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С Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието На 
братството 
между нашите, 
народности.

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ • Iи единството 
народи , и
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ГС ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ШЕСТТЕ РЕПУБЛИКИ СЪЮЗНОТО И РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА 
ПРОДЪЛЖИХА ПРЕГОВОРИТЕ СИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА 
ФЕДЕРАЦИЯТА В „ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД"БЕЗ МИ1ИДЕНТН 

ЛОШО ТРАЯТ РАЗГОВОРИТЕ
На 19 април — нови 

икономически мерки?
От резултатите на междуправителствените преговори 

ще бъдат обусловени мерките , които ще предложи съю 
знидт премиер в Скупщината на Югославия

ди и републики, които ось 
ществяването на своите 
национални интереси виж 
дат в своите самостоятелни 
държави да имат право да 
осъществят този свой иде 
нтитет.

В началото на тази сед
мица, както узнават ТАН
ГО!' и „Борба“, са възобно 
вени
Съюзния изпълнителен 
ет и правителствата на ре
публиките във връзка с„11 
+ 3“ функции на югослав
ската федерация в „преход 
мия период“. Девет работ
ни групи на съюзното пра 
вителство са започнали 

със

ще бъдат обсъдени в разго 
вор на съюзни а премиер 
Анте Маркович с пред
седателите на републиките, 
сетне на отделни заседания 
на Съюзния изпълнителен 
съвет и на Председателст
вото на СФРЮ. Доколкото 
преговорите и заседани
ята завършат с положите
лен резултат , председате
лят на Съюзния изпълните 
лен съвет Анте Маркович, 
както предвиждат добре 
информираните кръгове, ве 
че на 19 април ще говори 
пред делегатите в Скупщи 
ната на СФРЮ и Ще пред 
ложи иновирана (нова или 
нова или нова-стара) ико
номическа политика.

На. 4 април т. г. в Белград бяха водени раз
говори между председателите па републиките 
Сърбия, Хърватско, Македония

председателствата на Черна гора, Босна и 
Херцеговина н„ Словения

и на председатели • преговорите между 
съв-те на

Председателите изтъкват, 
че трябва да се подготвят 
и проведат разговор и за ре 
гулирането на взаимните 
права и задължения, вклю

Обсъждани са въпроси
те за политическото бъде 
ще на югославската държа 
вна общност. Участниците 
в разговорите изложиха 

погледите в решаването на 
югославската криза, като 
потвърдиха определе/ шет о
си да се обезпечи ней
ното мирно и демократич
но развитие.

Председателите на релу 
бликите и председателите 
на председателствата на ре 
публиките повтарят заед
но утвърденото станови
ще да зачитат и скрепват 
установеното демократ! ш- 
но и правно уреждане в 
.републиките, както и да 
уважават конституииспм- 
ния строй на СФРЮ псе Дч-> 
неговите промени по демо 
кратичен и конституционен 
начин.

При това, председателят 
на Председателството на Бо 
сна и Херцеговина изтък
на, че тази бъдеща оощчо 
ст на републиките трябва 
да има компетенции, конто 
й дават характер на държа 

правен 
общи в ьо •

ра
зговори 
представители на републи
канските правителства, за 
да се намери поне времен
но решение за Югославия 
— докато бъдат завършени 
преговорите на най-високо 
равнище за политическото 
бъдеще на страната.

Резултатите на междупра 
вителствените

„съответничително и границите ма ра 
гражданивноправието на 

те и народите така, че осъ
ществяването на това оп
ределение не би било 
сметка на еднаквите права 

републики от-

зава, международно 
субективитет. 
ръжени сили, една валута на другите 

носно народи.и друго.
преговори

ОТБОРЪТ ЗА ФИНАНСИИ НА СКУПЩИНАТА НА СЪР 
БИЯ ЗА ТАЗГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКАТА

ПЕСТЕНЕТО ДА 

ЗАПОЧНЕ „ОТГОРЕ"
МЕЖДУ ДРУГОТО СЕ ТЪРСИ ДА СЕ НАМАЛЯТ СРЕД
СТВАТА ЗА РАЗХОДИ В КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА РЕПУБЛИКАТАПредседателите се съгла 

сиха с оценката че докато 
траят разговорите, тряб
ва да бъдат изключени г.ъ 
зможноститс за предизвик
ване на инциденти 
тпеба на насилие 
в условията на мира на 
югославските народи, от на 
сно на републиките да бъ 
де създадена 
непосредствено да изразя г 
своята воля и интереси, ка 
кто
ворят за своя 
живот 
лавия.

„Без оглед, чс с програ
мата на Правителството па 
Сърбия, която тъкмо се ут 
върждава се предвижда но 
•инакво уреждане на обще 
стпеиите разходи, не може 
да се очакват спешни ефе 
ктн, понеже приходите 
бюджета не са достатъчни 
за всички потреби. Затова 
не сме в състояние Да ка* 
жем кога ще бъдат запла
тени пенсиите, макар че се 

вече, 8 април“. След

Отбора за финанси на Ску, 
пищната на Сърбия се съг 
лаенха да разискват за бю 
джета, който преди това те 
остро критикуваха.

Членовете на Отбора се 
съгласиха, че рационализа
цията в Републиката тряб
ва да започне от върха — 
от кабинета на председате
ля на Републиката, за чи- 
ито разходи инак се пред
виждат 35 милиона динара 
което, според общото мне- 4 
пие, е твърде много, като 
се има предвид, че Предсе 
дателството е премахнато.
От тези средства 26 мили
она са запланувани за 
плати в Председателството, 
а за пялото Правителство 
— само 30 милиона дина
ра. което бе причина на
родните представители да 
поставят' въпрос: колко всъ 
щпост има заети в кабине
та на Председателя на Ре 
публиката. Макар че на 
заседанието имаше по-мал
ко членове на Отбора от- 
колкотц представители на 
Правителството, 
по на Министерството за 
финанси, отговор не бе по
лучен.

и уг;о
ТЯ КА и»~

Вразговоритерепубликите пред 
в Белград

Предсдателите навъзможност

също та
1134II-

Предссдателитс 
ка сс съгласиха, че

па II редее 
Република 

изхождайки от

Председателят 
дателството па 
Словения, 
плебисцитариото 
прието през декември 
в Словения, смята че всич

и взаимно да се дого- 
съвместсн

и съдбата на Югос'
постигане ма спора 

трябва еднакво 
па ис

път па га е
тези думи на подпредседа
тел „ па Правителството и 
министър за финанси ИО- 
13АМ ЗЕБИЧ. членовете на

зумепис 
да защити правата

решение, 
1990

народи,ички югославски 
относно републики.

отношепиУреждането и 
ята на вътре съществуваща 
та югославска държавна 
общност — казано бе в ра 

не могат

км онези югославски маро за-

"\дазговориге 
се променят с едностранни ^ 
ви решения, толкова пове- 
че че две нейни републи
ки — Сърбия и Черня го 

са готови да лапал- 
на Югос

Е ЗАГРЕБ ПА 8 АПРИЛ Именно още от сутринта през сгра 
ВоешШст съд се бяха събралиОТСРОЧЕН 

ПРОЦЕСЪТ ВЪВ 

ВОЕННИЯ СЪД

дата на
хиляди граждани па протестни демонст
рации срещу провеждането па процеса.

засипваха с камъни фа 
коя-

ра —
ят контииуитета 
лавия като съюзна държа- 

ренублики се
Те почти цял ден 
салата и прозорците на сградата, в 
то трябваше да заседа Съдът,ва а четири 

зала/ат за това, изходът от 
политическата кр 

въз-
При това силите па хърватското 

пистерство па вътрешните работи 
спряха рушителния поход па демоистра 
нтитс.

мп-държавпо 
иза 
можната

Наказателният съвет на Военния съд 
в Загреб на 8 април т. г. отсрочи разгле. 
ж да пето па делото в процеса- против ми 
мистъра па отбраната ма Република Аь- 
рватско Мартин Шпегел (в отсъствие) и 
седемте обвинени за подготовка ма въо
ръжен бунт па територията на I епубли 
ка Хърватско.

Причината за отсрочването 
сферата и събитията пред сдаииего 
съда, поради което Военният съд не мо
жа да работи.

конкретнов създаването на
общност като съ

държани.юз на суверени 
в който всички народи пред Военния 

на Събо-
ше По повод събитията 

съд в Загреб Председателството
Република Хърватско същня ден 

съобщение, в което „най-енергн

нанио-имат гарантирани 
нални права, а. гражданите, 
човешки права.

Между другото бе нзтък 
пато и мнението да се пре 
махнат наградите и общес 

(поне*
ра па 
издаде
чпо се протестира срещу съденето па ми 
мистъра па отбраната на Република Х>р 

и арестуваните вировитичани“.

твегште признания 
же не с ьответствуват с мо 
металната беда), както и 
субсидиите за годишна по
чивка.

бс атмо-За принципите, в'ьрху ко 
ито може да' се опира га 
зи общност и за нейните 
компетенции 
те ще продължат разгово
рите.

на

иатскопредседатели

А



НАС |I ПО СВЕТА И У
ИЗТОЧНА ЕВРОПАПРОМЕНИТЕ В

[ДНИ ВСЕ ОЩЕ 

ЧАКАТ ЧУЖДА ПОМОЩ
НА ИЗБОРИТЕТИРАНА:

ПОБЕДИ АЛБАНСКАТА ПА 
РТИЯ НА ТРУДА

ОТ РАЗГОВОРИТЕ ЛОНЧАР — БЕСМЕРТНИХ

НАМАЛЯЛ
СТОКООБМЕНЪТ

Мнознн 

ство в Пар 

ламента

бяха направени една годя 
на след „новата действцрм 
пост“ от страна на писти- 

„Сонда илсос“ от Бу-

меКогато преди двадесет 
сеца елин след друг зяпоч 
маха да падат режимите в 
Неточна Европа и па и »н- 
големите защитници на до 

отношения ст

тута 
да неща.

На граждани на три из 
точноевропсйски страни и 

републи- 
бяха поставени 
въпроса; мог 

техни пр

тогавашните 
ана ясно. че , крахиранего 
дойде като последица па 

' катастрофално 
опомичсска политика. от
носно на несигурните и пт 
итки стопански основи. Ст 
ана им ясно, че главна оп 
ора не може да имат 
„всемогъщата майка—дър
жава“, която под зоркото 
око па „големия брат“ се 
грижеше за всичко.

По-реалните иегочноев- 
ропейски аналитици при 
това твърдеха, че предстоя
щите изкушения могат да 
се надделеят само с посге 
пенни промени и преди ас 
ичко с опора върху собст
вените сили. По-радикални
те ебаче като и до тогава

Александър Бесмертних: „Москва счита , че югоедап 
ските проблеми не трябва да се интернационализират" 
Будимир Лончар: „Перестройката е изключително значи
телна’за света като г/яло

на две съветски
ки именно 
два прости 
ат ли сегашните 
сблеми да решат само с 

па по-развитите 
Запада или тг

лошата ик

Албанската партия на гр 
уда е осигурила над . две 
трети от общите 250 месга 
за народни представители 
в Парламента на Албания 
ма проведиите (втори кр
ъг) многопартийни избори 
в тази страна

Будимир Лончар подчер
та значението па перестрой 
ката в света, като добави, 
че Ю^славня желае тя 
успешно да приключи. „На 
шата подкрепа па перес
тройката подразбира под 
крепа па интегрмтета на 
СССР“ каза тон и добави, 
че „Югославия счита. че 
Съветският съюз трябва да 
бъде активен фактор 
международната сцена“.

По време на разговори
те стана дума за между ма

На 9 й 10 т. м. съветски
ят министър на външните 
работи Александър Бес
мертних направи официал
но и приятелско посеще
ние на нашата страна. На 
шият . съюзен секретар па 
външните работи Будимир 
Лончар н съветският гост 
обсъдиха повечето въпро
си. Стабилността на юто-

ОТ1Ю-

нсмощта 
страни от 
това могат да направят и 
сами? Проучаването с обх- 

‘хиляда унгарски 
граждани, над 1000 в Чешко 
словакия, около 1000 в По 
лша какте и 509 граждани 
па Литвали с* и над 800 в 
най-гол я мата съветска репу 
блика —■Русия.

в ьв

ванало

Според оповестените ре 
зултати Албанската пар
тия ма труда е спечелила 
168 места в парламента (за 
две трети мнозинство е 
необходимо 167), Демокра 
тичиата партия 75, движе
нието Омония (гръцкото на 
ционално малцинство) 5 и 

ч Унията ма ветераните (бор 
ческа организация близка 
до комунистите) едно мяс
то. '

пасл адско-съветските 
шениа представлява значи 
телен фактор в европейска 
та и световна стабилност,

В четири от петте среди 
мнозинство оценили, че за 
изход от кризата им е пе 
обхедима .помощ, от Запа
да: в Унгария 79 на ст_>, 
в Чешксслосакия ' 67%, з 
Полша 57%, а в Литвалия 
дори 84 на сто. Само гра 
жданите на Русия, дори 61 
на сто считат, че сами ча 
себе си са иай-големи съю

. <■

и сега считаха, че изход мо 
же да се намери ако и се 
га получават помощ. Сега. 
разбира се от другата, гео 
графическа и политическа, 
страна. Затова са интерес
ни резултатите на една а.ч 
кета и проучаване.

Първият многопартиен 
Парламент на Албания ще 
бъде учреден на 15 април. които зници.

МЕЖДУКОРЕЙСКИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД КАТО ГЕРМАНИЯ И ПОЛША ПРЕМАХ 
НАХА ВИЗИТЕ

,1еул предлага 

среща ПОЛЯЦИ В БЕРЛИН—
Южна Корея предлага да се 

възобнови диалогът със Северна Ко 
рея и в този смисъл дала иници
атива повторно да се срещнат пре 
миерите на двете страни. Такава 
среща е трябвало да бъде прове
дена, но по ибк на Пьонгянг е от* 
срочена. Южнокореанският преми 
ер Ро Джаи — Бонг поръчил на 
своя северен колега Йон Хьонг — 
Мук разговорите да се проведат ме 
жду 22 и 25 май.

На 8 т. м. стъпи в сила подписа
ният договор между Германия и Полша за 
взаимно премахване на визите за туристичес 
ки пътувалия. За поляните, които занапред 
без визи ще могат да пътуват и във Франция. 
Италия и страните на Бенелукс, съседната Ге 
рмания е „най-близката Европа“. Голямо 
ло поляци — около 70 хиляди ;— веднага по
бързаха в Германия. Полагат и усилия. „> 
макините да бъдат същински домакини, ’ 
стите същински гости“

Сърдечно посрещане в Белград: А. Бесмертних и Б. Лончар

констатираха в разговори
те си двамата' събеседници, 
които потвърдиха — ~~~ ~ 
стта и качеството на съвет 
ско-югославската 
ция, подписана през 1988 го 
дина в Белград когато Ми
хаил Горбачов направи по 
сещение в Югославия.

Министърът на външни
те работи на СССР даде по 
дкрепа на Югославия като 
на „просперитетна и единс 
твена държава“. Той каза, 
че „сегашните югославски 
проблеми са нейни 
ни работи“ и добави че Мо 
еква счита че тези пробле 
ми. не трябва да се интер
национализират.. Той подче 
ртал, че се застъпва за „ак 
тивно сътрудничество с Юг 
ославия, което е от полза 
за СССР“.

родната политическа сце 
на, а особен акцент бе сло 
жен върху Близкия Йзток 
и Залива, за активността на 
Движението на необвърза
ните и за Обединените на
ции.

стоино- чис-
деклара-

а го-

ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА 
В ИРАК ЦЕХЪТ ПЛАЩА НАРОДЪТ низация има големи и кон 

кретни задължения, 
чем както и към останали 
те (над 10 милиона) бежан 
ци в света.

впро

На стотици хиляди бежа 
нци от Ирак търсят спасе 
ние в Турция, а известно 
число и в Иран. Касае се, 
преди всичко, за курди и 
туркмени, които участву
вали в борби среЩу ирак 
ските регулярни военни 
единици в гражданска! а 
война. Разбира се, както и 
във всички подобни обсто 
ятелства,

ана ма мултинационалните 
сили по време на войната, 
а други пред акциите 
регулярните иракски 
ници.

От войната до.преди три 
дни в Турция и Иран 
минали около един 
Он иракчани.
още толкова’чакат покрай 
границата с тези страни да 

Какаво оба

АПЕЛ ЗА ПОМОЩвътреш на
саеди-

* Курдският 
онален фронт 
два дни отпр1ви апел 
до Югославия, която 
в свойството на пред- 
седателствуващ на Дв 
ижението на 
рзаните

мили- 
Счита се че

наци-
предиКогато всичко се събере 

дохажда се до заключение, 
че най-голям це^ на война 
та в Залива са платили' и 
плащат народите в Кувейт 
и Ирак. Повече страни, 
ито и участвуваха във вой 
та против Ирак сега изпра 
щат помощ на бежанци
те, относно на Турция коя 
то сериозно предупрежда
ва че не може сама да обе 

,'зпечи средства за 
хора. Съществува 
опасност и от избухване на 
холера и тифус.

. минат в тях. 
че всичко ще се случи не 
е известно Още повече ако 
се има предвид, че случа- 
ят на сегашните бежанци 
по много неща е специфи
чен — те са и жертва на 
големите политически иг
ри в следвоенния период 
Залива. Именно, 
видно е че САЩ вече не 
търсят да се руши 

• ния режим в Багдад, 
то дава

необвъкоОт особено значение бя
ха разговорите за икономи 
ческите отношения и сът
рудничеството. Бе оценено, 
че проблемите настават ка 
то последица на преструк- 
туирането на стопанството 
в двете страни; Между "две 
те страни в настоящия мо 
мент най-големи 
ми има в областта на 
кообмена.

голямо е число 
то които нямат никаква вр 
ъзка с 
и политика, 
положение ги/

веднага 
предприеме мерки за 
да прекъсне масакри 
райето и военните ак 
ции срещу курдите.

* Шефовете на дър 
жави или правителст
ва на дванадесетте ст 
рани на Европейската 
общност

дапа
актуалните събития 

но сегашното 
принудило 

да потърсят, поне времен
но подслон в съседните ст 
рани.

в
все по-очетолкова

голяма
Светът е сегаш-изправец пред 

една горчива истина, че в 
сегашно време,

пробле-' кое-
възможирст на ре 

гуларните иракски сили да 
се разплатят с бунтовници 

. те. Вашингтон

на извънред 
но заседание в Люк
сембург взеха реше
ние да се окаже 
шна

сто-
През първите 

три месеца на тази година 
стокообментът 
спадна в сравнение с ми
налогодишния . а . една от 
причините за това е мина
ването от клирингов на ко

когато вс 
йчки се кълнят в постиже 
нията на човешката диви 
лизация има

Според документа на Ви 
сокия комесариат на ООН 

■ (бежанци са хора
ло хора, които нямат ^ по™* попа 
ловия за иай-скромен жя оналност Р ДИ раса’ наци 
вот. Само от северната ча
ст на Ирак на, трп мили [ГнлГпо^че^Г 
она души са били принуде, вища и които живеят 
ни да напуснат своите до 
мове

спе
хуманитарна по

мощ на курдските бе 
жанци в Ирак. Те во 
диха

значително. които не е сигу
рен дали промените в мрак 
ския връх няма да имат от 
рицателни последици по не 

• говата политика и на Сал 
дам Хюсеин

от

принадлежност разговор и за 
Обедигру-

стано възможността 
нените нации да под 
силят присъствието 
си в Ирак за да се 
защитят бежанците.

нвертируем начин на 
щане. Стана дума 
ветския дълг на 
вия.

гледат като 
на нужно зло й на водач, 
които

пла- 
и за съ- 
Югосла-

из-
вън своята родина) сега е в положение 

колко-толква да запази
касае

— едни от тях пора- се за класически бежанци 
ди бомбардирането от

те
риториалната цялост НР 
Ирак.
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Снупщимска
°ШНЛСЕДА^“^Ти НА СъюЗНщГсьВЕТхроника

НА ЮГОСЛАВСКАТА СКУП ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУ ПЩИНА НА СЪРБИЯ

Драстични С разисквания до исти 

дата за демонстрациите«■кЛХГЯВв
вння порядък Цв^"~Т"Иа пра онност И законност на 60 закона и
™™од"яеТсат"Ма отричан“’ Ет "^ватТТ’™ К°ИТО се *»Р'*
данска вой™' ™Ва и ^од в гра-.к Федерац^Гв най-Го™°брГ е но

г СИВ' а “■«« това и »о соб-
Съ,оз^СасъТвеета'Гг3аСеД“° - ишГяас“дНМЦ,ШТИВа “ К°™УЦио-

СФРЮ е била състоянието"^ а,-п|Ш Тнчш^п пос°чваие на редица драс 
ституционност и' законност » ™ прнмеРи на нарушаване Кои
ната. Отделно е изразено , * СТра' ™уцията „а СФРЮ (напр. Декла 
във възможно най-къс гпп -кането Рацнята за провъзгласяване на Ко- 
изготви акт с който г Да се СОВО за ФеДеРалпа единица), Съюз- 
начина , и процедурата за 1™!" Н"я,т изпълнителен съвет прие (пъ- 
ване на кризата на конститунчо.Т ? заключ«ше: всички компетеи 
ната система на СФРю *1Д,Ю 1 тни органи да се въздържат от при

Днес е трудно да се каже к-и- емаиет° на актове, които 
во представлява конституционната" г?ъ?^Ж"И на Конституцията на 
система на Югославия Конститупн СФРЮ и съюзните закони до дого- 
ята на СФРю е толкова сусненди- ВОра За бъДеи*ото устройство на 
рана, че свободно може да се ка- югославската общност. Делегатите 
же, че е станала сбликновено 
че хартия. Републиките 
ват съюзната Конституция 
зсвават на нея само до 
пен, която им отговаря.

От 1 януари м. г/ до 20 маот
т. г, В Конституционния 
славия се

Окончателно на дневен ред на бено видео-касетките и 
сесията на Народната скупщина
Сърбия тези дни се намери отчета (в продължение на няколко дни по 
на Анкетния комитет за демонстра телевизията бяха излъчени засне- 
циите в Белград. Образложение тите от различни партии и иисти- 
даде Радован Нанков, председател туции „виждания“ на демоистраци- 
иа комитета, за начина на работа и ите от собствен ъгъл), за да се за- 
заключенията във връзка с демон- познае с хода на събитията, както 
страциите от 9 март и студентски- и на всеки народен представител и 
те демонстрации от 10 март в Бел- на средствата за масова информа- 
град, както и предложението 
мерки.

лентите, да 
на се презентират на общественосттана

на ция да се даде възможност за за
познаване с комплектния материал, 
с който е разполагал Комитета.

В разискванията се очертаха 
две тежнения: да се оспори правдо 
подобносгта на отчета за демонстра 
циите (предимно от представители 
на опозицията) и той да се прие- стоятелства, при които са загуби- 
ме, като реално отражение на съби ли животите си милиционера Не- 
тията, станали на 9 и 10 март г. г. Делко Косович и ученика' Ьранивое 

Инак Анкетният комитет в пе- Милинович и да се утвърди отгово 
риод от 12 март до 1 април е про- рността на всички лица, които 
вел 19 заседания, обърнал се е до действуването си са довели до чо- 
много институции, организации и вешки жертви, нараняване и нанас 
обществеността, за да получи ясна 
представа за всички факти, свърза всички против-правови поведения.

Трето, на базата на изнесените 
факти Скупщината да разгледа сте-

са проти
Второ, всички компетентни ор- 

срок
да утвърдят всички релевантни об-
гани във възможно най-къс

на този съвет считат, че този ску- 
пщински дом трябва да бъде вклю 
чен

пар
не призна- 

и се по активно в работата около пос
тигане на новия договор. След то
ва задължиха СИВ

сонази сте
да предложи за 

с които биха се съгласиликоии
съд на Юго съюзните предписанип с амандмани 

води процедура за оцен- те на Конституцията от 1988 годи- 
конституционността и закон- на. 

ността на 405 дела (от 
37 са самоуправителни общи акто
ве). От 130 републикански и покрай 
нински закони, чиято констнтуцио- 
нност трябва да се оцени, 31 
порени, поради нарушаване правата
и длъжностите на федерацията уг _ _ _ л
върдени с Конституцията на СФРЮ. ^йонната система на СФРЮ. 
а от 169 други предписания и общи Възможно най-скоро трябва да 
актове на републиките и покрайнп се приеме закон, с който ще се 
ните са оспорени 29. поради наре- обезпечи начина на изпълняваме ре 
шаване на конституционните пъл- тенията на Конституционния съд 
номошля. Оценката на конституци- на Югославия.

яне на материални щети, както и
ка на ни с организацията, провеждането 

и последиците от демонстрациите.
Комитетът отделно се е обърнал до пента на отговорност и предложе- 
всички регистрирани партии и дви- ната оставка на министъра на вът- 
жения в Сърбия с призив да дос- решните работи, 
тавят всички сведения. Въз основа 
на това Комитетът е направил и 
съответни заключения.

които само От -Комисията на Скупщината 
на СФРю за конституционни въп
роси се очаква в най-къс срок да 
изготви акт, с който договорно ще 
се уреди начина и процедурата за 
разрешаване на кризата на консти

са ос-
И четвърто, правителството на 

Сърбия да разгледа материалната, 
техническа и кадрова оборуденост и 
способност на МВР и да предприе- 

мерки за подобряване на него
вата организационна способност за 
изпълняване на задачи от своя ком

Въз основа на фактическия ма
териал са предложени четири мер меки

Първо, Скупщината да. даде въз 
можпост ключовият материал, осо- петентност.

МНЕНИЯ Към единството - по „околовръстно шосе“
чай. ако днес Югославия може да се рекон
струира, това 
на интересите на всички нейни народи. Така и 
може да стане в някоя по-далечна перспекти
ва. Засега единствено актуален е въпросът как 
да се разединят югославските н&роди. Това 
даже не е ни спорно. Спорно е как да се раз 
строи неуспешният югославски ррак, а да не 
избухне гражданска война. От правова гледна 
точка разединението би било толкова сложна 
и неизвестна работа, че едвам ли и струва да 
се започне. Международното 
жи правила, въз основа па 
да се раздвоят югославските части след се 
демдссет години съвместен живот. Как да се 
раздели югославският дълг, икономиката, ко
муникациите, как да се обезпечи меЖдународ 
по признание па новите държави, как да се 
разрешат много други въпроси? Тези въпроси 
карат всеки трезвен човек да пе вярва, че 
Югославия може да се разедини така лесно.

НАЙ-МАЛКОТО ЗЛО, КОЕТО МОЖЕ ДА НИ 
СПОЛЕТИ

разединението на Югославп.1 по мирен и до 
юворен начин е най-малкото зло което може 
да ни сполети. Ще бъде ужасно сади» ако ней 
ното опазване на всяка йена ни накара 
да положим в нейните основи един—два мили 
она животи и след

Допреди няколко години повечето от нас 
силно вярвахме на идеологическите фрази за 
„неразривното единство на Югославия — общ 
ност на всички побратимени югославски 
роди и народности". Днес вече с мазохизъм 
започнахме да се наслаждаваме с приказки за 
нейния близък и неизбежен край. Сентимента 
лната ни разглезеност, с която пазехме роди
ната си в сърцата си изчезна като дим в бур 
ята на развълнуваните националистически стра 
сти. Ония, които искат да я запазят на всяка 

моменти на отчаяние и безсилие все 
поглеждат към Армията като

е възможно само въз основа

пакна-
някочко години пак да 

се изправим пред същите проблеми Ларадок 
сал но е, че ониа политически сили, които 
се застъпват Югославио да Оьде запазена на 
всяка цена.^ съзнателно иди пе; ъзнатечно, ра
оотят против нея. Ония пък, които се застъп
ват за разединение, 
дата за една нови, реконструират дьожаеа.

оставят миете на над ежправо не сьдър 
конто биха моглицена, е 

по-често
единствената сила, която все още може да за
пази нейния суверенитет и териториална ця
лост. Но „тежко на тогава, комуто силата е 
в топуза“. _______________________

към
ИЛЮЗИИТЕ РУХНАХА ОТДАВНА

Един от начините да се запази Югославия 
би бил ако тя пак стане еднопартийна 
тарна държава, каква го си беше и 
Но едва ли някон ще поиска да 
кава държава. Илюзиите рухната отдавна. Фа 
ктите са такива, какви го са. въпрос е само 
дали сме ги опознали н дали имаме воля и 
сили след толкова години непокотебима вяра 
отново да променяме убежденията си.

От Югославия, какоато беше досега н 
каквато е днес, не е доволен нито един нее*1’ 
народ. Доволни са само ония, които живеят 
охолно благодарение на заслугите си от няко 
гаишото воюваме за държава, проектирана по 
болшевишкия модел. На и-недоволен е сръб
ският народ, който в основите па Югославия 
положи всичко каквото имаше — от милион
ните жертви, държавата, на до националния 
си идеититет. За кратко време от родители 
сърби започнаха да ее раждат деца—югослав- 
янн. Останалите югославски народи не бяха 
готови за такава жертва. Съдбата на българс 
ката народност в Югославия е заглавие на от

делна тема, но тук нека споменем само, че 
тя малко се различава от. съдбата па сръбския 
народ.

Във всеки случай съдбата па 
ще зависи от това дали .силите на разума и 
такта ще надделеят силите на , емоциите и 
страстите Емоциите и страстите са добър мо 
тив за волна и смърт, а ние все пак сб нужда
ем от условия 1Г простор за живот н мир.

Иван НИКОЛОВ

тоталн - 
досега, 

живее в та-щс ни научи щ- 
с мисълта, че има такива историчсс

Изглежда, че времето
свикнем
ки моменти, в които държавите се разединя- 

както и моменти, в коить те се съединяват
ват. Ако от това може да ни олекне, иска си 
спомним за ония държави, които днес същс 
ствуват само като исторически понятия... Еги 
иетско царство, Римско царство, Византия, Пе 
рсия, Австро-Унгария. И те са доказателство, 
че няма нищо вечно на този свят.

Разединяването па Югославия става не 
избсжиост само поради това, чс ръководства 
та па републиките не успяха да преодолеят 
тссиогърдисто па националистическите стано
вища па своите партии и да сс договорят за 
някои пови европейски правила па взаимоот
ношенията. Сега вече е късно. Сега проблеми
те са толкова остри, че спасяването па Юго 
славия нужно трябва да мине по пътя па 
мирна политическа дезинтеграции, за да може 
след това па някои пови свободни основи пак 
да започне поп интеграционен процес въз ос
нова па нова увереност, че пе можем да жи
веем едни без други, Ако страната се разе
дини по мирен и цинилизмрап начин, веднага 
след тона неизбежно ще започне процес 
нейното повторно и истинско съединение. Сл
ед изчезването на федерацията като „дежу
рен виновник11 за всичко новите държавичкп 
ще се изправят пред тежки проблеми, които 
ще ги накарат сами да потърсят нови форми 
па сътрудничество, па конто ще нзрастие по
па, истинска югославска интеграция*

Ако сме вече там, където сме тогава

РАЗОРЕНИ ЛИ СА НИШКИТЕ НА ДУХОВ
НОТО ЕДИНСТВО?

стремежи па югослав 
ските народи да живеят в една държава за 
губиха смисъла си днес, в новите условия, 
когато вече не съществуват факторите, които 
породиха тази идея, относно когато вече не 
съществуват факторите, които породиха тази 
идея, относно когато вече не съществува вьн 
/ината опасност като интеграционен фактор/ 
Или пък тежкото историческо наследство 
успяло да разори и последните нишки па 
шето духовно единство? Разпада ли се самото 
ядро па Югославия или сс разпада само ней
ната политическа система? Или. може би, 
Югославия е историческа несполука, „истори
чески транзит“ в който през изтеклите седем 

нейните народи пс успяха да 
живеят заедно? Във всеки

Но дали вековните

пое
ла-

всички ни

десет години 
свикнат да слу-
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ОБЩИНСКИЯ ОТБОР ИЛ СУБНОР в‘ЗАСЕДАНИЕ НА 
БОСИЛЕГРАД

/ОБЩИ НАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СПС В БАБУШНИШКА

АКТИВНОСТ ПО РЕШАВАНЕ 

НА ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ
АКТИВНИ И В 

ИЗМЕНЕНИТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ
ЗОРАН СПАСИЧ: С ДИМИТРОВГРАД ИМАМЕ ОБЩИ ПРОБЛЕМИ, ЗА 

ЧИЕТО РЕШАВАНЕ ТРЯБВА СЪВМЕСТНО ДА ДЕЙСТВУВАМЕ
пиегато е пазарен ден, 

нямаме ни по десет мипу 
ти време за ияКОя местна 
общност иди отделно 
це, понеже настояваме вей 
чки да изслушаме. 1 
щат пи се дори и хора, 
които* не са наши симнази 

все

въвеждане на теле 
местни 

електрификаци 
подобряване

Кои са основните 
ки на действие на Соцна - 
листическата партия на Съ 
рбия в сегашния момент в 
Бабушншнка община и 
кои проблеми следва да се 
решават, са въпросите по 
които се изказа 
асич, председател на Общ
инския 
Бабушница.

нишко.
фон и в десетина 
общности, 
ята, относно 
условията в някои местни 
общности, 

водоснабдя пане на Лужнн- 
ца. Във всички тези акции 
ние дейно се включваме, 
съвместно с гражданите ги 
решаваме и бих казал нав
ременно.

Поставя се въпрос и за ра 
ботата на' ветеринарната ста 
нция. Тук вече оформихме 
единна служба и сега съ
ществуват трима ветерина
рни лекари, конто в общи 
ната действуват единно, 
което досега не беше слу
чай. Сетне въпроси от рабо 
тата на Здравния дом, рабо 
тата на пунктове или амбу 
латориите, въпроси за пр 
евозване на пътниците и 
пр. Доколкото се' касае до 
финансовите средства за 
решаване на някои от тези 
въпроси, те са главно от 
самооблагането, което та
зи година изтича и н.ие

насо-

ли

Обръ-комплектиото Босилеград се проведе 
СУБ-На 3 април тази година в 

годишно-отчетно събрание на Общинския отоор
Д косто ,>окрай отчета за работата на оорческата

опгапизаии» през изтеклия едногодишен период бе оосъ- 
де.,а и акцио.шата програма за работата през настояща-

други въпроси отнасящи се 
живот на борческата оргаии-

на
Зоран Сп

НОР, наапти, а това говори 
пак за доверие у нас. В 
петък сме определили в Ди 
митровград от 12 до 14 ча 
са, а преди това сс водят 
раразговори с ръководство 
то в Димитровград. В Бабу 
шпица такъв прием на гра 
ждаиите с в понеделник. 
Аз също отивам с народ
ния представител на тези 
срещи с хората.

На проявения интерес: 
дали съществува възврат
на информация: избирате 

народен представи
тел — скупщина, Спасич из 
тъкна:

— Мисля, че хората все 
още не съумяват да постав 
ят правите въпроси. Засе
га считам, че имаме два 
—три прави въпроса. А 
това са: учебното дело. ко

отбор на СПС в
та година. Н6 изостанаха и 
за работата и ежедневния 
замия и нейните членове.

— В лКхмента във всич- 
чки местни отбори на тери 
торията на общината се 
провеждат събрания, на 
които е раздвижена актив 

/ йост около жизнените про 
блеми. Раздвижват се гл 
авно интересни въпроси 
от собствените среди, от 
общината и от Република
та. Най-често нашите чле 
нове (на тези събрания твъ 
рде често присъствуват и 
граждани, непринадлежа
щи на никаква политичес
ка партия) поставят въп
роси, които тях лично ин 
тересуват. А това са кому
нално-битовите проблеми, 
проблемите на здравеопаз
ването, работата на наро 
дния представител, па и са 
мата наша работа, относ
но как ние сме организи
рани.

Всички тези въпроси, с 
които се запознаваме, дава 
ме отговори, на граждани
те, за които ние сме ком 
петентни, а за онези, на 
които ние не може да да- 
дем, ги насочваме към 
компетентните

за единна К)го-об~ 
ус-

които настанаха

се още 
славия. за укрепване на от 
браиителната способност, 
опазването на мира и суве

Въпреки изменените 
ществено-политически
ловия.
след приемането на много
партийната политическа си 
стема, решаването на най- 
-важните въпроси от живо 
та и работата на членове 
те на организацията 
СУБНОР
на заключенията и 
вищата на висшите органи 
зации и тела в борческата 
организация и занапред ос 
тават в основата на всеоб 
щата дейност на Общинс
кия отбор на СУБНОР 
Босилеград, неговите орга-

ренитега на страната, как- 
то и по въпроса за тачене 
на революционните тради
ции и пр. За осъществява 

на пето на тези и редица дру 
ги задачи и активности с 
които се срещали бойците 
от Босилеградска община,, 
активно са съдействували с 
всички ляво определени па

ли
и провеждането 

стано-

ртии и дружества.
Покрай това, 

подчертава в отчета, борче 
ската организация е пред- 

акти-

както сеще раздвижим инициатива 
за въвеждане на ново са
мооблагане.

Следва да кажа, че в мо 
мента от гражданите се 
събират

в
ето има допирни точки ме 
жду Димитровград и Бабу 
шница. Този въпрос вече 
е поставен като амандман 

част от средства и мина определена 
20 на ста а очаква дура, а се намира в скуп-

ме помощ и от Република- щината Втор квъпросх е
та. като по гранична и изо третманът нан неразвитите 
станала община. Тези сред инпограничните общини И 
ства участвуват във финаи този нвъпрос е в СКупщин-
сирането на всички тези ска проц^дура и хчитам
мрежа°С1одостаб^ва1щТТка 46 Ще бъде решен- Именно, мрежа, водоснабдяване, ка раздвижили сме инициа-
кто и при изграждането тива се форм 
на новите цехове, които професионална служба при

правителството или дори 
и министерство за изоста
ващите. за да може да сл 
еди нас, Димитровград и 
другите неразвити.

Да кажа накрая, че ид
ват хора да се 
при народния представи 
тел и за лични стълкнове
ния между гражданите. Те 
зи въпроси обаче са в чуж 
да компетентност.

приела всестранна 
вност във връзка с подо
брението на жизнения ста 
ндарт на своите членове, 

програмата за работа

ни и тела.
Бойците от Босилеградс

ка община са единствени ьпроцета становището: 
положение в страната да 
Се разрешава чрез демокра 
тичен диалог , при зачита
не правата на всички на
роди- и народности, без ог 
лед къде живеят. .

Тази оценка бе. дадена на 
редовното 
но събрание на Общинския 
отбор на СУБНОР в Боси
леград, на което бе разгле 
дан отчета за миналогодиш 
ната работа и приета про 
грама на активности на 
Общинския отбор и негови 
те органи и тела, през на
стоящата година. Ляте Зла 
тков

кризисното В
през настоящата година ме 
жду другото се подчертава, 
че активността на бойците 
в общината ще бъде насо
чена към по-нататъшно усъ 
вършенствуване на метода 
и съдръжанието на работа
та на борческата органи
зация, здравната и матери
ална защита, както и по- 
-нататъшната активност 
таченето и развитието на 
революционните - традиции, 
при това отделно внимание 
ще бъде посветено върху 
отбелязването на 50-годиш- 

ггоелсепател ™ пп нината от въстанието 
СУБНОР в Босилеград Югославия и Сърбия 

между другото подчерта, че 
през изтеклия едногоди
шен период и Общинския 
Отбор, а и неговите орга
ни и тела. в активността 
си, между другото отделно 
внимание посвещавали вър 
ху укрепването на братство 
то и
вноправието.

органи
Републиката, относно да се 
поставят чрез народния пр 
едставител и да се реша
ват. Нашите ------
ябва да последват в

в

годишно-отчет-
. сме запланували тази годи 
на да реализираме.

На въпроса, не

отговори тр
срок

от десет дни. Следовател
но. ще се търсят решения 
за всеки въпрос.

Това е главното, което в 
момента се решава. Тук съ 
ществуват

вструва
ли му се. че. сегашните ко 
нтакти на СПС са по-непо
средствени и по-отворени, 
Спасич сподели:

— Да. Считам, че и пре 
ди бяха отворени, но факт 
е, че сега хората идват тук 

въпроси. Вяр 
вам, че това е знак на до 
верие. Ако не’ може на мя 
сто-да решим и 
отговори, ние ги насочва- 

къде трябва да търсят 
Лично считам, 

твърде отк
рито. Щората това знаят и 
особено в понеделник, ко

оплачатредица въпро- 
а някои вече разч

ленихме, когато се касае 
за работата на органите на 
управлението, колко е на
родът доволен от нея, 
какво трябва да се напра
ви. Комуналните 
ми и комуналните акции 
също са в центъра на вни 
манието. Гражданите, се 
интересуват от асфалтира
нето на Пътища в Бабуш-

си на
на м. я.с всякакви

Макар
и многобройни, те трябва 
да бъдат решавани на дру 
го място. Онези 
щи, от жизнено

По време на 
стачка няма 

заплата

намерим
пробле- пък обт 

значение 
за живота на двете общи
ни, считам че ще успеем с 
общи сили

ме
решенията, 
че работиме

да решаваме
Ст. Н. единството и ра- 

застъпвалн1 Делегатите на 
съвет на Скупщината 
СФРю приеха Закон 
чкуване В него покрай дру 
гото се

Съюзния
на

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА В БОСИЛЕГРАДСКА за стаОБ ЩИНА
казва, че работни 

ците, които имат намере
ние да стачкуват са длъж
ни за това да осведомят ръ 
ководството на 
по-рано, след това че рабо 
тниците по време на 
ката нямат

Значителен интерес за Демократичната партия колектива

За два-три дни в Босилеградска община, по-точно 
Босилеград, в ^редовете на Демократичната партия се за
плениха над 50 души. В инициативния отбор подчертават 
че зачленяването продължава и че интересованието осо
бено всред интелигенцията и работниците, е голямо

стач-
ров, дипломиран строите- 

инжинер, Димитар Ди 
митров, работник. Янко Чи 
пев, пенсионер и „стар“ де 
мократ, Богослав Василев 
частен търговски работник 
и Борис Тасев, работник 
казват, че такъв успех в на 
чалото не са очаквали. Ан
донов казва, че зачленява 
нето просто е прекъснато 
поради липса на зачлените 
лни листчета. Сега са наба 
вили още 200 и

в
чната партия, особено от 
страна -на интелигенцията и 
'Работниците, е голямо 
’ Очаква

право на зап- 
загаран 

останали
лата, но че са им 
тирани всички 
права из трудовото отно
шение.

От друга страна 
дателите нямат право 
пречат стачкуването. 
то се касае за 
на работници в

лен

се към__ края на
този месец, евентуално в 
началото на май в Босиле 
ГРЗД да се проведе 
ция й скупщина на мест
ния отбор. В инициативния 
отбор изтъкват,

.-5
На политическата сцена в 

Босилеградска община, по 
край Социалистическата па 
ртия на Сърбия, която има 
около 900 членоре и Съюза 
на ■ комунистите — Движе
ние за Югославиа (досега 
около 100) и ДСБЮ, чиито 
местен отбор има около 20 
души стъпва и Демократи
чната партия. През минала 
та седмица група интелек-

раббтотуалци и работници раздви 
жиха инициатива за форми 
райе на местен отбор 
Демократичната 
само за два-три дни в нея 
се зачлениха над 50 души, 
главно от редовете 
телигенцията и работници
те в -Босилеград.

В инициативнйя отбор в 
когото са д-р Драган Андо 
нов. лекар ,' Глигор Глиго-

дапромо- Когана стачкувало 
организа

ции от особен интерес в 
Закона се казва, че те ста 
чкуването трябва да опове 
стят месец дена преди да 
го започнат и че са 
ни по време на стачкувала 
то да създат 
службите да

партия и
че на нея 

Ще присъствува и предста
вител на Главния отбор на 
партията, а може би и д-р 
Драголюб Мичунович, пред 
седател на Демократичната 
партия.

на ин-
считат че 

не ще остане,нито едно не 
Попълнено. Защото, както 
той казва, интересованието 
за постъпване в Демократи

длъж-

възможностн
функцнонн-Б. рат.
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НА СЕСИЯТА НА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ВИА ДИМИ ТРОВГРАД

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА „БРАТСТВО“
ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИ 
ЛЕГРАД ОБСЪДИХА МИНАЛОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ И ИНСПЕКЦИИ

В рамките на 

еъзможностите 

законнте

Обсъждайки осъществя- 
ването концепцията ма 
ник „Братство' през 
дата година, делегатите

.три критични
към забележки 

„Братство *, 
с крайно вре 

направи ко

нещо в концепцията 
нуемо трябва да се мени. 
От някои делегати 
забележка, че 
па вестника трябва да бъ
дат затворени за хора.
ИТО до вчера са били 
едни позиции, предлагали и 
водили определена полити
ка, а днес са се обърнали 
наопаки и просто 

си" •

вест
мина

иеми-вестник 
изтъквайки че 
ме вестника да 
реинн промени в своята 
концепция. „Някои явле
ния трябва да бъдат обек- 
тивизирани за да може 
тникът да излезе 
комбите на

па е дадена 
страниците Искупщината дадоха

жител на оценка на 
ник „Братство 
това констатираха, 
мента е най-важно да 
разреши положението 
„Братство" тъй каго Скуп
щината на република Сър
бия е приела да бъде осно 
сател обаче

1ЮЛО- 
вест- 

като при 
не в мо

ко
павее 

от ката-се
на провинциален

вестник, за да може 
обосновава

да се 
на сг^ите мита са про- 

„Човек
може да се мени и трябва 
но толкова да се 
наопаки все

През миналата седмица в Босилеград се състоя де
вета поредна сесия на Общинската скупщина, на която 
бяха разгледани повече отчети, информации и проекторе 
шсиия * Най-голямо внимание предизвикаха отчетите за 
миналогодишната работа на общинските органи и ииспс 
кцип * Приет е и общинският бюджет за настоящата де-

тив „себетели. а не като вестник на 
българското малцинство. 
Затова е необходимо кадро 
во подсилване“.

съответен д0_ 
още некумент за това все 

е приет. Това 
ми трудности във финанси 
райето на

обърне
създава юле пак е мно

го" изтъкна Сърбиелав Зла 
ткевнч.

Миналогодишната
„Братство" както п 

км друг - 
брп и лоши

вестника. В та вес лото годинази насока е 
то од името на Общинска
та скупщина да се изпрати 
иск за по-скоро 
на съответен акт ог Скуп
щината на Сърбия.

вестник има п до 
| статии, зависи 

на кого какво му се харе
сва, изтъкна

и заключение кои це
пция па в-ка положително 
е реализирана като сс кои 
статира, чс (въпреки демо
крацията) е 
да се изказва

къде е боклук, речището 
на Драговищица е задръсге 
но, нерядко свободно по 
улиците на града се движ 
ат домашни животни и 
пр. Изтъкнато бе, че мерки 
те. които предприема та
зи инспекция са недостатъ 
чни и че трябза далеч по- 
п-дчително да прилагат 
вето на закона. Разбира се, 
нужно е К.Г.О-голямо сът 
рудничество' с останалите 
субекти, по-гол я'13 анга-

Ако бихме се опитали, 
въз основа на разисквания 
та на делегатите па трите 
съвета на'Общинската ску 
гицина в Босмле(рад. по 1 от 
четите за миналогодишната 
работа на общинските ор
гани й инспекции, да нап 
равим обща констатация, 
би следвало да подчерта
ем, че тези органи са рабо 
тили в рамките ма възмо 
жисстите си и ,са се ръ
ководили от утвърдените в

Васил Всл-прпеманс чев. нзтхквайкп че 
делегат па Скупщината по 
го интересуват несъгласи
ята в самото издателство, 
защето това е вътрешна ра 
бота. II тон е

като мепозволимо
амтикомупи 

или да се дава място. |Ъ мРазисквайки 
гашната 
слав Гаков

върху досе- 
концепцид Томи 
- изказа доста ос

на всеки защото 
рацията подразбира 
ктивеи плурализъм.

демок-
обе

А. Т.съгласен, чс
сло

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА 
ГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ В НИШ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА БЪЛ-

Инициативи на ДСБЮ т '
Ш

I ■

11 IДо Министерството па 
просветата н Народната ск 
упщина ма Република Сър 
бия ДСБю Ще изпрати пр 
едложение да се преразг 
леда моделът-на така на
реченото „двуезично обу
чение“ от аспект на поло
жението на майчиния ни 
(български) език в образо 
ванието. Тъй като програ 
мм ата концепция па в-к 
„Братство“ е много застарс 
ла и не е в съзвучие с ди 
намичните обществени пр 
омени и духа на новото 
време, ДСБю те изпрати 
до Народната скупщина на 
Сърбия, която е основател 
ма този вестник, ниициати 
ва да се оформи нова, съв 
ременна кицепция па вест 
пика и да се промени име 
то му. понеже сегашното 
му име е анахронизъм.

На заседанието си в Ниш 
Главният съвет па ДСБЮ 
реши да организира преде 
тавяпе на програмните пе
ли и определение, на Де
мократическия съюз па 
българите в Югославия 1,а
10 май в Босилеград.

На 6 април 1591 година в Ниш сс състоя заседание 
па Главния съвет на Демократическия съюз на българи
те в Югославия, на което бяха оформени повече иници
ативи, които тази организация ще изпрати до компетент
ните органи в общините с население от българската 
родност н до компетентните органи на Република Сърбия

\ ' *
ИЕна- }Ц|и® т\ I

Нито една идеология 
няма никакви права да пол 
газза и премахва традиция
та на един народ и един 
край, нито да променят тра 
динионните имена на места 
и селища. Затова Демохра 
тическият съюз на българи 
те в Югославия ше органи
зира подписка ..За Цариб 
род“, за да се върне тради 
ционното име на днешен 
Димитровград. Както е из 
вестно този град е преиме 
нуван през 1950 година, но 
неже „царибродското“ му 
име било „несъвместимо“ с 
актуалиата комунистичес
ка идеология.

населението от тези места. 
Пред споменатите общин 
ски с куп ши ни ДСБю шс 
раздвижи инициатива да 
се вземат конкретни мер
ки за насърчаване на часг 
мата инициатива в стопан 
ството, дребното стопанс 
твс, туризма, селското сто 
панство -и други дейисти. 
Допълнителни стимули тря
бза да се дадат на безрабо 
тиите лица, които решат 
да си осигурят перспскти 
ва чрез основаване па соб 
ствени фирми До местна 
та общност в Звонци и Об
щинската скупщина в Бабу 
шпица ДСБю Ще отправи 
иск да се утвърди същес 
твузат ли злоупотреби с 
топлата вода в Звонека ба 
ня от страна ма някои со 
бствспици па вили и къщи 
и ако се окаже, че има та 
кива злоупотреби, да взе
мат мерки за премахване
то им.

1 ;

Босилеград

закопа п общински 
ве норми и критерии. То
ва не значи, че ;е не са 
били в състояние да 
тят н по-добре п поефика 
сно. Отделно, 
ва дума за работата на ин 
спекциите. преди

комунал! ю-сапптар! ю^а 
инспекция, за която бе по 
дчертаио, че страхливо влн 
за в конфликт с онези ли 
па и колективи, конто не 
спазват отделни 
тази област. Поради 
хипшената в града, а мио 
го пе изостават м 
те общности, е в 
състояние. По града навея

жпраност, да се спазват от 
делни срокове,
ДПС
думи. всички проявени пр 
опуски в миналогодишната 
им работа трябва да послу 
жат като поука за по-едър 
жателна работа през наето

акто
по-гол яма 

плина и пр. С дру1И
абоЕ

когато ста

всичко
за

До общинските 
ни в Босилеград, Сурдули- 
ца, Бабушница и Димитров 
град ДСБю и1-е 
инициатива да се ос побол 

данък

скупшч Делегатите на трите съ
вета на Общинската скуп
щина обсъдиха и приеха 
предложението на тазгодн- 

бюджет, кой го в: з
изпрати норми в 

топа ШННя
лиза на 15 533 199 динара 
И по отношение на минало

ят от плащане на 
селскостопанските 
дители в крайграничния но 
яс (до 5 км) и високите 
планински места (над 700, 
относно над 1000 м). То 
ва трябва да бъде едно от 
мероприятията, с които где 
се улесни животът на 
зи хора и понамали 
зитетът па

произпо МОСТН11-
окимно ГОДИШНИЯ е по-голям 

126 на сто. О.г тази 
15 380 621 динара да бъдат 
изразходвани за финанси
ране на институциите и ве 
домствата, а 152 573 динара 
засега са оставени като бю 
джетни резерви

със
К. Г. сума

ДИМИТРОВГРАД общински,, правозащитннк на самоуира- 
плеш (сто Маринко Митич от Пирот. Об
съждайки настаналото положение след 
разговор с Иванов, Изпълнителният съ
вет ирис решение, с което се съгласява 
е иска па Драган Иванов Републиканско 
то геодетско управление да направи кон 
трол в работата на общинското геодет
ско управление в срок от тридесет дни. 
Съгласи се също да предложи ма пред
седателя на Общинската скупщина 
свика сесия па скупщината, на кодто от
ново да сс намери на дневен ред (меж
ду първите) н изборът на директор 
геодетското управление.

С предложените заключения сс
Иванов прекъсвайки стачката, кл 

то изтъкна че на подобен начин ще чо- 
ако това п определения срок не

I с

ГЛАДНА
СТАЧКА

ИЛТСТ1 
миграцията ня

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
с ДС яшата година.

В продължение на сесия 
та делегатите па трите съ 
пета, приеха предложение 
то за тазгодишна! план за 
събиране на кръв. за коего 
форм1 ща.са Коор.) шп аи йон
ен отбор от 15 души, а за 
председател на отбора е из 
бран ПРОКОПИ РАДОВА 
НОВ. Дадоха съгласие на 
Статута ма Основното уч 
илнще „Георги Димитров“ 
и на проекторешението за 
изменения н допълнения на 
градоустройствени план 
па града и приеха редица 
други проекторешения н 
информации.

Ръководството на 
Демократичната нар 
тия (ДС) радушно пр 
ис предложението на
ДСБЮ за

Не съгласявайки сс с факта, че
на Общинската скуп-

на
дапоследната сесия 

щипа не бе взето решение за избор на 
директор на общинското геодетско уп
равление както и с работата на също- 

Драган Иванов зает в същото уирав- 
несъгласие да изрази 

с гладна стач* 
той

сьтрудпи- 
В разговора пачсствс. 

между представител! 
ДС и ДСБЮ с ко 

идеитич
то съг-на лепне реши своето

. „оригинален" начин —
За осъществяване 

сутринта на 6 април
на председателя

доставяйки своите ис 
неосъществими)

лаем пнстантирана 
пост на. общите опре 
делениа и еднакъв но 
дход към пациоиал- 

въпрос на сръбс
и българс 

Тези

на тази цел 
влезнал в кал 

на Изпъл
ника стъпи

се направи. Да напомним, че такъв' кон
трол е направен преди две години г. 

особсно нередно не е намерено.
може ли някой

рапо
целарията
нителния съвет и

(някои апсурдпи и
и

ПИЯ
НИЩО
Остава 
по такъв

кия народ 
ката народност, 
дни и официално ще 
6*1»де подписан 
кол за сътрудиичсст- 

между ДС и ДС-

кове
започнал стачката. само въпросът 

начин да налага свои решения 
Изпълнителният съвет с това сеИзпълнителният съвет 

заседание, на което, 
стачкуващия присъствува

прото По този повод 
проведе извънредно 
но иск на

и защо 
съгласи.

А. Т. М. Я.иво
БЮ.
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО НА КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНАВ ОБЩЕСТВЕНОТО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИЗ 

ГРАДНЯ“ В БОСИЛЕГРАД ПО-ЛОШО 01 ПРЕДИШНАТА ГОДИНАТрудностите
продължават

кожарата и в конфекция
та. Загубата в останалите 
две предприятия (частни) 
е незначителна.

тянги. Пред всичко нивото 
па инфлацията макър и до 
ста високо, е далеч по-мал 

години, 
недости-

,.Математика е едно, а в 
стопанството е двойно го
ло" каза Цветан Сотиров 
на заседание на Изпълните 
лния съвет па ОС, па кое 
то се разискваше за осъ- 

резултати

ко от предишните 
От друга страна 
гьг па средства често пъ
ти довеждаше до блокада 
па джиро—сметката и закъ 
спяване в изплащане па ли 
чпите доходи (и без 
малки;.

Лошите

що се отнася до лични 
те доходи,
чеиисто им от пет 
те все още са с 36 на сто 
по-ниски от тези в републи 
ката, а това значи разли 
ката е още повече увсли

делови резулта чепа тъй като през 1989 е 
ти преди всичко са па ли 4 била 34,7 на сто. Най-ви- 

осьщеСгвената загуба,{ Ясоки лични доходи през 
осъЩ1990 година . са осъществе

ни в гостилничарското пре 
дприятие „Балкан“ — 
динара, които са с 10,4 на

въпреки у вели 
пъти,Поради липса на работа понастоящем работят са

мо 30 на сто от работниците. Ръководството на преднрид 
тнето няма .сигурен начин за погасвапе на миналогодиш
ния дефицит, възлизащ на 560 хиляди динара и за изли
зане от кризисното положение. Една от перспективите на 
предприятието е откриването на кариера в Радпчсвцн, 
където от пдсък и ума да се произвежда строителен ма
териал

Ръководството на Общес
твеното строително предпр 
иятие „Изградил“ в Босиле 
град готви програма за от 
криване на кариера в с.
Радичевци, в която да се 
произвежда строителен ма 
териал — блокове, 
видове тухли, 
плочки и пр.
и ума. Капиталовложения
та. според грубите I прецен
ки, ще възлезнат на около 
10 милиона динара и на
скоро проектът ще бъде 
доставен на * Републиканс
кия фонд за насърчаване 
развитието на икономичес
ки изостаналите краища.
Очаква се средствата да не 
станат под въпрос ако се 
има предвид, че такъв сг 
.роителен материал не се 
произвежда в общината, а 
се обезпечава от вътрешно 
стта и. Че това капитало
вложение е запланувано в 
програмата за развитие и а 
общината до 1995 година, 
която изготви Републикач 
ският икономически ин
ститут в Белград.

— Строителството и зана 
пред ще остане главната ни 
дейност, а тази производст 
вена програма ще бъде са 
мо една част в разширява 
не на дейността ни, казва 
Кирил Велинов, директор 
на предприятието. Имай-

вществсимтс 
стопанстврто през 1990 год 
ипа и по този начин пай- теваточно посочи положение
то, в което димитровградс- 
екто стопанство се намира. 
Само четири депа по-къс 
но, па пети април, подобна 
оценка бе дадена и па засе 
данме па Общинската ску
пщина.

Имайки предвид,, че ра 
зискването за резултатите 
през 1990' година последва 
след цели три месеца, ссте 
ствеио е защо и четирите— 
пет дискутаити повече рази 
екваха за сегашното поло
жение ма стопанството.
А те, зачитайки условията 
па стопанисваме, не са цъв

це в
която е по-висока от 
щсствспата акумулация. За 
тубата възлиза 14 059 000 

акумулацията

ки обаче предвид, че такъв 
строителен материал на 
територията на общината 
не се произвежда, тази про 
грама може да станс и ед
на от 'перспективите на 
предприятието. При усло
вие, разбира се, борбата 
на пазара да се/Завоюва с 
качеството и цен 

Велинов казва, че същест 
вува възможност предпри 
ятието да произвежда и 
мрамор и други цветни ка 
мъни за потреби иа строи 
телството. Това намер 
е обаче обусловено от един 
друг въпрос 
заетите в цеха за експлоа 
гиране на кварц, които ве 
че. не работят минат иа ра 
бота в строителното пред 
приятие. Директорът, па 
„Изградня“ казва, че за 
присъединение на 50-те ра 
ботника от кварца са во
дени разговори, но че офи 
циален договор не е скълю 
чен. Именно, под въпрос е 
дали всичките могат да 
бъдат приети, понеже и за 

работници в „Из

4602
динара,

някои 
фаянсови 
от пясък ата.

еиие ЮГОСЛАВСКОТО СТОПА 
НСТВО в 1990 ГОДИНАдоколкото

С11 процента 

надолу ЯР ' • >
V*к

Мерки за подобряване на стопанисването

5 430 000 динара. Средният 
личен доход осъществен 
през мйналата годийа е 
2667 динара, което от сред 
ния личен доход в републи 
ката е по-малко с 36 на сто.

На осъществения общ 
приход от 671 143 000 дина-

Службата по обществено 
счетоводство на Югославия 
е извършила анализ на ре
зултатите на стопанството 
в нашата страна през 1990 
година, в който се подчер 
тава, че миналата 
се характеризира с отслаб
ване на целокупната стопа
иска дейност. Намалението \ ра 3»ачително влияние е 
ма продукцията е драстич- имало намаляване на физи 
но (11 процента) в 84 •— ческия ооем
сто стопански отрасли. Нам 
ален е стокооборотът, бавно 
се е увеличавал 
значително

сто по-високи от 
личен доход
та. Най-ниски лични дохо 
ди са имали в търговското 
предприятие „Търгокооп“ 
2204 динара.

Да кажем накрая и то
ва, че разискванията 
ху анализа

средния
в република-

сегашните 
градня“ над 100 души) ня
ма работа. По-точно каза
но понастоящем работят 
само 30 на сто от тях, а 
останалите са на принуди
телна почивка. „

— Кризата в строителст
вото като че ли е най-из- 
разителна. Работа почти ня 
ма никъде. Намерихме ра
бота в Крагуевац, но там 
обаче е трудно с квартири. 
В общината инвестициите 
почти спряха и просто не 
виждам как ще избавим 
предприятието. Още повече 
ако се има предвид, 
налогодишиата загуба 
иза на 560 милиона 
ра и че работниците не 
могат, редовно да получа
ват и минималните 
доходи: все още не е изве
стно кога ще получим и 
Февруарските 
ности, казва Велинов.

година
вър

за стопанисва
не след три месеца 
нямат никакъв ефект тъй 
като положението

почти
на производс 

твото във всички области 
с изключение на конфекци 
ята, където е увегшчен за 
два на сто. Със загуба са 
стопанисвали пет

на
съглас

но условнята на стопанис
ване, се мени почти ежед
невно. За илюстрация да 

предпри кажем, че по време на сесия-
ятия. от които каучуковата та на Скупщината две пре
промишленост има най-гол- дприятия — „Братство“ и 
яма загуба — с ненавакса „Нишава“ са изпаднали
ната загуба от 1989 година във фалит поради факта
гя взълиза 12 455 000 дина че в течение на 75 дни са
ра. Но това е с над пег били 60 дни под блокада
пъти по-малко от ненапла Ако се обезпечат средства
тената реализация в каучу междувременно фалитът 
ковата промишленост. По може да бъде премахнат 
ложението е същото и в *'

износът, 
е увеличен де 

фицитът в стокообмена с 
След дефлаци- 

процес в първото 
годината е

ТРИМЕСЕЧЕН БАЛАНС ИА 
СТОКООБМЕНА С ЧУЖ 
БИНА

чужбина. 
оннист
полугодие иа 
започнало засилване на 
флацията и покачване иа 

последното -Вносът е 

по-голям 

от износа

ин-
че ми 

възл 
дииа-

всички цени в 
тримесечие. 

Стопанската трансформа 
чия от „соури“, „ооури“ и 
„оури“ в предприятия лани 
е напреднала твърде много. 4 
Броят на предприятията в 
Югославия е увеличен с90 

сто и в края на година 
та в машата страна е 
ло 47 710 
които 37 323

А. Т.лични

БЕЛЕЖКА
принадлеж- на Лошият глас 

много далече
В Б. т-ша се чувапредприятия, от

са частни. Вс 
четвърта стопанска ор 

гамизация или предпр/ятпе 
е завършила 1990 
отрицателен финансов ре
зултат. а броят на работе 
щите в тези организации 
и предприятия е половина 
От оощия брой заети 
славското стопанство. След 
ователно:. всеки втори юг 
ославски работник 
работил в 
ето има

ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ МА 
РТРезултатите на стокообме- 

на с чужбина в първите три 
месеца на 1991 година не са 
били най-добри. В 
риод износът, в 
със същия квартал 
лата година, е по-малък 
8,3 наето

яка

Поскъпнаха 
а промишлените 

стоки

година стози пе
сразиеште 

от мина Добтф глас далече се чува, но лошият —
увериха вДГИДе'след станалатР°Д1Ш поговоРка се хм след станалата неотдавна гтпиз-я
ло нер^У40™рос^^„иееПР^‘™ “ 
то^^шсу^^н^еднайс*^^™^ ^а/ ^“^ерческия^сек 
дат наши Дел^Г* р^Г от"^ ™ а?а °°а- 
м^Налиг™п™== .^и нас, ще 

лвно е, че последиците тегткппч ’ 
защото у мнозина делови гартньопи 1адват’
НО доверието - в ГИД Затова ?егя м^ % Разклате- 
трудно да се възвърне доверието АС ДОСТа

необ™сДлВеаниСеходовее “

дяване 'нГ^етовни^зарТГ б°рбгаигт

ГеТс^“™“3
“я

се уверят, че ннЛГсХо7<е5Г"Р°ВГРаД“ Да

много
и възлиза на 4 

милиарда и 387 милион* 
лара. Вносът пък 
лък с 9,7 на сто 
на 4

Е ЮГОДО
е по-ма—

Производителитеи възлиза 
милиарда и 994 мили 

она долара.
Това

на про
мишлени стоки през март 

са данни за тпгпг- покачиха цените на издели
лавия. които тези дн“ ™ таУай р^Д"° с 3’8 "Р°цен 
прес-конференция смогни I Наи-вече са покачени
ха представители на Съюз иГ^/на^оГ 'иетал«>- ниа завод за статистит-ч на сто)» слеД това

Що сс отнася до Рений «производството на транс- 
лика Сърбия в първото та 1™ средства (7,7), пре- 
згодишно тримесечие тя Й™та на каУчук (7,5), 
е изнесла стоки на етъйно 2"4“™ дейност (7), 
СТ от 1 милиард и 202 ми Роизподстпото на електри- 
лиона долара, но сьщевре г!!“ Маш,1ши (^’7> и т-н- 
мекно е внесла стоки за 1 „„„ в 4 стопански отра
милиард и 491 милиона до цени салара останали на февруарското

им равнище.

лани е 
предприятие, ко 

, _ Дефи
цит са отчели всички сто
пански отрасли, освен про 
изводството иа нафта газ и 
въглища. Дори. 67 
всичкц загуби 
ското стопанство са копцен 
трирани в промишлеността 

Около 37 000, югослсГ 
ки предприятия 
отделили средства 
мулация, но

отзагуба.

на сто от 
на югоелав

стачката, 
за овла-вс -

лани 
за аку-

х тази акумула 
ция 6 пъти е по-малка от 
текущите загуби на 10 7?3 
предприятия

са е

‘
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ТЕЗИ ДНИ В БОСИЛЕГРД ДСКД ОБЩИНА —.

Проектозаконът за 

селските пасища е на 

публично обсъждане

БОСИЛЕГРАД ЗАПЛАШВА ЛИ РАЙЧИЛОВЦИ ЕКОЛОЖКА КАТАСТ 
РОФА?

Комисия за 

връщане 

земята на 

селяните

УДАРИ ДВДНАДЕСЕ
ЕНЯ

Допредй едно десетилет- -и*р. Драговищица. Някога та 
ие Босилеград и село Рай-т?Кзи река беше най-чистага 
чиловци бяха сериозно за река в Сърбия по нея 
сегнати от ерозията. Река белеха платна;’ 
Драговищица с пороите си, се за къпане през лятото; 
отнасяше плодородната зе беше богата с мряна, клен 
мя. Днес най-м поголюдми и пъстърва. А днес? Днес
те селища Босилеград и Ра ие едреете да загазите в нея 
йчиловци се съединиха. без гумени ботуши: пълна. 
Днес не са толков застра е със стърготини, стъкло, 
шепи от ерозията — колко боклуци... Мнозина крити 
то от своите '-жители!? Бу куват отговорните за тако 
шува човешката стихия. ва поведение, но никой ни

що не предприема.
Допуснато е една краси 

ва и някога чиста среда, 
да се превърне в хаос, Мн 
ого дворове са превърнати

се
Изпълнителният 

Общинската скупщина 
Босилеград неотдавна об
съди Проектозакона ' за 
връщане на площите, про
възгласени за обществено 
имущество въз основа За 
кома за провъзгласяване на 
ооществено имущество 
селските пасища и гори на 
о!готите собствници и го 
пусна на публично обсьж 
дане в местните общности. 
Публичното 
почна на 5 
15 т м.

Предлага се 
те селски
ща. гори и прочие, 
минали в обществени 
ие пак да се върнат на се 
лата, е коието да се прем I 
хне
лата когато в следвоенното 
колективизиране бяха прем 
ахнатп традиционните кол
ективизации в Сърбия. С

ползвашесъвет на това тогавашно 
е намалена 
та сила на 
циално

начинание 
икономическа 

м селата, по-спе 
дойде до драстич 

на животно-
въдии^т фонд Сегашното 
начинание е 
датело ако се 
вид. че селските 
вите собственици ме 
ваха, т.е. не ползуваха до 
макински.

в Членовете па Изпълнител 
ния съвет на ОС в Босиле 
град в понеделник 
жмха

предло 
членове и техни за- 

общинска ко
но намаляване

местници за
мисия за връщане 
па селяните, съгласно 
копа за условията, правата 
и начина на връщането на 
земята им, която минала 
в обществена

още по-опра?з 
има пред- 

нмоти но

земята 
За-н а

ползу Първият проблем възни
ква поради това, защото 
компетентните служби и
инспекции допуснаха па.

собственост 
въз основа селскостопаис 
кия землмшен фонд и кон 
фискация поради неизпъл
нени задължения от задъл 
жителното изкупуване на 
селскостопански произве
дения. В комисията. коя 
то ще има пет души са пр 
едложеии: Димитър Янев, 
съдия в Общинския съд 
в Босилеград (председател), 
а за членове Владимир Сто 
именов. ннжинер. геодст, 
Васил Анастасов, селскосто 
пански ннжинер, Рашко 
Кирилов, делегат в ОС и 
Славчо Миланов, делегат 
в ОС. По това предложе
ние решение за формиране

обсъждане за 
н ще трае до

Мненията и предложенн- 
общностпята си местните 

трябва да доставят 
родния 
лутин
ларията на 
дставител е в ОС в Сурду 
лица), който заедно 
петнадесетина

-" ...." ,на на- 
представител Ми 

Богданович (канце-
някогашни- 

паси- 
които

Шимоти
народния преръ-

с още 
души — пр 

едставители на СПС. са ра 
здвпжили инициатива за 
приемане 
закон.

Е&йГ гя
неправдпната към .се- № I.

на един такъв И’5-И.

ш -й54|ЦЕ?-, V■ ... -ЛЪГ I I

в. в?

ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ
и за състава на комисията 

републ и кански-Има ленар 

няма чистач
ще вземе 
ят министър за селско сто
панство, горско дело и 
водно стопанство.

За тази обществено важ 
на задача се готви и общи 
мекият орган за имущество 
но-правови отношения, до 
който орган селяните да 
подават искове за връща
не ма отвзетата им земя.

в. Б.

Райчиловци: Центърът Раскърсйе
в гаражи с хубави скъпо
ценни кола.

И двете местни 
ти, и Босилеград и Райчи 
ловци, живеят предимно об 
разовани хора, а почти ог 
всяка къща сутрин изли
зат ученици. Но за общест 
вената хигиена като чели 
никой не се грижи.

Крайно време е дц са оп 
ределят места за депонии. 
По десния бряг на р. Дра 
товщнца има удобни места 
н там би могъл да се съх 
ранява боклука, 
ката, или в . коритото 
Добри дол; или пзткпо ни 
вите.

Инспекциите би трябвало 
Крайно време

главната артерия 
та, която е и междунаро
ден път, от двете страни 
да се паркират коли, , да 
се стоварва строителен ма 
териал, дърва. Вторият е 
вадата. Тя е пълна с боклу 
ци, а на много места при
лича на септична яма.

Ако към това добавим, 
че и обработваемата площ 
в котловината е силно за- 
мръсена от боклук: старо 
желязо, пластика, стълко и 
какво ли още не. Ако ня 
кой не вярва, нека отиде 
по пътя към Крум Милков, 
п сам ще се стъписа пред 
„ерозията“ ма човешкия \ю 
рал н иебрежие.

Третият. най-жал ьк пр
облем
на р. Драговищица. И ко
ритото па Добродолски но 
ток с превърнато в смеглн 
ще. 'Оттам се замръсява и

улица

общнос

— Зашо от ноември ми- 
работн

то преди време, един човек 
за 12 дни ни взе 2000 дин.?

Сега са на ред височани.
Ако искат 

та отново да работи — ще 
трябва да се погрижат да 
се създадат и необходими
те условия за работа. Инак 
няма да може.

Вероятно и делегатът Чи 
рич ще запознае съселяни
те си във Висок и вероят
но ще се намери решение 
на въпроса. Ако е могло ла 
сс намрят сродства и на
чин
тория, сигурно ще 
да сс разреши и въпроса 
с поддържа пето

палата година не 
амбулаторията във Висок? 
Стари хора сме, не можем 
да пътуваме до Ди-мит ров- 
град, а от ден на ден,

, повече чувствуваме нужда 
— попита на пое 
сесия на Оощиис 

скупщина в Димитро 
Гойко Чирич. де »е-

амбулатория

все

от лекар, 
леднотс 
ката ' не в ревград
гат от село Каменица.

След няколко изказван
ия, отговор даде и дирек- 

Здравния дом в 
Васил Вол

на

торът на 
Димитровград да сепнат, 

е. Зарад отговорност пред 
идните поколения — би тр 
ябвало да се погрижат да 
се подобри хигиената.

Стоян Евтимов

да се построи амбула 
може замръся^знеточев.

— Вярно е, че на височа 
ни им трябва лекар, 
вярно е и това, че местна 
та общност в село Излгов- 
ци, където се намира амбу 
латорията. 
зпечи 
вия за

па хигиенано
та.

М. Д.

БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНАРЪЖАНА —не иска да оое 
усло ИЗ

необходимите 
работа. За какво се 

касае? Няма кой да подлър 
най-основната хигиена. цица'4 па дължима от око

ло 9 километра които- ще 
ползват местните общност

да се поправи оградата и 
построи, вътре клозет. , 

Инак. характерно за мес 
тната общност в Горна Ръ- 
жане, е че за разлика от 
другите босилеграцскп се 
ла, Горна Ръжана е едно 

общности са готови да уча от редките села, къде го 
стпупат и с работа и е па животновъдният фонд отчн 
ри. Осисп населението в та известно увеличение, 
тази акция трябва да се Станчев казва. че почти 

Горското стопап всяко домакинство отгчеж
да по двадесетина овце 
3 до 4 крави, В местната 
общност са доволни от из-

в посочсиит села има хора, 
между тях п млади, кои
то често пътуват Дали жс 
ламията ще им бъдат осъщ Долна Ръжана, Горна Ръж-

аиа и Плоча. Нужно с па 
\|еста да сс разшири и на 
смие с чакъл. В местните

Местната общност в Гор 
Босилеградс

жа
Този проблем от по-дълго 
време нс се решава 
това е главиата причина за 
дето амбулаторията ие ра 
боти. Сетне, малко сър шт, 
Велчев добави:'

— Аз

на Ръжана 
ка община, не само уснсш 

комунално
— и

по разрешава 
-битовите проблеми, по от 

раздвижиха им 
път седми

сствеии, зависи преди всич 
разбила1телетвото 

в Бо-
отконеотдавна па „Автотранспорт“ 

силеград и Общинската ск 
упщима.

Председателят на' Скуп
щината на местната общи- 

Горпа Ръжана, Заха-

ициатива, един 
чно
им да върни рейс. — 
циативата ни не е нова. 151 

от по-отдавна и то 
само наша иниии

пращам лекар иьв 
хората, до центъра па селото 

ИниВисок да лекува
да сече дърва или ла 

хигиената в по-а не
поддържа 
метенията.

Случвало се лекарят да 
насече дърва, а

датира 
ва не е 
а гина,

включи и
ство от Враня, защото н 
то ползува този път, а ма
лко сс грижи за поддържа
мето му. Запланувана е и купването и от страна на 

ча работа ма местната об- ■ още ена ‘съвместна, акция. Общественото
щмост през настоящата га Именно запланувано е през тне „Босилеград" от Боеппе
дина В пея според думи - настоящата година да бъде град и от „Полепродукт“ от
те па Станчев па преден реиовпран покрива па учи Враня, конто вършат изку

нищото в селото, да се раз пуване на територията на
реши проблемът пъп връз- Горча Ръжана,
ка е водоснабдяването му,

ост и
ри Станчев, ци уведоци н 
за другите задачи и ^актнв 
пости.4 които са запланува 
ни и плама й програмата

нпаа инициатива и 
местните общности Долна 
Ръжана и Плоча — подче 
рта председателят на Скуп 
шината на местната общно 
сг ЗАХАРИ СТАНЧЕВ. 

Станчев, този иск обос- 
нътдт ог Гор- 

Лисина да центъра
годен за движен 

па рейсове, и .че все още

излезе да 
насъбралите се селяни па 
си карат майтап с нею.. 
Така не бива, и мисля, че 

работи
изключите- 
височани.

предприл-
задето невината

амбулаторията 
пио пада върху 
Нима В целия Висок да нс 

намери човек, 
за хиги

повава, че маплан о доизграждане 
мсждуселския пьг от Гор
на Лисина да „Чосипа поде

напаможе да се 
който ла сс грижи

Или пък искат, как
М. Я.селото е

иеснага.
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Художествена галерияОБЗОР

Заглъхващи нултурни дейности
Особено пагубно върху оформяването 

личност сс оказва съкраща- 
кудтуриите прояви, за сметка 

фаворизира „потребителско- 
настроение. Младата личност се пу- 

само от образование и вьзпита- 
от облагородяване чрез кино-

В период на остра икономическа кри 
при наличието ма постоянно, безпа

ричие. дейностите от таканаречеиата об
ществена надстройка изпадат в пай-тру 
дно положение. Логиката: без кино, теа
тър, представление, изложба, вестник и 

може да се живее, по без хляб — 
не може. обхаща широк кръг „коисумен 
ти“ на културните стойности! Колкото и 
естествено да звучи такава логика, тя_ в 
себе си крие опасността от духовно обе
дняване, което в крайна сметка пагубно 

„икономическото“

па младата 
папето па 
па конто се

За II

то“
ждае пс 
мис, по п

театъра, Iкшожб!пс.пр. то,
чс за еднаОттук н заключението,

ме е без значение дали в 
културпо-ху-среда съвсем

ием работят театър, кило, 
дожсствони дружества, има ли литерату
рен клуб и изобщо има. ли културни иро 
яви, чрез които се извисява и повишава 
естетическия вкус сред широките маси.' 
Масовата култура нс бива да се схваща 

като масово

се отразява и върху 
мислене на хората.

Тази логика на „потребителското“ об
щество (тук не- се касае за „бум“, в по
требителското търсене, но за гола скзис- 
тенция) има и своя обратна страна. А 
т. се състои в обстоятелството, чс потре 
бителят — производител губи чувство
то за истинските стойности, относно дава 
предимство на производството, без да 
осмисля неговото съдържание.

купуваме па пошли 
ви-само

грамафонни плочи, наблюдаване па 
део-касетки и филми със съмнително кV 
лтурпо съдържание, ако изобщо може да 
се говори за такова съдържание от пре
длаганите „маейстерски“, криминални
филми, дракулски „изживявалия“ и 
прочие.

размисляКултурният производител 
какво ще произведе- а не колко ще про
изведе. Днес това особено е важно, с 

''оглед на постоянно растящия потреби- 
особено на придирчивпте 

А този потребителски

Оттук и необходимостта, да се види
кул-

поколемие и
и проучи какво се предлага като 
турна стойност па младото 
да и се прецени всъщност кой изгражда 
културният вкус у младите. В сегашна
та обстановка на заглъхващи 
дейност това и има още по-голямо зна-

телски вкус, 
западни пазари, 
вкус, чувството за естетическа стойност 
на произведението, се изгражда именно 
чрез една система от културни дейнос
ти: художествени изложби, 
представления, художествен дизайн...

културни

чение.театрални КомпозицияСт. Н.

ПРОВИНЦИАЛНИ НРАВИ

СТЕНИТЕ ЦИМЕНТОВИ, ВРАТИТЕ МГ КАРТОНЕНИ
ше долу пред самия жилищен бл
ок и никой не -си тръгваше, дока- 
то не се реши окончателно въпро
сът. Лека-полека се постигна съгла 
сие. че в нашия век човек трябва 
да върши своята работа, наистина 
майсторски и че дори и едно стъл
бище трябва да бъде метено истин 
ски, а не да се мърляви и да 
отбива номерът. Затова спорът §е- 
че беше дали въпросната леля Ста
на ще се съгласи на тази осемде-

без това е без работа, жена“ — ка
за той.

ако не вие?!
тоя въпрос мустакатият мъж 
седмия етаж.

— Лично ли? — попита вдови
цата от 13-ти апартамент, излязла 
направо с незакопчен пеньоар. — 
Поне да го метем по двама!

Можеше да й се влезе в поло
жението, но техникът Киров напра 
во викна:

— От къде на къде, ще метем 
ние, за това ли сме учили, заплата 
получавам и ще си плащам по, пе- 
десет динара месечно и готово.

Настана тишина — ясно. всеки 
обмисляше положението.

Само актьорът Симов не мисли 
много, а каза доста неопределено:

— А бе, това са две ракии! 
Две ракии, големи!

Пенсионерът Стаматов, който 
кашляше от сума ти време, спря 
най-после кашлицата и каза, че по 
знавал една жена, леля Стана се 
казвала, която с трите входа ще 
си осигури една добра заплата. „И

Добър беше тоя жилищен бл
ок, даже при определено* настрое
ние, може да се каже и хубав, ни
що че стените му наистина са ци- 

картонени.
Още като се нанасяха в него, 

новодомците спираха запъхтени 
потни на площадките хем да си по
емат дъх, хем да се разглеждат ед
ин друг по-подробно. По вещите мо 
же да се съди за много работи, сти 
га човек да се поразмисли малко 
повече. И за най-обикновения ум 
стана ясно още в първите дни, че 
едни от новодошлите носеха главно

пръв отговори ма
от

— Да де, но дали няма да е 
позор за нас?! — поде Папукчийе- 
ки, оня от третия етаж, дето доне
се най-голямото стерео и реве 
него по цял ден. — Сега, във века 
на „Направи си сам“ да се изръс- 
ваме и да храним разни безделни-

ментови, а вратите
с

и

се
ци!

— Виж, драги — каза му тех
никът Киров 
жем до един да месим хляб, но до
ри и тебе няма да 
претиеш ръкавите! я да не сб за
насяме повече. Въпросната жена не 
е безделник, а е без работа.

• Пак се замисли, само мустака
тият обясиавяше на вдовицата как 
в Китай хората със собствени сили 
и при домашни условия леели сто
мана, на което актьорът дълго се 
смя и каза после:

— Това и да се изиграе на сце 
пата е трудно!

Целият този разговор се воде-

ние вичките мо-
сет-деветдесет динари за трите вхо

те видя да за ла.
Разгеле по това време оттам ми 

на професор Табаков , той се спря, 
заслуша се и каза:

— Ако тая леля Стана не 
съгласи, обадете ми се ио телефо
на. имам двама сина-ученици, 
тия пари ще ви поддържат идеал
на чистота.

И той им подаде визитната си 
картичка, на нея ясно пишеше: 
професор по икономика!

корекомска стока, а другите мък
неха само наша 
ни панти, с изтърбушени дъна, с 
оронени ъгли.

Но и това разделение не трая 
дълго, три дни по-късно, когато хо
рата се показаха из апартаментите 
си и се запитаха „А кой ще чисти 
стълбщето?!“, се появи ново разде
ление.

все с разкриве
се

за

— Че кой друг ще го чисти, Стефан МАНАСИЕЗ

ДИМИТРОВГРАД ИЗ ПРОГРАМАТА НА РАДИО НИШ Покана за абониранеОСМО ПОЛИТШУбийство на 
площада ?ИМНАЗИ™С8^,А99Г,ИГА ЧАРИБРОДСКА

И тая година редакциите на Радио Ниш 
и на списанието за деца „Другарче“ съвместно 
с Командуваието на Нишкия корпус на Воен
но-въздушните сили на ЮНА осми път подред 
организират традиционнця творчески награ
ден конкурс под название „Пазачите на синьо 
то небе

Гимназията „Й. Б. Тито“ от Димитровгр
ад поканва всички заинтересовани 
вши учители, ученици и други граждани — на 
временно да се абонират на книгата „Цари- 
бродска—Димитровградска 
1991“. Абонатната

В събота, на 6 април, около 22 часа на 
площад „Освобождение“ в Димитровград ста 
на убийство. Зоран Илич от Пирот, ученик в 
Ш клас на кожарското училище в Бела пала-

намушка с нож Бобан Георгиев от с. Го 
индол край Димитровград, ученик в гостилни- 
чарското училище в Ниш. С тях бил и Ми- 

Николич, задочен ученик, 
ност в димитровградската гимназия.

билица

— приятели на всеко дете“
За целта на конкурса, неговото значение 

за насърчаване и афирмация на творчеството 
у децата, ученици в основните училища и то
ва какво могат да видят и преживеят автори
те на наградените творби ще узнаете от недел 
ното предаване на Радио Ниш за българската 
народност в Югославия от 13 часа и 30 
ти до 14 часа. На тази тема ще говорят 
дири от военно-въздушните сили, ученици и 
преподаватели имали щастие да полетят 
невините благодарение на качеството 
бите си, и отзивчивостта 
то небе към ЮНА.

нка 1891—
цена на книгата, преди нейно

то излизане от печат, е 150 динара, докато це
ната й след излизането ще бъде значително по- 
висока.

гимназия

лан маш. специал-

И двамата били в диското на Културния 
дом в Димитровград и като излязли, след ос
тра разпра, Илич нанесъл смъртоносни удари 
с ножа на Георгиев.

Поръчките и вноските от 150 днн. започ
ват веднага и трябва да се правят при гимназн

мину-
коман

Мотивите на убийството, както 
домиха в станцията на милицията в Димитро 
в град се разследват.

в си
на твор- 

на героите на синьо-
ни осве-

От Комитета з;за чествуване 100-годишнппата
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Агонията на златоносното
Ако тръгнете

лометра на изток от Боси 
леград по лош И разбит" 
път пред вас ще “к_ 
рие живописната паноС, 

село Ресен. Селото Р,“ма 
чудно име и богато минало 
Миналото, това е всичко ко 
ето днес има Ресен О ’ 
ова. което Ресен е било пя 
кога, сега са 
мо мръвки.

300
зватГЛчеВИтпглЪр доби™‘- Ка

Нят \п°РаТа ОЩе СИ СПОМ ият. когато на Тодопит 
около черквата са°Дорпца 
и по 80 коне.

Невероятно е, но е факт 
че местната общност 
лото не

в се
съществува; Село 

то няма председател : 
тната общност, ияма 
ретар, няма

на на мес 
сек- 

делсгат в 
Общинската скупщина. Ве 
че две години не е прове
дено
Причините 
ма кой, или никой 
да се говори е излишна от 
говориост. Но това е 
част на проблема.

под

игралион
събрание, 

са прости:. ня-
никаквоостанали са- УлеД Първата 

война световна 
пресича 
остават 

седем в Сър

не искаграницата 
селото. Три махали 

Ьългармя,
Типична селска къща в с. РесеиПо време на Римската 

Ресен вероятно бн- 
Дн

л и МИ-
от мигш, като 

свидетели на

им в еднаперия 
ло миньорско на голям брой диви свине 

и вълци. В последните ня
колко години те буквално 
унищожават

бия. вуване и пълнят хладил
ниците си с месо от дивеч. 
Това е вече въпрос на еле 
ментарен човешки морал 
но очевидно при нас ни- 

закона, за кой не боледува от излиш 
ни прищевки.

селище 
ес съществуват само ’ 
те“, останки 
неми

Понастоящем село Ресен 
е обременено с два главни 
проблема. Първият е тежко 
то социално положение на 
остарелите 
лица. които са оставени на 
произвола на съдбата. 
нямат сили да се занима
ват с производство, иямаг 
други доходи, а децата (ако 
ги имат) са обикновено ня 
къде далече и не им обръг 
щат

До войната 
борова гора 
колективна 
След войната 
отнема гората на селото и 
тя сега е собственост 
Горската 
теклите

селото имало 
в селска, т.е., 

собственост, 
новата власт

всичко, кое
то селяните с мъка и турд 
посеят. Според 
щастие, за щетите, които 
направи дивеча е отговорно 
ловджийското

изчезлна цивилизация Имз 
и останки '
лани с 'на стари, пост- 

камък пъшща Сп 
°рсд преданията тук 
вада била докарана божпч 
ката река и с водата ■ 
лшвана рудата. Според 

предание Ресеч 
имал 4000

и изнемощели

Накраст искам да кажа, 
че в годините на социалис 
тическото преустройство с. 
Ресен е така деформирано, 
че вече няма да стане оно 
ва, което е било. Може би 
евентуално би могла да, го 
спаси малка обвръзка или 
експлоатацията на златни
те залежи. И остава може 
би още да размислят наши 
те потомци, ако ги родим, -

на Тепо дружество 
' „Сокол“ в Босилеград, но тосекция. През из 

десетилетия- 
качествените борове

.продадени, а Ре
сен не е имало никаква пол 
за от това. По-късно 
гашните селски пасища са 
засадени с борови 
Имотите на

кай- 
са изе из- ияма толкова пари, за да 

изплати големите щети, ко
ито направи дивеча. От дру

ед- сечени ино тогава 
къщи. Вероятно 

и името му е от римско 
текло. През - 
турците Ресен било 
затънтен тип. Имало 
настир. които турнцте 
жарили преди 
дението. Кръстовете 
настира са пренесени 
черквата в село Извор а 
камбаната в Д. Уйно. През 
Ресен дпшавал 
говски път, 
ли кервани за 
Оцелели са 
ми, водата до които е дове 
дена по глинени гърби, ооа 

съществуват данни, 
кога - и откъде била доведе 
на. Стари хора казват, че 
след освобождението от 
турците училището в село 
Ресен е имало дори ч 30С 
дена.
Ресен доскоро се вършело 
промиване на злато.

няко- никакво внимание. га страна дивите свине се 
размножават 
много и 
зистенцията

НО
времето на прекадено 

застрашават- ек
на селяните.

Вторият проблем се отнася 
до ония, които все още се 
занимават със

гори. 
емигрантите 

двувластните имоти и 
сами обрасват чрез само-
засаждане. В засаждане- Именно огромните площи, 
то на Рудината и частична ‘ обраснали с млади 
та комасация условия за от наша и българска стра- 
животновъдство в по-го- на са идеални скривалища 

обем, фактически

сепо о1 
и ма- нли земеделие.опо 

освободж- В края на краищата, ще
тите никой не плаща, сел 
яните ги поднасят, а боси 
леградските 
правят

от ма гори ив
ловджии си 

развлачение с ло Иван Николовлям
старият тър 

къдетб върве- 
Царшрад. 

още две чеш-

няма.
Ресен сега има 35 дома

кинства, от които 
от половината са „полутан 
ски", а има и такива с по 
един жител, 
та структура надминава 60 
години. В селото се отгле
ждат около 150 овце, 
кози, 7 коня и около 60 
ви едър добитък. Селото е 
електрифицирано, 
ят път е прокаран в съден 
ствие с Армията, 
ски пътища и там^ където 
са прокарани, са .в лошо 
състояние. До гри крайни

ПО ПОВОД 1-ВН АПРИЛ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩ 
ИНА

В Босилеградска обшгша 
стана традиция, Деня 
доброволния 
труд — 1-ви април, да 
отбелязава с

Караиваной" почистиха гр 
ада: Кея на Добридолския 
поток, улиците и училищни 
те си доврове. И ученици
те от подведомствените учи . 
лища проведоха традици 
онни акции на уреждане 
на жизнената и трудова

повече на
младежки

сеВързаствова- трудови ак 
Традицията, въ

че не

Традицията
продължава

тивности. 
преки, че младежката ор
ганизация 
време и официално не дей 
ствува, не изостана и тази

30 вече по дълго-гла среда.
Подобни акции се про

ведоха и в повечето трудо 
ви колективи, а Горското 
управление, което стопани 
сва в рамките на Общест 
веното предпирятие за ст 
опанисване на гори от Вра 
ня. започна съ<1 залесител
ни активности.

главни година.
Трудови акции се прове 

доха, не само в Босиле
град. но и в районните де 
нтрове и няколко села в 
общината. Именно учени 
ците от босилеградското ос 
новно училище и група уч 
еници от гимназията „Иван

Интересно е, че в
махлен

/В начелото на този век 
Ресен имато над 90 домаки 
нства. около 2400 ^бройки 
овце, около 150 кози и над

къщи все още .не е прока 
раи път. Училището рабо
ти само с 4 деца. М. Я.

да им прекарат багажа до Крива паланка, Вра че за новите пари можехме да купим сол, гас 
ня или Сурдулица. Плащаха добре и обясня или цървули. И в България беше настъпила 
ваха на кирайджиите къде трябва да стоварят страшна черна ‘борса за най-необходимите 
багажа. Едни от граничарите ни учеха как да стоки, 
скриваме храна и покъщнината, да правимезе

Стоян Евтимов — Бранковски

СЛОМЕНИ ЗА 

АПРИЛСКИТЕ 

СЪБИТИЯ ПРЕЗ 

1941 ГОДИНА

В Кюстендил и България ние бяхме сър 
млянки и да разчитаме на плячки и отмъще- боманн и бяхме много съмнителни на хората, 
пия. Спомням за моя съсед Митко, гимнази- Не биваше друго, но пак да се търси работа, 
ста. Той в едно сапдъче бс скътал своите учеб сега вече в България. От една девойка, дош- 
ници н ги заровил в земята. Митко после за- ла от България при роднини аз и моите дру 
върши гимназия, факултет и етапа доктор на гари узнаваме, че имало работа в една фабри 
науките и професор па лесовъдни^ факултет ка в Горна Джумая. С тоя адрес заедно с То 
в Скопие.-Днес е пенсионер. дор Манчов и Иван Пенев тръгнахме пеша за

Граничарите пи бяха казали, че за папа- Кюстендил, Кадшш мост, Дупница до Г. Джу- 
дението на границата от България ще ни ос- 
ведомят с гърмежи на пушки и картечници, В управлението на частната фабрика за 
Така и стана През нощта па 6 и 7 април 1941 шпер плочи бяхме приети на работа, с неиз

бежиото по това време „дошли сърбомани“ на

мая.

година много пукаха пушки и картечници но 
постовете, след което граничарите ги напусна печалба.
ха и се оттеглиха във вътрешността. . Така станах работник в дървната промиш

До средата на април в селото ни няма- леност, като помощник за люпене на трупци-
1 власт Хората живееха в голяма те, от конто , се правеше фурнир. Тук наме-

Когато пристигнах и село Брапков.ш, неизвестност. Мобилизираните ее връщаха от рих и един военнопленник от Югославия, сп*
ЛР ™ 1 ггпчк „ пти-кенос • (Ьпопта Повочто бяха във войнишки унпфор- циалпет за обработка на дърво, вероятнолесно забслязах голям сграх и за1ри/Кс11ос1 I с гоаждапскп дрехи. женер нлн техник. От този човек много нау-

сред моите земляци. Това особено сс. вижда- , чих за свойствата на дървото и значението на
ше нри жандармите и граничарите. През М' НОВАТА" ВЛАСТ горите. След време пленникът си замина,
мата на 1940/41 г. мнозина рабошици от мо _ " известно време в Бранковци, ирис- Нашият чорбаджия фабрикант се казваше
то и съседните села се завърнаха от нечш ) ха тпнМа непознати човека от България. Захариев, Спомням сн за заканите му пред ра
в Лесковаи, Бор. Вършка чука и други м - ^ цеше „оставен за.кмет, другият за секре ботшщите,'когато се бунтуваха и търсеха но
та в Сърбия. тяо а тветият за полицай за охрана па об- големи заплати: — Комуто е при мен малко и

Частните дюкяни ставаха все по-празни, |“та. лошо, нека веднага напусне работата. ННто
по-качествените стоки се криеха, а на Новата" власт се повести в сградата сте само впе работници, нпто съм само аз
цените ес повишаваха от леи на д . ■^ църквата. Нищо ис се промени с новата чорбаджия!
беше остра, с дебели преспи. По-м д влаСт. Кризата натискаше населението, хората
постоянно отиват на запас, обиг гладуваха. Ние младежите не знаехме къде
Враня, разбира се пеша. тежко ми- да се дяваме Дотогавашните динари вече ме отбива военната си повинност и новата дър-

През пролетта стана сьв мъжетв бя_ |шжеха За левове нямаше какво да сс нро- жава. Поради топа напуснах фабриката на За
зсрията натискаше моите с я 'нямаше сено даде, кметът започна да издава временни „от харнев в Горна Джумая и се завърнах в се- 
ха мобилизирани вън ии™. ^ ца „ кои „я. ,фити листове", с които можеше да се отиде лото. Настъпваха нови неизвестност и опас
ва добитъка и жито за ■ ици Някои в Кюстендил, и там в банката да се обменят, пости за пас младите в мътното военно време.
“Гждндармите иИ^аиич"е (те бях*а гшатс динари за левове. За нас курсът и цепите в 
ми служТгшТ търсеха по селата хора с коне България не бяха познати. Но главното беше,

(Продължение от миналия брой) 
ЗАГРИЖЕНОСТ И СТРАХ В СЕЛОТО

ше никаква
ин-

По топа време моят набор трябваше да

(КРАЙ)
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВЛ
БОСИЛЕГРАД Уреждане на БеринснаГотви се проект за дългосрочно 

водоснабдяване
Предложението да се до 

веде водата от. изворите в 
Милевци беше обсъде 

по и па последната сесия 
па Общинската 
и след по-обсто й и и разиск
вания, делегатите го прие
ха. При това бе подчерта
но, че с необходимо да

съществуващият

За дългосрочно водоснабдяване на Босилеград, Рай- 
чиловцк н Раднчевцн с взето решение да се каптират ня
колко извора в село Мнлевцн.

между

село
скупщинаусилия проблемът да бъде 

разрешен. В това отноше
ние „Геозавод" от Белград, 
на когото Общинската ску 
пщина довери разрешава
нето на проблема предла
га две варианти: водопро 
водът да се подсили с во
да от буиарн, да бъде до
ведена вода от езерото в 

не Лисича, обаче и с единни, 
и с другия вариант не се 
съгласиха делегатите па 
Общинската скупщина. Пъ 
рвия поради това, че вода
та от буиарн не е чиста, а 
вторият е много скъп Ра
ционално не се оказа и 
предложението да бъде до 
ведена вода от Църноок и 
Долна Лиснпа. В сила ос
тана предложението да се 
каптират няколко извора в 

Боси- село Милевци. Став*'» дума
за пет извора в местност 
та „Рода“: Според досега!и 
ните изследвания, които 
също върши „Геозавод* 
от Белград, водата от тези 

Наистина Общинската извори задоволява биело
скупщина в съдействие с гичните и количествените,
другите субекти полага критерии.

С години наред 
парливите проблеми на Бо 
силеград и село Гаччилов- 
ци е проблемът с водоема- • 
бдяването. Отделно 
летния сезон, когато коли
чеството на водата иамал 
ява, а потребите се увели
чават. Градският водопро
вод, който е изграден още 
през 1980 година, сега 
задоволява нараствалите по 
требности на развиващия 
се град и на все по-голямо 

.то село Райчиловци. Ог до

сепрез поправи 
водопровод, да сс стабили 
зп ра про!Iусквателпата

комупално-услужиа-
та организация „Услуга“ да 
поправи всички дефекти, 
конто довеждат до разсип 
ване на водата, а гражда
ните рационално и отговор 
по да я ползуват — за пие 
не и други домашни лотре 
би, а не и за поливане 
градини.

му
сила.

бра питейна вода се- нуж
дае и населението в село 
Радичевцн. Затова решава 
нето на водоснабдяването 
с допълнителна вода за по- 

пъти

През изминалото лято в центъра на село Звонци бе по 
строен нов, модерен мост. Тази пролет започна уреждане на 
коритото на Беринска река.

ма

За реализацията на по
соченото предложение сс 
готви проект и друга до 
кументация задачата е до 
верена на водостопанското 
предприятие Белград — 
трудова единица във В.за
димим хан. а според сегаш 
ните преценки с това реше 
ние водоснабдяването в 
Босилеград, _ Райчилоци и 
Радичевцн ще бъде решено 
до 2005 година.

*Г. П.

дълъг период, често 
е въпрос който се обсъж
да на заседания не само в 
местните общности 
леградл Райчиловци и Ради 
чевци, но и на повечето 
сесии на Общинската скуп 
щина.

М. Я.

ИЗТИЧА САМООБЛАГАНЕТО В ДИМИТРОВРАД

Динар по динар
„Зърно по зърно 
ча". Динар по динар — но 
ва улица, водопровод, ка
нализация, тротоар.

След непълни два месеца десетина-два- 
десет години. А средства за 
това са обзпечавани чрез 
самооблагане. Разбира се, 
не цялостно, но все пак 
достатъчно като ' собстве
но участие за обезпечване 
пари от по-широката общ 
ност. Така е направена ка 
нализацията, сградата на 
гимназията и много други 
обекти. Затова самообла
гането, което изтича 
първи юни не трябва да бъ 
де и последно. Ако искаме 
да повишим
битовото равнище ЕДИН- 
СТВЕНЯТ НАЧИН ЗА ТО 
ВА Е ПРОДЪЛЖАВАНЕ 
НА . САМООБЛАГАНЕТО И 
ПРЕЗ СЛЕДАВЩИя ПЕРИ

измналитепога-
завършава 
самооблагане 
град. За малките среди, как 
вато

се последното 
в Димитров

е и Димитровград, 
едва ли сществува друг на 
чин за събиране на средс
тва, с които да се разре
шават

Ако се обърнем малко на
зад, ще видим повече от 
улиците с кал, без водо
провод, ще видим на бро 
йни места вода от сенгру- 
пите. Наистина такива ули 
ги и днес има, но все пак 
могат на пръсти да се пре 
броят, пък и те са най-чес 
то новопрокарани, така че 
все още не са завършени 
така да речем, „подземни 
те" работи в тях (водопро 
вод, канализация, телефон) 
Но никой не може да от
рече факта, че през пое лед 
ните няколко години е нап 
равено 
което

В центъра на село Звонци вече от дълго време 
стои този боклук. Нима тук му е мястото п нима няма 
кой да го махне оттук?!

В крайна сметка за естетиката, както и да е. но 
трябва да се премахне опасността от заразителни болес
ти. които може да „донесе“ това немалко количество 
боклук...

бройни проблеми, 
преди всичко комунални.

Още повече, когато иконо
мическото 
изострено до крайни пре
дели. Наистина 
на заетите и през минала
та година средно са били 
с 30 на сто по-малки 
средните в републиката, а 
най-вероятно така ще бъде 
и през тази година, но все 
пак два на сто от лични 
те доходи за всеки зает не 
са кой знае каква

положение е ма
заплатите

комунално- Т. П,
от

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ИДЕИ В ДИМИТРОВГРАД
од.

За двумосткетотолкова много, 
не е направено презсума. А.Т.

ЗАЩО СА ПРЕМАХНАТИ И ЩЕ БЪДАТ ЛИ ВЪРНАТИ ЗАЩИТНИТЕ ГГПКДВги НСИОНЕРИТЕ С МАЛКИ ПЕНСИИ? ЩИ1НИТЕ ДОБАВКИ НА ПЕ За град или селище река, която минава през него, 
е благодат, място за почивка на хората. Но не винаги...

Социалният" закон е виновен Димитровград има река,
обаче едва ли човек има въ 

' зможност на бреговете й да 
се чувства приятно, 
временно е направена регу 
лацист на речното корито, 
но въпреки 
ия тогава проект 
цията да се направи />т гр 
адоустройствена гледна 
чка, същата е

трова между двете реки 
Идеята е тази част да сга 
не привлекателно място за 
разходка и отдих на граж
даните. При това тоярва 
да се промени и крайно не 
съответното решение на 
вадата, минаваща покрай 
Спортния център, която се 
га е своеобразен канал за 
събиране на боклук, кана
лизация и — сериозен изт 
очник на възможна епиде 
мия. При проектиране на 
споменатата част ще се за 
читат
екти, а ще бъде използува 
но и всичко онова от стари 
те неосъществени проекти, 
което и днес е актуално. 
Ако всичко

п • • •
От правен аспект съществуват изгледи пенсионери

те отново да получават защитни добавки, но преди това 
трябва да се оцени конституционността на член 125 в 
Закона за социалната защита в Сърбия

от сила всички предписа
ния, ‘ въз основа па които 
се осъществява празо 
защитни добавки 
сията, парична помощ 
безработните и правото на 
субсидии за наем, 
енергия и други комунал
ни услуги.

В този случай 
въпросът може ли
НИЯТ“

Свое
на

към. пен съществуващ- 
регула„Премахването на защит

ните добавки на пенсионе
— Скупщината на нашия 

фонд не е приела никакъв 
документ, с който е 
махнато правото на защит 
ни добавки. На 26 януари 
1990 година Скупщината на 
СР Сърбия гласува Закон 
за социалната защита и ма 

лакват много пенсионери в термалната сигурност . на се 
Сърбия, чиито пенсии, са то 
лкова малки, че не им оси

на

рите с малки пенсии не с 
хуманна постъпка. Без те
зи добавки голям брой пе 
нсионери са останали соця 
ални случар.“

Така ежедневно се

електро-пр- то
направена 

на-
така. какго 

се прави през полето. За 
що е така направено, е из 
вестно само на т^зи, чиято 
дума по това време е би
ла решаваща за много не
ща.

само като заащита от 
водненияосновен е 

„социал 
задон да премахне 

право , което не е устано
вено със закон, но е даде 
но въз основа на общ акт 
на фонда? Ако при оценя
ването на конституционнос 
тта на този член се получи 
отрицателен отговор 
рния въпрос , пенсионери
те имат изгледи да полу
чат защитните си добавки, 
но тогава ще възникне ед 
ин друг въпрос: има ли ре 
публиката пари да им да
ва такива добавки?

оп-
съществуващите об

мейството,
125 също 
то на защитни добавки за 
пенсионерите.

Следователно, правото на 
пенсионерите с малки пен
сии на защитни добавки 
фактически не е премахна 
то, но „социалният‘ закон 
го е премахнал по друг на 
чин, понеже в същия член 
се казва, че, с приемането 
на този закон

който в член
признава право

гуряват нормална 
нция. Защо бяха премах
нати и ще бъдат ли вър
нати тези добавки? Мм пан 
Петрониевич, завеждащ но 

дейност, _ план, 
анализ и статистика в Ре 
публиканския фонд за 
сионно и инвалидно 
гурение,
във „Вечернье новости“:

егзисте

Но, това все пак е мина 
трябва

това се реали 
зира. а няма причина 
не стане така, тогава най- 
вероятно реализацията 
била дадена 
панство „Вардар“, 
работело върху регулация
та на Нишава в „центъра 
на Ниш.

на го ло и 'направеното 
да се поправи. Затрва 
Завода за урбанизъм от Ск 
опйе е дадена 
йно да разреши 
на реката от „Металац“ до 
моста на улица „Иван Ка
раиванов, като 
главно е двумостието

да
па

рмативна бизадача иде- на водно сто 
което етечениетопен

оси-
тези дни заяви

при това 
с сс

се изваждат
А. Т.

Страница 10
Братство • 12 април 1991\



[ВИЗИЧ^
РНГИОНЛЛНЛ ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

г
Режийният комитет за възобновяване на храма 

„Света Богородица" в Босилеград дава следнатапа

регионална баскетбо
ЛНА ДИВИЗИЯ —, НИШкатастрофа на

ДИМИТРОВГРАДЧАНН
ОБЯВАСъстезанията 

започват наскоро ХРАМЪТ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ в Босилеград 
ПРИЗОВАВА ВСИЧКЦ
градско, чиито предци почиват в гробовета в 
поречието на р. Драговищица, да приложат свои 
доброволни парични суми, както й всички други 
желаещи да помогнат граждани извън Босиле- 
градско в диаспората, да се отзоват да възобно
вим храма на „Св. Богородица“ за своята 100-го- 
дишнина.

граждани от Босиле-

Трепал* игрище™’ БАЛКАНСКИ- 0 (0:0)

Деян Иоваиович („Раднички “» 1 м’ Жълти картончета:
Иванов и Любиша Таков 2 к Миодраг Коцев, Емил 
“мнтеТ”Г„"д‘»^“Гр:с“'”" »-
(Д. 1^’Еанрш,чАРНКМрр.,иб Т'"’’

7, Д. Момчиловнч 7 Д йо ™ВНСКН" е 
ванович 7, С Стоядиношк", ' б лката и ако. не се взе' 
8оД. Кръстич 9, °СЯДСпаснч т^анеГ'"" Мерк" "

Зимната пауза за баскет 
солистите изтича. На съб- 

баскетболиитеранието на 
клубове в Нишки 
проведено на 5

регион,
април т.р. 

в Ниш беше решено баске 
тболиият сезон 
на 13 април.

„Свобода" от Димитров
град в Купата ще играе в 
Димитровград с „Младост - 
Весна" от Бела 
Победителят

да започне
С това прилагащите парични дарения, ще 

изразят отношение към своя народ, обичаи, кул- 
тура, към гробовете на своите предци, които по
чиват в поречието на р. Драговищица,

вич състав, оче 
желание за

паланка, 
от този мач 

Ше играе с отбора ма „Пи 
рот" от Пирот.

Първенството в Региоиал 
на баскетболна дивмзия за 
почва ма 20 април. В пър- 

кръг димйтровградча- 
ни ще играят с „Милан То 
плица“ в Прокуние, 
се завърна в тази баскетбо 
лна

Сумите изпращайте на следния адрес: МА- 
РИя ЧИПЕВА, 17 540 Босилеград, ул. „Георги Ди 
митров" бб. ■

От досегашните парични самопожертвования 
е набавена половината от строителния материал 
за възобновяване на храма.
От името на Режийния комитет за възобновява
не на храма „Света Богородица“. в Босилеград

кръга — „Ба 
при дъното на

,.за-
9. продължи - 

се почука на вратата 
по-нпсша футболна 
зня.

ше
БАЛКАНСКИ: М. Сокз- 

Ь, М Стоянов 5, Б Ма
стовК°АВ г (Бг Илиев)- 3- стов АС. Глпгоров 5 Л
Таков 5. Б. Ста.чков 5, Е
Иванов 5, Д. Митов, К Кръ
стев 5, М. Коцев 5

В четирите досега
кръга

на
лов диви- вия

Какво да кажем още за 
последния мач. Отборът 
„Раднички“ беше 
и само благодарение 
атаря . Соколов, 
на „Балкански“ - 
пълнена до върха!

В следващия кръг „Бал
на „Па

койтопа
по-добър дивизия о т 11 сръбска 

дивизия, което достатъчно 
говори за какъв против
ник на „Свобода“ се

ВАСИЛ СТАНЧЕВ — КРЪСТЧАНСКИна вр 
мрежата 
беше маодпгрд 

Димитровград 
чанп претърпяха четири 
ражения. Играта 
тревожи На терена 
ствува апатия. 
гане. Младите

нени касае.
д. С.по ОБЯВАп.м вече 

се чул 
няма заля- 

играчи игра 
< ят така да се каже, без ам 

оиция и воля. За какво се 
касае, засега не е извее: -

кански" е домакин 
лнлулац“ от Ниш. Може би 
на този мач ще стане „пре 
лом- и ще се тръгне 
възходяща линия.

Наскоро започват 
работническо-спо

ртните игри
по Издателство „Братство“ търси два продавача • (кол- 

портьори) на вестник „Братство“ в Димитровград и Боси- 
, леград и повече аквизитьори, които да вършат абониране 

за в-к „Братство“, списание „Мост“, списание „Другарче“ 
както и на всички други издания на Издателството в Ди 
митровград,' Босилеград, Бабушница, Сурдулица, Пирот. 
Враня, Лесковац. Ниш, Београд. Скопие и други места в 
конто живее голямо число от българското малцинство.

За изпълняване на посочените работи Издателството 
в щс .заплаща провизия от 20 на сто от продажната цена 

па отделни издания.
Взаимните отношения, права и задължени,, между 

Издателство „Братство- и заинтересованите лица ше се 
регулира с договор. Заинтересованите за изпълняване на 
посочените работи трябва с писмен иск да се обадят 
па адрес: Издателство „Братство“, Ниш, Кей 29 декември, 
бр. 8. По-близки информации могат да получат на тел. 
бр. (018) 46-454 (директор) или 52-751 (редакция).

^ Искове се подават до края на април, т. г.

Д. Ставров

Комисията за Работипче 
ско-снортни игри при Об
щинския синдикален съвет 
в Димитровград тези 
реши да започнат РСИ 
общината. Вече се

дни

прав
ят заявки на отбори, а сег 
не ше сс направи състсзл 
телския календар по 
циплини.

Правят се големи

дис-

уси-
лия да се доведе осветле- 

сбектиние па спортните 
в сп. център „Парк“, .за да 
могат да се играят ч гоче 

Тогава сигуррни мачове, 
но и посрсщемието ще бъ
де помасово. ГЪЖЕН ПОМЕНД. с.

На 18 април тази година се навършаваг 40 дни от 
смъртта на нашия скъп и незабравим съпруг, баща, 
дядо и брат

БОСИЛЕГРАД
Правостоящи: Николай Миланов (треньор), Милко Соко
лов (капитан). Снниша Димитров. Кръста Кръстев, ядран 
Христсг, Емил Иванов и Зоран Христов; в долния ред: 
Милован Стоянов, Бобан Станков, Миодраг Коцев, Саша 
Глигоров и Любиша Таков

Турнир но футбол 
на малка врата ЖИВКО СТОЯНОВ

от село Белут — Боенлегра дека община
Колко тежко е да вярваме, че ти си отиде завинаги 

от нас. Ние, твоите най-блндки, няма да те видим нико
га вече. Времето не може да спре сълзите ни и да утеши 
сърцата ни. Ходим на твоя гроб, носим цветя, колени
чим, и плачем. Обаче, не можем да направим нищо пове
че, освен да пазим твоята доброта, честност и трудолю
бие като незабравими спомени,

На този ден пак ще посетим вечннд ти дом на гро 
лю а бнщата в село Белут, пак ще пролеем сълзи. Каним род

нини и приятели да ни придружат на възпоминанието.

Онечелеин: съпруга Анка, син Павле, дъщеря Ма- 
рпка, зет Мртко, брат Янко от Мнлевц.ч, внуци и други 
племеницн.

В Босилеград се провеж 
да турнир по футбол на 
малка врата. На турнира 
участвуват 8 отбора, меж
ду конто два са на гимна 
зията „Иван. Караиванов" 
а два на местните общно 
сти -Райчпловцн и Белут, а 
остналите са младежи, 
бители па футбол папа иг
ра от града п трудовите 
колективи. Отборите се със 
гезават в две групи, а след 
това първокласираните два 
отбора ще се борят поме 
жду си .за първо място.

Запланувани са псъответ 
пи награди. За мръно място 
купа, за второ футболна 
топка, а .за трето топка за 
баскетбол. За отболцзиапс 
е. че средствата .за награди’ 
те обезпечиха самите съете 
затели. Именно всеки 
те.зателен отбор е дан 
180 динара за тази цел.

Да кажем п това, че това 
е първи турнир по футбол 
и иъбоще първо спортно 
състезание, от средата па 
миналата година насам. То 
па е още едно погпържцс 
ние. че с разформирането 
па младежката оргаппза 

младежки

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

У дома-победа, у гости-поражение
Футболистите ма „Партизан“ от село Желюша усн 

яха в третид кръг ма пролетния дял на първенството да 
две точки срещу отбора ма „Темац“ от село

гостите бяхаспечелят
Темска край Пирот В първото полувреме 
по-добри и поведоха Във второто — желюшани успяха 
да изравнят чрез Драган Дончев а същият играч поста
ви и окончателния резултат от 2:1 в полза па „Пашизан .

В следващия кръг „Партизан" гостува на „Хаидугс 
от с. Костур.________ 1 ■■
МЕЖДУОБЩИНСКА 
ГРУПА „ЮГ"

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

На 13 април се шшръшиат 40 ТЪЖНИ ДНИ

В първия кръг „Младост“ свободен ч
от смъртта на нашия мнл н нст 
забравим съпруг, баща и дядоНа 7 април и официиал- 

започпа тгьрвепетвото в 
пролетния полуссзон от па 
стоящото футболно първеи 
ство в Междуобщинска фу 
тболиа дивизия Враня гру 
/ш — юг В първия кръг 
босилеградският отбор „Мл 
адост“ е свободен, това ка 

подчерта треньорът Ге

състезанията през пролет-1 
ния нолуссзон , в който бо 
силеградския отбор очак
ват тежки дуели за по-ви
соко класиране. Още пове
че, че босилеградският 
бор прел есенния полуссзоп 

слаба игра,

чПО

ГЕОРГИ
ААЕКСОВ1>1-

показа твърде от Димитровградотрази и върху 
— 7-то мястокоето се 1 

класирането 
яа мнозина е крайно пеза-кто

оргиев е шанс отборът да 
усъвършенствува още пя-, 
кои варианти в играта и 
с оглед че повечето от ФУ 
тболиститс участвуват 
състезаващите отбори па ту 
риира но футбол на малка 

наберат сили за

Съобщаваме на родшшн, впи 
зкн и познати, че в този ден ще 
посетим вечния му дом на дими
тровградските гробища.

видно.

13 следващия кръг боси-, 
леградският отбор с дома
кин па едноименния отбор 
от Сувойпжщ.

ция с другите 
активности, с спрял н спор 
тия живот в града.

в
Семейство Алексови

М я.М. я.врата, да
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гБосилеградски осили мислиСъс статията си в „Братство": „Кой е Васил Та- 
кев“ неговият едноименни и едномислещ Васил Станчев 

босилеградската комедиография.

/
постави основите на

ЦАРНБРОДСКА 

ТЕЛЕВИЗИЯ ИА ТЕЛ
маСлавата прилича 

леглото па Людовшс Че 
■тринадесети във Вер- 
сай. То е величествено, 

в него има дървени-

На ^гранично-пропусквателния пункт „Рибарци“ кр
ай Босилеград някои неприятни законопредписания все 
още могат успешно да се разменят срещу някой кашон 
„Малборо“. по

ни.

В сегашното преброяване на населението един 
комплексиран босилеградчанин се изяснил като китаец — 
не иска повече да го третират като „малцинство“.

из-

Най-мал китс животни 
имат най-едри паразити, 
най-дребните умове — 
най-големнте предразсь 
дъни.

Ород чДеГлс^ГсуДнай-запаТиДенемай^ ЯГ' 
бРОДйесУсньска що им дадо - посвършили На- 

дисадаитс с йедио—друго, га там Доче
ка ме синат, зарадува се и поп°™е?Уи*овчиия дисадзите Кво да праим, нали ми ие ььрвчиц , 

йе, а най-млого ми ие жал за ония 
що се мувайу около ноБете ми и ме 

че им дадем ли нещо.
синатога да изпразни диса

Селяните от някои крайгранични 
пролетната сеитба, съзнавайки че техните ниви ще бъдат 
използвани от босилеградските ловджии за отглеждане па 
диви свине.

села свършиха
оди 
товари

пи-жал ме 
лищаре. 
гледайу у вър у очи

Някои босилеградскн интелектуалци под демокра
ции все още подразбират „демократически централизъм". 
По тая логика най-големи неприятели на „демокрацията" 
са — опозицията и информирането.

Много често история
та на слабостите на же 
мата е същевременно ис 
тория ма подлостите па 
мъжете.

Я улезо. реко на 
дзи ге и седо да одморим.

и нийе_ Е, тате. да ти се повалимо: еве
най-после добимо каблову телевизийу.

— Кву телевизийу? — питуйем.

— Сателитску!
— Е, са ми обясни све! — реко.

— Па слушай, тате, еве по бандерете йе ра 
нийе смо се привързали на нго 

гледамо два—три програма, ама десе- 
Америку. Вранцуску, Бер-

Общинското ръководство на СПС в Босилеград осъ
ди демонстрациите от 9 март тази година. Присъдата ще 
бъде обнародвана пред съда на историята. Каквито и усилия да 

положат посредствените 
хора, за да изглеждат 
горди, те успяващ само 
да бъдат педанти.И в Босилеград няма достатъчно лук за семе. За

ключението е ясно: ни лук яли, ни на лук мирисали.
Иван Николов V. У зведена жица, а 

и съга на 
тина и повече: оди
манию.

ДА СЕ НАСМЕЕМг — Айде да видим и това чудо! — реко.
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

—Синат узе некикву треску и седе до мене.
а он поче да 

И тети 
гол е жене,

ПАК ЛИ ЧЕ 
НИ БИЮ?

Просяк позвънил на една врата. Жената, която 
му отворила отказала да му даде нещо. Той проявил 
настойчивост, тя го заплашила, че ще повика мъжа си.

— Безполезно е, госпожо — спокойно отговорил 
просякът, — той не е в къщи.

— При жени като вас мъжете се прибират в къ
щи само да вечерят, а понякога и по-рядко.

Я чекам че щракне телевизорът, 
притиска некикви пулове по трескуту. 
испливаше неБикве, да ме простите, 
върту дупетия ко шебеци. Натисну он друг пул, 
а на сликуту се зададе народ бега из планините 
нанекуде. „Това йе у Ирак!“Тези дни един драговит- 

чанин си работил нещо око 
ло къщи. По това време се 
задал друг драговитчанин 
и извикал:

Ееей. байе!
— Ооой? — отвърнал ра 

ботещият без да дига гла-

— Чу ли кво има ново?
— Еее?
— Еве искрали закон да 

върчайу землюту!
След кратка на у за 

попитал:
— Е, пак ли че ни бию?

Записал: Сг. Н.

рече синат.

— Я дай да пробам я! - 
трескуту и натисну йедио пулче.

И за чудо: излезе нашата Гумара Работни 
цнте се събрали на куп, нещо окайу, ама никой 
не Би разбира. Синат искоколи очи „Леле боже, 
па она вача и нас кво работимо!“ Гледам я, гу- 

рци маайу с руБе. траже нещо. „Траже остав 
!“ — каже синат. „А, че има да се понадайу! 

— умеша се я. — Първо 
щайу оставБе, а после кико у Белград, друЬи 
ужБим не им давайу да си подавайу оставБсте!". 
И пак че си работе кико що су работили.“

Синат ме погледа накриво, натисну 
пул: ете ти излезе вадата и реката оди мостовете. 
Да не ти распраям бруБете. Толкова годиме пра
не туя ваду. а она личи на канал. После се про
мени сликата къмто Строшену чешму и каналът: 
затрупан, до чешмуту може да слезнеш само с 
гумене дрейе.. Он бърже промени сликуту и те 
ти езлезе Смиловско пол>е, пусто нема жива ду
ша. Йедио време у тия замън народ плизнеше 
из пол>ето, ору моруз. друБи сада Нещо, трети 
копайу, Съга прелетеше неколко гаврана, гракну 
ше два—три пути и се изгубите.

Синат се беше испотил. Чуди се и майс: 
откуде съга нийе на телевизийу,

— Я сине, мани туя треску? Ако почнеш да 
притискаш пуловете не се знайе кикво 'Све че 
излезне. Немой да се върну обещанията оди из
борите, требе народ да срамуйе.

— Ма тате, това йе некоя грешка, 
визия не требе да вача Цариброд, он си има Жу 
рнал, а там све мед и масло!

каза му — узе

Скъпа, защо свириш на пиано с ръкавици? 
— За да не събудя малкия.

ва. ма— Татко, днес Денят прекрасен ли е, ил 
— Защо ме питаш това всяка сутрин?"
— Защото нашата учителка каза, че в един пре

красен ден ще полудее от мен.

и ие? Бе!
директорете че им оое

оня

Жена казва на съпруга си:
— По-рано ти беше щастлив, когато ме вижда

ше дори за няколко минути през деня.
— И сега — също.

друг

У
±_
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гая теле

— Знам Дека йе грешка. И то ДЕБЕЛА гре 
шка! Ама она телевизията (те де, твоята телеЬи 
зия на тел!) ие да покаже грешЬете, белНим че 
се сети некой да Би опраи.

БттстЕо Директор и главен 
Димитров. и отговорен редактор Венко Адрес на Издавателство

а.пав ='
Урежда редакционна колегия вестникът излиза” ведИ^^ел^п* ТаЩКОВ' УЩЗ СМеТКа: 625°0-603-9529 СДК - НИШ.

Печатница: „Вук Караджич11, )\Го 72,

„Гей 29 декември“го:

Ниш.


