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В последния момент преоблада убеждението, че положението 

п Югославия налага бърза умиротворителна акция - Първият по- 
малоброен контингент тръгва веднага като челен отряд, а ос
таналата частна силите тръгва когато бъде приет бюджетът.

- Тъй както предвидените разходи са много големи на 
генералния секретар на ООН е наложено да изготви ново пред
ложение най-късно за две седмици. - Търси се и участие на 
Хърватско в разходите

На 22 февруари т.г. Съветът за сигурността на Обединените 
нации гласува едно от своите исторически решения. Петнадесетте 
членки единодушно приеха с резолюцията на генералния секретар 
на ОН д-р Бутрос Гали да изпрати в нашата страна военен контин
гент от около 14 хиляди ”сини каски”. Основната им задача ще 
бъде да помогнат в спазването на примирието, все докато на 
конференцията в Брюксел и чрез други преговори не се намери 
общоприемливо политическо решение.

Умиротворителните сили ще бъдат разпределени в трите ос
новни зони, които в Резолюцията се наричат "Територии под 
защита на Обединените нации” и това; в КРАЙНА, Източна и Запад
на СЛАВОНИЯ. Началният мандат на силите е дванадесет месеца 
с възможност за продължаване на този срок. Съветът за сигур
ността е упълномощен да решава за времето през което ще останат 
силите и за евентуалното им заминаване, след кто целта на умирот
ворителната операция ще бъде осъществена.
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Все докато Съветът за сигурност на Организацията на 
обединените нации не беше приел най-новата резолюция за 
Югославия, с която се разрешава на умиротворителните 
сили на световната организация да се ангажират в зах
ванатите от военния пожар краища, войната в Хърватско 
имаше значителна преднина над мира, макар че от двете 
страни на фронта оръжието, с известни изключения, 
мълчеше в продължение на месец и половина Обаче 
решението на ООН, на което мнозина вече дариха епитета 
"историческо”, драстично промени съотношението на 
силите и почти напълно обезсмисли дилемата война или 
мир. Сега мирът жестоко напира отвътре, от 
пространствата на /бивша/ Югославия, и натиска отвън с 
помощта на инструментите на международната общност.

Ч ЕДИНЕН 

ПОДХОД НА 

ВСИЧКИ ПАРТИИ
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ч Както вече читателите на "Братство” са осведомени, 

всички партии в Димитровградска община най-енергично 
осъдиха изявленията на Комитета по национални въпроси на 
България, в които се предявяват териториални претенции към 
Сърбия. На съвместното заседание на партиите се роди идея 
всички партии да приемат декларация против шовинизма на 
територията на общината. След проведени няколко съвместни 

ч заседания на представители на Социалистическата партия, 
4 СПО, Демократичната партия, Демократическия съюз на 

българите в Югославия и СК-движение за Югославия е приета 
проектодекларация против шовинизма, която се дава на 
публично разискване. В декларацията се казва:

"Свидетели сме на апокалипсата, която предизвика 
^ шовинизмът в голяма част от Европа. За съжаление 

Югославия беше и все още е център на шовннистичт< кипежи 
ч с катастрофални последици. Войната и хиляди загинали 
4 ранени и осакатени граждани на Югославия са трагедия от 

тази чума в края на XX век. Почти няма място в нашата 
страна, което не е почувствало и днес все още чувствува ужаса 
на шовинизма. Този ужас най-картинно се отразява в тежките 
трагедии, независимо дали става дума за православни, 
католици и мюсюлмани...

За наше щастие /ако изобщо в цялото сегашно положение 
за щастие може да се говори/ на територията на 
Димитровградска община дъхът на шовинизма все още не се 
усеща. Били сме винаги и оставаме добър пример как сърби с 

българи като иай-многочислсни в общината, или българи със 
сърби, все едно, включвайки и числящите се към други народи 
и народности па Югославия, могат да живеят заедно. При това 
предпоставка за такъв съвместен живот не е "личният 
паспорт" за национална принадлежност или вероизповедание.

Затова и издаваме тази декларация, която изключително 
има за цел съществуващото положение в междупацноналните 
отношения поне да запази на стабилно равнище. С тази 
декларация, конто за всеки гражданин на територията на 
общината би била КОДЕКС за поведение на всеки гражданин, 
апелираме на вас гражданите да не позволите пито буквата 
"Ш” от шовинизма да навлезе на нашите пространства 
независимо от кого и от къде идва.

Напротив, разкривайте и борете се всички разполагаеми 
средства против такива тенденции.

Не губейки от предвид своя национален идентитет и 
вероизповедание, не трябва да позволим своите национални и 
верски чувства да слагаме пред нечии само поради това, 
са от друга националност или вероизповедание.

Такива тенденции има, но те идват извън нашата среда. 
Едни ни присвояват, други ни изкарват, трети би искали да 
сме им влог в политически покер, четвърти казват, че не сме 
тона което сме, а ние най-добре знаем кои сме и що сме. Ние 
сами на себе си сме направили много вреда в стопанството, 
културата, здравеопазването, образованието и други области 
на живота. Обаче, може би в най-заплетената и най- 
комплицирана димензия на живота- човешката, верска и 

• национална толсранции, останали сме с чиста съвест пред себе 
си, пред Сърбия и Югославия.

НЕКА ДЛ ОСТАНЕМ ТАКИВА 11 СЕГА КОГАТО Е НАЙ- 
ТРУДНО

Топа иска бъде и отговор на епептуалми т.нросн защо из- 
ч даваме тази декларация.”
ч Всички предложения и сюпкестни могат да се изпраща» 
' до Отбора за подготовка на декларацията на адрес:

ТВ Цариброд - Димитровград

Така войната в Югославия най-сетне ще се намери в 
позицията на сигурно локализиран и контролиран опасен 
пожар, в огнището на който навярно все още има огън, но 
пред страстите, които га раздухаха и които могат да го 
раздухат отново, сега са сложени доста сигурни бариери. 
Привържениците на военната опция загубиха сигурната 
почва и заслони 
театър” на в 
организацията на всички държави и цялата международна 
общественост, следователно противник, който няма лесно 
да погази авторитета си и да се подаде на едните или 
другите лозунги, приказки и оправдания, с помощта на 
които политическите предводители може би много по- 
лесно, отколкото е могло да се предположи, въведоха 
много хора в пъкъла на войната.
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зад които теглеха конците в ”кукления 
ната. Пред себе си те сега имат ч
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С това, разбира се, не искаме да твърдим категорично, 
окончателна победа над войната вче мирът е извоювал 

Югославия. Много от проблемите, които бяха източници 
на военния вихър тепърва трябва да се разрешат, предстоят 
дълги и тежки преговори, които вероятно много пъти ще 
се озоват в задънената улица Това ще бъде амбиент, 
зареден с продължително високо напрежение, което ще 
бъде латентна опасност за мира и мирното преодоляване 
на югославската политическа и държавна криза Освен 
това, тези дни беше съобщено, че във втората седмица на 
март в нашата страна ще пристигне една малка част от 
международните сили, за да извърши окончателна 
подгъвка зя размиташ* на "сините каски”, конто трябва 
да пристигнат към средата на април. Следователно този 
н кратък, н дълъг период също е някакъв шанс иа войната 
отново да установи домииаиия на политическата снела. 
Все пак този шанс е много по- малък от изгледите иа мира 
да покори тези наши пространства.

Намесата на Организацията на обединените нации в 
тежката обстановка в Югославия и решимостта иа 
м^ждународната общност да сложи кран на военните 
дейния мидегелствуват за едно ново качество не само в 
дейността „а световната организация, но- вразяк^ода 
глобалните международни отношения.
повече става едни организъм, които занапред не иск. и не 
смее да допусне иа регионалните и друете конфликти дазаещрашаз^съществуването му. Глобалният М-Р -мирът
във всички региони на света вече стана, а в периода .)-» 
нас още повече .не бъде първата жизнена и
международната общественост, глобаленинтерес, конто се 
издига високо иад всички национални интерки и затова
ръководствата на всички държави 1 '"С. *ак7»ида ти имат предвид огромното значение на този факт вина , 
кг.гатп тпябва да разрешават и междудържавни, и

всеобщото развитие на света и м„0чва едно можена Югославия е онова събитие, от което запо I щ ^ има

правителство иа човечеството .

„йк лжг: "2—-|!=
ГГ. ;. ™«И/ са виновни какви са истинските
-постижеиии-! размери и ...следим- -йна;тс можем ли,
Г^ГодамшГе
шЛГвкч. и за философски дискусии на вената тема 
налГвойдага е катарзис, след който започва.духовно 
г^б^еГе на миря* или пък мирът е. вечна мо;п.тт вка 
за война. От това умуване най-вероятно ще се в равят 
изводи във формата иа поуки с ДЪЛГОСрО » »Н Т «; « 
които . да се надяваме - южните
народи, които живеят заедно с тях на Ьал ' „
ще разберагт, че истински героизъм е да не дому 
а ие да бъдеш герой на бойно"

ЧПРЕОДОЛЕНИ СА ГОЛЕМИ ПРЕПЯТСТВИЯ

Не е било лесно да се стигне до това решение на Съвета за 
сигурността. Повече от пет месеца югославската криза е постоянно 
на дневен ред на световната организация и Съветът за сигурността 
от началото на объеждането на този горещ въпрос - на 25 сеп
тември 1991 година - гласува шест резолюции. Дори и в послед
ните моменти, когато всички бяха съгласни, че поставените 
условия в най-голяма степен са изпълнени, трудностите не бяха 
престанали. Като най-сериозен проблем се поставя изключително ^ 
високата цифра на финансовите средства - от 635 милиона долара. *
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ОТЛОЖЕНО РЕШЕНИЕТО ЗА БЮДЖЕТА ч

чПреоблада убеждението, че обстановката в Югославия е много 
деликатна, че примирието се спазва с крайни усилия и чс всяко 5 
бавене с изпращането на умиротворителните сили би могло да има ч 
много лоши последствия. Затова бс прието резолюцията да сс

(На 2-ра стр.) Ч
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1СТУАЛН0 • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУ
министърът Ил иъншиите работи па йългария сгоян глнпв па посещени» и

СЕРНИЯПОЛЕЗНО, НЕОБХОДИМО 

И ПЛОДОТВОРНО ЖЕЛАНИЕ ЗА ВЗАИМНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВОтечение на размяната на договори за разширяпане на 
мнения в седалището на стопанското сътрудни- 
предссдатсля на Румъния в честно. Между другото, нос- 
палатата "КотрочсшГ. Без тигиато е съгласие за 
оглед на това, че през нос- завършаванс на проекта 
ледните три месеца "Гордап И” и изграждането 
съществуват живи контак- „а линията но язовирната 
ти между Сърбия и стена на Дунава, а па 
Румъния, когато в Букурещ Сърбия с предложено да 
е пребивавал председателят „0лзпа услугите па свобод
на Сърбия Зелснович, 
шефът на дипломацията 
Йованович и члена на пред-

(От 1-вл етр.)
полезни, необходими и 
плодотворни. След повече 
от три часа официални раз- 
говори, ако се съди по ат- 
мосфсрата по време на крат
ката среща с домашните и 
чуждестранитс журналис
ти, двамата председатели са 
доволни от обмена на 
мнения. Краткото посе
щение на. председателя на 
Сърбия в,.Румъния беше 
предимнО|.пооветена на 
междудържавните отнош
ения във всички области, но 
и на положението в 
Югославия и възможнос
тите за разрешаване на 
настоящата криза.

Председателят на 
Сърбия Слободан Мило- 
шевич посети Румъния със 
сътрудниците си на 20 фев- 
руари по покана на 
председателя на Румъния 
Йон Илиеску.

По-раншната преценка 
на 1 наблюдателите 
Букурещ, че това ненадейно 
макар дълго очаквано 
посещение на Милошевнч в 
Румъния е необходимо и 
полезно за двете страни, е 
напълно потвърдено в

Министърът на външните работи на България другото Ганев, като добави и следното: искам 
Стоян Ганев направи на 25 и 26 февруари заявя, че България няма никакви териториални 
посещение на Сърбия, къдсто се срещна с най- претенции в какъвто и да е облик спрямо съседни 
отговорни ръководители. След двучасови раз- страни иди към когото и да било. Считам, че 
говори с министъра на външните работи на трябва да се сложи точка на всички спекулации 
Сърбия Владислав Йованович, министрите на ,,0 този въпрос, 
външните работи на Сърбия и България 
Йованович и Ганев отговориха на въпроси на Високият гост от София обясни и 

становището на своята страна във връзка с приз
наването на независимостта на отделни югос- 

- Радва ни, чс България, въпреки решението лавски републики. "Считам, че е право на 
признае четири югославски републики републиките да определят своето бъдеще и нито 

преди да свърши процеса на преговаряме в слна страна няма право да се меси в това. Ние ще 
Брюксел, дава подкрепа на контимуитста и зачитаме волята на всички ония, които искат да 
съществуването на Югославия - заяви между бъдат самостоятелни, относно които не искат да 
другото Владислав Йованович. По същото време останат в Югославия. Но също така ще зачитаме 
България изразява желание по еднакъв начин да волята на ония, които желаят да останат в 
зачита полята на ония югославски народи, които Югославия, 
са рошили да излезнат от Югославия, както и 
ония които са решили да продължат съвместно 
ла живеят в общата държава Югославия - 
подчерта между другото Владислав Йованович.

пата митническа зона и
румънското черноморско 
пристанище Кометанца. 

ссдатслството на Югос- Освен сътрудничество и 
лавия Йович, посещението областта 
на председателя на Сърбия 
има отделно значение за 
отношенията на двата 
съседни народа, защото 
идва след признаването на 
две югославски ссцсон- 
нстки републики от страна 
на Букурещ.

журналистите.

си дапромиш
леността и търговията се 
разговаря и за подоб
рението на положението на 
националните малцинства - 
на сръбското в Румъния и 
на румънското в Сърбия. 
След
преговори, в Букурещ е пос
ти гиато 
откриване на Културен лом 
на сърбите в Темишнар,

на

дъ л гогодишни на Инсистирайки да се гледа към бъдещето, а не 
към миналото, Ганев е изразил надежда, че с ид
ването на "сините каски” бързо ще се намери и 
оешение за югославската криза. "Когато това се 

Посочвайки малко известното сведение, че осъществи, ще направим всичко възможно за раз- 
завчерашиата среща в Белград с първа официална питието на един балкански хелзингски процес”, 
среща на министрите на външните работи на каза между другото Ганев.
Сърбия и България, шефът на българската 
дипломация Стоян Ганев оцени разговорите като 
едно ново, вдъхновяващо начало на 
сътрудничество между България и Сърбия.

Разговорите на двамата 
председатели в по-голямата 
си част са били посветени

билатсралннте както и за някои други 
отношения между Сърбия и акции, които трябва ла 
Румъния и по- нататъшното подобрят 
подобрение на добросъс- вързки между двамата 
едскитс и приятелски 
връзки. Договорено е 
създаването на смесени

съгласие за

на
културните

в
Застъпвайки се за всестранни отношения 

между Сърбия и България Ганев каза и следното: 
"Недей да гледаме назад, в историята; това нека 
оставим на историците, философите 

- Желаем с нашите съседи ла живеем в нор- социолозите. По-добре да обмислим за 
мални и приятелски отношения - изтъкна между настоящето, а най-добре за - бъдещето.

съседи.
В разговорите, в които 

участвуваха и шефовете на 
мсждуресорни комисии, дипломациите на Сърбия 
конто ще конкретизират и Владислав Йованович и на 
проведат днешните Румъния Адриап Пастасс, 

неминуемо се водиха раз
говори и за кризата в 
Югославия. Сръбската 
страна повтори своята из
ненада зарад признаването 
на Словения и Хърватско от 
страна на Букурещ. Предс
едателят 
подчерта, че "прибързаното 
признаване ма тези сецсо- 
нистки републики само 
усложни югославската 
криза”, докато предсе
дателят Илиеску подчерта, 
чс "Румъния иска да запази 
еднакви отношения с

ТИНИТЕ КАСКИ” 

ПРИСТИГАТ 

В ХЪРВАТСКО

1ШЯшщ\ <к4%IМ И Л О III е в и ч ш 3у

(От 1-ва СТр.) <

гласува, но без финансов план, а генералният секретар в срок от 
две седмици да изготви нов, по-малък проектобюджет, за който 
допълнително ще се решава и приеме още една резолюция.

В разискванията за финансите бе посочено, че и югославската 
страна, преди всичко Хърватско, трябва да поеме част от разнос
ките специално около квартируването, прехраната и снабдяването 
с гориво.

/А
всички югославски народи 
на самоопределение, вклю
чвайки и желанието за 
съществуване на югос
лавската общност.” Рум
ъния даде увещания, че ос
тава верен приятел на най- 
близкия си съсед, Сръбия, с 
ъойто досега не е имала 
никакви стълкновения, 
нито спорни въпроси и чс 
признаването на Словения 
и Хърватско не би трябвало 
на наруши приятелските 
отношения. Румъния иска, е 
казал румънският пред
седател, конструктивно да 
помогне в разрешаването на 
югославската криза, а и 
никакъв случай да нанесе 
вреда.

[ У .*>• -

До окончателното решение за финансирането на операцията 
една малка част от военния контингент, от петстотин до хиляда 
войници, ще бъде изпратен в предстоящите няколко дни и за 
същия е обезпечена начална сума от десет милиона долара. С това 
умиротворителната операция официално започва. Останалата част 
от около 14 хиляди души ще пристигне щом бъде приет бюджетът 
на цялата операция. Първият контингент ще подготви терен за раз
витие на операцията в целия й обем. Процепено е и решено "сините 
каски” възможно по-бързо да се озоват в кризисните области в 
Югославия, макар за начало и в по-малък брой.

С ГОЛЯМА НАДЕЖДА ОТИВАМ ЗА БЕЛГРАД
11а път за Белград на среща с министъра на външните работи на република Сърбия, българския 

министър на външните работи Стоян Ганев, на граничния пункт "Градина” кран Димитровград
ставител и на 

1нлев.
В късо изявление за вестник "Братство” какво очаква от срещата в Белград, министър Ганев

посрещнаха представители на министерството на външннтн работи на Сърбия и пред 
Димитровградска община на чело с председателя на Общинската скупщина Васил М
глини:

Аз с голяма надежда отивам за Белград за да изложа позицията на нашето правителство за 
ситуацията в региона. Надявам се, че този първ контакт, който имаме след събитията в Югославия 
ще послужи като добра основа за бъдещите добросъседски отношения със Сърбия. Такива 
отношения са нужни и на българския и на сръбския народ.”КАКВО СЪДЪРЖА РЕЗОЛЮЦИЯТА 743

ЙОВАНОВИЧ В 
ПОЛША

АТ.Резолюцията има номер 743 и съдържа следните основни 
решения: ОТ СРЕЩАТА БОЖОВИЧ - ГАНЕВ

НЕОБХОДИМИ ПО-ЧЕСТИ ОТКРОВЕНИ 

ДИАЛОЗИ
Председателят па правителството па Сърбия 

Радомап Божович ирис па 24 февруари 
министъра па външните работи на България 
Стоян Ганев. Председателят Божович 
иовод изтъкна, че е разбираемо реагирането на 
Сърбия, което по отношение развитието на югос- 
лавската криза изразяват определени 
политически кръгове, а и членове на българското 
правителство и същевременно изрази готовност 
Сърбия безрезервно да се противопостави срещу 
които и да било вид териториални претенции на 
България спрямо Югославия, относно Сърбия, 
изразено е недоволство от прибързаните

Първо, констатира се, че въз основа на доклада на генералния 
секретар е заключено, че съществуват условия и потреба за 
започване на

Министърът 
външните работи на 

умиротворителна операция в Югославия поради Сърбия Владислав Йовъ 
обстановката, която представлява опасност за международния мир нович направи на 24 фев- 
и сигурност, съгласно член 25 на Хартата на Обединените нации.

на

руари посещение в 
Полша. След проведените

Второ, затова Съветът за сигурността приема решение във Разговори с министъра 
възможно' по^атьк срок да се изпратят умиротворителни сили външните работи на 
под названието "сили на Обединените нации за защита” /съкратено евеш Йованович ^к^иш'

съществува подчертано 
желание за билатерално 
сътрудничество между 
Сърбия и Полша и 
стремеж същото да се 
разшири.

правителството на България недвусмислено 
становище, че не съществуват абсолютно никак
ви териториални претенции ни спрямо Сърбия, 
ни спрямо която и да било част на югославски 
територии. -Признаването на четирите 
републики, според неговите думи, е израз на 
желание на всички югославски народи да се 
признае еднакво правото на определение по 
отношение решението за собствено бъдеше. 
Онова, което би могло да допринесе към 
установянето на пряк диалог и нови по- 
съвременни облици на сътрудничество между 
всички балкански народи. В този смисъл той об
нови по-раншното българско предложение за ор- 
ганизирането на Балканска ”Хелзингска 

_1.С*<дУнаР0Д,,0Т0 1 конференция”, която значително да съдсйствум 
„Ла_л ^ н*ме за установяването на състояние на стабилност и
*°"то ^решението си дач< сигурност на Балканите, 

даде за0

по този
на английски език УНПРОФОР/ с начален мандат от 12 месеца при 
възможност за1 продължаване на този срок според преценката на 

.Съвета за сигурността.
Трето, задачата на тези сили е да помогнат трайното примирие 

и така да бъдат създадени условия за провеждане на преговори за 
всеобщо решаване на кризата в Югославия.

Четвърто, генералният секретар е дължен всеки шест месеца 
да поднесе на Съвета за сигурността подробен отчет за хода на 
операцията. .* ощо -ще /

Пето, търси се от всички заинтересовани и други страни строго' 
да спазват и провеждат в дело споразуменията, подписани в Женева 
и Сараево, както и безостътчно и безусловно да допринасят за 
провеждане в дело на плана на Обединените нации.

Изразено
решения па правителството на България да"приз- 
нае югославските сецеопистки републики 
не е в съзвучие с нормите па ’
право и дейността на Организацията 
обединените нации, г— 
изпрати "сините каски” в Югославия 
право на определението на Сърбия до рсшешГс на 
югославската криза да г ^шепнела
чрез политически диалог,

Министърът Скубиш- 
евски е казал, че в раз
говорите не е бил пов
диган въпроса за приз
наването на Сърбил, 
защото Сърбия е част на 
Югославия, с която 

Също така от югославската страна се търси да направи всичко Полша поддържа нормал- 
за да се обезпечи сигурност на числящите се към силите на ни междудържавни отно- 
Обединените нации. Поканват се всички югославски страни най- шения. 
активно да участвуват на конференцията за Югославия в из- 
намиране на общоприемливо политическо решение върху прин
ципите на КЕБС. ***********••••••*•

което

Особено е било подчертано значението иа 
се стигне по миион път Разпитисто на добросъседски отаошения, което
—- се изтъква межл\1 Имат "ацно11ал1|ите малцинства, на чиято 

другото в съобщението от разговорите Божпви.. |103|||1,|я к предстоящия период ще се посвети 
Га"» * " още по-голямо внимание. Имайки в предвид, че

подобни открити и непосредствени диалози са 
незаменими в установяването на по-добри 

в името на отношения
Министърът 

България Ганев на външните работи 
е изиел в свое име и на

между двете страни.
СТРА11ЧЦА 2
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ИНТЕРВЮ С НАРОДНИЯ ПРВДСГАВИТЕЛ МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ При такива обстоятелства считаме, че в момен
та е най-рационално и разумно да се създаде 
"Дружество на българите в Югославия”, което 
няма да бъде политическа организация, но 
организация на българския народ, която ще дава 
инициативи и ще провежда акции от жизнен интер
ес на българската народност. Разбира се макар че 
извънпартийиа една такава организация, доколкото 
иска, да бъде израз на интересите на цялото мал
цинство, ще се служи и с политически инструмен
ти. При това трябва да използваме положителния 
опит на руеннеката и словашка народност във 
Вонводина, които само за една година п 
забележителни 
свой музей, д

зисквания по всич

ИНИЦИАТИВИ

ИНИЦИАТИВИТЕ ТРЯБВА 

ДА "ИЗВИРАТ” ОТ 

ОБЩИНСКИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ

ДРУЖЕСТВО НА 
БЪЛГАРИТЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

По повод статията на Александър Дънков ”Ние 
българският език и ТВ журналът” помеефтена във 
вестник "Братство” от 17 януари и отзивите, които 
тя, предизвика можем да кажем че напълно 
споделяме загрижеността, разочарованието и 
тревогата му от опасността българската народност 
да се превърне в аморфна маса без ндентитегг, без 
майчин език, без национално съзнание и национална 
гордост. Вярваме че с диагнозата всички сме 
съглсни, въпрос е каква терапия да се приложи. 
Няма голяма полза и от изследването на причините 
защо 
добре 
бълг
Журнала да
диалект, останаха безуспешни пред високомерните 
изказвания на болшинството наши събеседници че 
те могат да говорят само сръбски или никак.

остигнаха
резултати. Формираха свой архив, 
(ейно участват в публичните 

ки законопредписання от 
астта на културата, просветното дело, инфор-

раз
обл
мнрането и всички други въпроси от жизнен интер
ес за тяхната народност. И макар че няма свой 
народен представител в скупщина на Сърбия, както 
и българска народност, 
ти с представителите, 
русинска народност, така че техните предложения 
стигат по тоя път до парламента на Сърбия. Сигур
ни сме че една такава извънпартийиа организация 
ще има успех при условие да стане масова. Затова 
призоваваме многобройните интелектуалци от 
редовете на българската народност живущи не само 
в Босилеград и Димитровград, но и навре 
страната дейно да се включат в тази акция. Пред
ложения, инициативи, нови идеи могат да се 
изпращат до ТВ журнала, вестник "Братство” и 
радиопредаването за българската народност при 
Радио Ниш.

След няколкомесечна пауза 
народният представител за 
Босилеградска и Сурдулишка 
общини в Скупщината на 
Република Сърбия, Милутин 
Богданович, в началото на този 
месец отново беше сред из
бирателите от Босилеградска 
община и, както подчерта, 
занапред този контакт ще бъде 
колкото е възможно по-редовен - 
седмично един път. Всъщност 
това е и взаимен договор още в 
началото на мандата му 
седмично един път да бъде в 
Босилеград, където ще има 
среща с граждани, предприятия 
и колективи, да води разговори с 
тях и да се запознава с 
проблемите на босилеградските 
предприятия, като при това 
помага при разрешаването на от
делни проблеми или пък с някои 
от*тях да запознава компетентни 
скупщински органи и тела.

Пребиването на Богданович 
използувахме и го помолихме да 
сподели по няколко въпроса.

И Босилеградска, и Сур
дулишка общини, като 
икономически неразвити имат 
повече въпроси, чието 
разрешаване покрай другото 
зависи и от ангажирането на 
републиканския парламент. 
Посочете някои от тях?

- В обстановката, в която се 
намира обществото ни ес- 
тетствено е, че има редица 
обременяващи въпроси. Между 
тях най-актуални и в 
Босилеградска, и в Сурдулишка 
община преди всичко са онези 
проблеми 
вследствие на застоите в

стопанските процеси, които 
Босилеградска община

в - Засега това са амандмани, 
отнасящи се дф закона от 
областта на основното и средно 
образование, както и амандмани 
на закона във вързка с 
уреждането на здравната и 
социална защита. Смятам, че 
законите и в едната, и в друга 
област заслужават отделно 
внимание. Още повече, че и 
Босилеградска, и Сурдулишка 
общини, с оглед на специ
фичните условия, законите в 
тези области трябва да бъдат по- 
еластични.

Периодът от една година е

установявт редовни 
избрани и от словашката и

контак-сигнахме до там където сме сега: не говорим 
пито сръбски, а още по-малко или никак 

гарски. Всички наши настоявалия българите в 
говорят български, или поне па своя

са нещо 
по-изпъкващи. Не по-малко ак- 
туални са и въпросите от 
областта на новата данъчна 
политика, въпроси във вързка с 
по-нататъшния третман на 
икономически неразвитите и 
крайгранични общини, каквито 
са нашите две общини, въпроси 
във връзка със здравеопазването, 
социалната

■%

ед в
Разбира се не става дума само за езика, касае се 

до запазването на идентитета на българската народ
ност в най-широкия смисъл на думата, касае се до 
запазването на националното битие. Опитът това да 
артикулира политическа партия на българите в 
Югославия не даде никакви резултати. Напротив.защита,

Димитиър Йотов

№' ДСБЮ ПРЕМАХВА САМ СЕБЕ СИ?!къс, но все пак достатъчен за 
обща оценка. Доволни ли сте от 
досегашните инициативи, които 
като народен представител 
получавате от избирателите и 
въобще от съдействието на 
Общинската скупщина?

- Ако вече казахме, че и в ед
ната, и в другата община има 
повече актуални въпроси ясно е, 
че за успешното им и бързо 
разрешаване трябва да има по- 
голяма активност, преди всичко 
тук в общинските органи. Почти 
всички инициативи трябва да 
изхождат от тях. Обаче в 
досегашния период такива "ин
ициативи изоставаха. За този 
период от Босилеградска 
община съм получил само две 
инициативи, от две институции. 
Смятам, че това не е достатъчно. 
Смятам, че занапред в това 

нашето 
сътрудничество трябва да бъде 
по-съдържателно. Тогава и 
моята активност в Парламента 
ще бъде по-успешна

а
По ТВ-журнала на 21 февруари 1992 

година говорителят и редакторът на 
предаването Димитър Йотов изнесе пред 
обществеността мнение, вероятно това е 
мнението на редакторския колектив, че 
Демократическият съюз на българите в 
Югославия трябва да угасне, а да се 
създаде сдружение за тачене на култур
ните и други традиции и под. между 
пашата народност и българския народ и 
тази организация да няма политически 
белези. Съгласен съм с изнесеното, още 
повече защото ДСБЮ прояви тотална 
анемичност, инфериорност и неспособ
ност да провежда собствената програма. 
С други думи, как и по кой начин се 
създаде /инкогнито/ още по- трагично 
трябва да престане неговата дейност.

Някои първенци на тази наша партия 
ми предлагаха да стана нейн член, като 
ми бяха запазил и важен "ресор". 
Естествено, всичко това отказах не зарад 
това че не обичам своите хора, но зарад 
това че тази партия не показа своя 
приемственост, свой идентитет, държеше 
се страхопълзьовски и променяше 
утвърдената програма на работа Някои 
ме питаха какво мисля за ДСБЮ? Казах 
им че той няма перспективи и че трябва 
да се угаси. Това казвам и сега В тази 
партия са влезли, в ръководния състав, 
пропаднали комунисти, които вероятно 
не са могли СЮК да експлотират както 
са искали и са напривили опит ДСБЮ да 
им бъде трамплин за лични кариерис-

тични и мегаломански цели. Знаех обаче 
че ще се излъжат.

В създаването на тази партия всичко 
се правеше тайно и загадъчно. Всичко се 
укриваше от обществеността като змия 
дето крие нозете си. От кого се плашеха 
нейните лидери? Не са имали причина, 
тъй като всичко беше провидно: че се 
борят изключено за власт /това е пагубно 
за всекиго който започне да се занимава 
или се занимава с политика/. Защото, ако 
това не им беше целта, възниква въпроса: 
с какво досега помогнаха на нашия 
народ, за какво се борят със своята 
програма? С нищо! Дори доживяха 
печатът /"Политика- експрес" от 19 
януари 1992 год./ да ги окачестви като 
фашистка организация?!

Следователно, дайте да отворим 
четири очи и да водим сметка кой ще 
ръководи с посоченото сдружение, което 
трябва да се създаде, и ако се създаде. А 
въпрос е дали и то е необходимо с оглед 
на традиционното сътрудничество което 
съществува между нашата народност и 
България, поне когато се касае за 
граничните селища.

За своето виждане и гледане на 
ДСБЮ неотдавна писа Венко Димитров 
в "Братство” и нишки "Народни 
новини”, с чието мнение съм напълно 
съгласен, понеже по мое мнение е твърде 
коректан.

п
Милутин Богданович 

образованието... Всичко това са 
въпроси от пряк интерес на 
хората и от умелото 
разрешаване на тези въпроси в 
Скупщината и скупщинските ор
гани до голяма степен ще зависи 
по-нататъшната егзистенция на 
хората

Между другото на поредното 
заседание Парламентът на 
Сърбия трябва да гласува

отношениеняколко закони, които са от 
значение и за двете избирателни 
колегии /Босилеградска и Сур
дулишка община/. За кои пред
ложения и амандмани ще се 
застъпвате?

възникнали
М.Я.

ДУКАТ: МИТИНГ ПРОТИВ НАМЕРЕНИЯТА НА ОПОЗИЦИЯТА В СЪРБИЯ
Д-р Слободан ВАСИЛЕВ

БЕЗ НОЖ И КРЪВ ВРЪЩАНЕ НА ОТВЗЕТАТА ЗЕМЯ НА СЕЛЯНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ВЪРНАТА БАЩИНИЯТА МУциите на съседна България, 
посредством 

Комитета по национални 
въпроси прояви официални 
териториални претенции 
към "нейните западни 
покрайнини". - Не търсим 
никаква помощ и подкрепа 
от България. Всъщност, не 
се нуждаем от такава 
помощ. Всичко какаото ни 
трябва ние имаме в нашата 
родина - Сърбия. Следо
вателно, друга родина не ни 
трябва, подчерта Пиков, 
което присъствуващите 
селяни 
подкрепиха с дълготраен 
аплодисмент.

През миналата седмица бе подчертано, че водачите 
гражданите на село Дукат - на Сръбското движение за 
едно от най- големите села обнова и на Демократичес- 
в Босилеградска община - ката партия и на едно число 
организираха протестен други опозиционни партии 
митинг на когото осъдиха лъжат народа. Уж по демок- 
оповестения и насрочения ратичен начин те всъщност 
за 9 март в Белград митинг с разрушителните си акции 
на част от опозицията в искат да срушат легално 
Сърбия. Осъждайки ак- ои__я иласт
Ииите на опозицията, иа репуб-
иачело със Сръбското лркдта по-точно казано, 
движение за обнова и под плаща на свещи и цветя 
Демократическата партия ^ крият нож и кръв, а зад 
тези планинци дадоха без- подлиситс на граждани за 
Резервна подкрепа на »легално сменяване” на 
Правителството и предсе- тта и председателя
дателя на Сърбия Слободан патоложкото желание за 
Милошевич. завзимане на властта и дсс-

В речта на Вене Ников, Табилизирането на Сърбия 
сегашния й исторически

която

ДОСЕГА 16 ДУШИ ОТ ОБЩИНАТА СА ПОТЪРСИЛИ ДА ИМ СЕ ВЪРНАТ 
ОТВЗЕТИТЕ ПЛОЩИ. ВЪЗ ОСНОВА ЗЕМЛИЩНИЯ МАКСИМУМ ПЛОЩИ СА 
ОТВЗЕТИ НА НАД 130 ДУШИ

и
Комисията за връщане земя на 

селяните в Босилеградска община 
досега прие едно решение, с което една 
площ се върща на собствениците й. С 
това решение на Манол Стоичков 
Йосифов от Горна Лисина се връща 
отвзетата на татко му площ от 3591 
квадратен метър в това село, а ведно на 
Общественото предприятие "Босиле
град” в Босилеград, се налага да му я 
предаде след като решението стане в 
сила. Предприятието е обжалило 
решението като изтъкнало, че на тази 
площ произвежда храна за овцефермата 
си. Очаква се по въпроса да се изкаже и 
Управлението за имуществено- правови 
отношения на Министерството за 
финанси.

1953 и 1965 година. Останалите искове 
са в ход на решаване.

работата 
съществуват трудности. Тази дейност 
сега малко стихна не само поради 
снежната покривка (| 
да се идентифицират) 
че през 1953 година когато главно е 
отвзимана земята в общината не е 
съществувала устроена евиденция на 
площите. Това е главната причина, 
която забавя акцията и създава големи 
проблеми на работниците в кадастрал
ната служба в Босилеград. В тази 
едужба казват, че сегашните искове ще 
"обработят”. По-големи 
работата им може да последват

Вединодушно на комисията

площите не могат
, но и поради това,Дукатчани иа митинга 

че в много-председател на Скупщината 
на местната общност в това
село и в писмото, което от митинга дукатчани
митинга бе изпратено до ай.остро осъдиха и ак- 
Правителството на Сърбия на р

в заявиха, 
партийната система в 
Сърбия съществуват пар- 

които се стремят*'да 
разрушат не само сис
темата, но да започнат и 
братоубийствена война. На 
такива партии трябва да се 
забрани да действуват. На 
митинга е подчертано, че 
известно неспокойствие 

населението

момент.

тии,

- ”Най-енергично чърснмс да>1е^д<1дсраар ^ омраза
провеждане на митинга на 9 ||ост от всички онези

;^ДтоГяписмСоТкос-,;Рог мити.,- 
" ^ изпрано до'‘правителството на Сьрбия. ^

• Даваме безрезервна подкРеДа’рг<ра" ителството и 
всички усилия, които полага Р ешаването па 
председателя иа нашата Реиублик I Р)ГР0ГЛН|1ИЯ цис
пържа в но-но лиги леската КРИ>‘‘ "тосх считаме, че
числящите се към българската народ ^ич са ПЪЛпа 
Правителството и председателят Мил народи и
,?*ран1 шя за равноправие и единство н
народности в Сърбия.

трудности в

ввсред
Босилеградска община 
предизвиква и действу- 
ването на едно число 

на Демок- 
съюз на

В службата за имуществено-правови 
отношения на ОС в Босилеград казват, 
че досега 16 души от общината са 
потърсили да им се върне отвзета земя. 
Четири искове обаче са отхвърлени и 
няма да се разглеждат понеже не се 
отнасят до отвзета земя според Закона 
за землищния максимум, а по други ос
нови. Тук и сега казват, че искове ще се 
разглеждат само за частни площи 
минали в обществена собственост от

доколкото се увеличи числото на онези, 
които ще потърсят да им се върнат 
отвзетите площи. Въз основа на 
землищния максимум площи са 
отвзети на над 130 души. Имайки пред
вид числото на досегашните искове под 
въпрос е дали значително ше се 
увеличи заинтересоваността на 
селяните.

чденове 
ратическия 
българите в Югославия. 
Същевременно бе потър
сено да спре действувансто 
на тази партия доколкото тя 
се отклонява от програмата 
въз орлова на която е 
зарегистрирана. ВД>.

В.Б.
.1 С1ТЛНИЦД
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(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ КРОЯ;

ПРЕБРОЯВАНЕТО 

НА НАСЕЛЕНИЕТО 

НЕ Е ПРОСТА 

СТАТИСТИКА /И/

БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД _____ ^НУЖЕН НИ Е 

МИР, СГОВОР И 

РАБОТА

МИТИНЗИ НА 
ПОДКРЕПА И ПРОТЕСТИ

Вътрешната и външната политическа обстановка, 
която е ВСС по- вълнуваща се чувствува и създава 
неспокойствие и всред населението в Босилеградска 
община Обаче и сега, както и винаги досега, голямо 
мнозинство от населението в общината, мъдро и 
умно се определя и поема правилния път - пътя на 
прогрес, национална сговориост и демокрация. Това 
бе потвърдено и на проведиитс неотдавна митинзи 
в Горна Лисича и Босилеград както и на митинга 
проведен през миналата седмица в село Дукат и 
разширените заседания на местните организации на 
СПС в Долна Любата и Горна Любата.

Обща констатация и от митинзите и от 
населението в Босилеградска

По повод възванието на Демократичната партия и 
събиране на подписи от страна на Местния отбор на тази 
партия в Димитровград за оставка на председателя на 
Републиката, Изпълнителният отбор на Социалистичес
ката партия на Сърбия в Димитровград, след като 
членовете на партията в повече от 30 местни организации 

потърсиха, на заседание от 18 февруари тази година 
издаде следното съобщение:

"Социалистите в Димитровградска община, както и 
болшинство от гражданите не се съгласяват било кой в 

име да избира властта и да ги обвинява и приписва 
са виновни заради това, че са някого

част от населението т.е. земеделското
неквалифицираната работна ръка еВтората 

население и
мигрирала към Димитровград и околните села и 

- Нишава. Това ясно се вижда от 
на броя на жителите в града, Желюша и 

От 2944 жители в 1948 година Димитровград 
от 7273 жители в 1991 година.

долината на
увеличението 
други села. С 
е израснал в г рад

Тази интезивна миграция в по-късния период е 
намаляване броя на българите, понеже 

обода при декларирането иа 
Такъв извод може да

гова

предизвикала
новите поколения имаха св 
националната си принадлежност.

од данните за броя на българите по 
републиките и покрайнините от 1971 до 1991 година. 
През това десетилетие значително намаля целокупния'/ 
брой на българите в Югославия и то във всички 
републики и покрайнини. Така например в Босна и Хер
цеговина броят на гражданите, които са се декларирали 
като българи е намален със 104, в Чека гора с 370, в 
Хърватско с 235, в Македония с 1354, в Словения с 34, в 
Сърбия с 20 345 и то: в -------------- ~

тяхно
им вината, че 
избрали.

Недемократично събаряне на легално избраната 
представлява атака срещу мирния живот на гражданите 
на Сърбия.

На членовете на Социалистическата партия и па 
гражданите на общината е познато, че съществува 
легален и на закона обоснован начин за избиране на 
представители на властта, а не с улична борба и с други 
средства за превземане на власт

Изпълнителният отбор на СПС в Димитровград оказва 
пълна подкрепа на председателя на Република Сърбия 
Слободан Милошевич и Правителството на Сърбия в 
изпълняване на задачите в унисон с Конституцията и в 
интерес на всички граждани на Сърбия.

Оказваме подкрепа на настоянията на Пред
седателството на СФРЮ и дипломацията на Сърбия 
скоро идване на "сините каски” в Югославия заради 
прекъсване на войната и търсене политическо решение 
за живот на сръбския народ от Хърватско в Югославия, 
както и за превзетите решения, отнасящи се до 
съществуването на Югославия.

Сити сме от натрапени изненади - нужен ни е мир, 
сговор и работа.”

Изпълнителен отбор на Общинския отбор на СПС я 
Димитловград

заседанията е, че
община дава пълна подкрепа на правителството 
Република Сърбия и председателя Слободан 
Милошевич. Същевременно се чуха и остри 
негодувания и протести срещу алчните за власт,

които искат на нелегален начин, чрез улична борба 
да свалят легалната и законно избрана власт. 
Неприемлива е и петицията на Демократическата 
партия която раздвижи инициатива и започна да 
събира подписи за оставка на Слободан Милошевич 
и цялото правителство на Сърбия. На събранията в 
общината остри протести бяха отправени и срещу 
намеренията на Сръбското движение за обнова и тех
ните съмишленици от опозиционните партии, за ор
ганизиране на мартовски демонстрации, чиято 
крйна цел, без оглед дали ще бъдат мирни или не, е 
раздори и дестабилизация на републиката.

на
се направивласт

хърватско е - * —' ’ "  ------ ’
Сърбия с 20 345 и то: в централна Сърбия с 19 022, във 
Иойводина с 1220 и в Косово със 103. Или: общото 
намаление на броя на българите в Югославия в 
споменатия период е 22 442 липа.

Къде са се "изгубили” тези хора? Ако знаем, че в този 
Югославия, Сърбия и Димитровградско епериод в

осъществен значителен икономически напредък и срав
нително висок и стабилен жизнен стандарт, с голяма

че икономическите иза по-
сигурност можем да предположим, 
социалните проблеми не са причина, поради 
българите са се отказвали от националния си произход. 
Оше повече, че почти всички нашенци, които се намират 
вън от Димитровград са заети на работа, докато в 
Димитровград всеки трети е на работа.

Затова може да се предположи, че причината за това 
явление, особено при по-младите поколения и при 
пашенпи, които живеят в смесени бракове, са личните 
интереси и желания, както и конституционната 
възможност да се декларират като югославяни. Това 
потвърждава и броят на гражданите в Югославия, които 
са се декларирали като югославяни - 1 500 000 души. 
Само в Димитровградско като югославяни са се дек
ларирали 3500 граждани /според преброяването от 1981 
година/. Политическият фактор или по-точно югос
лавско-българските отношения не са имали 
върху този феномен, понеже по това време /1971-1981/ 
положението на границата, както и отношенията между 
Югославия и България бяха сравнително стабилни и 
добросъседски.

Ако се приеме тезисът, че намаляването на 
българското население в Югославия е предизвикано 
предимно от политическия фактор, тогава намалението 
е трябвало да бъде най-голямо в периода от 1948 до 1953 
година, т.е. по време на Информбюро, когато 
отношенията между Югославия и България бяха твърде 
изострени. Става обаче точно обратното - в този период 
броят на българите се увеличава от 61 140 на 62 708. Този 
брой е регистриран и през 1961 г.

През последното десетилетие /1981-1991/ броят на 
българите е намален с 10 971 лица, но тук трябва да 
изтъкнем, че няма данни за цяла Югославия, а само за 
Сърбия. Интересно е да се посочи, че в последното 
преброяване във Войводина и Косово и Метохия нито 
един гражданин не се е декларират като българин, а в 
предишното преброяване 2686 лица са се декларирати 
като българи- /данните са взети от официалния бюлетин 
на Завода за статистика на Сърбия).

За задълбочено разглеждане на проблема във връзка 
с намалението на броя на жителите от български 
национален произход в Югославия, Сърбия и особено в 
Димитровградско трябва да се има предвид и феноменът, 
наречен "бяла чума”. Този феномен се явява много от
давна и той значително влияе върху увеличаването на 
населението в нашите краища, респективно и върху 
намаляването му. Така например още в периода от 1952 
до 1957 година Димитровградско е имало отрицателен 
ръст- от 1,55, а в периода от 1957 до 1965 от 2,07. Подобно 
е “ В следващите периоди. Това се дължи на 
неблагонрнялналл /”остарела”/ вт»зрастова структура на 
населението, както и на миграцията на младите 
поколения. Резултатът на личното ми изследване, в 
което приложих така наречения метод на екстраполация 
пт>йплЯТ На населението> който беше установен с 
тр Р Гнет° °Т и година почти са идентични, 
юва потвърждава тезиса, че "бялата чума” значително
но и ^УКЦеЛ0КуТШЯ броЙ на населението, респективно и върху броя на българите в Югославия.

Безспорно е, ,е поради липсата на възможности да се 
^2Гмлад^ВН‘ГГеЛН°.С,,гуРен п»мнт.и . родина са 

и квалифицирани нашенци решаваха да по.сьрбГ;^™"
неЩ^йн"^ "

Н° “Р*"" "Рвгматичност. Затова не тряова да ги изправяме пред .срамни* стълб.

Сърбия** голям «Р°в българи живеят по
почт1! ни^яТИЯ’ а *ръзкат* км с родния край е 
едвам ли се*?^1»?ДИа/^. тслс»иЛганиите предавания 
списание ”МпгЙ*Т В ^*Р®ИЯ» • вестник. "Братство” “ 
нашенци Л Се изпР*Щ*т не н» повече от.500 
трябва м ни\^21е21НОС*т* на стР*ната. .Тогава не
^далечадат^Г^^н^1?^ У"3* хора “* повечс *
предприемат ™ си* 3®Т®ва е необходимо да се
х?раТдГа конкреп™ *ерки за сближение с тезиР?д“ияУ^ТпИяйП°Й,СПОСредСгаена МСЖ5У
възможн^ тсзТ*пТПо този ,,ачин ще <* създаде 
осамотени И Х°ра да не чувствуват отхвърлени и 
йо-силна пр|Щърза»1огт'ЖС Дй бт>де мимигелсн фактор за 
«прашат, към н^нон^* иТС“ ’№ТрСШ',‘^д,Н’

---------------- —------ .-----------------------------Димитър МАЧОВЕ

която
Отделни недоволствия и протести бяха отправени 

и против териториалните претенции на съседна 
България към някои части на Република Сърбия, 
включвайки и Босилеградска община. Българската 
народност в Република Сърбия бс изтъкнато на 
всички митинзи и заседания, освен Република 
Сърбия друго отечество няма и не иска да има. Тук 
тя има всички свои национални, културни и 
политически права и нс позволява освен Сърбия 
друг да се грижи за нейната по- нататъшна съдба, 
просперитет и самобитност.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАН Е СЪЮЗ НА 

МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ
м. я.

влияние
МО НА ДП В ДИМИТРОВГРАД ПРИЕ 

ВЪЗВАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ОДБОР НА ДПНа последното си Борис Костадинов, юрист 
заседание Общинският 07Г долна Лисина, 
отбор на Социалистичес- димитьр Стоянов, незает 
ката партия на Съроия в СЪБИРАТ ПОДПИСИ

покрайБосилеград, 
другото 
решението на Изпълни
телния отбор за фор
миране на Съюз на 
младите социалисти. 
Съюзът на младите 
социалисти ще действува 
в рамките на Социалис
тическата партия а основ
на цел е да обедини 
младите, акционно да 
подтикне тяхното дейст-

ог Босилеград Елизабета 
Митова, ученичка от 
Гимназията в Босилеград 
Борис 
задочен студент от Горно 
Тлъмино, Милан Госпо
динов, задочен студент от 
Горна Любата, Милан 
Миланов, учител в село 
Долна Ръж а но, Никола 
Крумов, работник в боси- 
леградската конфекция и 
Душан Христов, незает от 
село Груинци.

реализира Местният отбор на Демократичната партия в 
Димитровград прие възванието на Главния отбор на 
партията, в което се казва, че "е момент властта да даде 
отчет. Тъй като този, който има най-голяма власт носи 
и най-голяма отговорност, Демократичната партия 
търси от Председателя на Републиката Слободан 
Милошевич да подаде оставка.

За да може Сърбия да тръгне по пътя на 
оздравяване и възраждане, Демократичната партия

счита, че е необходимо без отлагане да бъдат ор
ганизирани избори за учредителен парламент, който 
ще определи бъдещето държавно устройство на 
Сърбия и нейните национални и държавни интер
еси. ”

Стоименов,

вуване във всички пори 
на обществено-полит- 
ическия и стопански На чело на Съвета ще 

афирмира бъде избран председателживот, да
програмните опреде- на първото учредително 

на Социали- заседание, а преди това 
Изпълнителният съвет на 

и активнос- Общинския отбор на 
СПС в Босилеград ще

Подкрепайки възванието, Местният отбор на ДП в 
Димитровград от миналата събота организира 
събиране на потписи за оставка на Слободан 
Милошевич и разписване на избори за учредителен 
парламент.

Пълна подкрепа на Местния одбор на ДП веднага 
оказа и Местният одбор на СПО в Димитровград

АТ.

ления
етическата партия и 
други задачи 
ти, които са свързани с
младежкия живот. Преди евидентира един или 
всичко да даде подтик на 
вече замрелия културно- 
забавен живот и други ак
тивности и въпроси од 
интерес на младите: 
трудоустрояването, здрав
ната и социална защитя 
опазването на околната 
средя спортния живот и 
пр. Покрай това Съюзът 
на младите социалисти 
ще контактира и с 
младежи и девойки, които 
нсГса членове на СПС,
като при това с^ старае и Босилеградска община най-после, след купуване на свине на територията на 
тях даепридобие на тяхна упорити усилия на Ветеринарната нашата община - подчертава Анастасов.

. страна. С други думи станция и другите общински субекти.е V.
Съюзът •на 'мЛадите победена. •Като казваме това имаме .. • п
сопиалйсти трябва да предвид че през последните десетина Еоле^^силег^Г^кГобщинГсТум изпълнява важна задача дни.щяма нови случаи на забодели община са ум-
върху омасовявалето свине Това потвърди и председателят- Р**"** шегата се прецеява на ■.
редовете на Социално- ’ нашкомисията за преценка на щетите от над ■ ХИЛЯДИ динара
ти че ската- партия р нови болерття расил Анастасов която бе фор-. .

• млади членове . * -миража при Общинската скупщина в . да кажсм и , това че Ветеринарната
На заседанието, от, Босилеград • • станция все още-е в постоянна връзка

■ евидентираните от ■ • със свиневъдите и‘винаги готова да ин-
страна на Изп-' . дъпреки че през последните тервенирд ако затрябва При товд още 

’ ълнителния отбор десетина дни в нито едно село не е веднаж те апелират към всички да Ъпаз- 
възможни кандидати, имал0 случай на заболяла свинд това ®аг утвърдените превантивни мерки, 
членовете на Общинския не значи? че все още напълно болестта 1 оляма е отговорността на' 
отбор на СПС избраха е 0СуеТена Поради това превеНтивните собствениците на кучетата, които са 
Съвет на младите■_ меркц е които нашата община се ставя. иай-галеми преносители, а те не ги 
социалисти от 9 души: П0Д караНтин, все още са в сила Това вържат вързани.
Живко Стоилков, подразбира свинете и занапред да се 
инжинер от Босилеград . .

двама кандидати.
М.Я

СВИНСКАТА ЧУМА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СТИХВА

НОВИ ЗАБОЛЯВАЛИЯ НЯМА - 
КАРАНТИНЪТ ПЕОДЪЛЖАВА

влияе
Свинската чума която от началото държат затворени, а кучетата вързани, 

на настоящата година захвана Под забрана е и всяко продаване и

и потекло. Но това

М.Я

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО о Ъ. ФЕВРУАРИ >**г



РЕАГИРАНИЯ РЕАГИРАЛИЯ
ПО ПОВОД МЕМОРАНДУМА НА ДСБЮ

сведение, с което да се илюстрира прогреса в тези 
краища. А тъкмо за него с радост говорят 
жителите на Божица, Клисура, Ракита, Лукавица, 
Смиловци, Паралово, Лисина, Райчиловци и 
другите селища, в които живеят жители от 
българската народност. На тях не им пречи задето 
териториално се числят към различни общини. 
Виждат прогреса в тези краища във всички облас
ти и знаят, че това е резултат от средствата, които 
влага Сърбия.

Димитровградска община от около 13 000 жители 
над 5 000 са заети, което е рядкост за нашите 
обстоятелства. Съща така, хората знаят, 
около 10 000 граждани в Босилеградска община за 
здравето им се грижат тридесетина лекари и 
стоматолози. Знаят, че над 70 години живеят и 
творят навред по Югославия, а най-много в 
Сърбия, като учители, зидари, лекари, инженери 
и др. специалисти, че никому не пречи задето са 
българи по националност. Оттам и гнява и револ- 

гражданитб от българската народност, 
които не искат някой да прави раздор и делби и 
да обезценява онова, което с години е изграждано.

От чие име говори ръководство на ДСБЮ, 
което е събрало членове, колкото да се 
зарегистрира? Не се приемат искания, които 
преди всичко изтъкват националното и търсят 
неговото опазване, защото то не е застрашено. 
Какви "грижовници” и дървени адвокати са те на 
българската народност, когатО не' са я Питали? За 
чия сметка прави такива работи ръководството на 
ДСБЮ, когато няма подкрепата на народа. 
Народът не позволява да бъде излъган. 
Гражданите реагират и са разтревожени от текста 
на Меморандума. Текстът на Меморандума е 
демагогско писмо с цел ръководството на ДСБЮ 
да бъде провъзгласено за национален борец, да 
осъществи свой рейтинг. Поръката е ясна - не ис
каме никой да ни дели, да предизвиква подозрение 
и под. Затуй се търси на партията да се забрани 
да действува занапред.

Гражданите от българската народност в 
средите, в които живее тя и занапред ще изнасят 
свои искания, ще разрешават проблемите си 
съгласно възможностите на своята страна. На тях 
не им е нужно "опекунство”. Не е било нужно и 
на "Братство” "между другото” на няколко пъти 
да помества някои искания от Меморандума чрез 
разни текстове, защото целият текст беше прераз- 
казан от страна на председателя на ДСБЮ, а след 
това беше публикуван в две продължения.

Защо стана така - известно е на "Братство”.
Борис КОСТАДИНОВ

МЕМОРАНДУМЪТ БЕЗ 

ПОДКРЕПА
С гняв и револт тези дни реагират числящите 

се към българската народност във връзка с някои 
събития, които ги тревожат. С огорчение 
реагират към откритите апетити на България за 
■връщане на територии и без дилеми изтъкват 
че националистическите мечти от София не ще 
минат в тези краища, които са, и си остават част 
на Сърбия. Народът не може да бъде излъган той 
иска да си живее спокойно и в сговор със сърбите 
в Сърбия - в равноправна държава 
граждани.

че за

нужни в нито една оЬласт, пък и. на границата с 
ьългария. Само с равнрправно третиране, без 
привилегии за когото и да било, подразбира 
приемственост в осъществяването правото на 
всекиго без оглед на това къде е роден. ДСБЮ 
още търси и да се извърши териториална 
организация в Сърбия като селищата с числящи 
се към българската народност, които живеят в 
Сурдулишка, Бабушнишка и Пиротска общини се 
приобщят към Босилеградска и Димитровградска 
оощини, както се казва зарад по-лесно 
разрешаване на специфични въпроси. Търси се 
промяна на Закона за избирателните колегии за 
избиране на представители, за да могат 
Босилеград и Димитровград да представлява една 
избирателна колегия. ДСБЮ 
закономерности, принципи, териториална 
свързаност и под. Не носи щастие затварянето в 
национални рамки по който и да било въпрос, 
дори и когато се касае и за териториалната ор
ганизираност. За настоящия модел на двуезично 
образование в Меморандума се казва, че е маска, 
която да даде възможност за ненасилствена 
асимилация на българската народност. Каква 
безсмислица и дръзновение спрямо исканията на 
родителите и.учениците, за което те плебисцитно 
са се изяснили със своите преподаватели. 
Досегашният опит трябва да бъде оценен от 
специалисти и модела да се доизгражда в духа на 
потребите, преди всичко, бъдещето. Сърбия 
обезпечава материални условия за задоволяване 
на потребите в образованието, моделът не е 
натрапен, и оттам представлява безсмислица

та на

БЕЛЕЖКА НА 
РЕДАКЦИЯТА

Нашият читател Б.Костадинов в края на 
статията си казва, че в-к "Братство” не е 
трябвало да публикува Меморандума на 
ДСБЮ. Може би и други считат, че нашият 
вестник е орган на тази или онази партия. 
Ние и сега, както и повече път досега, каз
ваме че "Братство” е извънпартиен вестник, 
по-точно казано вестник на българската 
народност в Югославия. Вместо да даваме 
образложение за това защо сме публикув 
Меморандума и да се "отбраняваме”, ще 
попитам Костадинов следното: как 
обществеността, българската народност и 
читателите ни между които и той, можаха 
да разберат, да тълкуват, приемат или 
осъждат Меморандума ако не бяхме го 
публикували?

на всички

По времето когато България активно 
участвува в разтурянето на Югославия, когато на 
границата трупа свои войски и когато предявява 
териториални претенции, тогава и на народа край 
границата не е леко. По същото време Демок
ратическия съюз на българите в Югославия 
търси либерализация на

не спазва известни
али

границата. ДСБЮ 
позовава Правителството на Сърбия да извърши 
коренна либерализация на границата, особено ; 
територията на Босилеград и Димитровград и 
иска да се премахнат разни ограничения при 
преминаването на границата, откриване на 
гранични пунктове и др. Търси да бъдат 
утвърдени известни привилегии за гражданите от 
Босилеградски и Димитровградски край, както и 
за ония които са родени край границата, а сега 
живеят в Сърбия или в България! Това е един от 
20 иска, които ръководството на ДСБЮ е изнесло 
в Меморандума и е изпратило до Скупщината и 
Правителството на Съроия, а в горепосочения иск 
се казва, че е изпратен и до Народното събрание 
на България. А тъкмо с този иск се търси 
различен третман на границата спрямо 
гражданите на една и съща държава. Това е 
провидно. Равноправието^което имаме 

■ граждани ни е достатъчно” привилегии”нГни са

на

Могло е да се осъществи и повече Реално е 
да се очаква да се осъществи и повече в 
разрешаването на определени въпроси в 
стопанството, спомагателните дейности и др., 
защото са създадени основи.

Затуй гражданите на българската народност 
/без оглед на местожителство/ реагират на 
действуването на ДСБЮ, на техните искания и се 
питат в чие име и какво прави ръководството на 
тази партия. Това не са народни искания, 
гражданите не мислят така. Хората знаят и сами 
казват от какво се нуждаят. Знаят, че в

дръзостта на ДСБЮ за някаква- си /само 
известна/ асимилация.

В Меморандума няма нито думичка,

на тях
като

нито

предпоставка за добри политически 
отношения и плодовито икономическо 
сътрудничество. ДСБЮ се бори за по-добро 
икономическо и социално положение на 
българите в Югославия и за опазване на 
националната и културната им самобитност. 
Защо тогава искате да бъде забранена 
дейността на ДСБЮ? Поне вие, като юрист, 
трябва да знаете поради кои причини може да 
се забрани една партия

Клеветническите становища против 
ДСБЮ от митинга в Г. Ли сина имат за цел да 
отклонят вниманието на гражданите от жиз
нено- трептящите им проблеми и да се скрие 
вината за тежката криза. Цялата тази отрова, 
г-н Йорданов, много повече говори за 
психологията за ония, които я изсипват, от- 
колкото за действителното състояние на 
нещата. В актуалната политическа криза вие 
и вашите заповедници напълно загубихте 
присъствието на духа. Народната поговорка 
казва, че на лъжата са къси краката. Но и до 
истината се стига трудна Лъжите могат да 
бъдат повече, а истината е само една, но ис
тината винаги побеждава Това ще покаже и 
времето, което идва

и клевети. Това е коитинуирана, жестока и 
нечестна борба против ДСБЮ. Не зная, г-н 
Йорданов, кой ви е дал правото да си служите 
с такива безсрамни лъжи и клевети

Знаехте ли вие1 г-н Йорданов, че на 22 
януари 1992 г. се състоя съвместно заседание 
на представители на Общинската скупщина, 
станцията на милицията и на общинските от
бори на СПС и ДСБЮ, когато беше 
единодушно оценено, че в статията на 
"Политика експрес” са изнесени лъжи, с които 
се пели да се нанесе вреда на пелия народ в 
Босилеградски край На това заседание беше 
подчертано, че в Босилеградска община не 
съществуват и не действуват никакви 
екстремисти и мрачни сили. Въпреки това 
клеветническата кампания против ДСБЮ 
продължи с митинга в Г.Лисина.

Господин Йорданов, познато ли ви е, че на 
31 януари 1992 г. се състоя заседание на 
ръководствата на местните организации на 
СПС от Босилеград и Райчиловци, на което 
всички участници в разискванията са 
изтъкнали, че статията в "Политика експрес" 
не отразява политическо положение в 
общината? Като юрист, вие вероятно знаете, 
че истината може да се утвърди само когато 
се проверят всички доводи и когато се чуе и

другата страна. Всеки път, когато сте идвали 
в Босилеград сте могли, стига да сте искали, 
да се запознаете с програмните определения и 
пели на ДСБЮ, както и да присъствувате на 
заседания иа Общинския съвет иа ДСБЮ и 
тук в демократичен диалог, да кажете 
мнението си и да чуете мнението иа членовете 
иа ДСБЮ. Защо не дойдохте на откритото 
събрание на Общинския съвет на ДСБЮ, 
което се състоя на 7 февруари 1992 г. в 
малката зала иа Дома иа културата в 
Босилеград и на което присъствуваха 
представители на всички партии в общината 
и общинските ръководители, да чуете ис
тината? Защо се боите да кажете мнението си 
в рамките на демократичен диалог, а пускате 
лъжи и клевети на митинги? Митингите са 
изтъркани форми на политическа дейност, 
които едва ли имат нещо общо с
демокрацията. ДСБЮ не е компетентен по 
въпроса за границите между държавите и не 
иска да се занимава с този въпрос Вие, г-н 
Йорданов, много добро знаете, че ДСБЮ не е 
пиката фашистка организация, която се бори 
за Велика, Борисова или не зная каква си 
България, вие също знаете, че ДСБЮ не се 
застъпва за преместване на границата, д се 
бори за отворени граници на Балканите като

РЕАГИРАНЕ

ИСТИНАТА 

Е САМО 

ЕДНА!
На 30 януари 1992 година г.в.с. Горна 

Лисина се състоя митинг, от който отново 
тръгна жестока атака против Демократическия 
съюз на българите в Югославия и неговите 
членове В тази атака с особена равност се 
п[ ояви юристът Симеон Йорданов от с Г. 
п -ина.

Всъщност, атаката против ДСБЮ започна 
още на 19 януари 1992 г. когато в "Политика 
експрес" беше публикувана статията 
"Призовават мракобесието на фашизма'. 
Авторът на тази статия и вие, господин 
Йорданов, сте оръдие на същите сили, които 
искат да създадат лоши отношения между 
сръбския народ и българската народност., 
Публикуваната статия и митингът в Г.Лисина 
имат същата роля - да казват и повтарят лъжи

Велин СТОИЧКОВ, 
председател на Общинския съвет на ДСБЮ 

« БЛсилсград

Истинските демократи от двете страни, дал Бог, порицават 
лудите шокшшсзически ходове на партии и личности, правитсл 
ствата мъдро реагират, а и всеки гражданин, осведомен, мъдър, е 
противник на неразумния шовинистнчески реваншизъм. Нима 
ние, едни файтон хора, дето се казва, трябва да раздухваме този 
огън и да доливамс маслр?

разискваме” /”мърсна война” и нр./, което дори с огнена сила не 
можа да разреши един голям въпрос.

И още нещо трябва да се подчертае. Не с честно пр| 
на порицание, па несъгласие, "националистическото” да сс припис
ва на дсссбаритс, пряко или косвено, и с това да сс трупат 
политически точки. Нс бива сспсссоицитс и по-нататък да държат 
монопола на патриотизма към държавата ни Сърбин, защото зя с 
и наша държава, зя с държава на всички граждани, а нс само иа 
довчерашната номенклатура от местно ранище. Впрочем, всеки 
има право на мнение. Обаче - уважаемите социалисти 
/довчерашните сюковци!/ - трябва да се отучат да говорят от името 
”па цялото българско малцинство”/ навик останал от "монолит
ното” време на Броз!/ и при това да клеветят другите, които 
мислят по-различно от зях, да приписват на ДСБЮ неприемливи

политически характеристики. Забравят, 
всемогъщссгво е минало и че, 
времето на местните "богове”.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН АКТУАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ 
ВЪПРОС I изказваме

БЕЗ ВОЙ, УМНАТА!
Жестокият живот ни направи такива. Десетилетия бяхме 

подложени па такава дресура: като загари да хжоткамА първи и 
най-гласодито! Старият страх още чучн в глайут^щ,Забравихме 
да мисликя свободно, да расъждаваме като хора, като свободни 
граждани. айон-о

ЙОРИНА! /Димитровград, 2.2.91.1

«V;; -а.
•

Хайде нещо съзидателно да направим! Разбира се, по-лесно е 
да срутиш мост да го построиш, но днес е време и ние да дадсм 
принос към демокрацията /в двете страни/ и да строим нови мос
тове между двете страни /в духа на Каравслов, Ботев, Левски/, да 
спомогнем за тяхното разбирателство, сътрудничество... Да сс 
сдружават силите, да сс вади с общи усилия повече хляб и с хляб!

Ш®?®”ЛЮ,,|Л'нс сс""п“н "с то“

че тяхното 
колкото и да се пъчат, днес нс еИ тъй: но-спокойно, господа и довчерашни другари, не 

създавайте излишна паника, не вдигайте голям шум! Какво от 
това, че някакъв си "национален комитет” /неправи гелствсна 
оргаиизаиивв България!/ проявил претенции към нашите краища, 
към "западните покрайнини”, както те казват?

подразбира. Би трябвало по- спокойно да изразяв Гптпобии 
Иаше несъгласие - без паника, без огнено пристрастие - е под 
становища, защото етаиахме свидетели и нв едно военио <

И вдцгнаха нашите патриотични сспсссовци такъв шум и 
такъв вой сякаш у-Ррс ще воюваме - по стар тсрк,‘йсМск - 
тадеграмй,'столичкг преса, "митинг” в Лисина, централна и 
местна телевизия. И в Моя гняв стигнаха до там да търсят забрана 
иа ДСБЮ, скъсване иа диплома!ичсски отношения... /Бай Ганьо 
от нашия край е свикнал да бъде винаги "но-голям католик от 
лапата”! И ие му пука, ако в тази си дейност очерни редица свои 
сънародници, ако смути хората, които и без друго в тези времена 
си имат много грижи и ядове!/.

!
X

Подчертавам казаното в Програмата: ДСБЮ Мека граничната 
област да се превърне в ЗОНА НА ДРУЖБА И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО., Всичко друго, което нашите политически 
противници ни приписват, е подла лъжа.* Марии Младенов
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БЕЗ АЛАТ - НЯМА ЗАНАЯТ
ориентация за по-дълго бъдеще на гумарата тъй 
като по този начин има работа за всички.

Инак, в цеха са проведени в дело договорите на 
ниво на ГИД за намаляване на администрацията 
и произведствената режия. Разбира се това е 
направено така за да не се отрази отрицателно на 
качественото производство. Що се касае до произ- 

металния цех, освен прибори те 
произвеждат и определени серии за други 
предприятия Така в момента се правят страници 
за бюра от никелирани профили за индустрията 
на мебели "ИНИС" от Ниш. Това е първата серия, 
която е правена по италиански лиценз.

В недостиг на поръчки в цеха се ориентират и 
собствени произведения като разни колелета, 

панти за врата и други дребни работи, осведомява 
Йордан Петров, шеф на производството. 
ЕДИН ПРИБОР КАТО ЕДНО ЮГО 
Любинко Манчев е квалифициран работник в 

металния цех вече шест години. По професия е 
машинен техник. Пред него на масата блести 
някакъв валяк, върху който той прави правилни 
шарки като филиграни.

- Какво е това, питам го гледайки как равномер
но чука и извлича на металния валяк интересни 
орнаменти.

- Това е валяк за изработка на гйон за обувките, 
които ше изнасяме за Швеция отговаря докато 
колегите нешо го закачат.

- Колко време ти трябва да завършиш валяка?
- Десет дена, а струва кол кого една кола "Юго”. 

От тая работа аз ше получа 4 хиляди динара.
- Трудно ли е това да направиш?
- Сигурно че е трудно зашото всяка дупчица 

или черта направена на валяка когато се пусне в 
производство, трябва да се отбележи на гумата, на 
гйона. Ако малко нешо не е в ред веднага се 
забелязва и нишо от износа.

Пред него на масата е и така наречената транс
фер преса за съединяване на профилите, които се 
слагат около предното и задно стъкло на 
”Москвич”

Тези части по-рано се лепеха с лепило. Сега с 
тези преси, които са направени в металния цех, 
профилите от гума на висока температура се 
заварват и са много по-здрави.

До Любинко е и неговия колега Предраг 
Пейчев. И той с милиметрова точност дълбае 
някакви шарки в дебела метална плоча

- Това са калъпи за тока на ботуши, казва без 
да обърша внимание хъм нас. Той е високо 
квалифициран и тук работи вече 14 години. Тук е 
започнал работа след като завършил училише в 
Земун. Казва че тази работа трябва да завърши за 
21 час, обаче би искал нешо друго да ми каже

”Несме доволни от коефициентите и от 
разпределението, ама хайде друг път за това ше 
говорим и продължава да си работи. ”

Подготви: Ллекса Ташков

БЕЗ ДОБЪР АЛАТ НЯМА ДОБЪР ИЗНОС
- Металният цех прави всички прибори необ

ходими за износните програми, независимо за 
къде са, казва Георги Пейчев, ръководител на цеха 
Когато моделарят замисли как ботушите ше 
изглеждат, каква ше бъде шарката на петата 
например, ние трябва да направим такъв калъп. 
Тогава всичко е наше, от конструкцията до финал- 

изработка Не правим само онова, за което 
• нямаме машини.

Металният цех прави прибори и за други. 
Въпреки раздружаването с "Тигър" от Пирот, 
деловото сътрудничество не е прскъсното. Те са 
едни от най-честите клиенти на цеха Работи се 
често пъти и след работно време, някой път и на 
празник. Последен пример е износната програма 
за Швеция. Тъй като ГИД за новогодишните праз
ници не работи една седмица, а срока трябваше 
да се спази, заетите в металния цех са работели 
през цялото време за да направят прибора за 
производство на кецове 1патики1 за износ. Тъй 
като и парното не е работело, те са се греяли на 
малко кавторче, но приборите са направени на 
време и качествено.

Голяма част от необходимите резервни части 
съшо се правят в този цех. В последно време обаче 
налице са проблеми с недостига на качествени 
материали, преди всичко на качествена стомана. 
Качеството на прибора и готовото произведение 
зависи от материала от който се прави прибора.

ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИТЕ - ОСНОВНА 
ЗАДАЧА

В състава на металния цех са три единици - за 
производство на прибори, единицата за 
галванизация и никелиране и единицата за 
поддържане на машините. Последната има за 
задача да се старае машините винаги да са подгот
вени за работа и ако нешо се счупи в най-къс срок 
да се направи необходимата част.

Тази единица най-много работи тъкмо когато 
цялата фабрика е на почивка. Тогава те правят 
ремонт на машините Че към тази работа се има 
най-сериозен подход говори факта, че вече са в ход 
подготовките за изработка на плана за ремонт на 
машините по време на тазгодишните почивки. За 
да се има винаги преглед кои резервни части има, 
кои трябва да бъдат набавени, инсталират се 
компютори, с помошта на които тази работа 
значително ше се облекчи. Ще се осъшествят и 
определени спестявания понеже ше се набавят 
само необходимите части и то в оптимални 
количества.

Тъй като положението у нас е затруднено, то и 
сътрудничеството с някои предприятия е под 
въпрос. За това по едно време в цеха недостигаше 

бота и някои работници са разпределени на 
други работни места. Някои са заминали в 
пенсия. Сега положението е поправено понеже са 
намерени такива произведствени програми, които 
обезпечават работа и на металния цех, и на 
гумарата.

Това са програмите гума-метал в техническите 
стоки, където има износни програми за Русия, 
Швеция и Италия За Русия са програмите за

чата
водството в

на

ни

ра

Любинко Манчев

СТАЧКА В ГИД

ВИНОВНИ СА 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ав-

Заетите в цеха за производство на 
обувки в ГИД "Димитровград” в 
миналия понеделник -17 февруари - ор- 
ганизираха стачка недоволни от 
личните доходи за декември.

Именно, личните доходи за 
декември изчислени са съгласно новата 
данъча система, според която тези с 
по-големи лични доходи в бруто износ 
плащат повече данък. Становище на 
отговорните в ГИД е било 
съотношенията на нето-личните 
доходи да бъдат както и досега. Както 
изтъква финансовия директор на ГИД, 
Крум Величков, поради късото време 
за изчисляване на заплатите за 
декември не са направени максимално 
точно изчислявания. А. това е 
направено така, че всички категории с 
изключение на неквалифицираните са

тук са известни определени грешки, 
главно от тези които не са получили 
никакви коефициенти. Прието е 
становище коефициентите да се
прилагат съответно квалификацията, 
независимо от това кой на кое работно 
място е. Обаче голям брой са тези 
които работят на работни места, за 
които нямат квалификации и това е 
главният повод за негодуване.

Тъй като личните доходи за 
декември вече са изчислени те така ще 
бъдат и изплатени, а договорено е 
следващият личен доход да бъде по- 
щателно изчислен и грешките премах
нати чрез изменения в каталога.

•ря
Освен недоразуменията 

коефициентите на проведените зборове 
по време на стачката и след нея 
изтъквани са и други преди всичко ор
ганизационни проблеми, за които вече 
са взети мерки да бъдат разрешени. Те

с се отнасят до сменя наване на 
шефове, сменски майстори 
които не са

някои 
и други,

готови да поемат отговор
ност за завършване на доверените 
задачи. Излиза на края, както каза 
помощник - директора Михаил

Иванов, че заплатите идват само от; 
качествена работа, а от страни само се 
взима. Когато това всеки зает поеме 
като свое "верую” на работното място, 
тогава ще има условия следващия 
месец да има и по-добър личен доход.

получили определени коефициенти, 
коиТо помножени с точките на всеки 
зает дават, масата на точките за 
определена категория заети. Тъкмо

им
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хиляди динара. С уреждане на стръмнините 
около пътя пунктът ще получи още по-хубав 
изгледНОВА АВТОЧИСТАЧКА И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА 

ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ
Години наред особен проблем: на 

граничния пункт бе недостиг на явни тоалети, 
особено в зоната между самата гранична 
линия и обектите за контрол на пътниците С 
изграждане на двата фри-шопа от двете 
страни и този проблем е разрешен В момента 
"Комунални’’ се старае за четири тоалета, 
кьдето във верижна система на работа са нас
танени 22 работника. Те се ангажирани за
поддържане на чистотата и събиране на 
средства за ползване на същите

Повече од десет години гранично- 
пропусквателният пункт ”Градина” край 
Димитровград се чисти от комуналното 
предприятие "Комуналац” в Димитровград За 
пръв път това е направено през 1981 година 
въз основа на договор между предприятието 
и митницата, а от 1986 година с решение на 
Общинската скупщина направо 
доверена на "Комуналац".

сегашното положение у нас Това налага да 
бъдат взети допълнителни мерки за чистене 
на пункта. В този смисъл в "Комуналац" вече 
е запланувана набавка на нова, по- голяма 
авточистачка, за която са запланувани седем
милиона динара, че чистотата не зависи само 
от пътниците, минаващи границата, но и от 
създадените условия в този смисъл, знаят и в 
Комуналац". Затова е и запланувана набавка 

на още нови бетонни кошчета за боклук, които 
ще бъдат разпределени на площите на пункта. 
Стойността на това е около 250 000 динара, 
докато за набавка на контейнери са 
запланувану 600 000 динара.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ 
ПОДХОДЯЩИ ПЛОЩИ

Гранично-пропусквателният пункт все 
още не е включен в канализацията на града 
Сега се прави проект и това да се направи До 
тогава ще се ползва изграденият биодиск, за 
чиято редовна функция са необходими 126 
хиляди динара Освен биодиск, "Комуналац" 
е задължен-да поддържа в изправно състояние 
и всички водоводни и канализационни ин
сталации на пункта, както и електрическите 
инсталации с изключение на осветлението на 
пункта, за което още не се знае кой му е 
стопанин. За тези работи е предвиден един 
електромеханик и водоинсталатер. Заедно с 
разходите за биодиска тук са необходими 792 
хиляди динара.

Разбира се по себе си, че граничният 
пункт, не може да бъде уреден и чист ако не 
се уреждат и зелените площи, ако не се чистят, 

тревата, подменят дръвчета, цветята. И 
това е в компетенция на "Комуналац". Според 
програмата сега има 15 850 м2 зелени площи, 
които трябва да се поддържат в добро 
състояние Това са тревистите площи около 
обектите, около явните тоалети, между 
коловозите и всички други около. За зелените 
площи се старае един работник, а пред
видените средства са 395 840 динара. Понеже 
на гранично пропусквателния пункт все още 
има площи, които не са засадени със зеленина 
или дръвчета, в "Комуналац’’ е запланувано 
това да се направи през тази година. За тапи 
цел са запланувани над 4 милиона и триста

чистотата е

косиДнес на ГПП "Градина”, явно то
предприятие "Комуналац” чисти всички 
площи в така наречената държавна част на 
пункта, в която са поместени всички гранични 
служби и шпедиции, до комерческата зона. 
Съвкупната площ за чистене е 51 410 м1

Във функция на чистотата ще бъде и 
заплануваното отводняване на площите под 
навесите в базата за товарни камиони, тъй 
като същото вече е направено под навесите за 
пътнически транспорт. Стойността на 
работите според цените от януари миналата 
година е над 4 милиона динара?

ПРЕДСТОИ НАБАВКА НА ОЩЕ 
ЕДНА АВТОЧИСТАЧКА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
ПЛАЩАТ ВСИЧКИ

Когато всичко се събере, излиза, че за 
редовно поддържане на чистотата на 
граничния пункт, на зелените площи, уредите 
и инсталациите са необходими 6 334 840 
динара. Разбира се, сам "Комуналац" не може 
да обезпечи тези пари. Пък и това е явно 
предприятие, чиитоуслуги се плащат. А в раз
ходите участвуват всички, които работят на 
границата. Съгласно големината работите и 
други параметри митницата обезпечава 40 на 

обходимите средства, "Балкан" от 
Димитровград 10 на сто, "ИнтерекспорГ’ и 
"Г:некс” от Белград 12,5 на сто, шпедициите 
"Траншпед” "Югошпед" и "Фершпед” от 
Белград с 6,25 на сто, както и "Сърбия" (гос- 
тилничарско предприятие от Пирот) също с 
6,25 на сто

За чистене на споменатите площи са 
ангажирани десет чистачи, една авточистачка, 
набавена преди няколко години, цистерна за 
миене на коловоза и всекидневно изкарване 
на боклука със специално возила Сигурно е, 
че през зимния период е необходимо .и 
ангажиране на возило за чистене на снега.

През лятото, в течение на 120 дни, както е 
запланувано в програмата за чистене на 
пункта, площите под навесите се мият ежед
невно, а останалите площи поне един път 
седмично. За всичко предвидено са необ
ходими средства от 5 147 000 динара или по 
0,274 динара на квадратен метър. В тази сума 
са личните доходи на десетте чистачи, 
работата на авточистачката, цистерната ?? 
миене, изкарване на боклука, чистене на снега 
и набавка на сол за през зимата.

сто от не

Очевидно е, че в "Комуналац” са разбрали 
значението на гранично- пропусквателния 
пункт и затова се стараят максимално да 
оправдаят доверието, което са спечелили в 
досегашното успешно поддържане на чис
тотата на пункта. Доказателство 9а това е и 
фактът, че досега няма забележки нито от един 
ползващ услугите на "Комуналац” на ГПП 
"Градина" край Димитровград 

Притурката подготви:
Алскса Ташков .

Сигурно е, че тези дни чистенето не 
особен проблем, тъй ка то броятпредставлява 

ни шиниците не е особено изразен и поради 
факта, че не е сезон и поради съществуващото 
положение у нас. Обаче през лятото сигурно 
Ще бъде увеличен значително броят на 

Очаква се и стабилизация напътниците.

ДИМИТРОВГРАД тематичната гаражна прата. 
Макар че цената псе още не е 
окончателно определена, п 
"Металац” очакват добра 
печалба от продажбата.

Що се отнася до дейността 
на предприятието през миналата 

• година, макар че окончателната
В КОНФЕКЦИЯ ”СВОБОДА” В 

ДИМИТРОВГРАДНЕЩО НОВО ОТ 

"МЕТАЛАЦ” ПЪРВО МОДНО РЕВЮрапносмстка 
"Металац” са сигур 
бъде положителна, 
декември средно е 8500 динара. 
Не е кой знае ко 
пак е редовно. Ш 
да се з'‘ас, че за 
"Метглац много работи сами са

още не е готова, в 
ни, че тя ще 
Заплатата заВ "Металац" изтъкват, че и

___ занапред ще пооизвеждат
идните произведения, а 

за
Своевременно най-редовен участник, 

конфекция “Свобода” през последните няколко 
години не участвува на известния белградски 
панаир за текстил и конфекция поради наис
тина високия наем. Но тъй като с купувачите 
на своите произведения и занапред трябва да 
се среща, "Свобода“ прави представяне на 
своите произведения в своя моден салон в 
Димитровград Това ще стане на 28 февруари, 
когато тук ще дойдат представители на 
десетина най-големн купувачи на 
произведенията на димитровградската 
конфекция. За тях ще бъде организирано и 
модно ревю.

лко, обаче 
ри това тря

етите в
все
бвадосега

това са метални огради 
ове и балкони, разни видове 
лни порти, количка за 

строителството и услуги на 
гражданите. От неотдавна 

> "Металац" откри и два 
В "Металац” тези дни е, собствени магазина за продажба 

завършен прототип на гаражни на собствени произведения и 
■ ■ и* «твяпя и за.наоя допълнителен асортимент 

с^епектронна^комаида^т колата "Р— ™ Гп=Г

оше няколко°магмина) в 1СосоваСътрудничество с фирмата Посредством магазините в 
-Екоуникс от Ниш Сег димитр0вгрвд и Крупац се 
предстои изработка на гак о6езп<.1|0п1и-д0статъчне средства 
наречената пулт. серия , сл д зп всскиднсвно рвбото, а и за 
която би трябва ,о до з! |о ше доходи,
масово производство на ав

ОТ НАЙ-МАЛКОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕЗИ ДНИ ИДВАТ ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ. си финансирали. Преди няколко 

години сами са си построили 
част от произведственото хале и 
административната част, както и 
склад, сами са довели вода от 
старата помпа. Сами се готвят да 
разрешат проблема с подовете в 
произведственото хале 
сложат ограда на плаца Въ 
трудностите, които не са само зв 
тях, тс все пик упорито уст 
и продължават да се развиват 
към истинско промишлено 
предприятие.

п По всичко 'личи, че 
"Металац” ог предприятие, 

"казващо услуги на гражданите, 
^ повече прераства в истинско 
пРомишлено предприятие, 
навярно все още малко. Но може 
Ри тъкмо в това е неговата 
способност и в тези трудни 
икономически времена да 
осъществява положителни 

мо от 
забот-

ход и да 
преки
пяна I

А1\резултати и да зависи са 
гРУда 
нипи. ма своите 40 заети р А.Т.
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ЕДИНСТВЕН ОБЕКТ С ПЕЧАЛБАСАМИ 0ПРГДО1ЯТ СЪДБАТА СИ
са угоени 680 юнета или 
250 тона живо тегло. 
Юпетата са набавени на 
тегло от 180 до 250 
килограма, а са продадени 
с тегло от 400 до 450
килограма, така че 
чистият ръст възлиза на 
145 тона. Изказана в 
динари, реализацията 14 
милиона динара, от които, 
както казахме, над пет 
милиона са положителна
разлика. Тези резултати 
са осъществени преди 
всичко поради факта, че 
навреме са създадени 
съответни условия. Панов

печалба като единствен 
обект в 
земеделската кооперация 
"Сточар”. както ни ос
ведоми ръководителят на 
фермата Свегислав Панов 
положителната разлика е 
около 5 милиона и 326 
хиляди динара, в които не 
са зачислени лихвите и 
личните доходи. Но тъй 
като фермата е полуав- 
томатизирана, тук работят 
само 4 заети в смяна, то 
значителни средства са 
останали като печалба.

През миналата година

Когато става дума за 
фермата за угояване 
юнета в Изатовци и ден- 
днешеи не само сред 
хората, но и сред заетите 
„ земеделската
кооперация "Сточар”, в 
чийто състав е фермата, 
все 
дали
успешно да работи или 
това е само още една 
иесполучива инвестиция.

Обаче през миналата 
година фермата в Изатов
ци работи успешно и 
Аг'и|||'стпи определена

сьстава нана

начини и възможности за 
разрешаване 
обременяващите проблеми. В 
тона отношение Съветът 
прие оставката на досега
шния директор Кирил 
Велинов, и на техническия 
директор Глигор Андонов, 
смятайки, че те двамата са и 
най-отговорни за редица 
недопустими работи, които 
но един или друг начин са 
причина за незавидното 
положение, в което е изпад
нало предприятието. IIа 
тяхно място Съветът избра

възможността заДопреди десетина години 
строителното предприятие 
"И и радия" о т Босилеград се 
характеризираше с реноме на 
добър и стабилен трудов 
колектив, с бърза и 
качествено 
дейност. Сега това са само 
спомени. Реномето на добър 
и стабилен колектив отдавна 
вече изчезна. Години наред 
предприятието е обременено 
с редица проблеми, а 
работещите се намират пред 
сериозен изпит и ако го 
издържат успешно, перспек
тивата Мат тредГ 1 р И ятието ще 
бъде възвърната на реномето 
отпреди десетина години. 
Още повече ако се има пред
вид, че повече от причините 
за незавидното положение на 
преднриязието са от субек
тивно естетство и че 
разрешаването им изключит
елно зависи от максималните 
усилия на всички заети, а 
преди всичко на тези които са 
на ръководните постове.

Това беше констатирано и 
проведеното към края на 

януари тази година 
разширено заседание на 
Работническия съвет, котето 
предмет на разнекавания бе 
положението на предпри
ятието и изнамиране на

изуч и
реорганизация на предпри
ятието, като при това се 
регистрират 
дейности, които ще донасят 
печалба и до обнародва 
конкурс за нови ръководни

пойна

другии

още има скептици 
можестр оителна същата

лица.
Как и кои от посочените 

задължения и активност са 
реализирани досега? - 
попитахме Иван Рангеле в, 
член на тричленното времен
но ръководство, 
ретар па предприятието.

- Имайки предвид общото 
положение на предприятието, 
беше
действуваме бързо и отговор
но. Още повече, че всяко раз

но в и

инак сок-

временно ръководство от 
трима души със задължение 
всестранно да анализират 
всички обстоятелство и въз 
основа на това да изготвят 
програмни активности за 
преодляване на кризисноз’о 
положение.

Между другото времен
ното ръководство е поело 
задължение да обезпечи 
работа за всички работници, 
администрацията да се сведе 
до рамките на реалните 
възможности

необходи мо да на първо място изтъква 
навреме набавената ев
тина храна в началото на 
годината, но не само това. 
И отношението на 
заетите към задълженията 
е на необходимото 
равнище, така че и фер
мата в Изатовци показва, 
че в селското стопанство в 
Димитровградска община 
все пак има дейности, 
които могат да дават 
печалба.

тикане създава 
проблеми и предприятието 
затъва все по- дълбоко. Пой- 
нанред се наложи да обез
печим финансови подкрепа. 
Решението намерихме с 
помощта на ипотека на 
недвижими имущества. Тъй 

нямахме,други
заложихме постройката за 
правене на бетон и сепариране 
на чакъл в село Радичевни.

като
на

предприятието, да се уреди 
положението на всички 
трудонеснособнн лица, а Въз 
всеки трудоспособен да бъде "Прокупйс-ироект" 
ангажиран там, къдсто ще , Прокупйс ни даде аванс от 5 
бъде най-продуктивен. Да се 500 000 динара, от които

заплатихме

основа на това
от А.Т.

Фермата и Изатовци
частично
личните доходи за 3 месеца, а

БОСИЛЕГРАДтези дни ще заплатим още за 
Освен в Лесковац,два.

обезпечихме работа и в 
Белград и Крушеван, така че 
сега работа има за всички. Па 
8 работници, които са над 60- 
годишна възраст дадохме 
препоръка да заминат в 
преждевременна пенсия. 
Администрацията намал
ихме от 12 па 6 души, а има 
място да я намалим още с 
двама. Те сега са разпр-

«що В 1992 година 'Лужница" "роителните оОсчсти? като 
от най-старите предприятия е обезпечила пазар на ! строители Дори

Бабушница едва произведенията от ,ш стГ Р
свързаваше двата края. пропилен и полиестер. 1
Производството не можеше Влезе и в производствено- р
да се организира ритмично делово сътрудничество с които 
цоради честия недоимък на мебелното предприятие 
суровини, предимно внос- "Васил Иванов - Циле” от 
ни, и поради честата Димитровград. И за оцета е 
неплатежоспособност на намерен пазар, така че този 
предприятието, понеже цех ще увеличи произ- 
трудно реализираме произ- водството си с 20 процента, 
водството си на пазара.
Поради недоимък 
суровини отделни цехове

БАБУШНИЦА АВТОТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ 

ПОСКЪПНАХА С 40 НА СТОЩЕ ПРЕОДОЛЕЕ ЛИ 

"ЛУЖНИЦА” КРИЗАТА?
пътният билет от Босилеград до Сур- 
дулшха струва 340 динара, до Враня 420, 
до Ниш - 600, до Белград - 1220 и до 
Скопйе - 660 динара. С 40 на сто са 
увеличени и цените на автотранспортните 
услуги в товарния транспорт.

Съгласно решението на деловата 
общност "Србиятранс” и договора на ав- 

грапспортнитс предприятия в 
Република Сърбия, ог средата на този 
месец цените на автотранспортните ус- 

с 40 на сто. Това се и

надяваме да разрешим 
редица банкови въпроси, 
наследени от миналото.

Този въпрос съвсем ос
нователно възниква ако се I ч

има в предвид, че в послед
ните няколко години

луги са пошнпепп 
очакваше. Защото, както подчертават в 
"Автотранспорт” в Босилеград, 
повишението е отражение на новото 
увеличение на цените на нефта и нефтните 
деривати. Според новия ценоразпис, 
мътният билет от Босилеград до 
Караманина струва - 260 динара, до Долно 
Тлъмино - 180, а до Бистър - 170 динара. 
Пътният билет от Босилеград до Горно

1 ■оителните 
отн иците, 

като
В "Автотранспорт” в Босилеград ни 

уведомиха, че според критериите цените в 
местния гхътнен транспорт е трябвало да 
бъдат увеличени с още 50 на сто. Обаче 
взето е предвид материалното положение 
на хората и тази възможност сега не е пол
зувана. Обаче, доколкото дойде до друго 
повишение, най-вероятно и тази 
възможност ще бъде използувана. Зашото 
в пазарното стопанство, всяка дейност без 
печалба е неоснователна. Разбира се, 
доколкото някой друг не се поеме да ком
пенсира загубата. В случая това трябва да 
го направи Общинската скупщина.

работеха 
магазмнери в магазина па 
предприятието ни, който сега 
временно е закрит. С други 
думи максимално сме 
ангажирали всички сили и 
мисля, че с тези и още някои 
други мероприятия ще 
успеем да намерим спасение 
за предприятието и ще 
възвърнем някогашната му 
репутация 
предприятие - подчерта Ран
гел о в.

Любата сега струва 150 динара, до Долна 
Люба-та - 130, а до Две реки - 110 динар, до 
Долна Лисина също - 110, а до Горна 
Лепна - 140 динара.

Лужница” 
на същевременно върши и ор- 

ганизационно 
преустройство с цел пос- 

застои като тавените задачи да бъдат 
пластмаси, гръби и изпълнени изцяло.

доброна
често имаха 
цеха за 
амбалаж.

С 40 на сто са повишени н пътните 
билети в междуградския транспорт. Сега М.Я.М.Я.М.А.

Г олеми 
сполетяха "Лужница” и 
поради войната в Хърватско 4 
и прекъсването на 
югославския нефтопровод. 
Но и покрай това 
"Лужница” кораво се бори с 
неволите. От началото на 
настоящата година, както 
изтъква директорът на 
предприятието Драгомир 
Митич, 
посочените въпроси са 
разрешени. Обезпечени са

неволи БЕСЕДА С КАМЕНОДЕЛЕЦА ТОМИСЛАВ МАНИЧ
добри в сравнение с онези, където работех преди. Не 
са отмъстителни, нито пък придирчиви, не гонят 
инати.НАДГРОБНИТЕ 

ПАМЕТНИЦИ - ИЗРАЗ НА 
ЛЮБОВ КЪМ 
ПОКОЙНИКА

• Помага ли Ви някой в правенето на паметници?
- Буквите изписва Селе Яначкович от Пирот, 

който идва от време на време, а от неотдавна при мен 
работи и физически работник Саша Стевич от едно 
нишко село.

* Има ли още каменоделци в Димитровград?
- Няма. Наистина допреди 5-6 години имаше един, 

с когото сътрудничех отлично, но той замина в 
пенсия.

отмного

В КАМЕИОДЕЛСКАТА РАБОТИЛНИЦА НА ИЗВЕСТНИЯ 
МАЙСТОР ТОМИСЛАВ МАНИЧ В ДИМИТРОВГРАД, 
СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАВСЯКЪДЕ 
НЕОБРАБОТЕН ГРАНИТ И МРАМОР. ТУК СА И МАШИНИТЕ 
ЗА РЯЗАНЕ И ГЛАДЕНЕ 11А КАМЪКА, КАКТО И ГОТОВИТЕ 
НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ. ИНТЕРЕСУВАМЕ СЕ ЗА 
РАБОТАТА МА ТОЗИ ПРИВЕТЛИВ МАЙСТОР И ОТКЪДЕ 
ТОЛКОЗ ЛЮБОВ КЪМ ТОЗИ ЗАНАЯТ.

* Съществува ли интерес сред младите за 
изучване на този занаят?

- Не съществува.
Iи количества 
зведствени

ТЪ,Ч1
ьАо идоста 

В Ъ 3 II Р 
материали, а намерен е и 
сигурен пласмент на 
стоките. Мощ? би това е 
първият ;знак$че кризата в 
"Лужница” постепенно се 
преодолява и идват по
добри дни. Така мисли и 
директорът Митич, когатс* 
споделя:

* Според Ваше мнение, защо?
- Най-много поради обстоятелството, 

професия не е атрактивна, а работата е тежка и от-.? 
°в°?,на- Т°зи занаят търси работа и само работа. А 

н‘„™те млади се определят за атрактивни и. 
физнчески°труд°^ССИИ’ нетъреещи непосилен '

че тази
особено чувство към хората, 
астие. А смъртта на най-близкцте е 

олети

Изпитвам
варии, а посещава и школата за ученици с 
стопанството в Крушевац. След получаване на 
квалификации през 1964 година във Варварин остава 
още осем години. Една година след 
притежател на собствена каменоделска работилница
?^Гд„Гс^^ЦмВу курс ' * нГй-миГгоТмГп4“ Раб0Та?
Сърджан^^туде^^а^дъщерят^Мад^ченМкада.ос^
новното училище. За нея Димитровград е най- ■<» погълнати от полските работи.
красивият град и семейството на Манич мисли тук ла ‘ ^ ВН .-кед,*» .«* • '®**
се настани за постоянно. След дълги години‘бвряване 
по чужди нехигиенични квартири, най^етне е 'и
работилницата на1 ул“"Нишава"7*1 °И "а»*™р*

сполетяло ги не 
най-страшното 
хората. СЛед това идват при мен и търсят да направя 
надгробни паметници, които са израз на любов и 
вечен спомен към близкия починал човек. С голямо 
чувство на разбирателство се отнасям към тях и 
настоявам напълно да изпълня желанието им, относ
но да га.вградя в камъка, все едно дали е гранит или 
мрамор. ^Затуй най-с$ьзнателно работя тази трудна, 
нехигиеничния пр здравето доста опасна1 работа. Но 
всеки злйаят си има и лоши, и добри особеноадд.

предизвикателство, и вдъхновение, 
з йажйвот. Въпреки че работата е 

,че прахта унищожава дихател- 
упорито, понеже считам, че 
от които живея.

ор Тома. А ето и няколко щрихи 
за неговия портрет: Роден е преди 42 години в с. 
Темско край Пирот. През 1961 година започва да 
работи в частна каменоделска работилница във Вар-

ща*
не

ИИЗ)
сп'|щастие, което може да

това е

- "Йужница” е на път да 
се стабилизира. До голяма 

обаче ще зависистепен това 
и от общото икономическо 
и политическо състояние в 
страната, което в момента е 
силно разклатено. Трябва 
обаче да подчертаем, че през 
изтеклата година
"Лужница” успя Да изпълни 
задълженията си към 
своите доставчици. В 
настоящата' година се

Работилницата на този човсколюбеи 
пяйпт?°а Юбив майст°Р. пожелавам^ му спорна

Щгсъчувствие към покойниците. За трайно у 
5““™“ обаче впечатлението, че този майстор «
стпятнш°иГрад "° свой нач»н изписва трайни « страници на града.

Д-р Слободан Василев

Камъкът за мен е и I 
а ПаЙ-с^гйе и извор 
непосилна нерудна, 

органи,-, аз работя 
т полза на хората,

ните 
съм о

• След идванетоТака казва майст в.новата среда, как ви поиемят 
димитровградчани и как се чувствувате тук?

- Хората са прекрасни, много по-достъпни и по-
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изЛТОВЦИ
ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ИМА ЛИ ЖИВ НАРОД У 

ТИЯ ВИСОК!? ПОДОБРЕНИЕ НА ПОРОДИТЕ

В Бабушнишка община недоходно говедо - бушата -_ - Селскостопанските произ-
съществуват добри условия за заместваме със сименталското водители обезпечават само 20 
развитие на животновъдството, говедо. Специално в нашата 
специално на краварството. община има условия за 
Това отдавна е известно обаче с отглеждане на крави и от 1989 
години не се полагаха година до днес са набавени и

Тази зима Висок не беше 
откъснат от света благодарение 
на пътя, който до Долни 
Криводол 
поддържаше от съответните 
служби А когато се прехвърли 
Видлич, все още покрит със 
сняг, после е по-лесна

на сто от цената на кравата, 40 
на сто субсидира Фондъ т за 
солидарност а 40 на сто - 
Фондът за изостанали краища в 
Сърбия. Селскостопанският 
производител изплаша своя дял 
чрез предаване на мляко а също 
така в срок от 5 години трябва 

- Кои са предимствата на да даде на кооперацията и едно 
сименталското говедо?

постояно се

достатъчно усилия за по- ин- раздадени на производителите 
тензивното му развитие. 8 688 крави, сименталска пор- 
Иапоследък в тази насока се ода 
взимат по- сериозни мерки. С 
някои от тях ни запозна инж 
агроном Вукадин Тодорович, 
завеждаш селско стопанство и 
инспектор по селско стопанство 
към общинската скупщина в 
Бабушница

На отиване към Изатовци се 
отбихме отасвалта и тръгнахме 
по горския път. Наистина пътя 
беше покрит с доста сняг, но 
бяха минали вече тракторите и 
комбето на "Сточар", така че 
надолу се спуснахме сравнител
но лесно. За връщане нямахме 
шанс с "ладата" и веднага 
решихме че ще бъде по-добре да Сточар и изплащат млякото 

Хората негодуват, а когато 
разбраха, че тук е и телевизията 
станаха още по говорливи.

женско теле
- Сименталското говедо, 

това вече добре го знаят и 
нашите производители - дава 
много повече мляко от

- Има ли интерес сред 
производителите за отглеждане 
на сименталки?

- От 1989 година насам - домашното. Средно - по 15-16 
изцкна Тодорович започнахме литра дневно, а дава и повече 
с_ нпбавката на юници за 
разплод. В акцията дейно се 
включиха и земеделските 
кооперации ”Бабушница" и 
”Средорск” и известни резул- средства, тъй като те и досега населението, 
та ти вече имаме. Старото и бяха главната пречка.

Кафене "Залутал пътник”
- Интерес има, но същият би 

могъл да бъде и по-голям. В 
някои местни общности поради 
възрастовия

месо.
сметка никой нс се пита има ли 
жив народ у тия Висок!"

"Има много да се каже и за 
амбулаторията и за рейса ама
да дойде некой от общината па 
лице срещу лице да застанем и 
да кажем" - казва Нацко 
Миланов.

Двамата с парите и занапред 
изплащат млякото, въпреки 
негодуванията на изатовчани. 
Гледам празните равтове в 
магазина и питам магазинера 
защо е така:

се върнем по стария път. - Как се обезпечават състав на 
наличните

условия не се използват.В Изатовци насред селото
само две жени седят на слънце - Ето, сега дават пари за ав- 
пред магазина. Отсреща - густ и септември миналата 
кафене "Залутал пътник", година. Бях запланувал да си 
Вратата е завеяна със сняг. купя печка с тези 4 хиляди 
Очевидно не е отваряно от динара. Сега печката струва 
лятото. Да не зная, че в тази четиридесет хиляди! Кажете в 
сграда едно време беше коя държава има това за литър 
училище, кафенето наистина мляко едвам да купиш една 
личи на нещо нереално в *У™я кибрит, сърдито казва 
идиличния зимен пейсаж Тук Васил Иванов и добавя:

Вълната също сега я плащат. 
Дадохме я когато беше 35, а сега

Кооперация "Бабушница” 
е набавила 560 юници, 
"Средорек” 72, "Любераджа” 

1 26, ”Ерма” в Звонци 21 
I сименталска крава, а по
« селища състоянието е след- 
* ното: в Драгинац са набавени 

56 юници, в Горчинци 47, в 
Д.Стрижевац 46, в Сурачево 
39, в Стрелъц и Проваленик 
по 36, в Калуджерево, 
Братишевац и Камбелевац по 
32, във Вава 27, в Ресник 26, 
в Александровац 23, в 
Дучевац и ДКърнино по 21, 
в Г.Кърнино 19, в Завидинци 
18, в Извор, Стол и Студена 
по 17, в Модра стена 15, в 
Радининци 13, в Бабушница и 
Г.Стрижевац по 11, Войници 
10, Нашушковица и Пресека 
по 10, Богдановац 5, В.Бошш- 
ци, Врело, Ралин, Ракита и 
Киевац по 2, в Бердуй и Врело 
по 1 крава.

"Най-редовно търся стока, 
по 80-100 артикули, обаче не 

с 80 динара. Ако в кооперацията изпращат. Ето, няма основни 
продукти. Няма захар, няма сол, 
бира няма, а цигарите са още от 
миналата година", казва 

трябва, да си търсим човек, магазинерът Александър 
който ще изкупува и плаща на Йорданов... 
време А бе за нас никой не води

снегът още си стои и едва ли 
скоро ще се стопи.

Вътре в магазина 
калабглък Десетина изатовчани 
се натрупали, върху масата, 
отсреща която седят двама от 
земеделската кооперация

не могат да работят както

,!Отивам към амбулаторията 
Каква радост беше когато 
някогашното 
преправиха на амбулатория. 
Направиха и салон, в който и 
пиеси подготвяха младите от 
селото. Днес зградата е 
заключена, някои прозорци са 
счупени. В селото не може да се 
намери човек, който да на кладе 
огъня и почисти амбулаторията 
един път седмично, за да идва 
лекар.

училище

В 12 селища, сред които 
Цървена ябука, ВучидеЛ, 
Ясенов дел и някои други, 
няма нито една, макар че има 
налични условия.

Напускаме Изатовци Преди 
нас и пощаджията замина за 
Криводол. Изатовци остана в 
тихата зимна идила, а 
изатовчани с убеждение, че 
никой не води сметка за 
селянина.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ГРИПЪТ НЯМА ЕПИДЕМИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИзатовци: центърът на АТ.селото

Обаче колкото охрабрява количество овощия и зеленчук, 
фактът, че грипът все още няма както и лекарства от групата на 
тревожен размер, което се антиг.иретиците. Ако и след два 
потвърждава с дневното дена температурата не се нор- 
отсъстване на 20 до 30 ученика, мализира, болният обезателно 
повечето загрижава, че в ап- трябва да потърси лекарска 
тската освен витамин Ц няма помощ.

В Босилсградска община 
грипът все още няма 
спидемически характер. Въпреки 
това, в Здравния дом в 
Босилеград, предприемат 
съответни мерки, болестта да не

БОСИЛЕГРАД

НЯКОИ ОТ МАТРАПАЗИТЕ 

СЕ "ОПЕКОХА” вземе по-широк размер. За какви други лекарства срещу тази 
превентивни мерки става дума? - болест - подчерта д-р Захариев, 
попитахме д-р Васил Захариев, 
специалист- спидсмиолог в 
Здравния дом в Босилеград. - 
Преди всичко благодарение на

Да кажем и това, че най- 
чести "жертви” на този вид грип, 

хора,
сърдечноболни и лица, които 
имат хронически заболявания.

М.Я.

ПОнелегално ипт утвърдената пазарна цена
,и веднага им заплащат, отношение на законопр- 

едписанията за оборот на 
' стока, и по отношение на 
Закона за здравна защита

Поучени
досегашния опит да 
купуват добитък, дето се
казва, за "дребни” пари, и нарушават съответните
матрапазиV вътреш облас^н^оборо^а и. на добитъка. Съгласно 
ността обикалят селата*на Закона за здравна защита
Босилегпа лека обшина. на добитъка. Някои от на онези, които заловихме 
Тук купуват гачеетвен тези матрапази в тази за купеният добитък им е 
доби™ който сдал тою тях твърде бърза печалба, отвзет и продаден на 
препродават въ“ тази зима добре се кланицата в Босилеград
вътрешността на много "опекоха”. Именно с ор- Пена, която, е била в 
по ви^ка пена По този Танизирана и твърде сила.тогава - подчерта 
начиГ бъЪзо и лесно успешна акция цнепе- Любен Богослов, инспек- 

•осъцтастйяват "голяма *™рът' по пазар, в тор полазара 
печалба. Обикновено свдействие със станцията Срещу тези матрапази, 
техни "жертви” са на милицията откриха които до значителна' 
животновъдите в плани- ..каналите на матрапазИте. степен намаляват живот- 
нските сел» и това пре» хванаха и отвзеха 13 глави,.новъдния фонд в 
втората половина' на добитък. * рбщината, ще бъде под-
зимата, >огато храната се . Законопредписанията вигнато и наказателно 
поппивърши, а няма в областта на купуването дело. Същевременно, тази 
откъде да се купи и когато и продажбата на добитъка успешнр акция на инсп- 
поради снега общинските . съвсем са ясни. Всяко екциягга и станцията на 
изкупвателни предпри- '.куйуван'е и* продаване милицията значително 
ятия редко' яавиждат трябва да става на пазар, ще допринесе ад осуе- 
животновъдите. При това за добитък. На всяко друго тяването на тази незЗкон- 
матрапазите предлагат и място купуването и на работа 
по-висока цена от продаването на добитък е

стариЗаболелият от грип, както са 
препоръчва д-р Захариев, да 
мирува- лежи, да ползува 
витамин ”Ц” или в по-голямо

деца,
без да знаят, че пряко

разбирателството на Завода по 
здравна защита от Враня и с 
наше ангажиране навреЦе 
обезпечихме определено

ЕПИДЕМИЯ НА ГРИП СРЕД ДЕЦАТА В Д#ЦИК>ВГРАД

ЕтглЕН ТРИЛ ИМА, лекЖва
«авреме.са ваксинирани. Покрай % • *ТШМ А
това поддържахме редовен кон- Х1Л1У1х\
такт с- възпитателно"* Тези дни ученйчеекмте скамейки • днмнтровг^йЬс1гге училмщ» 
образователните ведомства, жато йсс по.често остават празни. Причината за отсъствие на учениците
ЖъствУвашик т е “завадел! с фак,1‘т’ “ сред деч*тв’ * н »МР*С™ГГ' •“» епндамщ на грип 3*а 
^!н!ци Седмично «ин т?. п“ "н Д*™*Г* «^««горн* ™ Здраани. дом.
вършим контрол и е утвъ- Димитровград, къдсто изтъкват, че ежедневно прегледат и по 150 
рдениге резултати осведомяваме „„щети. Но файдата от прегледите сигурно нс е голяма, тъй като 
компетентните * здравни , „пяката нвма потта никакви лекарства против (рипа. Това стаи 
ведомства. За отделен период ЯС110 „ Н4 „.„„сн-тате н през последните няколко депа броят им я 
ограничихме и посещенията в .мвулаторнятв- нс отслабва, а хората просто*са принудени, Поради 
стационара в Здравния дом, а споменатия недостиг на лекарства дя се обършат към н.роднете 
чрез здравните станции и ам- медицина - топли чаеве и други проверени от поколения домашни 
булатории непрекъснато контак- лекарства. *
тираме е местните общности. А.Т.

М.Я.

9 СТРАНИЦА
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ДИМИТРОВГРАД ОТ 17 ФГ.НРУАРИ ТАЗИ 
ГОДИНА

АКО УТРЕ...НАРОДНИ 
УНИВЕРСИТЕТИ ПРИ 

ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА
енов

ДИРЕКТОР НА 
ЦДРИБРОДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ

Г
Трима родени братя сме ия три страни. 
д пя мята живеем в София и Загреб, 
Третият в Сараево си топли гроба. 
Границата бе една доскоро помежду 
(Змийското единствено число!)

I

ни.

Тези дни Центърът за култура в Димитровград се 
връща на някои активности, конто е провеждал преди 
десетина или петнадесет години. Това са народнигс 
университети или както но едно време се наричаха работ
нически, посредством, които са учеха освен чужди езици 
и разни занаяти. Само тогава все още съществуваха и ос
новните дейности на Центъра - киното, фолклора, 
театъра даваха по две-три премиери.

Поради пенсиониране на 
досегашния директор на
ЦариПродската гимназия за 
изпълняващ длъжността дирек
тор е избран Томислав Гаков, 
професор по сръбохърватски език.

Днес с просто невъзможно да се знае
кой какво разгражда,
кой какво възражда,
правото къде е и неправдата чия е...Тай като досегашният и 

дългогодишен дн 
илище в ,

р на сред- 
гровград - 

гимназия 
от ш.рпи април 

отива а заслужена пенсия, 
Учителският съвет

|рскто
ДимиНОжМеюгг се времената. За киното няма интерес, а за 

фолклора и театъра...Послсдннят все още живее и тези 
дни готви премиера. А що се отнася до споменатите

иото уч 
ЦарибродСкатя 
Минутни Ценков Но и моето сърце превърта в рана 

тоя кръвав югославски кръстоггът, 
който на разпятието качва пак Исуса, 
Казвам,
за да бъда сам пред себе си на чисто:

народни университети да кажем, че Народният универ
ситет "Светозар Маркович” от Белград тези дни започва 
записване на кандидати за оспособяване на спсцмалисгн 
за нуждите на предприятия, дребното стопанство и 
частни лица Става дума, значи, за проперен на практика 
вече начин на образование, с помощта на който най-бз.рзо 
и най-ефикасно се стига до диплома за около тридесет 
професии, с които равноправно може да се конкурира за 
настаняване на работа в предприятията, частните фирми 
или за самостоятелен бизнис. Въпрос е само къде ще се 
провеждат обученията тъй като единствената подходящи 
зала - малката зала - е издадена на чаегно лице за билярд.

зя
изпълняващ длъжност директор 
между четирима кандидати се е 
определил за професора 
сърбохърватски език Томислав 
Гаков. Тази функция Гаков ще 
изпълнява до назначаване на нов 
директор 
нов закон 
и възпитание. Томислав Гаков 

и, от- 
•а па

годишна почивка, а от първи 
април в пенсия.

Кандидати за тази дължиосг 
са били и Любомир Голубонич, 
професор но биологии, Славче Ар
сенов, професор но социология и 
Миряна Алексич професор по 
математика

по

Ако утре нас три граници ни разделят,
аз ще плюя от покруса
два пъти на Запад и веднъж на Изток!

съгласно предстоящия 
за средното образование

пое длъжност на 17 фенруяр 
когато досегашния зами!

За всички сведения заинтересованите могат да сс ин
формират в Центъра за култура Благой ДИМИТРОВ 

(Избор: Богдан Николов)
Забележки- Тримата братя са родени в село Пъртопопинци Димитровградска Веско, живее 

/I Загреб, Детко Петров, писател преди две години почина в Сараево и Благой (автор на стихот
ворението) живее в София

От Центъра още една новина, всъщност пак връщане 
на нещо което е било и преди, а това е, че библиотеката 
работи цял ден от 7 до 18 часа

А.Т. Б.Н.А.Т.

№зЬ(2& Х-МЪ
е

УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СА ПОЛУПРАЗНИ

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ СА 

В ЧАСТНИ КВАРТИРИ
35 ГОДИНИ НА ГОРАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ

ЗАЛЕСЯВАНЕ В 

КЛИСУРСКИЯ КРАЙ
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ В БОСИЛЕГР АДСКА ученици се закриват 

ОБЩИНА СПОДЕЛЯТ СЪДБАТА НА ОСНОВНИТЕ училища 
УЧИЛИЩА КЪМ КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ. РЯЗКОТО 
НАМАЛЯВАНЕ ЧИСЛОТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЕЗИ 
УЧИЛИЩА ПРЯКО ПОВЛИЯ НЯКОЛКОКРАТНО ДА 
НАМАЛЕЕ И ЧИСЛОТО НА ДЕЦАТА В ОБЩЕЖИТИЯТА.

Когато се 
общежитието в Босилеград, 
по-точно за въпроса защо не 
се ползуват капацитетите 
му положението е по-инак- 
во. Обектът бе открит преди 
три години и все досега е 
почти празен. На друга 
страна около 150 сред
ношколци в Босилеград 
живеят трудно в частни 
квартири, 
градската Гимназия подчер-

касае за

Общежитията на основ- 
училище 

Босилеград, Долна Любата 
и Бистър са полупразни, а 
обштежитието в Горна 
Любата вече няколко 
години е закрито. В модер
ното сдание в ДЛюбата сега 
има около 20 деца, а могат 
да живеят и работят около 
80. В общежитието в Бистър 
Дивеят също така около 20- 

ученика,
|апацитетите на обекта са 
^о-големи. В модерния 
•бект в Босилеград, в 
|огото могат да живеят и 
^ботят около 70, сега има 
Кумо 7 деца!

тор на основното училище 
в Босилеград казва, че 
полупразните общежития 
обременяват финансовото 
състояние на училището, 
но че то не може да го мени. 
Тази година, подчертава 
той, са планирали в 
общежитията да приемат 80 
деца- бежанци от Хърватско 
и Словения. Такива деца не 
пристигнаха, но това 
повлия да останат 
непопълнени капацитетите 
преди
общежитието в Босилеград. 
Директорът подчертава, че 
засега не е известно какво 
ще се прави повече да се 
ползуват капацитетите на 
общежитията в селата. За

общежитието в Босилеград 
той предвижда по-сигурно 
бъдеще. Това бъдеще на 
това общежитие обаче зле 
ще се отрази върху работата 
на основните училища в 
общината. Именно, той 
казва, че в общежитието в 
Босилеград ще дохаждат 
деца от онези села, в които 
поради малко число

ното в

В Босиле-

тават, че са раздвижвали 
инициатива в това 
общежитие да живеят сред- 

най-бед-на а ношколци - поне 
ните, но че тя не е приета 
от страна на просветните 
работници в основното 
училище.

всичко на

Сигурно е, че не бива 
модерно изграденият обект 
в Босилеград да бъде празен. 
До попълването му, което 
предвестява директорът на 
основното

Ш Не е трудно да се даде от- 
говор на въпроса защо 
общежитието в ГЛюбата е 
закрито, а защо останалите 
за полупразни, речи си 
Дразни. Миграцията, 
вследствие на която дойде 

рязко намаляване чис
лото на децата в училищата 
вряко повлия няколко-крат- 
йо да се намали и числото 
на учениците от основното 
училище в общежитията. 
Тоше Александров, дирек-

училище, 
капацитетите могат да пол
зуват средношколците. При 
това решаването па 
финансовия въпрос между 
двете училища не бива да 
бъде от 
значение.

Река Ерма се формира в клнсурската кот
ловина от планинските рекички: Меденица от 
към Палющкия манастир, Грубина река от 
Велкова махала, Вучя река от Савинци и Въртоп, 
Грознатовска река от Голема гарина и Цървенска 
река от село Преслап.

Стрезнмировци. Като горски бях задължен да ор
ганизирам трудови акции по залесяване в 
Клисурския район. Работата налагаше дапървостепенно

обиколя и разгледам терена в този край. Няколко 
дни пътувах от Преслап до Цветков гроб и от Руй 
до Въртоп. Разговарях с местните жители, отбор- 
ниците, учителите. С тях на терена направихме 
план по залесяването в следните места: Пажин 
рид над църквата в с. Стрезимиоровцн-над пътя 
за с. Преслап, Стране над с. Грознатовин. 
Граовица в с. Драинци, Лсщар в с. Клисура, както 
и засаждане на тополи край река Ерма.

Първата трудова акция проведе осен* 
годишното училище от Костръшевци, втора1* 
осемгодишното училище от Клисура. И така- 
потекоха залесителните акции в този край.

Като относително малка рекичка Ерма 
минава югославско-българската граница и тече 
през Знсполс в България, после пак минава 
границата и се влива в Нишава.

'пети па населението. 13 1 олемИ

От тогава са минали 35 години. Пейзажът и» 
клисурско украсяват много иглолистни гор11 
I орички. Те са същински паметник на 1х»ра||С,с,|Те 
акции в тези села.

към 
1111 Да 
село Ст.Евтимов
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"Посрещай болестта още при първия пристъп” - Персиус
”Грам профилактика струва килограм лечение” - Н.Пирогов

Да бяхме яли повече зърнени хранителни 
растения /пшеница, царевица, ръж, овес, ечемик, 
просо и др./ нямаше да има толкова^болни хора, 
нямаше да има толкова болести. За да това не е 
празна приказка, ще се възползваме от примери 
па множеството лекарствени рецепти, съставени 
от зърнените хранителни растения, които 
човечеството е открило срещу множеството 
заболявания.

ОВЕСЪТ /ЗОБ/ например съдържи 
белтъчини, необходими за растежа на децата, 
при възрастните изграждат жлезите, мускулите 
везивните тъкани и червените кръвни зрънца.
I ези белтъчини благоприяетвуват на дихател
ните процеси и лекуват туберкулозата.

Минералните вещества у овеса зазадравяват 
костите и зъбите, а фосфорът участвува в 
изграждането на мозъчните клетки у децата, така, 
че ако децата редовно консумират овес, стават 
по-умни.

Зобта съдържи и витамините А,Б,Е и К.
Витамин К, например, е необходим за процесите 
па съсирването на кръвта, а вит. Е за човешката 
репродукция, както и за нормалното протичане 
на бременността.

Всичко това е доказала науката, а какво казват 
рецептите, открити от умни хора и учени. На 
едно място се казва: Водата, в която се вари 
овесът, не хвърляйте, защото съдържи най-цен
ните лечебни и хранителни елементи.

Супата от овес се препоръчва за 
гръдоболните и за болестите в гърлото.

Свареният овес във вода и мляко 
възстановява болните след операция на стомаха 
и червата.

Слаботелесните ще заякнат, ако ядат в малки 
порции кашичка от една лъжица наедро накълцан 
или смлян овес, залят с половин литър вода. След 
като престои 15 минути, прибавя се малко мед 
или сок от лимон. Кашата се яде бавно, с много 
дъвкане.

За освежително питие ще послужат 2 кгр 
овес, 8-10 пъти опран във вода. След това овесът 
се вари наполовин в 3 литра вода и веднага се

прецежда. След охлаждането се смесва с мед.
Това питие освежава и укрепва.

В съвременното диетично лечение е доказана 
ползата от овеса за лекуването на следните болес
ти: циреи в стомаха, заболялото дебело черво, 
жълтеницата, възпалението на стомашната

и докторът Веселякът”

летическия митинг ФИСУ, който стана на 9 фев
руари тази година в София. В бягане на 60 м с 
препятствия наистина в жестока конкуренция, тя 
се класира на 6 място. Но затова пък Слобо^ан 
Бранкович от "Партизан” Белград спечели първо 
място в бягане на 400 м.

лигавица, хроничният запек или пък диарията, 
ревматизмът, бъбреците, кръвообръщението, 
захарната болест, премахването на захарта в 
урината и пр.

Срещу зъбобол: 2-3 шепи овес се вари 
и тази отвара се държи в устата десетина минути. 
След няколко такива повтаряния зъбоболът 
престане.

Върху болните стави в кълките се налага 
топла, сварена във вид на кашичка-зоб. Одстои 
1-2 часа, след което облогът се-тюдменя 
горещ зоб.

За външно приложение сваряваме овсена 
слама продължително време. Отварата 
процеждаме в корито, или във ваната, където вече 
е налята топла вода, годна за къпане. Болният, 
или здравият/все едно/ляга в тази лековита вода 
и престоява около половин час. Изтрива се добре, 
ляга в леглото да си отпочине, а през това време 
изпива една чашка горещ чай от зобени зърна. 
След един час става и си прави разходка на 
въздух.

в оцет
Както ни уведоми треньорът на Деянова 

Александър Марков, този относително слаб

върху 
тя се готви като 

никога досега. Както изтъкна той, до пролетния 
лекоатлетически сезон има около два месеца - 

достатъчно Душица Деянова и нейните 
съотборници от "Железничар” щателно 
подготвят. Инак Деянова тренира троен 
бягане на 60 м с препятствия.

ще

резултат е подействувал положително 
Деянова и за пролетния сезон а

с нов
съвсем

да се 
скок и

М.А.

ВЪВ ФУТБОЛНИЯ ОТБОР "МЛАДОСТ” В БОСИЛЕГРАД

ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПРОБЛЕМ 

НОМЕР ЕДИН
ЧИСТ

За външно приложение с отварата от сламата 
се лекуват бъбреците и пикочният мехур, 
бъбречните камъни и пясъка, гихтът 
/задържането на вода в организма/, ревматизмът, 
чернодробните заболявания, женските болести, 
неконтролираното нощно напикаване, болките в 
стомаха и червата. С отварата се лекуват локал
ните красти и лишаи по кожата, раните, из
морените крака и болните очи.

Кравите ще дадат по-голямо количество 
мляко, и по-качествено, ако всеки ден зобят овес.

РЪЖТА особено е полезна за децата, за да не 
се разболяват от малокръвие, подпухнали вени, 
надути коремчета, белези присъщи на болест 
сред децата, предизвикана от слабата кръв у 
родителите. Ръжта също така се ползва като лек 
срещу неправилното пикаене, сърбежите по” 
кожата, тежкото варене в корема и пр.

Не забравяйте, че ръженото кафе е много по- 
полезно отколкото обикновеното кафе.

Когато напролет ръжта изникне около 10-15 
цм, ожъне се след дъжд и се слага да съхне на 
слънце. През зимата се прави чай, заслаждан с 
мед или жълта захар, който крепи тялото и 
лекува гръдните болести.

Все пак, внимавайте никак да не изядете 
ръжена главня^соято се среща у житата, защото 
е много отровна!

Подготви: Никола Стойнев Цветков

Пролетният футболен полус 
Мсждуобщинската футболна дивизия Враня група 
”Юг”, в която се състезава и "Младост” от 
Босилеград, ще започне към средата на април. 
Безспорно, има достатъчно време за щателни 
подготовки и на футболистите н на останалите 
футболни субекти. Преди всичко на ръководните 
лица във футболния отбор, около обезпечаването на 
финансови средства. Защото те, от формирането на 
отбора, винаги са били един от основните проблеми, 
което до значителна степен пряко се отразяваше 
върху крайното класиране . Какво ще бъде 
състоянието по този въпрос 
състезателна година, отго 
потърсихме от председателя на футболния отбор, 
Владимир Стоименов.

езон граждани и от членския внос. Безспорно е, че с тези 
средства, а въпрос е дали и всичките ще бъдат 
обезпечени, не може да се говори за кой знае каква 
спортна дейност.

Още повече ако се има в предвид че от тези 
средства трябва да се отделят 480 000,00 динара за 
заплати двамата заети във футболния отбор, а и 
другите разходи: ток, изразходването на водата са 
доста високи, така че за състезателните активности 
остават само 3 10 000,00 динара

Опитът чрез бюфета да се обезпечат известни 
средства не даде очакваните резултати, така че и 
занапред главен източник на финансови средства 
ще ни бъде общинския бюджет - подчерта 
Стоименов.

Естетствсно е, че недоимъка на материални 
средства, пряко се отразява върху мотивацията на 
футболистите, а от друга страна няма условие ор
ганизационни и системни подготовки. Те са и 
единствената пречка за работата с младите и тяхно 
състезание в дивизията на юношите, откъдето би се 
попълвали редовете на първия отбор.

пр
во

ез настоящата
р на въпроса

- Нищо по-добро от предходните години. Дори 
сега, ако направим някакво сравнение с 
досегашните години, състоянието ще бъде много 
по-трудно. Така например във финансовия план за 
деловата 1992 година, за потребите на футболния 
отбо 
891
общинския

р сме запланували 951 000,00 ДИ1 
000,00 динара ще бъдат об

нара, от които 
езпечени от 

юджет, а останалите от други 
източници: доброволни дарения на предприятия и

ДИ
бн

М.Я.

"АСЕН БАЛКАНСКИ” ПРЦД ЗАПОЧВАНЕТО НА ПРОЛЕТНИЯ Тредетин” от Алексинац и ако 
успеят да поддържат висока 
форма до края на първенството, 
може и да се осъществи мечтата 
им. Трябва обаче да се има в 
предвид и това, че и останалите 
отбори имат същото желание и 
намерение и трудно ще допуснат 
някой да ги изпревари.

В редовете на "Асен 
Балкански” отново се върна 
Ядранко Христов, един от най- 

брите отбранителни играчи в
димитровградския отбор. Той 
беше известно време на работа в 
митницата в Словения, но се 
завърна в родния град и веднага 
се приобщи към "Балкански”.

Във ФСО-Пирот пролетният 
дял на първенството ще започне 
към края на март и тогава ще се 
види колко и как се е подготвил 
желюшкия г отбор "Партизап”.

ДСтавров

СЕЗОН

ГОЛЕМИ НАДЕЖДИ
водят голяма борба ако искат 
наново да се върнат в по-висш 
ранг, където им е и мястото 
според качеството на отбора

Осъществяването на това 
желание обаче не ще върви 
лесно. Ако в първия кръг 
димитровградчани победят

До започването 
пролетния футболен сезон в 
Междуобщинска футболна 
дивизия, в която се състезава и 
димитровградския отбор "Асен 
Балкански” остават броени дни. 
Първенството започва на 15 март 
и в ход е трескава подготовка, 
защото димитровградчани ще

на

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 6 март 1992 година навършва се една година от смъртта на 

обичания ни син, брат, девер и внукПРОДАЖБА
ПРОДАВАМ 1/2 от 

викендица, състояща се от 
две помещения /20 м.кв./ с 
вещите. Виксндицата се 
намира в Звонска баня, 
между хотел ”Мнр” и 
басейна /върху скалата/.

За справки се обърнете 
на следния адрес: Савич, 
Лола Рибар, Ниш, Тел: 24- 
537

до

КРАСИМИР
ВЕЛИЧКОВ

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ

от село Радейна.

ВЕЛИКОДУШНА 
ПОСТЪПКА НА УИ-Б 

КЛАС

Времето минава но никога 
няма да заличи спомените за тебе. 
Поклон пред светлата ти памет. 

Опечалени: баща Велин, 
Пловдина, брат Ивица,майка

снаха Даниела и баба Гина.

Учениците от босилеградското основно 
училище, чийто класен ръководител е 
преподавателката по география, Елица Анас
тасова, през миналата седмица направиха един 
хуманен жест. Именно, те самоинициативно се 
организираха за събиране на пари за подарък 
на техния другар и съученик Мирослав Иванов, 
който по-дълго време вследствие на тежка 
простуда е на лекуване в Сурдулица.

- Инициативата потече от учениците. Не ми 
остана нишо друго освен да им честитя на 
предприемчивостта и да се приобщя в акцията 
- подчерта Анастасова.

На 13 март 1992 година сс иапръшпвпт 
ДВЕ ГОДИНИ
от смъртта на нашия мил и никога пепрежалим баща ТЪЖЕН ПОМЕН 

На 22 февруари 1992 година се 
навърши една тъжна година от 
ненадейната смърт на нашия мил 
н незабравим съпруг и баща

АРСЕН
ПЕЙЧЕВ ДИМИТЪР 

МИТОВ - МИКАиинициативатаБезспорно, 
предприемчивостта на учениците от VII- Ь, е 
човеколюбие, което заслужава внимание Още 
повече че става дума за момчета и момичета от 
дванадесетгодишна възраст и че не рядко 
благата дума и хумаността могат да бъдат най- 
силно лекарство. От събраните пари те купиха 
скромен пакет-подарък, с който изненадиха 
своя другар-съученик и от сърце му пожелаха 
успешно и бързо оздравяване и завърщане в 
училищните скамейки.

Гоиндол,село
Димитропгрпдско

На тази дата и 10 часа на 
гоиндолскнге гробища ще 
дадем двегодишен помен.

от
от Димитровград

Поклон пред светлата му
памсI! Опечалени: съпруга Полина.

множество роднини.Вечно скърбящи: 
Мира и Слободии

СИН Деян И 
блнзкн н познати.

М.Я.
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
I

КАРИКАТУРЕН
ЕКРАН

ПОЩЕНИЙО Е 

БЕТЕР ОТ 

БУДАЛА
* БЕЗ ДУМИ

Знам я ка се пай тури границата 
четиресе и пета година сума наши 
сслянье из овия села шо са продаде 
границата Се исельия у България Имото 
и зградиге им останал тука, а ние тегай 
гладни за земя се потепаме да го 
раздельимс. Караме се, пцуаме се, грабна 
кой коку може Оно имото си е чужд ама 
ние го користиме, плащаме му даноко, 
наше е.

Ка биде пръвио премер, нам коя 
година беше, тия шо бея по-итрите, они 
се дскларисаат како власници. Праша те 
тегай инжинеро чия е тая ньива, моя е 
И твоя си остане А мене ка ме праша, 
реко не; това дотука ми е бащиния, а 
ньивата у Куса падина, ливадата у Локва 
и корията у Смръдлян са си на Ристакьия 
Мацано у България Верно я гъи работим, 
ама не са мои. Що си е право, право е

После се кара-вара излезна закон за

ОТ ЦИКЪЛА ”С ПОВОД...”

ЕДИН

ЦАРИБРОДЧАНИН

Колко хубав е този свят!
тия имоти да се национализират, значи 
да станат друшвени. Оно ка помислиш и 
тека треба да е Защо? Зашлямил некой 
десет декара кория, съга земе та я исече, 
продаде дръвата, земе си неколко 
милиарди суа пара и си накриви калето. 
Ни наследил, ни купил, ни се мучил.

И тека изпадна дека ние що си казаме 
пощено сме биле будали. Там у катастаро 
сме декларисани како корисници и сега 
че ни го национализират како бела рода. 
"Власциците" никой не гьи закача. Кой 
съга че иде да иследуе коя ньива чия е 
била преди педесе годин! Оно си има 
закон за тая работа, ама нема кой да го 
спроведе

А овия ”власниците” како осетия дека 
се донесе тай закон, съга че се потрошат 
додека исечат кориите Исечат, продадат, 
турат си парите у джеп и после отидат у 
катастаро та се откажат от парцелата за 
сек случай. После ни лук яле, ни на лук 
мерисале. Те тека се богатат от 
друщвената своина. Ама ка нема кой да 
поведе ред

Ая че си повлечем како куче коска Ка 
сам си улав. Оно ете защо викаят: 
пощенийо е бетер от будала.

На мен пълно ми мешето 
на хубава работа ми е детето 
на мен топло на сърцето.

Колко хубав е този свят!
Колко хубав е този свят!

На мен пълно ми мешето 
на хубава работа ми е детето 
на мен топло на сърцето.

Аз в историята влизам 
с голяма слава, макар и чужда 
и марсианец ще ставам 
ако имам нуждаКолко хубав е този свят!

Колко хубав е този свят!Всеки мене ме познава 
с дълбок поклон поздравява 
на мен всичко се удава Какво повече ще трябва 

на човек от Цариборд 
какво от това, че се отказва 
от баща, майка и род

Колко хубав е този свят!

Аз разрешавам и забранявам 
аз възнаграждавам 
и награди получавам.

Колко хубав е този свят!

На мен пълно ми мешето 
на хубава работа ми е детето 
на мен топло на сърцето.Колко хубав е този свят!

Стоимен Шляпарата
Хиляда и едно ”ов ” 
менявам за едно "ич" 
и грижа не ме е хич.

Зоран Т. ДИМИТРОВ СТЕФАН МАНАСИЕВ

ЕПИГРАМИ
м. ПЕТРОВ О(Щ ШШЛШ ®Ш&(Ю ’ДРЕБНО” СТОПАНСТВО Направи ме, Боже, 

да прелитвам дай ми дар 
като пея сам-самнчка 
па кръстовища без фар.
Над коли по тротоар -
да не чакам с напрежение
пред автотранспортно учреждение...

птичка

4Г) М2ТРУВЯМЙ) \<х\ »/че &димитроВ^ 
ГРАД ИМА ТГОВРЧ6- 

Фирми,,, >
Отколкото 

що ИМ\А 
-уЖИТРЛИ-/(Арагстор

У Направи ме, Боже, месец, 
че да имам златен зъб, 
да не чакам по цял месец 
в списък да ме вредят - 
пломбичка да ми залепят. 
Да не търся - ако може 
с връзки и заобикалки 
босилеградскн зъболекари 
при болки...
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