако през последните ня- 
как-колко години търсим 

во най-много е направено в 
Димитровград, 
това е градската канализа- 

улици, водопровод.

провода около 
динара.

Когато става дума за ка-
безспорно

НАСЕЛЕНИЕТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ция

Тези дни усилено сс 
боти върху няколко улици. 
Обаче, най-засилени са ра
ботите на улица „Моша Пи 
яде“, където 
тръбите за дъждовна

нализацията, да напомним, 
че в момента се копае' ка
нал за поставяне на кана
лизационна мрежа на ули
ца „Симо Милошев“ (бив
ша „Градински път“). Тръ
бите ще бъдат поставени

рз-За 5 години - 500 жители повече
се поставят 

кана
на около 17 200 в 1990 го
дина.

Преди пет години броят 
на трудоустроените жите
ли на Сурдулишка общи
на е бил 5712 и непрекъс
нато се е увеличавал до 

Секретариатът за стопан около 28 000 жители, а пет 1989 година когато е бил
ство и финанси на Обхцин години по-късно само 500 максимален, около 6500
ската скупщина в Сурдули жители повече. В течение Миналата година обаче е

опит да на наблюдаваните пег годи започнал обратен процес и
ни съществно не се е про броят на работещите е спа
менило отношението меж ' днал под 6300 Броят на ра 
ду земеделското и меземе- ботещите в
делското население; броят е нараствал от 4110 в 1985
на жителите, които са се до 4359 в 1989 година, но
занимавали със земеделие .миналата година е спаднал 
се е движил около з700. а иа 4410 в нестопанските де 

развитие. С броят на „неземеделекмте' йности обаче броят
е варирал от 20 .760 до 20 трудоустроените лица отб

елязва постоянно увеличе 
ние (от 1115 в началото до 
1210 в края на наблюдава 

мичното развитие на стопа * мия петгодишен период) 
нството през 80-те години.
Минимално се е увеличил 
и броят на активните жите 
ли — от 17 130 в 1985 г. ,

* През 1985 година Сурдулишка община е имала, око 
ло 28 000, а миналата година 28 500 жители * Земеделско 
то население наброява около 5700 жители * Броят на ра 
ботещите се е увеличавал все до 1989, но през 1990 г. се 
е намалил * Непрекъснато се е увеличавал броят на без 
работните лица

ца е направил 
„сумира“ развитието на об
щината през изтеклия пет 
годишен период
(1985—1990) и за целта е на 
правил анализ на дейност
та и постиженията почти 
във всички области иа об
щественото 
този анализ са обхванати

планов стопанството

на
800. Високият процент на 
неземеделского население 
(72,6) е резултат на дина-.

и промените в структурата 
. на населението, в общината 
през втората половина иа 

десетилетие. 
Ето няколко най-съществе 
ни данни За тези промени: .

През ,1985 година Сурду 
лишка община е

' 14. -
ДИМИТРОВГРАД: комуналците ежедневно го разхубавяватизминалото

През изтеклите пет годи 
ни непрекъснато се е уве
личавал броят на безрабо 
тните, въпреки че заемане 
то на работна ръка е отбел 
язвало средно увеличение 
от 2,6<Уо годишно. От 1434 
в 1985 година броят на бе 
зработните лица е нараст 
нал на около 2 000 минала 
та година. В квалификацио 
ината структура на незае
тите лица е 
известно подобрение: нама 
лен е процентът на неква. 
лифицираните 
увеличен процентът на без 
работните лица 
до, полувисше и виеше об 
разование.

лизация, тъй като за фека 
лната вече са поставени. С 
поставяне на тръби за съби 
ране на водите от дъжд на 
дължина от 776 метра

край магистралното 
а сетне ще минат под него 
и линията, за 
нат назад’

шосе,
имала

да се вър- 
и бъдат свърза 

ни с вече поставената 
нализация от

в та
зи улица ще бъдат събра
ни водите ог машиноста.ч- 
цията на „Нишава“ до Ст
рошена чешма. С това ули 
цата, която поема цялото 
движение към района 
Смиловци и Висок • ще бъде 
освободена от

ка-
„Металац“ 

двумостието. С това 
трайно се разрешава проб
лема с фекалните води •в 
тази част На града, тъй ка 
то поради скалистия терен 
тук фактически нямаше др 
уго решение.

към

|Щ I11 1М1 8[ » I

:! ит ■

Л 11 а
повръхност-осъществено

ните води,
но я насипват с чакъл,кал 

лица. а е и боклук. В същата 
ще бъдат подменени 

със сред- допроводните тръби на дъ
лжина от 500 метра. След 
това цялата улица отново 
ще бъде асфалтирана За 
дъждовната

които поетоян- Що се отнася до 
те, предстои уреждане 

улица улица „Васил Левски“ 
и во-

улнцн-::ЧЩ на
в

която вече е поставена ка 
нализация и е подменен во 
допроводът. 
кърпене на останалите ули 
ци в града.

Предстои и
Сурдулица К. Г. канализация А. Т.
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1Шизическа нудтура,;С/|[(о^уТ) !“иовдл"ДФУ1“лн«д"»”и-™ш

Мгт“ непвдготовеп 

Ай“в„той“ фоппа
ТРЕТО ПОРАЖЕНИЕ С 2:1

„АСЕН БАЛКАНСКИ“ — „МЛАДОСТ“ (ГАБРОВАЦ) 1:2 (0:2)

Па«3ИтаИТ1ЮВГ1>аД' 31 март 1991 год. Спортният център 
г!ч^Р бремето облачно и студено; зрители — 300 души. 

майстори: Саша Милкович в 23 и Славчо Аризанов в, 
д л1инута за „Младост“ и Кръста Кръстев в 87 минута за 

„ . Ьалкански“. Жълти и червени картони иамаше Съди
ята Велкович от Облачина — добъо.

бровчани.
много по-организирано и по 
-опасно. Като плод 
кава игра беше и убедител 
пата разлика в полза на го 
стите в първото полувреме 
от 2:0.

Димитровградчани 
раха във второто полувре
ме малко по-ангажирано и 
на няколко минути преди 
край на мача чрез К. Кръ 
стев успяха да отбележат 
гол и да смекчат пораже- 

Футбол петите на „Асен Ба нието. 
лкаиски“ и в третия кръг 
от започването на първенс 
твото претърпяха пораже 
ние. Този път — като до 
макиий на отбора на „Мла 
дост“ от Габровац край 
Ниш. Трябва веднага да 
кажем, че димитровградча
ни заслужено загубиха сре нички 
щу по-добрия отбор на га- Ниш.

Гостите играха
на та-

заиг-
АСЕМ БАЛКАНСКИ: Ми

лко Соколов 6. Саша- Гли- 
горов (6) (Бобан Маринков) 
Любиша Таков 6, „ Ядран 
Христов 6, Зоран Христов 
7, Предраг Костов 6, -Бобаи 
Станков 6, Синиша Димит
ров 6 , Драган Ммтов 5 
(Миодраг Коцев), Кръста 
Кръстев 6, Емил Иванов 6.

Драган Сто- 
фанович 8, Нспад Марко
вци 6. Витомир Савич 7, Са 
ша Коцич 7, Драган Петко 
вич 7, Славиша Ммлеико- 
вич 7. Славолюб Вомноьич

8, Саша Иванов I (Бобан
Ранджелович), Горан Йо- 
ваиович 7. (Ненад Милуги 
нович), Славче Аризанов 8, 
Саша Милькович 8.

След два дена, на 7 
започва пролетният 

^сезон на настоящото фут
болно първенство в Между
зиГвпГ ФуТбшша Днпи- зня Враня, група „Щг В

деветте състезаващи 
отбори навлп 

с различни си

ап- Да направят това Футболи 
стите чувствуват това и „я 
мат никаква мотивация за 
игра. Все пак, с оглед 
силите и възможностите 
отоора, лично 
че ще останем

рил по

на
на Третото поредно пораже

ние на „А. Балкански“ ве
че е знак за тревога. Ще 
тРябва да се обмисли се
риозно защо

съм убеден, 
в дивизията.

него 
се футболни 
зат не само 
ли и ДРАГАН АНТИЧ, треш,-

0ЧелИт-“-ФУТбиН"п отб°Р „мелнк . _ Извършихме до
ори подготопки. При това 
направихме п анализ на из 
теклия есенен 
който

МЛАДОСТ:възможности, 
амбиции 

Ще се борят за 
зиция, която ще 
можи идната 
година да 
по-горен ранг. 
водят борба за
ВОТ“

Димитровград 
чани заредиха с неуспехи? 
В четвъртия кръг те игра 
ят против отбора на „Рад- 

от Трупале крал

но и с 
Едни 

челна по-
разлпчни

им свъз-
състезателна 

се състезават в 
а други ще

полусезоп, от 
извлекохме поука за 

работа през настъпващия 
пролетен полусезоп. Убе
ден съм, а в това не 
съмняват

РАЗГОВОР С МАРИН ММЛАДИМОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АК „ЖЕЛЕЗНИЧАР *„ГОЛ “КН
— да запазят 

Ята в дивизията. С какви 
амоиции навлизат фугбо- 
ният отбор ..Младост“ от 
Босилеград и ф\ттболния г 
отоор „Челик“ от Сурдглп 
на, които неотдавна 
риха силите си 
на състезанията 
пата,

ГЮЗИЦ“ I сс

Да се ангажират вемчни разполагаеми силни футболистите, 
че ще успеем да задържим 
първата позиция и идната 
състезателна година 
торно да се намерим в по 
-горен ранг. Впрочем там 
ни е и мястото. Миналата 
година съвсем незаслужено 
изпаднахме.

пов — Вярно е, че атлетиче- 
ският клуб „Железничар“ 
в Димитровград е изпра
вен пред редица затрудие 
мия, предимно от финанс
ов характер, но се надяза 
ме при по-пълно ангажира 
ие на всички спортни и об 
ществени' дейци, при по-пъ 
лно съдействие

сега „Балкан“ много пома
гаше на „Железничар“, а 
надяваме се и занапред да 
става така. при по-активно 
отношение на съдържатели 
те на частни магазини 
заведения.

Досега най-го 
внимание се посве-

лезничар“.
ЛдМО
щаваше на футболния 
орт, сетне на баскетбола... 
а атлетиката е може би на 
последно място. Без да под 
ценяваме футбола и баске 
тбола — не можем да от
речем факта, че най-хуба
ви резултати 
ят атлетиците на „Желез
ничар“. Затова е и необхо 
димо да се мени 
нието към „царицата на сп 
ортовете“, както се нарича 
атлетиката. А Димитровград

огме-
спв рамките 

за юго-ку
разговаояхме с тре

ньорите на двата отбора 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, тре 

ньор на босилеградскну от 
бор: — В пролетния полу- 
сезон навлизаме неподгот
вени. Основна причина за 

и в самите фугболи 
по-гол яма в самото

иЯа въпроса ни какво 
мнението му за босилеград 
ския отбор Антич каза:

— Твърде добре са ми по 
знати качествата на босилс 
градския отбор 
на което сега се намира е 
под очакванията. За по-до 
бър пласмент 
по-обстойни 
дисциплина и усърдие 
всички субекти. Реално па 
..Младост“ мястото е меж
ду първите три отбора.

Ето и табелката пред па 
стъпващото 
венство:

е
— Ще се предприеме ли 

нещо да се създадат по-до 
бри условия на тренинзи? осъществяв-иа стопанс 

ките организации и органи 
зациите в дребното 
11ство, занапред успешно и 
да ги преодоляваме — 
ви новият председател 
атлетпческия клуб „Желе 
знпчар“ в ’ Димитровград 
Марин Миладииов.

Д] Емитровградските 
тини и г 
па. Именно,

Мястото — Надявам се и за този 
проблем да намерим ре
шение. Наистина засегд 
нямаме подходящи усло
вия за работа.. На този въ 
прос ще трябва да посве
тим дължимото внимание. 
Впрочем към това ни зад е. 
лжават резултатите, които 
постигат димитровградски 
те атлетици.

Наистина, налага се да 
сс излезне на среща на на 
деждмите атлетици на „Же

стопатова е 
сти, а
ръководство на футболния 
отбор. Първенстовто е 
прага, а ние все оше

отноше
зая

нужни са 
подготовки,

пана
• ските атлетици заслужават 

да им се обърне по-сериоз 
но внимание, като се създа 
ват по-добри условия 
работа — за да можем 
скоро време да очакваме и 
радостни новини от атле- 
тическите митинзи...

М. Андонов

не пасме
анализ на есенния полусе- 
зон Нито председателя 
Скупщината. нито прелеела 
тела на Изпълнителния от 
бор не намериха за сходно

направили щателен
атле зана заслужават подкре 

, те през после 
дните две—три годили

в
пролетно- пър раз

несоха навред по страната 
славата па димитровградски 8 7 0 1 1420:5елик

Синджелич 
Железничар 
Минерал ац 
Младост — Сувойн. 
Бурими
Младост — Босил. 
Младост — Йелаш. 
Раднички

киа спорт.
— За три години — 

ва Миладииов
8 5 2(1) 1 26:16 

22:13 
23:22 
26:22 — . 
15:23 — I 
24:24 —( 
13:34 — I 
11:25

И каз 
— ние сти 

вратата па
8 5 21 10
8 4 0 4
8 4 0 4
8 3 1(1) 4
8 3 0 5
8 2 0
8 10 7

8 гиахме пред 
Първа съюзна

На 14 април т.г. се навръ- 
шват6 лекоатлетпч 

не е6 еска дивизия. А това 
малък успех. Ако имахме 
малко повече опит и

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ5
36 щас
2 от внезапната смърт на на

шия мил и незабравим
тие. щяхме и да се 
фицираме. Но — 
ме. В „Железничар“ 
ма ден пристигат . нови см 
ли.

хвали
М. Я. има вре 

от ден Красимир
Велинов
ВеличковПочина най-старата 

босилеградчанка
В коя насока шс се

ангажира „Железничар“ за 
напред?

— Макар че сегашните 
състезатели са още млади, 
предимно пионери (и неко 
лципа младежи)

от село Радейна

мие се • В този ден ще посетим вечния му дом в радеински- 
ге гробища и ще го залеем със сълзи.
Опечалени:
майка Пловдннка, баща Велин, брат Ивица, снаха, лели 
н множество роднини, близки и познати

1МИИИ1ЯШИИИИИ1

насочихме към по-тясио ЧС1 
основното 

„Моша Пияде",
трудничество с 
училище 
кьдето занапред, ще пани
раме таланти, с конто да 
попълваме пашите редици— 
споделя Миладииов.

— От друга страна — до 
бави той — Г1 редседателст 
ното, е па становище 
пред в работата ла клуба 
да се ангажират и бпнпш 
известни атлетическ 11 
тници от града. Тук преди 
всичко имам в предвид Ва 
сил Ваден, Васил Каменов 
и мнозина други, които 
своя страна изразява т го го 
оност да помогнат па разпи

Тези дни в Босилеград на 91 
НЕНКА ПОП-ТОгодина почина 

ДОРОВА НИКОЛОВА. Тя беше 
най-старата босилеградчанка, 
и най-старата пеисиоиерка в Ю'*" 
номоравски регион, дели 55 го-

11ЪК

Съобщаваме 
роднини, съседи и прияте
ли, че на 14 април: 1991 ^го 
дина в 11 часа ще даваме

на всичкидини.
На 33 години Нсика остана- 

вдовица, с две невръстни де
ца: Сашо па 8 и Ирина на « 
години Техният син Александър 
Николов бил между първите до

Боси

за па
ла

рабо ГОДИШЕН ПОМЕН
броволци от Босилеград в 
леградския партизански 
Сетне станал учител, но поради 
болест, починал преди 20 годиш 
Мъките за младия починал съпруг, трудностите около из
дръжката иа децата през тежките военни времена подна
сяла хранро баба Пенка. Нейното благородно майчино 
сърце издържало всички нещастия. Пред очите на баба 
Ненка било: децата да са добри, добре да Учаъ

има щастието дъщеря и сред първи»е 
виеше образование в

иа нашата никога незабра
вима и мила майка, сьпру- 
га, баба и сестра

отряд.
от

Борка
Евтимова

тието па атлетиката.
— Как ще се разрешав

ат финансовите въпроси?
— Очакваме по-гол имо ра 

збирателство от 
тъй като предприятия та, » 
повече го случаи, са в пеза 
видно материално 
пие. Не бива да забравим 
да изтъкнем и тома, че до

от Босилеград
Годината измина, но твойта човешка благородна ду- 
сърце ч постоянно са пред нас и вечно ще те пом-

От опечалените

СОФК-а,Баба Неин а 
девойки от Босилеград да завърши 
Белград. погребана край сина й Александър вБаба Ненка е 
босилеградските гробища.

ноложе
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Л* сати Ра
Порица ЙлиейКАРИКАТУРЕН ЕКРАН БЕЗ ДУМИ

ДА ЛОДМЛАДИМО 

СЕЛЯЦИТЕ!
ми личи на спри- 

живоСегашното време много 
йу. Щом се зададе откуде Балканат, све 
тражи завет и чека да лрегърми да се изсипе, па 
тъгай да излез не и да види киква йе щетата и 
да Ьу поправля после.

Елем сприята вилнейе вече неколко године.
А съглам йе наСамо що съга Ьу окаю — криза, 

летела сви: и работници, и чиновници—мастиля-
ре, и селяци.

Еве гледам свако йутро работниците иду по
Ка се 

ама „за
вабриЬе. работе, ама се върчайу уилни. 
сретну двоица не се питайу кико си“, - 
кой месец узесте плату“. Йедън каже: за янУаРи> 
друг за вебруари, а малцина че речу: узимамо наБОСИЛЕГРШИИ ОСНЛИ време.<

Също йе и с чиновниците. И при н>и суша: 
щом работниците не узимайу паре. Нема допри 
носи, нема и паре. А еве тия дни и банЬете не 
майу паре. А по-рано ако некой питаше: куде 
да намери паре. требу му, друг^ че му каже: у 
банкуту, там има паре! Еве дойде време и 
да немайу паре.

* Една жаба излязла от р. Драговищн 
ца и отишла в общината да протестира пр 
отив неконтролираното замърсяване на ре
ката. Компетентните обаче с отвращение я 

4 изхвърлили през прозореца.

* Ветеринарните от Босилеград пред
лагат чрез изкуствено осеменяване да подо 
брят расовия състав на добитъка. Никой ни 
що не казва по какъв начин може да 
реши (подобри) проблема за възрастовия 
състав на селяните.

се оне

* Администрацията провъзгласи рабо 
тниците за „техноложки“ и „икономически“ 
излишък. Излишен е всеки коментар.

Иван Николов

Я мислим да су най-заглавили селяците. 
Све що продаду на държавуту — све давайу ча 
вересийу. Чекайу по неколко месеца да им се 
плати а теле, я овца, я ягне... Нема паре! Чак 
им предлагайу погаче кашкавал».. А они требе ли 
да узну семе, да набаве вещачко Ьубре. да пла 
те оранье, копан»е, прибирагье, Питам се: с кво че 
плате?

* Босилеградчани и сами си признав
ат, че. нямат никаква култура на говора. 
Как и ще я имат, _ когато толкова години 
развиват и поддържат културата- на шушу 
кането!

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ* Босилеградчани са мирен народ — 
не се плашат от Армията. Безпокои ги са
мо армията на безработните.

* Един босилеградски „еспеовец“ до 
брожелателно съветва един „десебеовец“ да 
си събира ума в главата. А бе то, ако е до 
ума, вече си го посъбрахме, ама езиците 
трудно ще ги върнем в устата.

* Докато някои югославски политици 
само мислят как да разцепят държавата, бо 
силеградските пък мислят кого да преду- 
мат да им разцепи някой и друг кютюк за 
дърва.

НЕ ГЛАСУВАЛ, ЗАРАД ГАЩИ Айде и да оставимо парете! Ама нали види 
те ква су ни станула селата: све дъртляци, йедва 
сплитайу ноЬе, изгърбавили се и съвили се до 
земи кока траже по земи нещо загубено.. Е и 
теквия ми ти селяци съга требе да „унапреЬуйу 
производню“, кико рече преди изборите йедън 
кандидат за посланика.

Еве тия дни не може телевизорът да отво
риш, а да не чуеш кико требе да се искара за
кон землята да се върне на селяците. Йедно вре 
ме насилу ни караоше по коперацийе, отимао- 
ше по-убавете гьивс и иравеоше блокове УжЬим 
там че гърму тракторе, нема да се свивамо зад 
ралото и нема да мучимо говедата. После видова - 
дека тея кооперацийе не може да Ьи буде. 
блоковете си задържаше. Узеше най-убавете 
ве, а на нас остаише по ридищата да се тепамо 
и да страуйемо за сваку капку дъж. Съга не чу- 
йем да тия закон орати за това нещо. Ама само 
ако не си дал откуп.

На първите следвоенни избори за наро
дна власт в село Ясенов дел един ясеновде 
лец не излязъл да гласува. Посетила го аги 
тационна група, за да го покани да гла 4 
сува. Мъжът не бил у дома, жената му по 
срещнала агитационната група. Те й каза
ли, че мъжът й трябва да отиде и гласува. 
Но жената им отвърнала: „Мъжът ми 
гащи и не може да отива на гласуване“. 
Тогава

няма

един от агитационната група казал: 
„Нека сих облича панталона, там никой ня
ма да го съблича...

Човекът обаче бил недоволен, че не са 
му дали наряд гащи и не гласувал.

* Някои босилеградчани напоследък 
не са доволни от братството и единството. 
„Братство“ започна мн^го да г и критикува, 
а „Йединство“ почна да им пленява рейсо- 

, вете.
ама

1ЬИ-Записал: Йордан Миланов
М.ПЕТРОВ---------т: !шшш&татю Нови” празници Арно йе, нека се върне землята 

те! Ама одма требе да 
да върну селяците на ньивете. Пак по онова вре 
ме узеше младинйту по градищата и по злбри- 
пе, селата почеше да се топе кико соспа на юго 
вину, истънеше, остадоше без. млациню и от дън 
на дън умирайу... Полъка, ама сигурно ’ Еве само 
у моие село се затворише от сто дома — шейесе...

Та тека:

на селяци- 
се искаоа друг закон и99

у/ ггьрвн е 
-Цялвчв /

„.тгървц лц=гв 
целене, по 
Великден е 
нтре/

ако не искарайу закон кико па се 
върну селяците на землюту, тъгай нека измисле
-О и™6 сТбСо;„ПмГсЛъсДИспр;,йТуатуД\МОЖе Да 
дува. изгледа че омете сви, 
се найде.

она дува ли 
та стръв нема да пиЧЧу
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