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„ _ партията му са финансово
Коментирайки въпроса, в самостоятелни от чужбина ' и 

който се посочва, че СПС се зиул, че е последователен' в 
етикетира^ като болшевишка изказването на политическото си 

- партия, Милошевич казал, че мнение Той не ,
болшевизмът принадлежи На мисленото си Като някои негови 

миналото на един друг народ и опозиционни колеги, които днес 
на едно друго време и че този говорят едно, а утре друго”, 
израз напълно неоснователно, На „огат ли
навярно в последно време, се отношенията с Германия да 

_ станат нормални Милошевич 
отговорил, че могат ”при 
условие Германия да провявява 
добри намерения или да не се 
меси в нашите

]
ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

НОВИЯТ "ЗЕЛЕН ПЛАН” МОЖЕ ДА ПОЧНЕСЪЗДАВА СЕ 
НОВА 

ЮГОСЛАВИЯ
изгодни

КРЕДИТИ ЗА 

СЕЛЯНИТЕБезспорен факт е, че втора, авноювска - Гитова 
Югославия се разтуря. Вътрешните сили 
сецеоюнмзма и национализма и - външните на 
хегемонизма и реваншизма разорават държавата, 
която изживя своята седемдесетгодишна история и бе 
спечелила завиден авторитет в Европа и света. 
Югославия изчезва от картата на Европа по един 
много драматичен и трагичен начин - с война, 
разрушения и големи страдания на сръбското 
население в Хърватско, което изживява втор геноцид 
през последните петдесет години. Пряко и косвено в 
този геноцид пак участвуват актьорите от Втората 
световна война: хърватските националисти и верните 
им приятели от оста Рим-Берлин.

Световната общественост чрез Обединените 
нации и ”сините каски” се нае да помогне мирното 
разрешаване на югославската държавно- политическа 
криза, преди всичко да се защити сръбският народ в 
тази република. Да се погаси военният пожар, който се 
заканва да се разшири и вън от границите на

Две от шестте републики - Сърбия и Черна Гора 
- решиха да се обединят в една обща държава, трета 
Югославия, която ще бъде продължение на 
досегашната, която се дезинтегрира и изчезва като 

логично и исторически 
Гора като победителки в 

световна война се обединиха през 1918 
година и сложиха основите нановата държава 
Югославия. Към тях се присъединиха славянските 
територии в разпадналата се Австро  унгария - 
Словения, Хърватско и Босна - и в отоманското 
царство - Македония и Косово.

И каква ирония на историята имаме сега? 
Гробарите на днешна Югославия са тъкмо онези, 
които във войните от 1912-1918 година фактически 
бяха освободени от основоположниците на

на

Тези дни започна практична реализация 
”зелен план” за възобновяване и засилване 
агрария бюджет селото. В

Сърбия се обезпечават 1,6 милиарда 
динара за подобрение на селото. С други думи, 
изгодни кредити преди всичко за селскостопанските 
производители и за фирмите, които се нуждаят от

животновъдството,

вътрешни 
I работи”. Той казал, че "често 
г приема дипломати от Европа и 
I. цял свят”. Коментирайки 
,В. въпроса дали е точно, че

Ш-■

касае се за

средства
овощарството, производството 
туризъм. С една дума за всичко което ще подобри живота 
на село.

развитие
| американският посланик с 
| месеци е чакал да го приеме 
| Милошевич, понеже уж му се 
I сърди
I изявления, председателят на 
К Сърбия отговорил:
• "Точно е, но не става
| дума за сърдене. Смятах, че е 
1 направил недопустим личен 

намери в речника на някои наши жест> отказвайки да присъвтвува 
новокомпонирани демократи”. на тържеството на Газиместан 

"Сърбия понастоящем е още повече, че там беше 
уредена като многопартийна целокупното 
парламентарна република, а това югославско ръководство и 
устройство няма нищо общо с повече от членовете на 
болшевизма” - казал Милошевич дипломатическия кор”. 
и добавил, че СПС е казала На въпроса съществува
становището си към миналото ли таен договор с Туджман по 
на Учредителния си конгрес въпроса за териториите, на 
през юли на 1990 година.

Председателят

РЯ 
рр**" :МПредимство при получаването поради неговитена кредити ще 

имат стопаните в хълмисто-планинските и изостанали 
краища, младите селяни, които по градовете остават без 
работа и желят да се върнат на своите имоти и селско 
стопанство.

В пласмента на тези средства предимство имат 
предлагат най-добри услобанките

селскостопанските труженици. Като 
"Агробанка”.

които на
такава. То>ва решение е 

Сърбия и Черна
се наложи

правилно.
Първата Тази го; ”Агр обелка” по-голяма част от тогавашно

средствата ще даде за развитие на частния сектор. 
Запланувано е 53 на от средствата да се дадат на частни 
лица, а останалото смесени и обществени фирми. От 
година на година този процент ще се увеличава за сметка 
на частния сектор.

”Агробанка” е една от банките, която ще пласира 
средства за съживяване на селото. От своя потенциал и 
от средствата на републиканския бюджет тази банка през 
1992 година ще отдели около 2,6 милиарда динара. За 
заинтересованите е най-важно, че лихвата в тази банка ще 

сто месечно, което в сегашните финансови 
обстоятелства е няколко пъти по-малко от редовната 
месечна лихва. Ако имаме предвид темпа на инфлацията, 
тогава кредитите, които се предлагат на земеделците и 
останалите са твърде изгодни.

които живеят сърби в сегашните 
на хърватски граници Милошевич е 

Сърбия удостоил с отговор и отговорил: "Не съществува”. На 
въпросите на читателите, които въпроса намерил ли се е някога в
се отнасяли за живота му. На дилемата дали сърбите и
въпроса пречи ли му това, че той черногорците са два народа 
принадлежи на социалистите, а председателят на Република 
съпругата му членува в СК - Сърбия отговорил, че по негово 

Югославия мнение "не е спорно, че това са 
Милошевич кратко отговарил с два народа, но два твърде близки 
”да”. В рамките на отговора на народа”, 
редица въпроси от лично 
естетство той казал, че освен евентуалната независимост на 
семейната къща на съпругата му Македония той казал, че в това 
в Пожаревац, няма никаква вила. отношение Сърбия има "чисто 
В Пожаревац, 'както казал, становище”:

лятото

Югославия- Сърбия и .Черна Гора. А нейните 
създатели са Сърбия и Черна Гора, които влезнаха с 
комплектни атрибути 
държавност, граници, 
дипломация и пр.

Няколко месеца вече в републиките Сърбия и 
Черна Гора интензивно се работи върху учредяването 
на нова, трета Югославия. Двата народа /за мнозина 
това е един народ, или два много близки народа/ вече 
се изясниха да живеят заедно в една обща държава. За 

вече е изготвен един общ проект за

бъде 2,5
на признати държави: 
войска, законодателство,

движение за

Във свръзка
целта
преобразованието на досегашната нова Югославия, 
документ под заглавие "Основа за уреждането и 
функционирането на Югославия като обща държава”.

”Ако гражданите насъспрекарва
семейството си, а съпругата му Македония решат да живеят 
настоява ”да се дружат с хората, самостоятелно 
с които са се запознали, както Югославия, Сърбия ще уважава 
казва тя, преди политиката", това решение. Аз не мисля, че 
Съпружниците Милошевич в Сърбия е дала нация и република 
свободното време взаимно се на Македония” 
посещават ”с най-близките си Милошевич. 
другари”, а най-често разговарят 
с децата си Мария и Марко, кризата, според Милошевич, е 

На въпроса защо е необходимо да се увеличи 
откупил тъкмо къщата, която е производството и износът, да се 

въведат ригорозни икономии в

Основните политически определения в този 
документ са достатъчно ясни: от принципите, върху 
които ще се създаде нова Югославия и заплануваните 
компетенции на съюзната държава до нейните органи 
- скупщина с две камари, президент на републиката, 
правителство, конституционен съд и сьюзнен съд 
Вече в началото на този документ е казано, че общата 

обезпечи континуитета на Югославия.

отвън

заявил
държава ще
Предвижда се знамето да бъде досегашния триколор 
без идеологически знаци, химната да остане ”Хей, 
славяни”, гербът да бъде съвсем нов, също без 
идеологически елементи, а главен град Белград.

се властта да ле бъде

За да се преодолее

Също така, I редвижда 
съсредоточена в съ.озните органи, така че големи 
компетенции биха имали републиките: в планирането 
на стопанското развитие, докаго уреждането на 
икономическите отношения ще бъде предоставено на

насърчават

Ферма в една земеделска кооперации в Шумаднн адаптирана за председателя на 
Сърбия,
отговорил, чс "къщата, в която 
вече трета година живее със реализират 
семейството му мито е инвестиционни проекти, 
построена, мито е адаптирана за "За преодоляване на
председателя па Република кризата преди всичко е 
Сърбия, пито пък е имала необходимо да, оцелее мирът и 
характер на резиденция, за което Сърбия да намали огромните 
впрочем не е подходяща", разходи за издържка на 
"Къщата е построена към края бежанците и за помощ на 
на шестдесетте години и през сърбите вън от Сърбия, с които

обременена

иМилошевич е администрацията
обществените дейности и да се 

крупниИнтересът за тези кредити е много голям. Още 
повече, когато хората знаят чс иде имат възможност 
кредитите да отплацдат в натура, то есг със 
селскосгопанска продукция. Опитът говори че за 
селскостопанските производители това е най-прост и 
най-чист процедура и отношение с кредитора.

Но, по всичко личи, че мнозина селскостопански 
труженици не са достатъчно осведомени за тези кредити. 
38 тази толкова важна дейност няма почти никаква 
пропаганда, така че може да се случи кредити да вземат 
по-снаходчивите, които се разбират във финансите и 
подобни работи, отколкото в самото селскостопанско 
производство. л»

закономерности, ще сепазарните
интеграционните връзки между предприятията в 
републиките. Съюзната държава иде се грижи за 
регионалното разпределение на производителните 
мощности с цел за по-ускор<?но развитие на 
изостаналите райони в републиките.

В компетенция на съюзната държава би били 
следниге облаеги: правата на гражданите, външната 
политика, отбралата и сигурността, единният пазар, 
валутната система и друго, за което би се решавало в 
съюзната скупщина /в съвета на републиките/.^

Във връзка с дипломацията има мнения, че 
покрай общите посолства всяка република, ако е 
заинтересована, може да има и свои стопански и друд и 
представителства, а във връзка с отбраната и 
сигурността изглежда, че освен единната армия и 
съюзна полиция, всяка република би имала и 
собствена полиция и 'териториална отбрана.

пре*
ГОДИНА

целия период е ползувана в беше 
рамките на жилищния фонд на последната 
град Белград и, колкото му е Премахването

била икономическите санкции на ЕО 
също с важна предпоставка за 
стопански възход” - казал между 

Кого от опозиционните другото председателят на 
лидери най-много уважавате? - Сърбия Слободан Милошевич, 
попитал един читател, а отговаряйки на въпроси, които 
председателят на Сърбия са му задали читатели на 
отговорил: списание "Илустрована

- Най-много уважавам политика".
Шсшсл, понеже смятам, чс той и

»
Този път няма да се позволи парите за увеличение 

на селскостопанското производство да отидат за друга 
работи, като преди двадесетина години /първия ”зелси 
план”/, когато вместо в селското стопанство част от 
парите бяха отишли за купуване па автомобили, 

и подобно. Сега пък ще се води

известно, никога не е 
собственост на Републиката" - 
казал Милошевич.

изграждане па 
сметка изгодните к ред ига да се вложат изключигелно в 
това, което е най-необходимо и за което са предзначени - 
в селскостопанското производст во.

на май да бъдеПредвижда се до края 
изработена коиегизунията на новата държава.

______________ Г"ж- Гт ад /Според ТАНЮГ/



АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛН'Шоуално* -

СРЕЩА НА МИЛОШЕВИЧ С
МИЦОТАКИС И САМАР АС

ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И ЮГОСЛАВИЯ

ХОЛАНДЦИ И 

ФРАНЦУЗИ 

ПРИСТИГАТ В КРАЯ 

НА МАРТ

Гърция Попитан
председателят на Република Слободан Милошевич се председателят на Сърбия 
Сърбия Слободан срещнал и с министъра на ше бъде посредник между
Милошевич направи частно външните работи на Гърция Атина и Скопие Самарас 
посещение в Гърция, където Адонис Самарас. В отговорил: 
се срещна с най- отговорни разговорите била "Господин
ръководители на тази извършена размяна на Милошевич беше отделно 
страна. В Атина Милошевич мнения във връзка с питан по този въпрос, макар 

разговори с актуалиата международна че на връщане за Белград 
председателя на гръцкото обстановка и подобрението ще мине през Скопие, но ми

между каза, че няма да има среща с 
Киро Глигоров, председател 

Шефът на гръцката на Македония.” 
в региона и дипломация Самарас заявил Атинските средства

~ между другото, че за масова информация 
с разговорите, които водил с предават думите на 

председателя на Сърбия Самарас, че с председателя 
най-важните слободан Милошевич били Милошевич разговаряли 

въпроси, обсъдени всички аспекти на ”П0 всички въпроси - за 
югославската криза

даливТези дни посещение

води

ПрезV-** 61 у последния ОН, н> "сините каски", като /участие в разноските за 
мартовскн уйЛнДВ Югославия помощ се дава да разполагат с операциите/ 
ще пристигнат първите войници 10 товарни и пътнически умиротворителните сили е 
под знамето на Обединените железопътни композиции за предложен безплатен автобусен 
нации. Според информации от превоз от Бар до крайното превоз за 5000 войнжш до 

на мссторазпределсние.
Като

правителство Константин на отношенията 
Мицотакис във връзка с Сърбия и Гърция, 
актуалното политическо 
положение

на

отношенията межлу двете 
страни. Констатирана 
висока степен на съгласие

близки 
комитет 

сътрудничество с ООН, на 2в 
март ще пристигне холандския 
батальон, а на утреден и група 
френски войници, конто ще 
действуват в логнстнческата 
база в Банялука.

Инак за пристигането и 
разместването на останалите 
сили на УНПРОФОР и

местата, в 
контрибуции разпределени.

сакоигоизточници,
Дьр за

по
политически 
както и взаимен стремеж за 
по-успешно развитие на 
междудържавните 
отношения.

В развитието на положението 
Балканите,пред на

Самарас пристигането
казал, че разговорите с умиротворителните сили 

са Милошевич били засегнати

кратко изявление 
журналистите

за
на

Разговорите
подени на международните контакти,

в момента се ИА 
света,

дух
традиционно приятелство които 
между Сърбия и Гърция, провеждат 
както и на пълно доверие,

в ОН в Югославия, за 
мисията на португалския 

Кутилйеро, 
Босна, по

в посланик
специално тези в рамките специално за 
на Европейската общност, въпроса за наследника на 
чиито
външните работи на 6 Сърбия и Черна Гора”.

33 април отново ше обсъждат
и* и телевизия с

внимание следяха частното 
посещение на председателя 
на Сърбия в Гърция.

по-нататък са в енла по-ржно 
утвърдените дати > войските 
започват да пристигат около 5 
април, а окончателното им 
разместване ще стане към 25 
април.

което съществува между 
двамата председатели, се 
изтъква в края на 
съобщението 
разговорите.

относно зана Югославияминистри

Гръцкият печат радио 
голямопризнаването 

На втория ден на независимостта на някои
републики.

Макар че югославската 
страна югго във военната, ннто 
във финансовата конструкция

неофициалното си югославски

Генерал- попюлковник Сатиш Нам биярумиротворителните операции на /Танюг/

Бон и неговата партитура в 
КЕБС едва дочакаха момент 
да поставят въпроса за 
легитимитета 
Югославия и пряко да 
поставят 
югославската делегация 
"кого тя изобщо застъпва”.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО В ХЕЛЗИНКИ
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРАВОСЛАВИЕТО И КАТОЛИЦИЗМА ХЪРВАТСКО И 

СЛОВЕНИЯ 

ПРИЕТИ В КЕБС

и

НА НАИ-НИСКА ТОЧКА СЛЕД 

КРЪСТОНОСНИТЕ ВОЙНИ
на

въпрос на

ПРЕЛОМНО ЗНАЧЕНИЕ 
ИМАШЕ ДЕЛЕГАЦИЯТА 

НА САЩ
Колко съгласието във 

връзка с приемането на 
Словения и Хърватско е 

предварително 
подготвено в резултат на 
всеобхватна 
координирана офанзива на 
германската дипломация - 
толкова изясняването по 
исковете на Македония и 
БиХ можеше да предизвика 
криза: не само България и 
Турция, които ги признаха 
като независими държави, 
но и Австрия и Унгария, 
Руската Федерация и 
Албания наблягаха тези две 
югославски републики да 
получат макар стату на 
наблюдатели. Турция и 
България търсеха от 
останалите делегации да се 
изяснят защо спрямо тях 
имат по-инакви мерила, 
отколкото спрямо
Хърватско и Словения. 
Австрия дори инсистираше 
на КЕБС да се вмени в дълг 
Македония и Босна и 

да "приеме 
време на 

Хелзингската конференция”.
СБ.

истина, обич, духовно мисионерска област, 
единство и самобитност къдет0 трябва да се въведе 

православието
на черквата, а не със сила, 

злини и лъжи.
Епископ

Православната 
черква ще отговори на 
предизвикателството с на 
униятство

Първата част на 
първата среща на Комитета 
на високите функционери 
на КЕБС - която завърши с 
решение Словения и 
Хърватско да се приемат за 
пълноправни членове на 
тази

решение за глобалните 
проблеми, че преговорите 
за бъдещето на Босна и 
Херцеговина 
резултати, че преговорите 
за бъдещата федерация на 
Сърбия с Черна Гора 
навлизат в заключителна 
фаза и че всичко това не 
трябва да се довежда под 
въпрос с частични решения. 
Толкова повече 
Павичевич - защото това е 
противовес с досегашните 
становища на КЕБС самите 
югославски народи и 
техните републики да 
решават за своята съдба. 
Когато обаче попуснаха 
пред германския натиск, 
югославската делегация 
имаше намерение да 

въпрос
гаранциите, дали процеса 
на разрешаването 
югославската криза не ще 
бъде застрашен.

Дори и американците 
чиято делегация инак и 
фактически само на думи, 
както и някои други, даде 
подкрепа на югославската 
делгация, 
рискованата крачка, защото

и католицизъм.
Участниците
цариградския събор също 

Ириней се противпоставили на 
да казал, че на срещата в стремежа на Ватикан за 

след Цариград се разисквало и изравняване 
на за появата на разкол в православието

и комунизма, относно както

в
православните 
вероизповедници, които 
Ватикан започнал

дадоха
било

инаосъществява 
разгрома
тоталитарните режими в самото православие

е изтъкнал на изтъкнал, че на Сръбската каза епископ Ириней на 
пресконференция на 17 православна черква било тезиса, че православието е 
март един от участниците отдадено признание за синоним на миналите 
в цариградската среща на повторно обединение с времена, 
православните
бачкия еписком Ириней вероизповедници, а на 

всички
Епископ Булович групи в

че свят било отправено 
Православната черква на възвание за единство, 
подобни становища на 
Римокатолическата

организация,
исканията на Босна и 
Херцеговина и Македония 
да бъдат отхвърлени 
представлява изненада само 
дотолкова, доколкото още 
веднаж се показа колко 
Германия е упорита в 
осъществяването на своите 

Нейната 
господствуваща позиция се 
вижда и там дори когато 
американската делегация, 
макар и въз основа на 
иструкциите от Вашингтон, 

своето
първоначално становище в 
КЕБС да се приемат или 
четирите, или нито една 
република, а накрая и сама 
се съгласи 
което Германия 
по-рано.

а
с

света
заяви

бачки
Ириней изтъкнал, че 
Римокатолическата 
черква и фанатичните 
кръгове в нейните редици 
са тези, които са се 
отклонявали от принципа 

се на диалог, обич и истина 
съзнателно 

духа ва 
ватикански 

който 
черква 

означена като

Епископчеркви, американските
планове.Булович разколнически

православния
подчертал,

Цариградска та 
среща остро 

някои противпоставила
промени постави заичерква

протестантски черкви ще стремежа на 
отговори
Евангелието, значи с да

и на
Ватикан принизявали 

втория 
концил, 
Православната 
била

АМЕРИКАНСКИЯ сестри нека.

на
съгласно православните простори 

третира накато с решението, 
навести

МОМЧИЛО ТРАЙКОВИЧ ПРИЕ 
КОНГРЕСМЕН УИЛИЯМ ЗЕЛИФ Словения

Хърватско получават стату 
па членки на КЕБС, а на 
БиХ и Македония това 
стату не се позволява, дори 
ни като на наблюдател.

Този изход последва 
въпреки почти общата 
подкрепа
аргументацията на шефа на 
югославската 
посланика 
Павичевич,
свеждаше на
предложението решението - Признаването на Македония е един от 
по искането на четирите «аи-големите успехи на нашата външна политика - 
югославски републики да ^явил българският 
се отсрочи до окончаването 
на югославската криза, не 
по-дълго^ отколкото ще 
продължи четвъртата среща 
на континуитета на КЕБС

и Херцеговина 
още по

ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА отправено

ШИПТАРИТЕ НЕ СА
.-'ЗАСТРАШЕНИ ж°е^™0° за 6"™ог с

Председателят на Комитета за човешки права в т^ическата
Скупщината на Сърбия за Косово и Метохия Момчнло Трайкович 7, ВЪРХУ основите
приел на 22 март в Пришила Уилиям Зелиф и сътрудниците му. ^ ство, за което се 
Говорейки за ак|гуалното политическо положение в покрайнината рП1^ЛВа Ватикан.
Трайкович изтадшал, че положението в нея би било много скоп Ириней
по-добро, ако АМерика каже на шиптарите, че от "република 
Косово" няма нищо. Тогава и шиптарите биха се заловили с работа 
и за държавата Сърбия би било много по- добре.

- Ако продължат да нарушават законите на държавата 
Сърбия и не зачитат нейната конституция,' ще бъдат третирани намиРат на най-ниска 
като аншдържавен елемент, както се прави навсякъде в света. точка след кръстоносните

Трайкович също казал, че в покрайнината цг шиптарите не в°мни. Той счита акцията 
са застрашени човешките права, но те търсят "преко хляб погача”. р° униятство от страна 
Днес те се отказват от своето право на образование и настаняване “имоштолическата 
на работа. Бунтуват се н доказват мнимата си застрашеност пред 
света, защото Броз им обещал стату на народ и присъединяване на експеР**мент, вдъхновен 
Космег към Албания, но за такива искания на шиптарите нито от идеята на
едно ръководство на Сърбия никога не ще разисква, изтъкнал кРъстоносните войни.
между другото Трайкович 1Танюг1

навестяваха

ЖЕЛЕВ: ПРИЗНАВАНЕТО
НА МАКЕДОНИЯ- УСПЕХ 

НА БЪЛГАРСКАТА 
ПОЛИТИКА

на

делегация 
Владимир 

която сеизтъкнал,
отношенията
православието
католицизма

че
между

и
днес се тавт председател Жельо Желев в

та"ГгодИш,аКОеТ° Предава 6ь™'»Р«*я печат на 23 март

ппи шя*»!!!!!™ Ж<^ев’ слеД Обединяването на страната

разместването на силите на к, ^ р€шения Да подчинява на това.”
ООН, че Брюкселската ™^РИЯ * ПЪрвата страна, която на 15 януари
конференция обещава ново Д На пРизна независимостта на Македония.

____________ /Танюг/
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ОТ ВТОРАТА РВДОВНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

НАЙ-СКЪПА 

ДОСЕГАШНА СЕИТБА

СПОР-ЕД ДОГОВОРА НА ЛИДЕРИТЕ НА ТРИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРТИИ В БИХ

ЕДНА ДЪРЖАВА, ТРИ 

ГОСПОДАРА
„ БОСНА ** ХЕРЦЕГОВИНА ЩЕ БЪДЕ ДЪРЖАВА, СЪСТАВЕНА ОТ ТРИ 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ ВЪРХУ НАЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП. РАЗГОВОРИТЕ 
ПРОДЪЛЖАТ В БРЮКСЕЛ НА 30 МАРТ ЩЕ

ПАК ДА СЕ
През миналата седмица в Сараево 

приключиха разговорите на водачите на 
трите национални партии в Босна и 
Херцеговина, в които 
координаторът в Европейската общност 
Хозе Кутилйеро, португалски посланик. 
Кутилйеро след постигнатия договор 
заявил, че е постигнато споразумение за 
бъдещото устройство 
обосноваващо се 
документ от Брюксел под 
"Изявление за принципите за новото 
конституционно устройство на Босна и 
Херцеговина”.

конституционното решение който ще бъде 
предложен на Скупщината на БиХ. Ще 
бъде произведен и референдум, 
народите да се определят към коя част да 
се приобщят, което също така ще 
под международен контрол. Разговори за 
войската ще се водят по- късно. По-късно 
ще последват и разговорите за валутата. В 
разговорите е

на коготоучаствува иНа проведената механизация до липса на емисия/. Когато пък се касае за 
неотдавна двудневна сесия на минерални торове. Подчертано онези, които не са обезпечили 
Народната скупщина на Сърбия че поради низките достатъчно количество нафта,
вниманието на народните изкупвателни цени на министърът каза, че в такива 
представители и обществеността селскостопанските култури случаи те трябва да се обадят 
привлекоха два въпроса: хамбарите са пълни с пшеница или на "Югопетрол” или на 
реализацията на плановете за Отговаряйки на Министерството и проблемът
есенната сеитба, състоянието на забележките на едно число Ще бъде решен. 
посевите и подготовките за народни представители д- р Ян От дългосрочните акции

пролетната сеитба „ Кишгеци каза, че подготовките в селското стопанство Кишгеци
здравната адн.ита“кона 3313 пР°летната сеитба главно посочи програмата и конкурса за 
населението в на успешно са проведени, ревитализация на селото, както
Върху отчета за пм ™/бЛИКЗТа0безпечена е навта> и това по и започналата подготовка на 
есетата г^^зиране на намалани цени, обезпечени са модела за паритетни цени в 
информацията и компоненти за производство на селското стопанство. Именно,
за нагтъпват-л-,П0ДГ0Т0ВКИТе изкУствени торове и за защитни цените на селскостопанските 
сеитба пролетна сРеДства на билките, но тази стоки, според този модел, би
В пазиг^н^ба1108646 ДуШИ' сеитба’ каза Кишгеци, досега е трябвало да се меняват в 
ппврчр пгълБп Ряха посочени най-скъпата През тази пролет зависимост от цените на 
изппяврнм ЛСМИ ПрСД които 03 трябва да се засеят 2,5 милиона минералните торове 
пт(~пг," селскостопанските хектара и за това са необходими останалите разходи, 
производители - от недостига на 160 милиарди динара /от това 64 
гориво, резервни

стане

БиХ,на подчертано, че ,ресора на 
външните работи ще бъде "тричленен”, 

от трима, които след
върху известния

название: т.е. съставен 
определено време ще се меняват.

Този документ
представлява основа за нови договори, 
които ще последват казал той. При това 
заявил, че е необходимо да се дефинират 
още някои аспекти.

Разговорите за БиХ ще продължат 
ма 30 март в Брюксел. Радован Караджич, 
пидер на СДС след разговорите каза, че 
БиХ изведнаж е направила голяма крачка 
напред. Успя, каза той, всички спорни 
въпроси да отсрочи за по-късно, а да 
приеме елементи и принципи, върху които 
да се устрои нашето бъдеще. При това той 
казал, е недвусмислено, че ще има три 
БиХ, без оглед как те ще се наречат, 
три БиХ обеновани върху 
принцип, разбира се като при това се имат 
в предвид икономическите,
географическите и други критерии.

Според споразумението на водачите 
на СДА, СДС, ХДО БиХ ще бъде държава, 
съставена от три съставни части, 
обосноваваща се върху национален 
принцип, включавайки и икономическите, 
гражданските и други Всички спорни 
въпроси ще решава Конституционният 
съд на БиХ под международен контрол. 
Ще бъде изготвен и проект за

и това 
национален

И

Приетият Закон за 
здравна защита, както това 
посочи д-р Никола Митрович, 
министър за здравно дело, за 
пръв път ясно дефинира 
основната здравна защита. 
Според този закон гражданите са 
в позиция да се грижат за 
здравето си. Законът не признава 
капацитетите, но ефектите в тази 
защита С него е регулирано 
всички облици на собственост в 
здравното дело да бъдат 
равноправни. Митрович каза, че 
за мрежата на здравните 
ведомства ще се решава чрез 
подзаконен акт, а не скупщинско 
решение.

части за милиарди първичната
(| <•« гЬ 'ь Бос Грмвяжа • Србаи '
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Народните
представители /от които 52 по 
професия са лекари/ изтъкнаха 
значението на законното 
разграничаване на основната 
здравна защита, която гарантира 
държавата. от останалите 
облици, които ще се оказват за
сметка на доброволна

_ осигуровка на гражданите
Народната скупщина прие Закона за връщане на утрините и Дад0ха „^,„3 подкрепа на

пасищата на селата. Според разпоредбите на Закона, пасищата и разпоредбите в здравното дело
утрините, конто са национализирани 1947 година и предадени иа 
обществени предприятия занапред ще ползуват селата и селяните, третман държавното, частното и 
На сесията не мина предложението и горите, които са акционсрското мущество. 
национализирани по този начин, да се обхванат с този закон. Също 
така Законът не се отнася до онези утрини и пасища, които са 
изорани и превърнати в обработваеми площи

УТРИНИТЕ И ПАСИЩАТА НА - 
СЕЛЯНИТЕ

О-уб-жб ,
[ 1 Српски кантони
ВШЗ Хрватски кантони

Муслимански кантони

■М)

изцяло да имат един и същ

» СТЪЛКНОВЕНИЯ «БИХ

НАМЕСВАТ СЕ 

ХЪРВАТСКИ ВОЕННИ 

СИЛИ

* "БРАТСТВО” НЕ Е И НЕ 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОД 

ВЪПРОС
ЗА АМНЕСТИЯТА МОГАТ ДА 

РЕШАВАТ СЪЮЗНИТЕ ОРГАНИ
По въпроса за граждани, които са заминали в чужбина и по 

този начин не са изпълнили военното си задължение, иа сесията 
бяха изтъкнати две противоположни предложения. Аидраш Агощон 
/Демократична общност на войводкнеките унгарци/ предложи те да 
се повикат да се върнат и да им се обещае, че не ще им се съди, 
докато Ратко Ристич и Любомир Новакович /двамата от 
Социалистическата партия «а Сърбия/ потърсиха иа тези граждани 
Да ие се позволи да се въриаз

Марко Негованович, министър на отбраната каза, 
амиестираието могат да решават само съюзните органи 
/Председателството и Скупщината/, понеже тази проблематика е 
регулирана със съюзни закони.

Стълкновенията в БиХ до преди два дни не стихнаха. 
Даже в някои места те получаваха белези на война. Заслужава 
да се подчертае, че на разклатените тук междунацноналнн 
отношения нов подтик дават хърватски военни енли. В 
сраженията с хърватските въоръжени сили компго ги и 
предизвикаха, на тримежднето на общините Неум, Столац и 
Любннье, в южната част на БиХ загинаха шест войника на 
ЮНА от резервния състав. Барикади се повдигат на ловенето 
места в тази република. До преди два-трн дни най-нажежена 
бе атмосферата в Горажде където станцията на мнлнцнята 
завзеха мюсюлмани. Специални единици на мюсюлманската 
териториална отбрана завзеха фабриката "Азот”, а сърбите ТВ 
препредсвателя Тровърх, отдалечен десетина километра от 
Горажде.

I В ловенето места в тази република е провъзгласено
, извънредно състояние. Очаква се атмосферата да се подобри н 

барикадите да се премахнат. Специалните единици на 
_ Министерството на вътрешните работи на БнХ и на ЮНА на 

1 пример влезнаха в Горажде. Те полагат усилия обстановката 
1 да се подобри във всички места.
I \ В понеделник бе проведено заседание на 
, Правителството на БиХ, на което по инициатива на няколко 
. минис търа в дневния ред допълнително бе сложена точката - 

новонастаналата ситуация в Неум и Горажде.
Подпредседателят на Правителството д-р Русомир
Махмутчсханч оповести, че този проблем Правителството ще 
обсъди на заседание зад затворени врат н че становищата му 
за премахване на тежката ситуация в тези две комуни ще бъде 
издадено официално съобщение.

След триседмично пяузяраие вестник "Братство” отново е при 
читателите си. А причините за засгоя отдавна са известни, понеже 
сегашният застой беше само врьх на натрупалите се проблеми, които 
по-дълго време съществуват. Почти две ■'одини нима окончателно 
решение кой е основателя! на "Браггсгво", а м«пернално-фннялсовите 
проблеми са много по-стари.

Тъкмо по тези въпроси тези дни се разискваше в 
Министерството за информации на Република Сърбия с 
помощниците на министъра Наташа Кюрчич и Драгугин Ьърчик. Ьс 
констатирано, че проблемите иа "Братство” търсят спешно решение и 
че Правителството на Република Сърбия наскоро ще предприеме 
мерки положението на издателствата на всички народности в Сърбия 
да се уреди по единен начин. Това значи, че "Братство” ик Дели 

От значение е да се ПОСОЧИ И следното. За предложението иа съдбата па издателствата на останалите народности в Сърбия. При 
Агащои гласуваха само 21 народе вретавнтел, докато за .«ф°с -
предложението иа Ристич и Новакович 8» души бяха ”за”, колкото и стобклии мвтеривлин » друш услови» товв
"против”. > КВИСГИГУ1МОИИО првво ццлостно н Са пршвтотвнв дв «

осъществява. Ог дру|1 стрвил обич* внепггуцнктд конто нзлитш 
звзи дейност ИК св длъжни дв превземат мерки и рвциоивлио. 
пол пише ив С|КДСПВ«ГВ, коизо им се отпускат но критериите които сс 

------ всички институции, иолзввпш средства от бюджета ив

чс за

* отнасят за 
Републиката.

За да се смекчат сегашните финансови проблеми, които 
кяха сегашния застой а излизането на вестник "Братство”, бе 

заплати дълговете на
НОВ ШЕФ НА ГРУПАТА НАР,ОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИС
”Ьтото13 ^ГТс-иЗнито ,К^^0с'’|1СИИ1ЛЛТОННТО лични 

"Братство”, за което се вярна, че ще стане наскоро.

пародии представители от 
на Сърбия е Зоран Лнлич,

Но* шеф иа групата 
Социалистическата партия 
инжииер-техиолог. Родей е 1953 година и е. директор на 
белградското предприятие "Ржор/Г. На този пост той замести д-р 
Радомаи Ьожович, председател иа Правителството на нашата 
република.

В.Д

СТРАНИЦА-'
БРАТСТВО * 27 МАГ! 1992



ИЗ ДВЙ1ЮСГГЛ ИЛ СОЦИЛЛИСТИЧНСКАТА ПАРТИЯ 
1 |Л СЪРБИЯ И КОСИЛВГРЛДСКА ОБЩИНА

РЕАГИРЛНЕС повод

ПО ВЪПРОСА НА
ЕДНО
ПОЛИТИЧЕСКО
КЪСОГЛЕДСТВО

В БОСШЮТАДСКА ОБЩИНА

РЕДИЦА НЕРЕШЕНИ 

ПРОБЛЕМИ ИЗОСТРЯТ 

ОБСТАНОВКАТА
АКТУАЛНИТЕ 

ПРОБЛЕМИ НА 

ПРЕДЕН ПЛАНнередности в областта на 
снабдяването, здравеопазването, 
1ТГГ- съобщенията, както и 
редица нерешени
комунално-битови проблеми. 
Така например бе изтъкнато, че 
магазините в селата Дукат, 
Назърица, Горна Ръжана, Плоча, 

почти 
което

населението и за най-малки 
дреболии трябва да отиват в 
други места. Населението в село 
Мкат особено не е доволно от 
Здравния дом. Въпреки че пътят 
до селото е проходим, лекар в 
здравната станция не е идвал 
вече два месена. Всичко това 
ползуват другите партии и 
сдружения, които не искат да 
видят действителността в 
правия смисъл, а всичко това 
приписват като слабости иа 
СПС. Отделна несигурност и 
неспокойствие 
населението създават и 
явяващите се от време на време 
териториални претенции, от 
страна на отделни екстремисти 
от съседна България към 
краищата, в които живее 
българската народност.

Актуалната обществено - 
обстановка в иаполитическа 

страната и републиката, е въпрос 
който
обстоятелства 
седмично, но ежедневно да се 
обсъжда. Актуалните събития, а 
отделно междунационалните и 
междупартийни стълкновения се 
меняват е, голяма скорост. 
Изхождайки от,този факт и 
актуалната обществено - полити
ческа обстановка В страната, 
републиката и общината 
неотдавна се проведе разширено 
заседание на Изпълнителния 
отбор на Общинския отбор на 
Социалистическата партия на 
Сърбия в Босилеград 

Захари

н. $°щЛинок°« материалната заседание на Общинския ците сс оживяване
отбор на на производството, а е това
Социалистическата партия Сдаване условия за
в Босилеград, Р откриване на нови работни
другото се разисква и за »"^ва,,е „о-голямо
предстоящата дейност на “ ^ Върху

като при това ое раз1|итиет0 на селското
сс стопанство и редица други 

въпроси и проблеми, които 
наложи ежедневния 

общината

Иа основа на
настоящите 

налагат, не
ХАРЕСВАЛО СЕ ИА БОРИС КОСТАДИНОВ ИЛИ НЕ, ДСБЮ 
ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕ КАТО РЕАЛНОСТ - ПОЛИТИЧЕСКОТО 
КЪСОГЛЕДСТВО ПРЕДПОЧИТА СТАТУКОВО ПРЕД 
ПРОМЯНАТА - ЗА ДУХОВНАТА НЕУРАВНОВЕСЕНОСТ ИА 
МЕСТНИТЕ' ПОЛИТИЦИ И ЗА ДСБЮ ЩЕ ГОВОРИ ВРЕМЕТО

Караманица, Голеш са 
празни, поради

партията, 
изтъкнато, 
развълнувалата 
обществено-политическа 
обстановка, е нужна много 
по-плодотворна, 
по-обмислсна
по-ефикасна дейност. Още 
повече, . че от бързото и заплануваните 
ефикасно разрешаване, на активности, според думите 
немалкото актуални на Сотиров,
въпроси, преди всичко тези Социалистическата партия 
от жизнен интерес, зависи, ще съдсйствува е всички 
не само бързото излизане от общински субекти, 

политическа решително 
и нейният нротинопостапя на всички 

но един или друг 
широките начин залъгват хората, сеят 

вандализъм, е 
на което се

че

Далече съм от мисълта, че сме хора със съвършения 
- нима има такива? Мъчително осъзнавахме, че1НС

нрави
всяка власт иска да има за свои подчинени послушни 
изпълнителни, а не критично и самостоятелно мислещи 
хора. Сигурно не е далече времето, когато сред местните 
бюрократи в нашите общини като бомба екна 
съобщението, че е формирана партия на българите в 
Югославия, известният ДСБЮ. Каква само буря 
предизвика раждането му! Срещу него се вдигнаха 
всички, корто не искаха многопартийната система да 
заживее и в тези краища. След десетилетия на движение 
в кръг или тъпчене" на място жадуваната промяна 
най-сетне дойде. Нашите лелеяни мечти за демокрация и 
многопартийна система бяха изправени пред нови, 
жестоки изпитания.

И кой беше първият "защитник” на народа от 
нашите краища? - Разбира се, другарят Борис Костадинов 
и това по начин типичен за периода на тоталитаризма, в 
който гой притежаваше умението да оцелява. Забравил е 
другарят Костадинов, че времето се движи с различна 
скорост според характера на всеки от нас: за едни то крачи 
полека, за други бяга, за трети скача, а за четвърти стои, 
без да помръдва.

Инициативата да се формира ДСБЮ дойде от ония 
хора, които искаха промени, които считаха, че българите 
в тази част на страната имат право откровено, без 
задръжки и с недомлъвки да кажат и за онова, което в 
недалечното минало не искаха или не смееха да кажат. А 
това е загубата на националния идентитет, РЯЗКО 
НАМАЛЕНИЯТ брой часове на майчин, български език, 
политическо късогледство, което доведе до тук 
българската народност да няма днес и свой представител 
в Скупщината на Сърбия. Поразителен е и факта, 
другарю Костадинов, че в Димитровград днес живеят 
52,5% българи!? Какво стана с другата половина българи 
в Димитровградска община, щом като сред нас българите 
тече мед и мляко? Или са се прекръстили или са се 
отказали от своя род От своя език. От своя идентитет. А

живот в 
и подчерта Сотиров.

В реализирането на 
задачи и

Сотиров, 
председател на 00 на СПС в 
Босилеград, след като изтъкна, 
че активисти и повереници на 
СПС неотдавна са посетили 
повече села в общината, къдсто

а
сещенастоящата

криза но 
по-натагьшеи авторитет и които
плкяние сред 
народни маси. И още нещо. разкол и 

помощта
всред

са разговаряли с местното 
население, подчерта, че поради 
едни или други причини 
(наистина не в голям размер) 

обстановка

атакуват ценностите на 
' осъществената

парламентарна демокрация. 
В това отношение ще бъде 
засилена работата на 
местните организации, като 

; при това бъдат ангажирани 
! и съответни "повереници”

политическата 
започва да се изостря в 
Босилеградска община. Впрочем 
това подчертаха и останалите 
участници в разискванията: 
Спаско Спасков, председател на 
Изпълнителния съвет на ОС, 
Вене Велинов, член на 00 на 
СПС, Рашко Кирилов, член на 
ИО на 00 на СПС, Стаменко 
Пенев, началник на станицията 
на милицията, Асен Митов, 
председател на МО на СПС в 
Босилеград/Краиндол/, като при 
това подчертаха, че и редица 
наши субективни причини 
неблагоприятно се отразяват 
върху сигурността 
населението. Преди всичко 
недоволствие създават редица

Когато пък става дума за 
обществено-политическата 
обстановка в страната и 
републиката, бе подчертано, че с 
идването на умиротворителните 
сили ще бдат създадени условия

които покрай другото ще 
работата иследят

дейността на останалите 
партии и сдружения и въз 
основа технина
предложения ще се взимат 
съответни решения.

Инак, и в Общинския 
отбор на СПС в Босилеград, 
ежедневно 
събитията във връзка с 
развръзката 
общоюгославската

за мирно решаване на 
общоюгославската криза.

На заседанието остро бе 
акцията наосъдена следятсе

Демократическата партия за 
събиране на подписи за 
сменяване на председателя на 

нейния

Захари Сотиров
на

криза.
Дава се пълна подкрепа наВсяка нерешителност, или 

пасивност,
партии и сдружения, преди 
всичко тези от опозицията, 
които при това не рядко и с 
незаконни, нехуманни в 
крайна сметка дори и Решаванст° »а настоящата 
нечовешки средства, гледат кризис"а обстановка. Това е 
да се домогнат до власт още едн0 потвърждение, че„ _ и правителството
ПТГП1 *ова и бе повод Република Сърбия 
иг. “°Р На пъпросй- кои са Председателството 
действунгще На°°КИ “ Югославия, са за мирно и
воСи„ИаСтГеСКата ПаРТИЯ «Гкрш™ мТр”“
в^иивта, да потърсим от каквато и да ЛойЕ I 
председател на Общинска ^вопролития. 
отбор на СПС в Босилеград.

- Нашите предстоящи 
произтичат

Републиката
парламент.

ина останалите
известно е, че без корен няма стъбло, без памет история а 
без история народ. Нима е за похвала обучението на 
учениците в нашите училища, където те в детските 
градинки започват да учат не на майчин, а на 
сърбохърватски език първите думи! Как тогава да 
заобичат този език в по-горните тисове!?

Срещу ДСБЮ в началото се надигнаха цели 
легиони от пера. Има ги и днес. Откъде тазсава омраза и 
жлъч, че да се предлага и неговата забрана! Защо не 
предложихте вие и още няколко ваши съмишленици да се 
забрани Сръбската радикална партия на Воислав Шешел 
или СНО на Мирко Йович!? Защо ако сте такъв патриот 
не реагирахте и върху отделни становища на вашата 
партия? Защо не осъдихте обвиненията за фашизъм 
отправени до българите в Босилеградско?

Ако ДСБЮ според ваша преценка, е "събрал 
членове колко да се зарегистрира” - един файтон хора, 
дето каза професор Младенов, откъде такъв страх от него! 
С това не ще се стопира дейността на ДСБЮ. Новородени 
и стари политици от нашите общини, някогашните 
рожби на провинциалната бюрокрация, оцеляващи през 
всички режими послушници, не ще с неблагородни 
битки застрашат тази партия, без оглед на числеността й. 
Въпреки часове на отчайваме от страха който владее сред 
нашите съплемнници, ние изпитвахме удовлетворение, 
че не сме загубили достойнството си. И на укорите, че не 
смс като такива "нужни на народността” отговаряхме - да, 
уви, така е, но и никога не сме били раболепни. Сьшо 
така както сме 
посредствеността.

решението за идването на 
умиротворителните сили 
на Обединените нации и 
Вансовия

М.Я.
план за

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАД

"СИНИТЕ КАСКИ” 
ЕДИНСТВЕН ПЪТ ЗА МИР

на
и

на

Актуализация иа Социалистическата партия в 
стратегическата политика на общинската организация 
Социалистическата партия приоритетна задача сега е, да 
на Сърбия и фактическото обяснят на гражданите 
положение на югославската своите становища, чието

единствен 
изход от сегашното 
положение.

Във връзка с опита на 
някои опозиционни партии 
по насилствен начин да 

от вземат властта Сотиров 
между другото сподели: - 

определения на Народът добре вижда какви
Социалистическата партия са техните намерения и 
на Сърбия. Изхождайки от няма да повярва на "слепи” 

действуването на обещания. Още повече, че 
Социалистическата партия настоящата републиканска 
в нашата община ще бъде власт 
насочена 
върху
разрешаване на 
комунално-битови 
проблеми, 
защита

криза, както и становищата прилагане е 
за приоритетните дейности 
в предстоящия период бяха

задачи
основите на програмните

главна тема на заседанието 
на Общинския отбор на 
Социалистическата партия в 
Димитровград проведено в 
края на февруари.

Въз основа на вече

На заседанието бе 
приета и програма за работа 
в периода до юни тази 
година, именуван съвет на 
младите социалисти и 
приета информацията за 

приетите становища от сътрудничество 
страна на Главния отбор на останалите партии,
СПС председателят на действуващи иа територията 
Общинския отбор Димитър иа общината, 

уводното

това,

е избрана чрез . 
преди всичко легална постъпка и на 

по-бързото демократически начала
с

и че
всички започват да се реализират 

много от заплануваните 
социалната програмни определения, 

хората,

ненавиждали безличието наПоров
изложение, което бе прието 
без разискване, изт. кна, че 
предстоящото пристигане 
на ”сините каски” е

в По повод възванието 
на Демократичната партия, 
Общинския отбор изпрати 
писмо до президента на 
Републиката

се Милошевич, в което му 
оказва 
подкрепа.

Еднопартиен плурализъм, другарю Костадинов 
няма. Тъкмо еднопартийният режим е основа на 
тоталитаризма придружвана с привилегии, машинации, 
самохвалства, високи постове и пр. Партиите са нужни не 
за превземане на властта по всяка цена, а за водене на 
оживен обществен и индивидуален духовен живот.

ряоват ни условия за дейност без сталински закваски, 
оез тоталитаристични капани, без машини за гласуване, 
машите лелеяни мечти за демокрация са изправени прел 
трябва^0 неКИ изпитания- Националното ни право не 
Искаме

на М.Я.

ДИМИТРОВГРАДСлободанединственият път да 
осигури мир на териториите 
на Крайна, Славония и 
Западен , Срем,

Щ^/Дяеновт на

КОМИСИЯ НА ХАРТИЯбезрезервна
Преименуването на димитровградските улици преди

няколко години предизвика сред гражданите на Димитровград 
различни реакции. Те, преди всичко осъждиха тази 
Най-напред тихо, а сетне все по-гласно изтъкваха искове да се 
върнат имената на улиците, или по-точно казано да се премахнат 
новосложените. Дойде и иск да се върне старото име на 
Димитровград - Цариборд. Най-после на сесия на Общинската- 
скупщина се формира комисия, която да изготви предложение за 
ново преименуване на улиците и евентуално на града

От формиране на комисията до днес изминаха вече няколко 
месеца. Комисията, в чийто състав са Съ^ислав Златкович 
светпелав Йоваиовпч, Томислав Гаков, Васил Каменов и Сретен 
Игов все още не е провела нито едно 'Мбеданис. Защо’ Това го 
знаят само членовете на комисията. д

И така, след 
"разкръстиха” с близкото

ат.
постъпка.ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

смее да се превърне в национален срам.

ж§и=г»!*в:
демокрация и ггът^ьм Еврота“ ПрОИЗХОД Без това

обрабо^е™ с~ ^оГлГо и~Гиот #
и ОГ Д0ЛЩ.О и

РЕДОВНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Председателят на Общинската скупщина в Босилеград, Спаско 
СПасков, за днес насрочи съвместна сесия на Общинската скупщина. 
На сесията, делегатите на трите съвета, покрай въпросите 
запланувани по програмата за работа, ще обсъдят и информацията 
във връзка с актуалната политическа и обществена сигурност в 
общината - въпрос който в последно време става все по-актуален.

и отчета; за инвестиционните 
ектроразпределителното и в 

областта на пътното стопанство през изтеклата година, отчета за 
работата през изтеклата година на Общинската скупщина, 
Изпълнителния съвет и останалите общински органи 
отчета за реализираните,активности през изтеклата 199 
областта на комуналната'дейност с финансов преглед за ангажиране 
иа средствата от местното самооблагане.

народа/и на работническата класа/. 
и Н° народа е запомнил една съвършенно прахте*» 

" а 0 която Ще завършим статията - ако не оставиш «а 
злато и богатство, остави поне доброто си име.

Зденка Тодорова - Свиленкова

наВ предложения дневен ред са и тр 
активности иа ПТТ-съобщени ята, Ея

като много градове в републиката' 
дневен ред имената на улицитГи мощХ^дим^гЗата

г™тнищонеработи'важно--°-«й5™
наи телла,

1 ■
, както и 
година в ,

М.Я.
--- А.Т.-------
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НЛ КО! О, КАК И ЗАЩО ПРЕЧИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ СЪЮ
3 НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ? актуалнатема

ПЛУРАЛИЗЪМ ПО НАШЕНСКИ КАК ДА ЗАПАЗИМ 

ЕЗИКА СИ?’’Разбира се не става дума само за езика, 
се до запазването на идентитета на българската 
народност в най-широкия смисъл на думата, 
се до запазването на националното битие Опитът 
това да артикулира политическа партия на ( ьР*тство”-12 октомври 1990)

шкуиклкш
Димитър Йотов ' ‘■ •'•ь’’ ■ ■ Действувам
“Братство, 28 февруари 1992 г. ^ ч - 
"Съгласен съм със' изнесеното (от Йотов) 1

оше повече защото ДСБЮ прояви тотална 
анемичност, инфериорност и неспособност да 
провежда собствената програма "

Д-р Слободан Василев 
"Братство", 28 февруари 1992 г:

касае

касае
Българската народност в Сърбия живее и да се изучава като задължителен държавен език с 

иска да живее заедно със сръбския народ, защото по-малък брой часове от българския език 
Г™” ТУ„\‘ВИ*Да °В0ЯТа пеРспектива и Лвоето Просветните работници по време на обучението да 

лЧ^танер ИЗ цялата страна, ние, си служат с литературен български език. Това да 
българите, се оженвахме за сръбкини, а нашите го правят и вън от работните им места и по този 
сестри и дъщери се омъжваха за сърби, строихме начин поучително да влият на своите ученици и с 
къщи навсякъде из Сърбия и по-широко, личния си пример да ги насърчават, та и те да си 
печелихме имущество и изграждахме живот по служат с езика си и вън от учебните 
своя воля и свое определение. Лака пръснати по игрището, на улицата, в киното, Удома си 
страната, Ъие станахме истински братя със 2. Българският ей?к°'Да се върне в
сърбите, уважавани от тях без каквито и да е съдилищата, общйМШрА скупщини 
различия и предразсъдъци. учрежденията, предприШЩюйагазиниге /да!

, Грябва да бъдем доволни, че имаме нарочно в магазините/, на-рйШЛ 
възможност да владеем и да си служим едва езика- 3. Вестник “Б^ЛЛао» трибуна на
оългарския и сръбския език, доволни, ме си български език у нас, трабвЗДа ЩИвчне да излиза 
служим с повече езика, а човекът струва толкова два пъти седмично, детсШВДЙШйк "Другарче” 
повече, колкото повече езика владее. два пъти месечно, защотО^бй^е най-мощното

Фактът, че живеем в Сърбия, че децата ни помагало на учителите и учениците за овладяване 
учат на сръбски език и ползуват сръбски учебници, на българския език, а списание "Мост” редовно и 
че сме непосредствено свръзани със сърбите, осем пъти годишно, ТВ-журналът да се излъчва два 
работим с тях в предприятията и учрежденията, пъти седмично по 30 минути, а радио-предаването 
четем вестници на сръбски език, слушаме радио и всекидневно по 20-30 минути. По този начин 
гледаме телевизия на сръбски език - природно учениците и населението ще имат литература на 
налага да търпим голямо влияние от сръбски и български език, ще четат повече и по-често и ще 
сръбска култура, в замяна на което забравяме учат езика си леко и неусилено. 
родния си език, разваляме го и многократно губим 4. Непременно да се търси съгласие от
езиков усет и стремеж към майчиния ни език, Република Сърбия за внос на книги, списания и 
изтласкваме го настрана и той ни става вестници от България за нуждите на училищата, 
второстепен език, немайчин!? библиотеките, читалищата, детските градинки.

Въпрос е сега как при такива условия и Българският език, с който си служим ние в 
такова влияние на сръбския език да запазим Сърбия, колкото и да е български, все пак е сух и 
родния си, български език? Как да владеем добре безкръвен. Нужно му е освежение, чистота, 
езика на нашите братя сърби, а пак цялостно да литературен дъх! 
запазим родния си език? Има ли възможност за 
такова съжителство на двата езика?

По мое мнение - има, но ние, българите, потомци на Ботев и Левски, на Славейков и 
тъй като нашият език е в опасност, трябва да Караджата, на Каравелов и Раковски, на Емануил 
сторим следното: последователно да използуваме Попдимитров и хиляди други синове на 
правата си, които ни дава Конституцията на българския народ. Дали някой румънец, унгарец, 
Република Сърбия - ползване на майчиния език в французин, англичанин, сърбин ще се откаже от 
обучението, в учрежденията, в общуването с националността си? Не, това няма никой да го 
хората, в радио и телевизионните емисии, в печата стори, освен мнозина българи в Сърбия!?

6. Общинските скупщини да вземат 
Ето ги моите предложения, които, считам, решения всички публични надписи да бъдат 

гарантират запазване на българския език в написани на двата езика /имената на улиците,
магазините, учрежданията, училищата, фабриките

регистрирана.
("Братство”, 28.02.1991.)
Борис Костадинов: Българската 

това съм аз!
”По време когато

народност, стаи - на
България активно 

участвува в разтурянето на Югославия, когато на 
П»ннцата трупа войски (?!) (...) и когато предявява 
териториални претенции (...) Демократическия

лиир“цизмЕи^и\РАнюитА дЖ
позовава Правителството на Сърбия да избърши 
корена либерализация на границата, особено на 
територията на Босилеград и Димитровград (...) 
търси да бъдат утвърдени известни привилегии за 
гражданите от Босилеградски и Димитровградски 

"Тези дни се явивят разисквания по въпроса за кРай (~) търси се промяна на Закона на 
форвнраме на Демократическия съюз ка българите избирателните колегии (...) Затуй гражданите от 
в Югославия. При това което е известно ка българската народност (без оглед на

обществеността в Ниш се питат защо скупщината местожителство) реагират на действуванего на 
се провежда тъкмо в Ниш, когато тук и не живеят ДСБЮ, на техните искания и се питат в ЧИЕ ИМЕ 
толкова българи както в Димитровград или 
Босилеград, ннто пак Ниш е главен град.

За герба на ДСБЮ

на горните редове имат правото да 
мислят каквото си искат , но да погледнем 
по-отблизо на кого, как и защо пречи ДСБЮ и как 
бе посрещнато неговото формиране. Босилеградско 
и Димитровградско имат вече по няколко партии. 
Защо именно само партията на българите бе 
посрещната ”на нож!”

Тихомир Нешмч: Защо в Ниш?

и какво прави ръководството на тази партия (...) 
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 подкрепа на народа (...) 
Текстът ка Меморандума е демагогско писмо 
ръководството на ДСБЮ да бъде провъзгласено за 
национален борец, да осъществи свой рейтинг. 

Борис Костадинов: Зеления цвят "превзет” от Поръката е ясна, не искаме никой да ни дели, да 
българското знаме? предизвика подозрение и под Затуй се търси на

"Обаче журналистите забелязаха, че на партията да се забрани да действува” 
сръбскато знаме, ннто на югославското, няма зелен 
цвят, за което се каза, че била грешка, която ще

Обаче, тъкмо това което е нарисувано
лист, как беше дадено обяснение, на някои личеше 
на хърватската шяховкидя."

на този
с цел

("Политика”, 30 октомври 1990)

("Братство”, 28 февруари 1992)
За щастие времето показа, че ДСБЮ 

последователно провежда своя Устав: за Сърбия и 
искало с зеления цвят който е "превзет” от Югославия, за нелромяна на границата между 
българското знаме. България и Сърбия. Миналите седмици ДСБЮ

равноправно участвува с останалите партии в 
актуялння политически живот на общините. 
Разговорите на министъра на външните работи на 
България Стоян Ганев със сръбското ръководство е 
само потвърждение за правилното гледане на 
ДСБЮ към сръбско-българските отношения: да не 
се мести границата, а да се либерализира, напук на 
ония отсам и отатък на границата, които това не 
искат.

5. Да спре "срамуването” ни, че сме 
българи, защото наистина сме българи, честни

("Политика”, 31 октомври 1990)
Васил Тодоров, съдия: За еднопаргнйност. 
Българската народност в Сърбия 

Югославия, може да се каже, има своя партия, и 
това е Социалистическата пария на Сърбия. 

("Политика”, 4 ноември 1990)
Олгнца Николова: "Пророчество™”

Богдан Николов на роден език и т.н.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "БОР" В БОСИЛЕГРАД
населените места, в които живеят българи:

1. Основен и най-подходящ извор за и т.н./. 
изучаване и познаване на езика е училището. ТамРАБОТНИЦИТЕ ТЪРСЯТ 

ДА БЪДАТ ПО-ДОБРЕ 

ИНФОРМИРАНИ

За всичко казано дотук носители на 
младите поколения /децата/ още от първи клас изпълнението трябва да бъдат общинските 
започват систематически да учат езика си и докато скупщини в Димтровград, Босилеград, Сурдулица 
изкарат основното училище, те вече са спечелили и Бабушница, общините, в които живеят българи, 
толкова знания, че свободно могат да си служат с Земляци! Братя! Спрете, обърнете се назад! 
езика си. Значи: основите на езика се получават в Остават ли дири след нас? Не! Никой не ги вижда! 
основното училище. При сегашните условия на Нашите дири са езикът ни. Нека ни бъде съвсем 
обучение в нашите училища на сръбски език - ние ясно, доколкото не се вземат сериозни и 
губим основата на езика, губим чувството си за навременни мерки за запазване на езика ни, то нас, 
него, нишката, която ни отбелязва като българите в Сърбия, няма да ни има!? Ще бъдем 
малцинство, така че утре нито сто "Другарчета” живи, а мъртви!?! Виновници за това ще бъдем 
нито двеста "Братства", нито хиляда "Моста” и изключително ние, само ние, българите, а 
ТВ-журнали не могат да ни помогнат да запазим по-конкретно ръководителите от Димитровград и 
езика си!? Влиянието на сръбския език е толкова Босилеград. На тях ще падне "националната ни 
силно, колкото сме слаби ние! Затова обучението в срамотия” и проклетството на техните синове и 
училищата трябва да бъде изключително на внуци! Няма да има кой да чете "Братство” и 
български език с учебници по учебните програми "Другарче”, ще няма кой да гледа ТВ-журнала! За 
за сръбските основни училища, преведени на наш езика ни само спомени ще останат! Шопска дума 

. език. Сръбски език .трябва да се. изучава като няма да се чуе! 
задължителен държавен език. Сръбски език трябва ^

СТОПАНСКИТЕ предприятието винаги 
стопанисва успешно"НЕ СМЕ НАЙ-ЗЛЕ ВСРЕД 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА, НО НЕ СМЕ ДОВОЛНИ ОТ 
ЗАПЛАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ НИ ЗА НАЙ- Дефицити.
ОСНОВНИ ПОТРЕБИ”, КАЗВА СЛАВЧО РАДЕНКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В "БОР".
СТОИЛ АНДОНОВ, ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО В 
СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 
ЗАЯВЯВА: - "НЕ СМЕ ДОВОЛНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО КОЕТО Председателят 
НЕ НИ ИНФОРМИРА ЗА ПО- ЗНАЧИТЕЛНИТЕ МОМЕНТИ В тукашната
РАБОТАТА И СТОПАНИСВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НИ. организация все как подчертава, 
ЛЕ.НИ ИНФОРМИРА, А ТОВА СЪЗДАВА НЕДОВОЛСТВИЕ И ^ тяхното 'Предприятие не е^ 
НЕДОВЕРИЕ"

I ще 
и без

ЗАПЛАТИТЕ СА ВСЕ 
ПАК РЕДОВНИ

на
синдикална

Александър ДЬНКОВ

т!м‘м I* гйм 11
най-лошо положение всред 

Раденков, останалите стопански колективй 
Общественото председател на синдикалната в общината и че

Славчо
В заплатите

организация в предприятието пристигат на време. Казва обаче 
- "Когато се разделяхме и това, че работниците 

всички говореха, че гори има в доволни от * низките заплати, 
са членове на синдикалната изобилие-и че-винаги ще имаме които не са-достатъчни ни за 

ту* суровини. Излезе обратно. Гори най- основни жизнени потреби. 
груби има> но са далече от пътищата, Той изтъква и следното: - Винаги

рсиме да знаем за кого и по 
цена

предприятие за обработка на 
дърво "Бор” в Босилеград 
работят 95 работника и всички

БОСИЛЕГРАД

всички
ПЕНСИОНЕРИ

БЕДНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

не са

''КОЯТОорганизация, 
действува. Според 
преценки 
синдикално ръководство 60 на 
сто от тях сами работят в 
семействата си. Имайки предвид

тукашното което поскъпва цената, която 
заплащаме 
стопанство, 
положението и с

ненормално увеличаващата се Оше сега се 
инфлация и низките лични обмисли как и на кой начин да се Андонов, член на ръководството 
доходи, тук работниците често обезпечават

ка* прокарване на 
горите.

на тър
коя произвеждаме. 

Подобно е Ръководството не ни осведомява, 
частните гори. А това създава лоши отношения, 

налага да се Подобно е мнението и на Стоил

горскотона

за на тази синдикална организация. 
Не сме доволни от 

ръководството. Не 
информира за по-зиачителиитс 

Сега предприятието главно моменти в стопансисването на 
произвежда паркет и амбалаж за предприятието. Това създава 

. потреби на "Алфа” от Враня, недоволствис и недоверие, казва 
ЧУВСТВУВА СЕ ЛИПСА Нови програми не се предлагат. той.

НА СУРОВИНА?!

средства
пътища довъпроса

предприятието им по-успешно 
да стопанисва, а те да получават 
по-достойни заплати.

В края на февруари в
Босилеград се проведе общо 
събрание на инвалидните и 
старите пенсионери, по-точно на 
техните ръководства. Главното 
решение на заседанието бе: всички 
пенсионери да членуват 
организация, и'Не като досега в 
две - старите'лЪнсмонери в една я 

в друга

поставят
ни

в еднаЗасега не се планира да се

общината често хазааха и казват, дело. “На 1жго от Ръководството ще
че том богатство е една от р>6от^иците не е известно как "отърсят конкретен отговор па 
перспективите на общината. 0а6оти и с ,аави идеи се въпроса
Това обаче е в разрез е онова, ^ъаоводи ръководството. Но се ""Успешно дв стопанисва. В 
което казват работниците в предлагат НОви програми, не се 1|с из°с™,е "
"Бор”. Да припомним, тъпеят нови купувачи ма стоките въпросът за това колко и 
предприятието започна да и които ^ продават по низка работниците могат да дадат 
действува от юли 1990 година ни’ ..------ Гв ВМиаги се по-голям принос занапред.
когато бившата горска секция се изпъл„ява, *н §1ви.. ------- и'иГтакаТитечените
раздели иа две части - Горска Миналаха година приключихме и чи^.лото иа та наречените
секция, която се грижи за без дефицит, ио, едвам. Средната ^^ават че пости 
възобновяването и Ш1ЛЖГа в предприятието през подчертават, че поути към зо
експлоатирането иа горите и декември миналата година ДУШИ работят на
която сега работи в системата иа възлизаше окбло 4,5 хиляди непроизводствени места и както 

* пшшпп ппм януяпи около я а *азват това число е голямо в 
републиката и ”Вор”, което ф^ар^и отояо 10 хиляда съотношение с целокупното
яр-жтрчигие се занимава с такиаа заплати число заети а предприятието,
обработка иа дърво. " В.Б. '

11СН

тюоа
Фо

ще изготвикак предприятието ком иси
необходими?^. документи за 
функционирането ка общинската

клуб и канцелария ■ центъра иа
Босилеград ш частна къща

От 1 март

своите проблеми в обединената
стопанствогорското организация.

Ст.Еатммоа
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. определил и взел заплата от 34 хиляди динара, тези в ДЛГлъмиио 
" 14, а и Г.Тлъмино 19 хиляди динара. Последният поради дефицит е

суспендиран от работа.
На общото събрание на трудещите се бе подчертано, че 

отг оворност за тежкото финансово положение трябва да понесат 
най-отговорните хора в предприятието. Па събранието на 
работническия съвет, без оглед че атмосферата бе често нажежена, 
това никой не потърси.

"БОСИЛИТАД"ОБ1ЦПСТВШ ЮТО 1 1РВДПРИЯГИЕ 
БОСИЛЕГРАД СЕ РАЗЕДИ11ЯВА

БАЛАНСИ ПА СТОПАНСКИТЕОТ ФИНАНСОВИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НАСКОРО ТРИ
НОВИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАГУБАТА СЕ 

УВЕЛИЧАВА, 

НЕИЗВЕСТНОСТТА 

ПРОДЪЛЖАВА

*
НОВ НАЧИН НА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ДОБИТЪКА
а /-..г и Поради липса иа средства "Босилеград” на селскостопанските

НАЙ-НАПРЕД РАБОТНИЦИТЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ,А СЛВД производители езх закъснение заплащаше превкггия им добитък. 
ТОВА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ С БВЕ1 III ИЕХА Пяй, често предприятието дълговете изплащашетъй юг/о им давали 
РЕШЕНИЕТО СЕГАШНОТО II РЕДИ РИЯ! ДА СЕ стоки от матазмиите си или т,к нари от касите иа магазините
РАЗФОРМИРА, А ДЛ СЕ ^ЗРМИРА! П И НОВИ Според решението иа раЛпническии съвет тази практика ще спре, а 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРИЧИНИ! е ЗА 1АЗЕДИНЯВАПЕ, КАКЧО 15 дИИ </г продажбата иа добитъка селскостопански/*-
НЕ ПОСОЧЕНО ПА ДВЕТЕ СВИРАНИЯ, СА РАЗЛИЧНИ А тс „ ттре„ ,„ркгг „ „ ДДД

в-" каква ‘агония® се “намират”'РАИггництг' и »1*д"Р“«™то-да дас“чр-хдадаг »да« «*лч*тв. прадп-иягйс.о им "покажа 'Г&ИШ —*—•—»* 
МИНАЛОГОДИШНИТЕ ЗАГУБИ ВЪЗЛИЗАТ 9 716 000 н*«'Р°иеише
ДИНАРА /ЗА1ДНО С ПО-МИНАЛОГОДИШНИТЕ 
ПЕПОГАСЕНИ ДЕФИЦИТИ ТОВА ЧИСЛО НАДМИНАВА 15 
320 (ММ) ДИНАРА/, А 275-ТЕ ЗАЕЧИ НЕ ПОЛУЧАВАТ НИ

Е ДЕЛОВА ГРУПА,
КОЯТО ДА ИЗГОТВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА 
ИМУЩЕСТВОТО.

Членовете на работническия съвет на ОП "Босилеград" в 
Босилеград миналия петък взеха решение сегашното предприятие, 
занимаващо сс с оборот, производство и комунална дейност да се 
разформира, г.е. раздели иа зри предприятия: за търговия и 

зство, ад селско стопанство и изкупуваме и третото ад

Ако миналата година, въз общата материални ос шиш нн 
основа на годишните финансови предприятието, както и все 
баланси, за стопанските но-големите 
предприятия и кооперации бяхме областта 
казали. че резултатите им не 
охрябряват, какво да кажем сега, 
когато загубата по отношение на 
предходната година е увеличена 
почти 2 пъти. Именно,

рестрикцим
строителната 

дейност', изходът е крайно 
нензпестен. Загуба от I 476 000 
динара е отчела жилищната 
кооперация "Квалнтег”, кактт* н

в
на

*X общественото предприятие
м "Кварц” от 439 000 динара.стопанските предприятия 

кооперации в Босилеградска 
община, според годишните 
финансови баланси за изтеклата 
1991 година са отчели загуба от
19.6 милиона динара. Ако към 
това добавим и непогасснмя 
дефицит от 1990 година от около
8.6 милиона динара общата загуба 
възлиза на 28,2 милиона динара. 
Или
боснлеградското стопанство /без 
заетите,
предприятия са от вътрешността' 
се пада загуба от 41 000 динара. 
Безспорно е, че става дума за 
загрижаващо положение Още 
повече, ако се има предвид, че 
пазарната

МИНИМАЛНИ ЗАПЛАЧИ. ФОРМИРАНА

РАЗДЕЛЯНЕТО ДА СТАНЕ ВЪЗМОЖНО ПО-РАНО
И на общото събрание и на работническия съвет бе потърсено 

агонията час по-скоро да прекъсне, т.е. да се формират нови 
предприятия. Сега вече никой като че ли ие търси отговорност за 
състоянието в предприятието. Личи че всички искат да се отърват 
от агонията и да започнат нов живот.

Изхождайки от факта, че избраната делова група, която да 
изг отви предложение за разделяне на имуществото се намира пред 
сериозна и деликатна задача, на събранието на работническия 
съвет бе потърсено тя да действува твърде отговорно и съзнателно. 
Това ще рече, че й е възложено възможно по-право да извърши 
разделяне на имуществото: имуществото на бивша "Слога” да 
остане на бъдещото предприятие за търговия и гостилничарство, 
имуществото на бивша "Услуга" да се присъди на предприятието 
за комунална дейност, към което ще стопанисва автосервизът, ТВ 
сервизът и хлебопекарата, а имуществото на бившия "Напредък” 
на предприятието за селско стопанство и изкупуване, в чиито 

действуват овцефермата, кланицата и 
службата по горско дело, която сега има ОП "Босилеград”. Но, от 
нея бе потърсено и веднага да започне да действува, 
предложението й работническият съвет да обсъди на заседанието, 
насрочено за 6 април т.г.

ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
КООПЕРАЦИИ С 
ПОЛОЖИТЕЛНИ 

ФИНАНСОВИ 
РЕЗУЛТАТИ ЧВ[

услужи» дейност. Основем критерий ад това кое предприятие с коя 
дейност ще се занимава ще бъдат бившите основни организации на 
сдружения труд /"Слога", "Напредък” и "Услуги"/, които преди 
три години сс обединиха и създадоха "Босилеград".

На събранието на работническия съвет, на което 
прнсъствуваха и отговорните липа на сегашните трудови единици 
в предприятието, бе формирана и шестчленни делова група - от 
всяка бивша ООСТ по двама души: Иван Лазаров, Иван Миланов, 
Иван Пенев, Кънчп Радонанон, Славчо Стойнев и Ил ада 
Спиридонов - която има ад аддичп да изготви предложение ад 
разделяне на имуществото. Възложени Й бе и задачата да изготви 
предложение кои хора от административния персонал /около 30 
души/ в кои предприятия ще минат на работа.

гостилни
Изтеклата 1991 година пет 
общо десет стопански 

кооперации 
положителни 

без загуба, 
общественото

маем зает в от
предприетия 

матнчнн приключиха
делови резултати - 
Това са <
предприятие 
дървообработ 
"Бор”, след

е предприятие за комунална 
дейност и услуги "Услуга”,

и
чиито с

зя
дейност 

това явното
тмггелна

икономика
неумолима и не признава никакво 
калкулиране и че според досега Ветеринарната станция, частното 
предприетите мерки изход от 
положението не се вижда.

рамки ще започнат дапредприятие за търговия и оборот 
"Победа" 
кооперация "Квалнтег”, с общо 
140 заети. Обаче и при тях 
финансовото положение не е кой 
знае каква И те нямат 
достатъчно

строителнатаи
така че

НАЙ-ГОЛЯМА ЗАГУБА 
В ОП "БОСИЛЕГРАД"

Общественото предприятие 
за оборот, производство и услуги 
"Босилеград” 
година приключи с най-гал яма 
загуба - 9 716 000 динара и С 

дефицит 
предходната 1990 година от 5 605 
000 динара. Следователно, 
загуба тук възлиза на 15 
динара
загражаващо още повече ако се 
има предвид, че предприятието, 
което допреди няколко години бе 
носител
стопанство нима средства за 
оборот и че твърде трудно 
обезпечава средства за редовна 
дейност н заплати. Поради това 
трудно се зареждат магазините, а 
личните доходи, конто са низки

В.Б.
средства

акумулация, но все пак с големи 
икономии и сравнително низкн 
лични доходи отчитат някакви 

финансови

за

деловата 1991

патожнтелнн 
от резултати.нелогасем СТАЧКА В КОЖАРА "БРАТСТВО”

общата 
321 000 НЯМА ПАРИ БЕЗ РАБОТАПрез изтеклата делова

е година стопанските предприятия 
^ н кооперации са осъществили общ 

доход от 302 909 000 динара, 
изразходваните средства възлизат 
на 322 356 000 динара, а доходът 
на 41 291 000 динара. За лични 
доходи са изразходвани 38 154 000 
динара, а средният личен доход на 
687-те заети възлиза на 4628 
динара.

Положението
Току що помислихме, че нещата в димитровградската кожара 

"Братство” тръгнаха по-добре, заетите в това предприятие, поне 
половината от тях, напуснаха производството на 13 март и се 
намериха в залата на Общинската скупщина. Непосредствен повод за 
тази постъпка е неизплатения личен доход за януари тази година.

боснлеградскотона

Овцефермата в Радичевци: 
най-гол ям досегашен дефицит В наел ектрнзн рана атмосфера и 

присъствие на председателя на Изпълнителния съвет Велин Николов 
и Петър Тасев работниците се застъпиха да бъде сменено цялото 
ръководство на чело с директора, търсеха отговорност за бившите 
директори и останали ръководни хора. Никой не спомена, че през 
миналата година в сравнение с по-мнналата

жестоки изказвания в
КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ?се приемат със закъснение от по 

два до три месеца. На второ място 
е общественото предприятие за 
транспорт,

Когато преди три години се обединяваха, работниците 
трите бивши ООСТ считаха, че не само политически е модерно и 
икономически винаги оправдателно да се формират по-големи 

и организации, но предполагаха, че ще 
подобрят и икономическото си положение, което и тогава не беше 
значително

Когато вговорим за 
миналогодишните финансови и 

и други резултати на десетте 
стопански

планът е осъществен
само с 36 на сто, ннто пък върнатите от клиентите преработени 
поради лошо качества Наистина много купувачи са длъжни иа 
кожарата. никои от тих и валутни средства Ако таи средства Бъдат 
наплагенм, кожаратв може да разчита на по-добри дни. Затова е 
договорено съответната общинска служба 
между кожарата и предприятията, конто 
Обещанието, че

търговия
стопански системигостилничарство

"Автотранспорт”. Тук загубата 
възлиза на 5 576 000 динара и със 
загубата от 1990 година от 2 370 
000 динара, предприятието има 
дефицит от 7 946 000 динара. 
Голяма

кожипредприятия 
в Босилеградска 

община, трябва да изтъкнем, че 
почти

и
кооперации

много по-добро. Трудностите обаче не само, че 
продължаваха, но пристигнаха и нови. Новото време носеше и нови 
предизвикателства, а в предприятието остана почти 
старому. Предприятието в начало имаше 
монопол в търговията и изкупуването, т.е в главните си опори 
действуване В общината обаче магазини започнаха да откриват и 
други предприятия, а значителен субект в тази област стана и 
частния сектор. На края се стигна до там, че от около 50-магазини 
само пет-шест са рентабилни. Рентабилни са все още кланицата и 
хлебопекарата За сметка на това големи загуби

всичките 
осъществена, а 
реализация. Обаче факт е и това, 

и че и те, почти всичките, имат 
строителното предприятие отделни финансови задължения
"Изградня”. Загубата тук възлиза спрямо техните делови партньори 
на 2 225 000 динара и с и това повече отколкого другите
непогасенив дефицит от 1990 дължат на тях, което още повече 
година общата загуба възлиза на 3 потвърждава, че положението им 
063 000 динара. Когато се има е и трудно и загрижаващо 
предвид броят на заетите и

имат 
ненаплатена всичко по 

все още някакъв си
да помогне в договорите 

дължат на "Братство”, 
в понеделник или вторник най-късно ще бъдат 

обезпечени пари за лични доходи, не помогна присъсгвуващнте да се 
откажат от своите искове конто още повече се засилиха след като 
директора на предприятието нялусна залата, понеже му съобщиха, че 
СЯ дошли делови сътрудници от Панчева

загуба отчита на

има автосервизът, 
ковашката и тенекиджийска работилници, гостилничарството 
което е в дефицит с милион динара, а овцефермата почти с пет 
милиона динара Започна да се чувствува и излишък на работна

Все пак след много остри разпри н нядвмквання, стачкуващите 
се съгласиха вМ.Я.

понеделник да дойдат на работа и тогава да се пюш 
дали всички ще работят или само тези, които имат какво да работят, 
тъй като в момента недостига сурова кожа

• ръка
, ДИМИТРОВГРАД Трудовата дисциплина, едно от главните условия за успешно 

стопанисване, спадна на толкова низко равните, че "лявата ръка 
започна да не знае какво прави дясната". Без оглед дали е точна 
констатацията на един член на работническия съвет, че "заплати 
наистина не получаваме, но на всички ни' е добре или не, все 
повече излизат на яве различни облици на безотговорност и 
разпиляване на общественото имущество. Разбира се това не може 

. да се отнася генерално до всички заети. Но, безотговорността и 
самостоятелността" ,в работата стигнаха до там, че едно число 

ЯВ"° започна,са да еи определят и взимат от касата 
заплати. В един неотдавнашен извънреден контрол е установено 
че трима магазинери /контрол е извършен в три магазин^сами м 
си определили заплати. Магазинерът- в Караманица на пример си

ПОМОЩ ЗА 

”ПЪРВИ МАЙ”
узназмГ^Г:™ГВ^.0 СЛад “™ стячкумщнте напуснах, завята

от Панчеяо е договорен. тт
на Ьратсзъо-да доставнт към 100 тона суооа. кожа

^ ” ТМ‘- * трдан^даочнмш.
засилването
комерчески кадри. кожарят*, особено със способни

Т,

Това за късо
на суровини

Веднага след пожара, На същото заседание
' който избухна в Изпълнителният съвет на ОС 

производствените халета на обсъди и даде съгласие на 
Първи май от Пирот, финансовия план на явното 

помощ оказаха мЬогобройни предприятие "Комуналац" за 
предприятия, между които и 1992 годим. Същевремено с

"Риет.и-трограматГн.

А.Т. .

*
РАБОТНИЦИ-ФЕНОМЕНИ ДИМИТРОВГРАДтова

джиро- сметката на предприятието На гази нелегазС^77' "* 
ръководството е. било принудена Това е лоялна™ ^ '«'Дка 
ноември предприятието дк не заплаша обикне,штД^ Д° 
върху личния доход на работниците зДДДТТД' „ 
средства Няма средства за някакъв увеличен тДТ „ “
декември Имайки обаче предвид недовоДьйето ш ЛСТС " ” 
членовете на работническия съвет заета™?/работниците, 
всички заети веднага да се дадат най становище на •
Ръководството-трябва да изучи коя възможна7Тъп'"Дишра- 
дали тези средства ше бъдат за сметка на "°-"Риемчива-
или за сметка на тазгодишните субсидии 3^ годишТпДивД"“™

работници феномени Р.боьДе 5аллашУ/„Т™ **""■ « «е 
При това „е възразяхме, не се бу^вДе Д^Г“^ “ *“«•*- 
добре . Възразявайки Венка ШаджХ^а^^Л"“ ^ “ "и е 
особено на ме които сте по-близко до^т.А^ с 'ДНИ, 
едно число в администрацията". ^ ' Най-зле сме ние

. . ... . предприятие, за- поддържане
Тези дни, по иск на на хигиената в града през 

Регионалната стопанска тази година. Тъй като по 
камара, Изпълнителният димитровградските улици 
съвет набива ^Общинската има много стоварен'
скупщина в ,ч Димитровград, строителен . материал или 
прие заключение, според нещо друго, с което са 
което от • бюджета на завзети явните 
общината се отделят 50 съответната 
хиляди динара като помощ инспекция не е в състояние да 
на конфекция "Първи- май” 
от Пирот. Ведно с това 
заключение' Изпълнителният

КАЗИНОТО Е 

ЗАТВОРЕНОса

я^пмн1^ И ПОЛО*"да от помпещото ознаменуваш
ДИмазт^"-^ смесено пртдпркаж •
ОТ Виена, същото

на.
площи, а 
общинска даждия между "Калкан" и Томас Дйзнер 

преди известно време е затворена Както
контролира, всичко* това, 
иа ”Ком>чашац” е дадено 
правото събира пари от 
тези площи. Дали 
"Комунадац”. ще бъде в 
състояние да се справи с 
несъвесгните 

ум остава да се види.

половина се е показШ* иа^!?СТрМЙСкМ,гг ^ртньор за година а 
потърсено *ГП>“ «да е
Казиното В номедпениит^ П0 вмна *“ Томас Дизнер.
"Градива" е зазворейо в за,,"™ Гм^.аТ^^.ХТ

сГГсГГесз^кГ Д* —
печалбата да се зж^щ ” 
изтеклата година в половин.

ТО,

съвет предложи на всички 
предприятия в общината да 
окажат предимно парична 
помощ 
конфекция, . 
собствените 
възможности.

на . пиро тската 
според граждани, само, че в договора, 

партньор бе предвидено 10 на сто от 
хуманитарни цели в общината. За 
ннто динар не е даден за тази цел.

А.Т.

А.Т.''б*К
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ПЪРВО МОДНО РЕВЮ ПО РЕШЕНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА "СВОБОДА"

ТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ Е 

ПРЕД ЗАКРИВАНЕПовече от тридесет години ”Свобода" беше редовен К 
участник в белградския моден панаир. А знае се че на панаира I 
се плаша наем за всеки квадратен метър площ, плаща се една I 
или две студентки, които играят ролята на домакинки, трябват 1
надници за тези, които отиват от предприятието, нощуване в I 
хотели и още много други работи. Деловите приятели 
обикновено дойдат, погледнат горе-долу колекциите пийнат Г 
по чашка-две и., "донесете ни колекцията в нашата фирма 
тогава и тогава". Наистина се сключат и договори, обаче.. 
Панаирите винаги са били значителна "ставка” в разноските 
особено сега, кога то наемът е увеличен многократно, 
всичко друго около панаира А знае се че днес всеки динар се 
пести

Владислав Сотиров, 
икономист.дипломиран 

Роден през 1964 година 
Димитровград. Че времето прави своето и в стопанството, свиделствува 

„примерът на тъкачния цех в Димитровград.
Когато преди години беше формиран цех за производство 

на килими, популярно в нашите краища наранени "пребирни 
черги”, пред него стоеше блестяща перспектива Клиенти идваха 

д от цяла Сърбия, дори и по-далече, а да се дойде на ред, трябваше да 
се чака доста дълго. Набавяха се нови станове, нови мостри, 
настаняваха се нови работници, кроеха се нови планове. Сетне в 
работата започна да се меси и политиката, както обикновено бива у 

Дойде се до заключение, че бъдещето на "ткачницата” е само в 
интеграция с конфекцията. Проведени бяха референдуми и 
тъкачният цех стана съставна част на "Свобода”. Но и времената се 
промениха. Килимите от тъкачния цех започнаха да излизат от 
мода, намаляха клиентите от вътрешността, а тукашните хора 
започнаха много повече да предпочитат синтетични одеяла и 
ямболии.

Свършил 
икономически факултет в 
Ниш. Първо работно 
"Свобода” от 1 октомври 1990. 

юли 1991 година

I
1

I МЯСТО в I. От , 
комерчески 
"Свобода".

«33*
ЙЯ директор

Iкакто и
нас.

в къщи па евтино и па успешно
Зачитайки всички посочени обстоятелства, 

комерческата служба на “Свобода" на чело с Владислав 
Сотиров, е решила да повика всички купувачи, или поне 
най-големите, да дойдат на договор в "Свобода" в 
Димитровград С пълна подкрепа от генералния директор 
неотдавна идеята беше реализирана. И така: около масата в 
модния салон на ”Свобода” се намериха директорите и 
ръководителите на комерческите служби на десетина 
търговски фирми от Сърбия ДОйдоха представители на: 
"Базар”, ”Бетекс” и "Югоцентьр” от Белград "Робне куЬе” - 
Ниш, ”Нишпромет” от Нищ "Текстил" от Алексинад 
"Текстилпромет” от Зренянин, ”Топола-универзал" от Бачка 
Топола, "Заечар-промет" от Заечар, "Единство” от Младеновац 
и "ПромеТ' от Бела Паланка.

да присъствуват и на професионални модни ревюта, ревюто в 
”Свобода" бе наистина успешно. Затова и занапред ще бъдат 
организирани подобни представяния на колекциите на 
"Свобода".

Разбира се, че всичко казано досега може да бъде и 
самохвалство. Затова мненията на някои от присъствуващите, Днес становете в тъкачния цех стоят. Работническият съвет 
колкото и да имат куртоазен характер, все пак отразяват на "Свобода” е приел решение, с което цехът престава да работи до
нивото на цялата манифестация Ето какво каза генералният второ разпореждане. Заетите бяха на отпуск, а до десети март
директор на "Базар" от Белград Милан Симич: трябваше да се изкажат дали са съгласни да се преквалифицират за

- Голямо е удоволствие преди всичко, че сме дошли тук работници в конфекцията или в цеха за производство на килими от
в "Свобода”, с която сътрудничим повече от тридесет години кожа. Всички онези, които с преквалификацията се съгласят
Аз съм щастлив, че и в тези трудни времена "Свобода" намира следващите три месеца ще получават лични доходи на ниво на

средния личен доход в конфекцията, а след това минават на норма. 
За заетите "режисти” в тъкачния цех /администрация няма, тя е 
съединена с тази в "Свобода”/, а те са петима заедно с ръководителя 
на цеха, са предложени три възможности съгласно законните 
разпоредби: да се преквалифицират за работа в конфекцията, да им 
се дадат по 24 лични дохода или две години да бъдат на бюрото за 
безработни като технологически или икономически излишък.

в

за сходно да ни повика да дойдем Очевидно е, че "Свобода" 
има ясна развойна програма, което показва и видяното на
ревюто. Очаквам в предстоящия период конфекцията да
осъществи извънреден успех, а ние ще се стараем колкото е
възможно повече в тази насока да им помогнем

От името на търговското предприятие "Робне куЪе 
Ниш" от Ниш на ревюто присъствува генералният директор 1МиодрагЛечич. Ето неговите впечатления:

В "Свобода” изтъкват, че основните причини за /временно/ 
закриване на цеха са икономически, тъй като разходите са много 
по-големи от ефектите. И онова, което е най-важното, 
икономическото и политическо положение у нас толкова много е 
намалило поръчките (а в цеха се работи само па поръчки и с 
донесена от клиентите прежда), че просто не могат, да пускат

- Благодарим на "Свобода", че ни организира всичко
това, за да мога т и нашите по требитсли да дойда тдо моделите, 
които сигурно ще се намерят в нашите магазини По този 
начин голям брой от потребителите няма да имат нужда да
отиват в чужбина да си купят облекло, защото показаното е 
наистина на високо равнище и болшинство от моделите становете в работа
наистина ще се носят през следващия сезон И така за двадесет и двамата заети в тъкачния цех март е

месец, в който се определя.
Главният "виновник” за манифестацията в конфекция

"Свобода”, която посредством локалната царибродска
телевизия видяха и над 700 димитровградски домакинства е
Владислав Сотиров, комерчески директор на "Свобода". Той наши големи купувачи и за тях 

всичко ще бъде много по-ефикасно
организираме модно ревю, 

в смисъл на договорени
количества, отколкото на панаира. А и по-малко ще ни стп 

Трябва веднага да изтъкна, че от самото начало имахме пълна 
подкрепа и "отвързани ръце” от директора Арсен Тодоров. 
Той имаше доверие в нас и считам, че сме оправдали това. 
всичко сме подготвили за една седмица с упорита работа и 
след обед. С гордост изтъквам, че никой от нас не е взел нито 
чинар, че всичко е направено на доброволни начала и без опит 
на който и да било от нас Благодаря на нашите манекени за 
успешното представяне на нашите модели. За следващото 
оевю сигурно ще имаме повече манекени и сигурно ще бъдат 
още по- подготвени за тази работа. Бих искал да кажа и това, 
че комерческата служба е съставена от млади хора средно сме 
на възраст от 33-34 години, които са готови да премахват 
застарелите начини на работа в конфекцията. И както се 
показа, това го правят успешно. Този вид представяне на 
нашите произведения трябва да стане традиция

след ревюто каза:
упа.- Идеята тръгна от нашата служба. Имайки предвид

всички обстоятелства, свързани с начините на договаряне на
колекцията, дойдохме до заключение, че ако повикаме десет

поздравявайки гостите, генералният директор на
"Свобода" Арсен Тодоров изтъкна, че тази среша или маигьк
моден панаир в "Свобода" няма за цел само договаряне на
колекцията, но и сближаване и по- добро запознаване, понеже * *между гостите имаше и такива, с които за пьрв път се срещат, 
макър че се знаят по телефона. Тнае се, че след такива срещи и

Що се отнася до' резултатите през миналата^ година, 
окончаз-елиата равносметка показва следното: Съвкупен приход е 
осъществен на стойност от 210 438 032,70 дин. Изразходваните 
средства са на стойност от 206 979 480,20 динара, а печалбата е 3 
458 552,50 динара. Доходът, личните доходи и печалб*га,е 74 393

деловото сътрудничество дава много по- добри резултати
отколкото участието на панаира в Белград При това този
начин на представяне на колекцията е много по-евтин, а
ефектите са значителни Само за час и половина колкото бе 
необходимо Да се покаже подготвената колекция за сезона 
"есен- зима 92", са договорени почти 16 хиляди парчета на 
стойност от над 20 милиона динара Разбира се, това е само •

905,70. .
Осъществените средства са разпределенн.,#о1{СлеДкмя 

. начин: за лични доходи .70 935 353,20 динара, защМ>сване на 
загубата през 1990 година 3 174 218,56 динара и заю&ж&ане за

«знигаро-

'\ТО • .

начало, добро начало, а договарянето ще продължи през 
сезона, за който беше Подготвена колекцията. ОИО /общенародна отбрана' 284 343,00 динара.модно
ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ

За всички гости - представители на посочените фирми, 
бе организирано модно ревю с модели от колекцията 
"есен-зима 92". Това е първото модно ревю, организирано в 
"Свобода", а сизурно и в града Показатш бяха около 50 модела 
на дамски и мъжки костюми дамски поли, даМски палта, ■ 
мъжки шлифери, якета, както и детска конфекция Цялото . 
модно ревю. е организирано от комерческата служба на 
доброволни начала, включително и манекените, които също са 
заети в "Свобода". Имайки предвид' реакцията на

РЕВЮ ОТ ЕНТУЗИАСТИ НА

* *
Комерческата служба наброява десет заети, от които 

четирима са в продажбата, двама за набавка, двама за износ,.
И Директорът. От тях двама а| е факултет, 
УЧнлище, а останалите със средно

един администра тор
един е полувисшо

Подготви:
Алексе ТАШКОВ'фисъствуващите гости, които сигурно са имали възможност

СП*МИЦА7 -
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ЗА КОМУНАЛНО БИТОВИ ПРОБЛЕМИ В МЕСТНТИЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА УРЕЖДАНЕ НА УЛИЦИ 
И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВЕ 

Покрай вече споменатите 
комунално-битови активности 
чрез същите източници на

РАДИАЦИЯТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗРАЗХОДВАНИ СА НАД 9 

МИЛИОНАДИНАРА
В ГРАНИЦИТЕ НА 

НОРМАЛНОТОсредства, през изтеклата година 
в Босилеград са уредени и

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА Барйе (8 км), Долна Лисина (4 подготвени » асфалтиране
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОМУНАЛНО БИТОВИ ПРОБЛЕМИ В км), Горна Лисина (6 км) и циците: " ноември ,
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СА Бранковци (4 км). За целта са руински път ■ Рисовица ,
ИЗРАЗХОДВАНИ НАД 9 МИЛИОНИ ДИНАРА ОТ КОИТО 5,9 изразходвани над 4,3 милиона прга сградата на
МИЛИОНА ‘СА ОБЕЗПЕЧЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ФОНД ЗА динара, от които Общинския аптеката и пътя към черквата, за

което са изразходвани над 300 
от хиляди динара, от които 50 на 
са сто са обезпечени от страна на 

Общинския фонд и 50 на сто от 
средствата 
самооблагане.

Покрай
од изтеклата година в местните 

общности: Горна Любата,
Мусул, Извор, Горна Лисина и 
Босилеград
мостове на стойност от около 

от 500 хиляди динара, за които по 
и 50 на сто средства са обезпечени 

от Общинския фонд и от 
средствата 

е самооблагане.

Все по-честите съобщения за аварин в българската 
'* предизвикват загриженост и сред

атомна
централа "Козлодуй 
гражданите на Димитровградска община, тъй като тази централа 
е сравнително близо.

Количеството радиоактивни излъчвания ежедневно се 
измерват в Метеорологичната станция в Димитровград 
граничния пункт "Градина5*. Получените данни свидетелстват, че 
няма място за тревога, тъй като радиоактивността е в границите 
на нормалата.

ПЪТИЩА, 2,4 МИЛИОНА ОТ СРЕДСТВАТА ОТ МЕСТНОТО фонд за пътища е участвувал с 45 
САМООБЛАГАНЕ И ОКОЛО 900 ХИЛЯДИ ДИНАРА ЛИЧНО на сто, от средствата

местното самооблагане
В местните общности в * -.с < То оправдава ролята и ангажирани 35 на сто, а 20 на сто

общищ. щачението си и благоприятно се са лично участие на гражданите, 
продължават с интензивен темп отразява върху подобрението на 
уреждането и разрешаването на селския бит на населението в 
различните
комунално-битови проблеми.
Само през изтеклата година, в
повечето местни общности са ПРОБИВАНЕ НА СЕЛСКИ И
разширени и прокарани над 80 МАХЛЕНСКИ ПЪТИЩА Със средствата
километра селски и махленски Съгласно утвърдения и местното самооблагане
пътища. Изградена е приет план, през изтеклата другите източници 
канализационна мрежа на година за разширяване, комунално-битовите активности
дължина от около 2580 метра, прокарване и прочистване на През изтеклата година ’
насипани и набита с чакъл селски и махленски пътища, прокарана водопроводна и я
улици и пътища на дължина от средегаа от местното канализационна мрежа на смп " целенасоченос™ на
около 1700; метра, изготвена е самооблагане, съвместно със дължина от около 2580 метра. От 0Т нетното
прректодокуйМггация за 16 км. средства от Общинския фонд за ТОва в местната общност в самооалагане неотдавна
фекална канализация и редица пътища са ползували 20 местни Босилегоал е изгпаленя разискваха на съвместно
ПРУГИ '‘ 'аИЧЙЛНй комунално- общности. В тях са прокарани канализация на дължина от 982 ??седение членовете на 
зитови подеми. За целта еа ^ прочистени над 80 „™ и кан“иГция » Изпълнителния съвет на ОС и 
изразходвани-..над 9,2 милиона д”. Ц за Координационното тяло за
. . лятнинг.иат (Ьпнп тя километра селски или атмосферна вода на дължина от следене няггг.л-г ава/йггг г“^г=5 

й-г.дЬ; ваеткай» яг™Е"™?-™.' <™ гявГйгйТай ?чгггя: °<~
участие) населението. . Райчиловци (4 км), Паралочо (6 Общинския фовд за комунална по-д^бра „ 1’?3ултати, с

км), Долно Тлъмино (500 м), дейност, 30 на сто лично участие активност поти Е!1*“ 
Милевци (5 «0, Дукат (над 10 на гражданите и 20 на сто от страна на м^Л. 2! °Т 
км), Долна Любата (6 км), Горна средствата от местното резултатите^. I!!!” °®ЩН°С™, 
Любата (2 км), М^сул (2 км), самооблагане: пТд™ “ М°ГЛИ ** ^

и на
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

от местнотоБосилеградска
Обаче, в непосредствена близост на града се намира 

източник на радиоактивно излъчване, което е по-енлно от 
измерените количества на границата и в метеорологическата 
станция. Това са трм гръмоотвода на фермата край село Бачево. 
Все пак с

товаФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

И АТМОСФЕРНИ ВОДИ

през
видове общината

ИЗГРАЖДАНЕ
проверка с мерни инструменти на мястото е 

констатирано, че н тези излъчвания макър н засилени все пак са в 
позволените граници. Но защо все още тези гръмоотводи не са 
размонтнрани когато за това нма н законни разписания, въпрос е 
без отговор поне засега.

са построени

за
от А.Т.местното

ДИМИТРОВГРАД

ДОМ НА ПОЖАРНИ
КАРИТЕ

ппр.и иПр0™В*ПОЖарната защнта » Димитровград получи

„„ Р„ РГ По този начин е разрешен проблемът е 
1ГМШИР. ,„е,Прр:1 зиматА понеже те навън не можеха да стоят 
се напълнят*1 * * СЛ^чаа ,,а П0Ж,Р го губи много време докато

Т

Помещенията е строило днмнтров1Т>адското
строително предприятие "Градня” н същите са напр>вЛ,н 
сравнително бързо и за точно договорената сума.

А.Т.
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ЗАПИСАНО В СЕЛО ЗЛИ ДОЛ, БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЛОШИЯТ ПЪТ ПОРАЖДА РЕДИЦА ДРУГИ
ПРОБЛЕМИ

МЬ<СЕЦ И ПОЛОВИНА РАБОТА НА ТВ ЦАРИБРОД

ДИМИТРОВГРАДСКИ 
"СТУДИО Б»посетихме^седГ^и »! Между събралите се бе и Езерина.

посетихме село Зли дол, председателят на местната
Босилеградска община Беше общност

След
механизацията си върнаха назад

слънчев и за този период топъл тридесетипетгопишен СПа°0В’ ° обещания- че Десетина
ден. Пред селския магазин годишен дни пак ще дойде и ще го
който се намира в центъра на Вижтр и'Р°ИЗп°ДИТеЛ‘ й?вършй Д° крайната махала
селото, бяха се «брали някол™ село В НаШето Шаркинци- На обещания и

ЕЗлгщ? =™==
"йе — ■ ”” “*

най-много за ахтуалната предприемат и нашето село ще поправят и разшишшт Зашото например магазинът ни е почти 
обществено-политическа сполети същата съдба както шПлН! Гт™ празен. А защо да е така? В кое
обстановка за военните другите, където миграцията щнтралният път е лобъп лп ВреМе *ивеем' та матинера на

г=” 1 Г.ГСХ' =".“32“яг-.-гтга гтаггяг ягдаЕг: = • — ‘ —*
комунално-битов^ пмЕП Г и нйкак т0™ пР»блем, един Брезовска махала н^и й тук;г"л.:'г7,з1г;:
храна за добитъка. Защото 
зимата тук все още не е казала 
"сбогом”.

това включат и онези нашенци които 
са отселени, а от време навреме 
идват в селото си. Затова този 
наш разговор, нека ведно бъде и 
призив 
настоящата

' Всичко започна като идея на група запалянковци за 
въвеждане на кабелна телеянзня в Димитровград. И когато се 
в иде, че един канал остава свободен, реши се да се направи 
локална Телевизия. Речено- сторено. Така се роди "Телевизия 
Цариброд”.

Днес студиото на Царнбродската телевизия е оборудено, 
благодарение на всички димитровградски предприетия с 
достатъчно необходими уреди и техника, с помощта на които 

час и

до ВСИЧКИ,
година

организираме и този проблем 
успешно да разрешим. Още 
повече, че пътищата пораждат и 
редица други проблеми. Ето сега

през
да се

са махленските всяка събота в 18 часа се излъ локална
телевизионна програма. Същата се релризирв на понеделник 
по същото време. С решение на Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина именувана е редакционна колегия, в 
която са всички локални журналисти, ойдрпррц - с една 
дума всички онези запалянковци в чиито. глави се роди 
идеята за локална телевизия. Редакцията няма главен и 
отговорен редактор, но журналистите са под 
специалности за които пишат, а всяка следваща емисия 
урежда друг. Макър че в редакцията са членове на почти 
всички партии, редакцията работи като извънпартийно тяло 
и има единен подход към всички партии.

И така всяка събота над 700 домакинства могат да 
гледат актуални събития в общината, комунални проблеми, 
хумор, забава, музика. И всичко това на български, сърбски и 
шопски. Тези които още не са се включили в кабелната 
система, заснемат на касетки и сетне гледат, така че свободно 
може да се каже, че почти половината димитровградчанн с 
интерес следят димитровградския "Студио Б”.'

Трябва да се каже, че всички журналисти н останали 
работят волонтерскн в Царнбродската телевизия.

елени по

Инак, село Зли дол е едно 
от средните по големина села в 

Има над 80
се мисли. Наистина има и наша

запланували да го прочистим, на вина Някак си, все още повече общината 
места разширим и да го доведем очакваме от общината Домакинства Къщите му са 

- в РВД- Обаче, какво стана? След отколкото сами в местната пръснати по южните склонове
голина когато наИ?ЧСеи^Н^аТа по'голяма интервенция общност да се организираме, наЦърноок. Богато е сразлични
година когато на л май падна предприятието за комунална Отделно, мнозина искат да имат овоЩия, ниви, ливади и пасища
сняг до колене-нещо на шега а дейност към края на есента добър път а не ис“т да а животновъдството е главен

Ка3а Стефан МП0ЧНа работа й го ■»"!»“ и участвуват, нито с пари!"
■ ‘ итр ' прочисти само до махала работа В акцията трябва да се

поминък на хората А.Т.мя
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В "СТОЧАР”

ОПАКОТО НА ВЪПРОСАГОРНОКРИВОДОЛ Ч А- 

НИ ТЪРСЯТ 

ПО-ДОБРО 
СНАБДЯВАНЕ

ВСЕКИ БИЕ 
СВОЙ ТЪПАН ЛИЦЕТО” НА ЛИЦАТАИ

От около 700 домакинства приключили се на кабловата 
телевизия в Димитровград, пари за подържане на системата са дали 
около 200. Между тези, които не са дали пари, когато лицето от 
организация комитет ги е посетило, са факултетски образовани 
хора, икономисти, юристи, професори, на които сигурно е 
известно, че нито един уред неможе да функционира ако не се 
подържа Същото важи и за уредите за кабловата телевизия в 
Димитровград. Затова предвидената сума от 800 динара наистина е 
минимална, дори по- малка от сумата, която нашите деца 
ежедневно прахосват в кафичите и видео-клубовете. Още повече 
ако се има предвид че това е за цяла година, плаща се отведнъж тъй 
като така инфлацията не може бързо да я "изяде”.

СЛЕД СЪЕДИНАВЯНЕ НА ТРИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ЕДНА 

КООПЕРАЦИЯЗЕМЕДЕЛСКА
ПЕНСИОНИРАНЕ НА ДОТОГАВАШНИЯ ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР ДИМИТЪР СЛАВОВ, СЪЩАТА ОСТАНА 
ПОЧТИ БЕЗ РЪКОВОДСТВО. НАИСТИНА НА ВСИЧКИ 
ОТГОВОРНИ РАБОТНИ МЕСТА СА ПОСТАВЕНИ 
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОРИ, НО ОТ 
ТОВА СЛАБА ФАЙДА

аСТОЧАР- И

До Изпълнителния начин 
съвет при 
скупщина

да организират
Общинската снабдяването на магазини 

Магазинанеотдавна на
от "Търгокооп” 
на Криводол е само един от 

останали

Горнипристигна 
проведеното
местната общност на село 10-15 
Горни Криводол, в който магазини на ”Тьргокооп” по 
жителите на това височко отдалечените 
село се оплакват от лошото общности, 
снабдяване на магазина в случайност, 

който

протокол
заседание

в

Затова и на общото количества сено. Това е 
в само един, но сигурен знак 

на за несъответно, да не речем 
стопанисване

селски
събрание на заетите 
” Сто чар” в началото местни

лошо, в Вероятноминалата седмица, първата 
точка от дневния ред бе - кооперацията, 

конкурса за
Въпреки низките

сегашните неизплатени лични доходи 
тази за януари, което и бе 

длъжност да се обадят на основен повод за общото 
конкурсната събрание

е Наистина е за срам, че отделнии лица, граждани на 
Димитровград получили каблова телевизия за дребни пари, сега се 
излагат за още по-дребни. Още повече, че те са предзначени за 
подържане на цялата система Нямат право даже, имат зли 
намерения, тези които твърдят, че тези пари са предзначени за 
творците на програмата, която се излъчва по телевизия 
"Цариброд”. Защото с решение на Изпълнителния съвет при 
Общинската скупщина ясно е казано, че първите шест месеца 
всички работят без пари. И те така работят. А какво ще бъде след 
това, за това след това. Жалко е обаче, че в Димитровград винаги са 
съществували и сега съществуват лица, които омаловажават всеки 
напредък и които освен че всичко криткарствуват, с нищо не са 
задължили града

Затова гражданите не трябва да позволят поради такива 
лица да останат без осем програми от кабловата телевизия, а с това 
и без царибродската телевизия. Малко са градовете които такова 
нещо имат.

че
Резултат на това са и 

и все още
отчета по 
директори, 
очакванията

държи горнокриводолчани първи са 
обадили

са Изпълнителния

селото,
”Търгокооп”.
Г орнокриводолчани 
недоволни от досегашното защото положението почти 
снабдяване, особено сега през във всичкиге е еднакво - 
зимните месеци, когато в лошо. Този проблем е налице 

недостигат вече десетина и повече 
сега особено 
защото

се до
съвет,

изпълняващи

заетите.конкурса,
комисия съобщи че нито Всички те бяха единодушни 
един от тях, а никой и от да им се изплатят личните 
страни не се е обадил на доходи за януари, а тъй като 
конкурса. Настояванията на директорът им съобщи, че в 
присъствуващите 60 до 70 касата има пари за три 
заети да узнаят причините лични дохода, те бяха 

останаха съгласни да им се изплатят 
безуспешни. Само Синиша трите. Но това е най-лошият 
Тошев, който сега вариант, по-лош и от факта, 

длъжността че парите повече от 15 дни
касата,

на
магазина
основните хранителни години, а 

необходими за изпъква,
"Тьргокооп” е принуден да 
прилага

Изпълнителният съвет няма логика 
никакви компетенции да нерентабилните 
наложи на ”Тьргокооп” тъй магазини. А те почти всички 

за в отдалечените села са

продукти
живот.

и

Наистина икономическа 
да закрива 

селски
и

товаза

става думакато
нерентабилни магазини. От такива. Без оглед на приетото 
друга страна не бива и заключение 
старите хора да останат без Изпълнителния съвет,
брашно, захар, сол, олио. ”Тьргокооп” сам не може и 

заключение на нс трябва да реши този 
съвет, с проблем, защото проблемът 
задължава на селските местни общности

изпълнява
навгенерален директор каза, че стоят 

не се е явил на конкурса предназначени за купуване 
защото няма подкрепа от на агнета. Все пак прието бе 
останалите ръководни хора решение да се даде само 
на "Сточар”. "Договорихме един личен 
се едно, а сетне всеки си бие останалите 
свой тъпан”
Тошев. Все пак остана Решсно е 
неясно къде е вината затова публикува нов конкурс за 
че той няма подкрепа от директор, тъй 
останалите ръководни хора. сегашния 
А докато отношенията длъжноста, мандата изтича 
между сегашните хора на до края на юни. Това обаче 

подразбира до тогава те да 
престанат да бият всеки в 

се премахне личната свой тъпан, 
нетръпеливост 
подозрение, то и 
смисъл

Към всичко трябва да се добави, че доколкото не се плати 
гази сума от 800 динара в случай на авария гражданите, при които 
това се случи сами ще плащат поправката. А това е много, много 
повече от 800 динара.

Затова и 
Изпълнителния 
който

доход, а
пари да се 

”по-умно”. 
също да се

А.Т.”Търгокооп”
снабдява не само магазина в по-малко жители, в никой 
Горни Криводол но и всички случай не е проблем на 
свои магазини по селата. "Тьргокоои”, но и на нашата

обществено-политическа 
Понеже собственик на общност. Едно 

сградата, в която е поместен „а Изпълнителния съвет, с 
магазина на ”Тьргокооп” е което на ”Тьргокооп” се 
местната общност на Горни налага редовно да снабдява 

10 селските магазини, в никой 
могат, случай нс е решение на 

А.Т.

да оставащи от ден на ден средовноизтъкна използват

ГОСТУВАНЕТО НА ПИРОТСКИЯ ТЕАТЪР КАТО ПОВОДкато на 
изпълняващ

заключение

ЛЮБИТЕЛИ НА 
ТЕАТЪРА - КЪДЕ СТЕ?

ръководни места не се 
наредят така, че напълно да Криводол, 

горнокриводолчани 
ако не са доволни и на друг проблема.А.Т.и

няма
да конкурират и да връшлнв ИА ОТВЗЕТАТА ЗЕМЯ В ДИМИТРОВ1РАДСКА 

се намерят в един тим, 7 
който трябва успешно да 
ръководи 
кооперация.

В Димитровград неотдавна гостува Пнротскнят народен 
театър, който се представи с комедията "Бягай от жена см". 
Извънредна комедия и извънредно изпълнение на артистите, 
което в тези тежки и бурни времена наистина е мехлем за душата. 
Поне така личеше от продължените аплодисменти на 
посетителите, които изпълниха половин 
половин зала.

селскостопанскитена
произведения.

Ясно е, че Комисията 
работи съгласно Закона, но 
псе пак всеки случай е 
специфичен за себе си и 
трябва
множество данни. Често сс 
случва определен иск да 
бъде отхвърлен макар, че 
частните площи са станали 
обществени, но по други 
основи, а не по споменати 
закони. Или 1гьк отвзетата

ОБЩИНА

ПОЛОЖИТЕЛНО РЕШЕНИ
ПЕТСЛУЧАЯ

земеделската
едвам

Освен въпроса за 
поставяне на ръководни 
хора, на дневен ред бяха и 
финансовите резултати на 
кооперацията 
миналата година. А те са 
"около 
нула”.
печалба от само 138 хиляди 
винари всъщност и не 
някаква печалба. А сигурно 
е, че може да бъде и много 
по-голяма, 
кооперацията разполаг а със 
1004 хектара площ, които е 
трябвало да бъдат засети. 
Разполага със стадо от 5100 
овце и кози и почти 700 
хектара плоши годни за 
фураж и /реви, а при всичко 
това кооперацията все пак 
купува

сс зачитат А имаше времена, когато за театралните представления в 
Димитровград се търсеше билет повече. Ден !цлн,,два преди 
споменатото театрално представление се търсеше - зрител! Тъкмо 
така! Организаторите на гостуването на ПиротХкив театър, в 
който играе н димитровградският артист СлобоДан Алексич, 
буквално са събирали един по един зрител, за да 
гостуването на театъра! Билетите са продавани 
синдикалната организации н предприятията, никои дори са ги 
раздавали безплатно. И пак едвам половин зала!?

да

връщане на отвзетата земя, 
който е приет през миналата 

Общинската

наДо сегапрез натериторията 
Димитровградска 
са подадени 20 иска за 
връщане па отвзетата земя 

- цп частните селскостопански 
е произподитсли. общинската 

комисия Дбссга е разгледала 
малко повЬЧе от половината - 
1) иска. Ог тях положително 
са рошени пет случая и 

върнати

община година, 
комисия е рошила и решава 

онези случаи, при

не се откаже 
посредствомположителната

Осъществената само
които сс касае за отвзета 

който е приет през 
голина,

земя нс сс ползва за целта, за 
която с отвзета. Такива 
случаи имаЧлного но това 

извън

земя, 
миналата 
Общинската

Ако в Димитровград има към пет хилили заети значи 
трябва да има |КМе двеста, които могат да се смятат 
любители на тщца{Лко всеки трите поне с жена си в театър, сто 

. ццлна зала. Не, ^млетите нс са били скъпи! Ако почти всеки 
родител може на' детето си да дава ежедневно пари за 
нидео-кассгки, пвЧГва 120 динара в три мли четири месеца не са 
М1101Ч». -Г'

ка 1 окомисия е 
рошила и решава само онези 
случаи, при които се касае за 
отвзета земя въз основа на 

землищния

все ■ пак "И сТЪЙ като
компетенцията 
Комисията. 
Недоразуменията 
идват от факта, че законни 
предписания, регулиращи 
тази област са доста неярни 
и понренизпи.

па
насземята

собствениците. В момента 
комисията обсъжда оше два. 
Четири вече са отхвърлени 
тъй като няма основание за 
връщане па отвзетата земя. 
Именно, спорел Закони за

обачеЗакопа за 
максимум от 1953 юди на 
както
псизпълняпапс 
задълженията 
задължителното изкупувано

•IЗакона заи ф I Наистина любители на театца - къде сте?на А.Т., \АОТ
АТ.значителни
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ащд стогодишно сьщесгоушш на цлшбродската гимназия ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ИСПОРТ н11111Ш1М11инмиммам1п«|»и,БЪДЕЩЕТО 

ПОД ВЪПРОС ПА "БРАТСТВО” IIА МАЧА "ЦБРИЕНА ЗВЕЗДА"СПЕЦИАЛЕН ПРАТЕНИК 
"ПАНАТИНАЙКОС”

И В СОФИЯ БЛЕСТЯХА 

ЗВЕЗДИТЕ НА "ЗВЕЗДА”
Читателите па “Братство" вече 

осведомихме, че Царибродската гимназия 
изпълняващ длъжноста 

педагогически
получи нов 
директор, професор 
съветник По югославска литература 
Томислав Таков /Досегашния директор 
Милутин Ценков отива в пенсия/.

С11ГШв тези дни разговаряхме за 
проблекште :̂с!Кбито училището се среща.

Таков: Два са основни проблема, с 
които училището се среща в острата борба 
за по-нататъшно съществуване. Първо - 
училище, което има само един образователен 
профил, според Закона за средни училища 
трябва да има най-малко 12 паралелки за да 
може да съществува. Имайки предвид, че 
Димитровградска община като една от 
най-малките общини никога не може да 
обезпечи 12 паралелки, гимназията 

. посредством своя основател Общинската 
скупщина /заедно с още няколко малки 
общини в Сърбия/ даде предложение до 
Скупщината на Сърбия да се измени Закона 
така, че в малките общини да се формират 
смесени средни училища, т.е. училища с 
повече образователни профили. В 
образложението е изтъкнато, че само със 
смесени училища малките общини са в 
състояние да запишат 12 паралелки. Но 
Скупщината на Сърбия отхвърли нашето 
предложение.

§а
1 Синята ”С«тря” /мярка на автобус/ ия сърце бе за - "Църмиа звезда”. По-нататък Уико**ч 

югославската туристическа агенция "Путиик", 
която превозваше световните и европейски клубни 
шампиони, футболистите на "Цървеиа звезда”,

в.". и ишп ПКШИ1 • София « яр«
премръзнали, ,Ю самото ||0мяяш|яе ня "звезлашзеге” звловалстшгго см; Пя яссхм послямяк е дмо 
н1г„.,,ъ,, н някяр. да забравят за сгуда «»гяго отвор, от неговата ездаяа поведа... Отдел»

Еж» очанмпт от “.4.7. успях д. пмшп,. ™дгг:
просто да .яки* към директора иа клуба Владимир о^миого сГ влягодярег
Цвезкоаич: "Идяямс тя да победим - отгояоря "***“ “ “У**"™ ™
Я^ЯЛ ЧЯрОЯИЯЯТ Г.1.1ГГ, ви.,., б«К«ТбОЛ»СТ. - КМГ.ЗГ“ 3
Едип победа • тоти мач прави шансовете ля дя " гк”71' *с“4““ М]“ м и“
мопаднгм отново на финал много големи.” В това Подобно е и мнението я* глмле Петрович,
.реме от вшетцията ня хотела осведомиха диросторя яя стядаоня на "Църаеяа застдя” . 
■(аегкпвич че пг лазера и. "Цанвз ииайиос” в хотел Белград - популярната "Мяряияял”. То« между 
-Шепти" са то тьрсм-тя шик пет пътя: "Ше ЯН друззпо клтяя; "Сега мога свободно да кажа, че

преди мача ми се искаше да умра. Страхувах се от 
тежа, че оградата на стадиона /тази между терена ■ 
публиката' е висока само половин метър». Обаче 
сега съм иай-шастлмаия човек иа света. Всичко 
мина о кей!”

добави.:” Домакините биха наистина коректни. 
Започвайки от митничарите па 
милицията...”

й
ДВ

с изграждане на модерни ученически стаи и 
кабинети всичко 
грижата на основателя е престанала. Топа 
заблуждение с години е сред хората в 

Димитровград и затова с години в 
гимназията нищо не се прави за подобрение 
условията на работа. Л истината с следната: 
Строежът на гимназията е заплануван в три 
фази като най-напред са направени учебните 
стаи и кабинети и тази фаза е завършена. , 
Втората фаза е изграждане на ученическа 
работилница Тук грубите строителни 
работи са завършени, сложен покрива и 
нищо повече. Гретага фаза предвижда 
изграждане на физкултурна зала 'Гази фаза 
вече осем години се отлага поради недостиг 
на финансови средства, а сега всички от нея 
са дигнали ръце, както и от задълженията 
към гимназията изобщо. Такава "грижа" за 
залата доведе гимназията в положение през 
зимата и когато е лошо време, часовете по 
физическо образование да провежда в 
обикновена учеОна стая. Л поради 
нереализиране на голяма част от плана по 
физическо, училището има сериозни, дори и 
ултимативни забележки од страна на 
Педагогическия завод в Ниш. Тъй като за 
бъдеще съвкупното надзиране работата на 
училището минава на републиканско 
равнище, то не трябва да се изключи 
възмодноста една от причините за закриване 
на гимназията да бъде и факта, че нищо не се 
предприема за подобрение обучението по 
физическа култура.

- Кой е виновен, според вас, за 
незавидното положение в което се намери 
Царибродската гимназия?

Гаков: По всичко личи, че основен 
виновник е нашата наивност и нашата 
професионална "деформация" да вярваме на 
хората, а особено на някои до преди 
известно време най-отговорни хорз в 
общината. Именно, всички знаят, че 
гимназията имаше всички извънредни 
условия за работа - сграда с над 20 учебни 
стаи и кабинети и всички други необходими 
обекти, почет от мазета, които тук няма, 
ученическа работилница, която също тук 
няма, парно отопление, което тук има но е 
студено и учениците обучението следят с 
балтони, имахме ограден двор, което тук 
нямаме, имахме и фискултурна зала заедно с 
основното училище. С една дума имахме 
много нещо, което тук нямаме

-Защо?
/В следващия брой на "Братство “ ще 

поместим втората част от разговора с 
изпълняващия длъжността директор на 
Царибродската гимназия Томислав Гаков./ 

Разговора води А.Ташков 
Томислав Гаков

е решенио и с това и

търсят ако грабва оше пет, замигто 
най-добрите в светв” - с шеговит той подхвърли
той.

ние сме

Нима време за ратгакваие и едни след друг 
футболистите започнаха да излизат от стаите си 
вече в спортен екип. Предстоеше тренировка иа И така нататък, и така нататък». Но да не
стадион "ЦСКА”. С доста сънена физиономия забравим и т.и. "обикновени” зрители, конто в 
Синиша Ммхайлояич бавно придвижваше българската столица бяха дошли от цяла Сърбия, 
стройната см фигура към автобуса. Какво очаква Черна Гора и Македония. Непременно трябва да 
гой от предстоящия двубой с "Ияиатинайкос”? споменем и факта, че иа мача имаше и много 
"Още в Атина доказахме, че сме по-добрият отбор, шшкяци. Така например /това както узнахме са го

ше видял и и зрителите на малките си екрани/ 
лозунгът, иа който пишеше 
БОСИЛЕГРАД”. Всичките тези

Мисля, че като играем играта, които можем, 
постигнем победата, в която не се съмнявам. Ис 
да вкарам гол. Това не означава, че ше подценим 
съперника.”

доминираше 
"ДЕЛИИЕ -
зрители, с които разговаряхме, заявиха че иа 1 

Един след друг и така постепенно автобусът отново ше дойдат в София - да наблюдават
то НХ1Х.11Х ■ нямаш, п. само даеге най-го.земн "Ш-рася. звезда- я решаващия мач срсшу

КА.М

- Според Вас какво трябва сега да се
превземе?

Гаков: Нашия основател Общинската 
скупщина най-спешно трябва да възобнови 
иска изпратен до Скупщината на Сърбия, 
тъй като сега е в ход приемане на новия 
Закон са средни училища Педагогическите 
служби при гимназията и основното 
училище трябва да се съсредоточат към това, 
отлива на ученици от общината да се намали 
максимално. Защото има значителен брой 
ученици които отиват вън от Димитровград 

толкова
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професонална 
ориентация, колкото да се "отърват” от 
родителския контрол. В днешните бурни и 
скъпи времена, когато гимназията става

не поради шп, чв
ЯНЕ, е

най-силен вид на общо образователна 
институция за средно образование, много от 
родителите ще започнат да мислят по друг 
начин, защото гимназията има универсална 
проходимост на всички факултети, както и 
това, че в съвремените начини на

Г‘|Г;-

58щшт Шстопанисване все повече ще се търсят 
свършени гимназисти със солидно общо 
образование, способни за разни работи и ако 
трябва могат бързо да се преквалифицират.

Значи с добър подход към 
професионалната ориентация на учениците 
ще се опитаме само с гимназиален профил да 
стабилизираме нашата гимназия на 10-12 
паралелки. А другата част от борбата за 
съществуване на гимназията на основателя 
на училището и цялата общност и всички 
хора с добра воля

'.V г..

ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА: Дали и тази година ще завоюват тези купи?
звезди на "Звезда”: Дарко Панчев и Деян 
Савмчсаич.

Най-после
италианската "Сампдорня”. Запалянковците 
мнение, а това е и наше са на
«1тгъ-а» мнение, че стадионът яа
ЦСКА ще бъде малък за да побере всички онези, 

конто ще дойдат да наблюдават решаващия мач на 
Звезда” на пътя й до Уемблн. Даже вече се водят 

преговори между югославската н българските 
железници за обезпечаване на специални влакове, 
които ще довезат и отвезат кашите зрители в София 
м обратно. Но така не мисли и ръководството ма 

Цървена звезда”: "Няма да сменяваме стадиона И 
българите ни предлагат да играем на стадиона 
Левски”, който може да побере двойно повече 

зрители, обаче за сега мие сме на мнение, че не 
трябва да се преселваме на друг стадион”.

жадните за автографи деца 
дочакаха Деян и Дарко. "Нямаме много време - 
застраховаха се те, след като видяха журналистите, 
но след секунди Деян добави: - "Хайде, питайте”! - 
Ще има ли "Звезда” проблеми с гърците?: ”Ще ги 
победим, но няма да ни е лена”* * *

Всичко останало, което имаха да казаат 
звездите на "Звезда", казаха го маутреден, на 18 
март в 20 часа и 15 минути на сг. "ЦСКА”»• •

- Кой е втория проблем за 
по-нататъшно съществуване на гимназията?

Гаков: Това са условията на работя В 
гимназията не са осъществени всички 
условия за нормална работа по всички 
предмети. В случая става дума, че няма зала 
за физическо възпитание. Мнозина считат, че

А, че спортистите и публиката могат да бъдат 
по-добри пропагандатори на приятелство, 
добросъседство и дружелюбие и от самите 
дипломати, аташета и посланици потвърдиха го и 
футболистите на нашата "Звезда” м гръцкия 
"Панагинайкос” но най- вече самата публика. 
Впрочем за самия мач и публиката не бмаа много 
да харчим хартия, защото любителите на футбола в 
нашата страна това можаха да видят посредством 
своите ТВ..

Инак да споменем, че връщайки се с автобус 
от София за Белград, футболистите на "Цървена 
звезда” се отбиха в тютюневата фабрика в Ниш, 
която всъщност им е главен спонсор. От разговора 
ни с тях, узнахме че за пръв път след 
дълго време, на един мач игран в чужбина /като 
домакин/ те са се чувствували "като на Марвкана” 
и за това благодариха на мнегобройннте зрители за 
подръжката им. На края казаха, че изобщо не се 
съмняват в това, че на 1 април срещу Сампдорня 
/треньор й е югославянннът Бошков/ отново ще 
имат ”12 играча”, което ще рече че публиката няма 
да изостане и ще бъде с тях.

В стогодишното съществуване на Царибродската 
нещо подобно не е забележено!

През нощта в сряда срещу четвъртък /11 срещу 12 март/ 
засега непознати лица са влезли в сградата на гимназията и 
запалили днеяниците на всички класове. Дневниците напълно са 
унищожени с изключение на два, но и те едва ли ще могат да се 
ползват.

гимназия толкова

12я Така например кметът на Белград, Мнлоряд 
Унконич, който ке пропусна възможността да 
присъствувава на мача, заедно с югославския 
посланик в София, Миленко Стефанович, каза:
г .и’'СиИ*с н* ***“ * руския посланик в
София, Виктор Шаранов, който разбира се от все

§й Следствието ще каже последна Дума в случая. Обаче, 
единствена възможност да се влезне отвънка е отворен прозорец 
Дали прозореца предварително е отворен и подготвен да се влезне 
през него нли деликвенпгге са останали в някой кът докато всички 
сн отидат и се стьмни, може само да се предполага. Ясно е обаче, че 
целтл на подпалвачите са били само дневниците, той като нищо 
друго ис е пипнато. Инак, дневниците ла изнесени пред учебната 
стая, така че светлината от огъня да не се вижда отвън. Защо е това 
натравено също може само да се предполага Мсже би това са го 
направили слаби ученици, считайки че но този 
своите единици. Може би случая може 
негодуванията на определен кръг млади хора Може би. 
Следствието'ев ход и то ще даде отговор нв тези въпроси

Но нв въпроса трябва ли или не училищния двор да се 
огради, отговора е ясен - трябва! Толкова години след завършване на 
сградата около нея ежедневно пасе добитък, а двора служи и като 
прека пътека на хората от съседните къщи От друга езрана няма 
никакво осветление навън дори и иа самата сграда, което е идеално 
за крадци
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ТОДОР ПЕТРОВ

ШАХМАТЕН ТУРНИР 
"ЦАРИБРОД 92” Димитоовгпа пТ>!^Т0 На 18 шахматисти- 8 кРад на миналия месец в 

Играюше^йо шиЖ>Веде шахматен тУР«ир "Цариброд 92". 
орпшизиоа сови?®®йцарска система от седем кръгове. Турнира 
бяха; "ГИД", "Асен Балкански", а спонзори

точхиС спечшиДкТ м°„ ПрСМелрМНе на силите, първо място с по 5,5 
тсГкТ,™;: Алексов и Васил Стоименов, а след
спечели Тодор гЙшев с^о^НпИ^'“ ТР670 и®70Иван Гтпи™ /;» 5 точки. Иай-младияг участник в турнира
спортни кец“ ™ С"еЧеЛИ 2 Т0Ч,Ш /им“ 12 ™™и/ получи
топпЛ“ "ър“° ияето Младен Алексоп кецове, заза и парично 
Стоименов

1=3. ПОБЕДИ
МЛАДЕН
АЛЕКСОВ

§ а начин щс скрият 
да се свърже и си е

получи шахматна дъска.
възнагражденията1
парично възнаграждение*1 ПеШСВ ш“хм,,™а -тьс*». фланелка и

владее^все^ш-жив°Д 92” И Т03и ггът П0КаЗА’ че в родния град 
голяма полза. ТСРСС М Шахматната игРа и може да бъде от

ЬлЯНР ДОИГРАВАНЕ С 

МЛАДЕН АЛЕКСОВ

ГО
СПЕЧЕЛИА.Т.

Д.С.

С ТРАНИЦА Ю
ЪТЛТПК! • ’7 МАРТ



/ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА 

БИЛКА/ V/
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междуобщнска футболна дивизия- нит
НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ РЕЦЕПТИ 

НА ИЛИЯ ЛАНДЖЕВ ЗА 

БОЛЕСТТА РАК

РАБОТНИЧЕСКО- СПОР7 
НИТЕИГРИ"ОСМИЦА” В 

ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧВАТ В 
КРАЯ НА МАРТ

”АСЕН БАЛКАНСКИ” - ”СЛОБОДА” /Г.ВРЕЖИНА/ 
8:1 /3:1 Една от най-коварните болести на 

нашето време е болестта рак. Самата помисъл на 
тази болест предизвиква ужас, страх, 
отвращение. Лекарство за тази опака болест все 
още не може да се намери, въпреки упоритите 
настоявалия на медицината. Обаче съществуват, 
което е медицината също потвърдила, факти, че 
от тази болест някои хора са се излекували 
благодарение на лечебните свойства на билките 
/но, всичко зависимост от вида на болестта, 
понеже ги има много/.

Българският билкар Илия Ланджев, 
който е показал видни резултати в лекуването на 
отделни видове рак, а по искане на голям брой 
читатели беше позволил в книгата БИЛКИТЕ В

върху него се посипва 1 лъжичка нишадър /взет 
от аптеката/. ПОставя се върху гърлото, увива се 
три пласта вестници с вълнено парче плат. Това 
се прави всеки ден в продължение; на^Я) дни. 
ОСвен това се пие един път през д^&ррд/йодна 
тинктура, взета от аптеката/ по едедццта; схема- 
първия ден се взима 1 капка в .щдедн^ думко Л 
кафена чашка/, втория ден две карки^третия ден 
три капки /до 20 капки/, след това-с$, намаляват 
19 капки, 18 капки, 17 капки и т.н. След почивка 
от 15 дни същото се повтаря 4 пъти.

4/ РАК НА СТОМАХА И ЧЕРВАТА 
Стръкове от ранилист, корени от 

ранилист по 100 г. корени чер оман, стръкове 
хвощ, цвят лавандула по 50 г. стръкове имел, 
корени кукуряк, цвят невен, корени омайниче по 
30 г. смесват и 2 супени лъжици от сместа се 
варят в 200 мл. вода 10 мин. Отварата, 
подсладена с мед, се пие по 1 винена чаша преди 
ядене 5 пъти дневно /на 3 часа/.

За същата цел може да се използува и 
следната рецепта: стръкове ранилист, корени 
ранилист по 50 г. стръкове пача трева, листа 
мечо грозде, листа розмарин, цвят акация, 
стръкове върбинка по 40 г., пъпки от топола 100 
г., корени брей, корени блатен тъжник, стръкове 
еньовче, листа жиловлек, стръкове жълт 
кантарион по 30 г., цвят лайка, стръкове мащерка 
по 20 г., цвят невен по 15 г. се смесват и от 
смесата се приготвя отвара. Начин на употреба, 
както в горната рецепта.

5/РАК НА ГЪРДИТЕ 
Цвят от слез 200 г. и стръкове от росопас 

100 г. се смесват и 3 супени лъжици от сместа се 
кисне в 1 л. вряла вода 1 час. От прецедената 
запарка се пие по 1 винена чаша преди ядене 4 
пъти дневно и вместо вода, подсладена с мед.

6/РАК НА ПРОСТАТАТА 
Стъркове невен, стръкове лепка по 100 г. 

се смесват, 2 супени лъжици от тази смес се 
варят в 0,5 л. вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша 
преди ядене 4 пъти дневно, като в чашата се 
прибавя сок от 1 черна ряпа /настъргана на 
пластмасово ренде и изстискана/.

Драги читатели, в един от следващите 
броеве ще поместим и други рецепти за 
лекуване на болестта рак, написани от други 
билкари Ако имате свои познания по този 
въпрос, обаждайте се и Вие!

Тазгодишните 
Работническо-спортни игри 
в Димитровградска община 

върха ще започнат към края на 
своя настоящия

Най-напред ще започнат 
на състезанията, които се 

в зали като

Изтеклата спортна се каже, че отборът не е 
седмица, в Димитровград подготвен добре, ако 
”отбележи”
победа на футболистите мрежата 
ня ”Асен Балкански” над противник, нали!?
”Слобода” от Г.Врежина Любителите
край Ниш, дори с 8:1! футболния спорт в града провеждат

останаха доволни от шахмат и тенис на маса а 
сетне и другите.

високата напълни до
на месец.

Голове за
димитровградчани
отбелязаха

видяното в спортния 
Зоран център "Парк”. Сега 

Христов, Емил Иванов 3 и остава обаче да се стягат преди
Петър Йованович по два и за следващия мач, който Регионалните 
Саша Крумов един, а гол ще играят с Фрад в работническо-спортни игри. 
за гостите отбеляза Павле Алексинац 
Павловия.

Димитровградските ----------------------
донесоха В ЮГО-КУПАТА

Игрите 
по-рано за да се завършат 

започването

започват

на

БЪЛГАРИЯ да му се печатат най-сполучливите 
рецепти за лекуване на тази коварна болест. 
Господин Ланджев подчертава, че ”при тази 
болест винаги трябва да търсим и съвета на 
лекаря, което въпреки всичко най- често е 
безрезултатно.

ДС
ДС

футболисти 
първа пролетна радост на 
своите
Гостите оказаха добра 
съпротива, обаче с нищо 
не можеха да заставят 
разиграните футболисти 
на ”А Балкански”. Като

"ПАРТИЗАН” ИЗХВЪРЛИ 
"БАЛКАНСКИ”, НО ОТПАДНА В 

ТЕМСКА

привърженици
В тази статия ще посочим само няколко 

рецепти при заболяване от рак:
1/ ОБЩА РЕЦЕПТА ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ

ОТ РАКВ срещата за Юго-купата между ”Партнзан” от село Желюша 
и ”А.Бал кански” - желюшанм се класираха на дузпи. Именно в 
регулярните 90 минути резултатът беше 2:2, но желюшанм бяха по- 

На успешни в изпълнението на дузпи.
Няколко дни по-късно, в третия кръг, "Партнзан”, също ня 

изпадна. Срещата завърши наравно - 0:0,

150 г. листа от столетник /алое видове/, 
настъргани с пластмасово ренде, 250 г. мед и 350 
г. червено вино /17'/ се слагат в буркан за 5 дни, 
като често се разклащат. След прецеждане се 
взима по 1 супена лъжица преди ядене 3 дни, на 
четвъртият ден се взима по 1 супена лъжица 
сутрин и вечер преди ядене до свършаване на 
настойката. Това се пие три месеца.

Проф. Филатов е употребявал 
столетника за лекуване на рак по кожата, като 
предварително е държал растението 12 дни при 
ниска температура и на тъмно. Листата на 
такива растения в комбинация с евкалиптово и 
рициново масло се използуват за лекуване на рак 
по кожата.

напук
многобройните 
”Критици” на клуба 
даваха по гол на всеки 
десет минути Не може да

чели

но темчанм бяха подуши -
успешни в изпълнението на дузпи и се класираха в четръртмя кръг.

Д.С.

ОТЧЕТНОИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РИБОЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ПАСТЬРВА" В БОСИЛЕГРАД

ВСЕКИ РИБАР И РИБОПАЗА Ч
Неотдавна в Босилеград рибопазач, което ще рече, че на Богословов, биха се събрали ^

по-значителни средства Ощесе състоя отчетно-изборно всички активни членове на 
събрание на риболовното дружеството ще могат да повече че заинтересувани за 
дружество ”Пастьрва*. На поднасят декларации до този вид разрешения е имало и ' 
събранието, въпреки, че имаше компетентните органи Лично досега Ще успеят ли във всички ( 
отчетно-изборен характер, мисля, че това ще даде очаквани тези начинания времето ще | 
по-голямо внимание бе резултати Покрай това взето е покаже При това в дружеството { 
посветено на предстоящите твърдо решение всеки разчитат и на всестранна { 
задачи - тоест, как рибния фонд риболовец изключитело да помощ от страна на милицията, 
в чистите и все още бистри зачита риболовните въпреки, че мнозина от тях

защитят от законо-предписания Освен с досега, са били "усърдни" 1 
и въдица и изкуствена примамка, бракониери 

спортните с друго не се позволява

2/ ПРИ РАК НА ЧЕРНИЯ ДРОБ 
200 г. сок от праз лук и 300 г. сок от 

кромид лук /настъргани на пластмасово ренде и 
след това истискани/ се смесват с 600 мл. бяло 
вино /като се разклаща/ и се оставят 5 дни. След 
това към тази смес се прибавят 200 г. мед и тя се 
оставя за още 3 дни /при често разклащане/. Пие 
се по 1 супена лъжица и 1/2 лъжица 1/2 час преди 
ядене 4 пъти дневно.

3/ПРИ РАК НА ГЪРЛОТО 
Свеж бял пелин се счуква между два 

камъка. След това се поставя върху марля и

Подготвила: 
3 денка Тодорова - Свилен кова

реки, да се 
бракониерството 
неспазването на
норми при риболова. Впрочем, подчерта Богословов. 
бракониерството и алчността Покрай това,
на отделни несъзнателни събранието на което бе избрано 
рибари, с години наред не ново председателство от 7 
бирайки средства унищожаваха, души, са приети и няколко 
и иначе бедния рибен фонд Други новини Преди всичко, бе

За какви предпазителни взето решение, всички средства 1 
мерки става дума, питахме с които разполага дружеството 
новоизбрания председател на да се употребят за порибяване 

Любен на реките и езерото в Лисина с
подходящи видове риби, реките ^

МЯ

на
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 март 1992 година се навършват две тъжни години от 

смъртта на нашия мил съпруг и баща
ТЪЖЕН ПОМЕН 
В събота, на 28 март ще 

дадем помен по случай една 
година от смъртта на милата ни 
майка

СЛАВКО
СОТИРОВ

ПАВЛИНА 
ПОСТОЛОВА- БАБА 

ПАВЛА

..
дружеството,
Богословов.

всичко с речна пасгьрва, а езерото с 
пастьрва,

Преди
договорихме се всеки активен Калифорнийска 
рибар, на когото риболова е Покрай това договорено е в 
спортна и рекреативна течение на годината да се дава 
активност, а не алчност за месо разрешение за еднодневен 
и който при това спазва всички риболов чиято такса е 200 
спортни норми, ведно и да бъде динара. С това, според думите

от Димитровград.*
от село Желюша. Този ден в 11 часа ще посетим 

гроба му на димитровградските 
гробища и ще положим цветя. 
Каним близки н познати да ни се 
придружат.паметта йКаним близки, роднини и приятели на тая дана да почетем 

край вечната й къща.
Опечалени: съпруга Девка, дъщеря Маргарита, син Петър, снаха 

Оганика, внуци и останали роднини.
Опечалени: дъщери Грозданка и Надежда, 

със семействата смгодина сеНа 28 март тази 
наврьшва

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА 
нашата мила На ^ април 1992 се наврьшват 

ДВЕ ГОДЩТИ
откак загубихме изд^ мил син, 
брат, чичо и вуйчо ^ .

7 '

от смъртта на 
майка, съпруга и сестра Ня 22-ри март се навършваха 

седем години от смъртта на 
милия ниш1.Р ЛЮБОМИР 

- ЛЮБЧО 
СТОЯНОВ

А |Д2*
НИКОЛАДИВНА СТОЯНОВА :Ш т(л

/!от Димитровград 5?» СОТИРОВ
РУ*---ж

■ • V
I От Димитровград

I •зднна
Не съществуват думи, с конто да изразим нашата болка към 

Теб и внна1И ще живееш у нас, в нашата памет.
Семейство Сотирови, Димитровград

чТ.. - I
Ненадейната смърт я отне от нас и отнесе завинаги с Теб и онова 

малко радост що имахме, но Гм ще останеш в нашите сърца, докато 
сме живи.

ОI няма никого да го заборавим, винаги 
и весела прав. Вечно ще скърбим зарадиГодините минават, но име 

ще помним светлия му лик 
едни много рамо за: у беи млад живот.

Опечалено семейспю СтояновиТвои: синове Драган и Деян, съпруг 
Благой и сестра Ковилкя

СТРАНИЦА ИБРАТСТВО • 27 МАРТ 1992



САТИРА • ЗАБАВАХУМОР •
ЗАИМСГВУМН ХУМОР КАРИКАТУРЕН ЕКРАНБЪЛГАРСКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ 

ВИЦОВЕ
-ОТ "СМЯХ" -

ВВСВЛИН ЗИДАРОВ

мастимрскьи
ДАЛАВЕРИ

След 10 ноември гитеиот от
ю Тодор Живко*. Веднага

се Иирма
за Тодор Ж) Кг\|] Всичко е

V '»• V, '• 'т\ ! « .Я?'У'; V

ж!'
.4 5Във фовВето в му шташи» 

Тодор У—"■> ••
г..,го нпм а Г« Оно и кодх« кьстали и знони пращя предо 

овая моя побелела селячм глош И ниедин Н« ми облете 
бела кошуля, ама и-съп щ«»,Ъпбр» ожоло зшоно за 
дажжо - е те тай ча ни юедж дабидуз. Почудил» сс бре 
мастилярете от жодаа лежяюе и седеяье, па още що 
не*а да им техж Ух ае го цЙ>«т за по-арио, ама ое го 
тъй уврьт и усучжт, та ни нащрцаят дебелио жрей. Та 
тъка и с пжиожо: де тю да е; де омажа да е, па да не е 
тъжа, ио да е оаажа и жрай на жраишата оно си па пи, па 
тъжа - сжроят жюлавжата та от еелячжитг гръчави 
гръбини да одерат даежохк

У севтето чуме требало и селяците дв водвг 
некакъв тевтер и у него дв уписуят коку нмлт приходи 
и разносни и коку печалба че им остане, па после на 
тая печалба тели да турат ням - коку даноа А на 
иеораните ньиви да турат двоен даноа! Да ти жлъчката 
пукне от муяа!

Я се бъш бе узчудил Реко тамън работа ако ме 
наараят под стари години, кьорав и кьопав да седнем 
навечер, па да писуйем коку сам сено окоснц коку сам 
побре изринал и Спасена коку е яйца продала, па да 
множим, па да дельюк, да ебавам сойкьи та да 
пресметнем коку ми е печалба останала! Да ме утепаш 
па нема да я найдем тая пуста печалба Каква печалба 
на кьорав конь очи че изкараш, та и от селяк печалба

Ама видоят-незидоятдека и тъка не бива па са

шшСки МТВ Тим Жю --- - ...-------- -Т-
■а стола аа подстригваме и учудят по*

КЪТ).

Катя» шапа » ГцПчи, ■асата му пастрмшп М ю 
и—И»нм даВчмимжтрми.. ' г

- МИЛИ ОВЧИЦИ. ПШ ВИ ИЗИВСЛ ЛЕКЦИЯ нл ТЕМА;
ПРИЗНАК НА ДЪЛГОЛЕТНИ“.ЖПГГАРНАНСТВОТОТошшрв ] 

1»с*лм*зч
ся ■ вядял

СПЛ&
I го строго той.

;•-] БОСИЛЕГР АДСКИ
осили

1ЯО гл

Маш матов колега ■ учудя го попитал:

- Абе този тук слуша "Свободна Европа", та му правя В началния етап на комунизма босилеградскнте 
староседелци ядоха бой и даваха градините си около реката за 
строеж на къщи В заключителния етап на комунизма ядат сух 
хляб и дават къщите си под наем.

• •
Много лъже - циганин не е 
Много краде - руснак не е 
Много яде - българин не е.
Много секта - югославянин не е 
Мързи года работи - поляк не е 
Хора преследва - агент не с 
Хора убива - садист не с 
Срам няма-проститутка не е.
Що е то?
Отговор: тоталитарен лидер от Източна Европаоо

На сесия на Общинската скупщина в Босилеград 
беше констатирано че младежта нямала никаквинеотдавна

условия зв забава и развлечения Предлагаме всички младежи да 
се поканят на следващата сесия на Общинската скупщина Там 
чудесно ще ги забавлява т изказванията на някои делега тн

н
<и чуем тели другояче продадеш ли телето, веднък ти 

репнаттрииа сто за данок Е тъка по-бива, що има да 
прават от готово вересия Абъшкя пада се тури порез 
на иманьета на казан, на тувлек, на самар, на разбойи 
теквия работи. Това све го разбирам аманемогода се 
сетим на онова: на иеораните ньиви да се плаща данок 

Я разбирам да изоре човек, да посее, па км збере 
берикьето и аха го збере да даде там коку требе за • 
данок, за чиновниците де Ама да плащаш данок на

Опако босилеградчани започнаха да се декларират като 
югославяни, Югославия сс разпадна Сега започнаха да се 
декларират като сърби Тежко и горко на Сърбия ахо я бранят 
такива "сърби".

В

гпве имало съревнование за най-бързоВедно пред

Той си и

Общинският отбор на СПС постоянно изтъква че има 
най-много членове - над 900 души ТЪчно това е най-опасното: 
СЮК пропадна в момента кога то имаше над два милиона Членове»

Религията на босилеградчани е малко необикновена Те се 
кръстят не в черквите пред иконите, в в магазините пред новите 
цени

член на БКП. Дал ся молба, но му 
Трябвало да иеораните ньиви, ем това па двоен - това ич не го 

разбирамказали, че културата му не е ка необходимото 
посети някой театър яли изложба, да се поограмотя малка

Па прашува там едногова от учените; та ми 
нещо толкува и разправя та ме соеве заулави Како он 
щомиказуеоно това те тъка личи Демед ние селяците

И повел Ма«1Г0 циганката и циганчето на една художествена
изложба. Заостанало циганчето удивено пред скулптурата на една

I ■ се пргж яагня1 
-Боже, Боже, 
Хванала го

гола:

Политическата обстановка в Босилеград все още е 
стабилна. Как няма да е стабилна когато босилеградчани са 
стегнати отвсякъде!

сме станале големи лежаче и арамджиц па нечеме да 
ореме нъивите, а оно гребало да се оре 1я пази!/, па съга 
кой нече да оре да му се тури двоен данок, та да му се 
приоре

яко дв го налага,

- Бнва лн твка дв бжш дгггго! Квзвло една дума - голяма
Оно па арно щом са се селите дека требела се 

оре оти едно време викашеят не гребало да се оре но 
требало ситеда са учени тж житото телила увозатнам 
- откаде а наше чукаре да се насадат сос борйе и 
акации Съга им текнало да орат, ама и йоще писуят 
закони Но нека тъй, че манат и това, па че си турат 
надев на ралниците и че си наперат браните Съга 
берем има убави трънье

А нас не да ни турат двойни даноцц но и 
четворни да ни турат, па си е това. Ели сме се 
спрегнале та си душиме опинците - нема да излезнеме 
на ньива. Те им тамо и ньиви и ливади, па нека си 
трошат главите како си знаят.

работа! Дребното стопанство в Босилеград си остана 
дребна Не може да пръкне от големите общински данъци!•

Някои босилеградчани, които някога напуснаха родния си 
край станаха отлични аналитици Започнаха да анализират 
съдържанието на контейнерите в крайградските квартали на Ниш 
и Белград

съвсем

- Една дума лн, една дума! Баща му партиец ша става, а той 
"Боже, Боже ша мн вика!

В разгара на крюгга след десети ноември в един двор се 
срещнали две мишки. Едната въодушевно споделила:

• Така лн? И защо?
- Защото на всеки едни от човеците се падат по 16 грама сирене

• •
1Вицовете са заимствуваяи от българския хумористичен 

вестник "Смях7

Босилеград стана голям индустриален център Има много 
нови заводи, конто се занимават с конзумиране на алкохолни 
напитки

на ден'

Иван НИКОЛОВ

Стоимен Шляпара таЛЕК
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕШЕ

ги лекярст&я в,
^ЯПТЕКЛТЛ.1 У

квоти препиел 
Аретотът? -— ПЕСТЕНЕ

гтиа
ЙЩМХ 
л№> и» ши. 
гилгаок? 
фоауио

На едно малко тържество преди 9 март седят 
Заедно един от началниците в милицията в 
гттг?ТРпВград и един от тукашните "лидери" на 
демонстрации° Яума’ стана Дума за насрочените

от СГЮМНОГО до6ре' че сп°менахте това - казва този
8ТИ

- Защо добре, когато трябва да ходим там като 
охрана - казва този от Милицията

- спестимУгУ0 затова’ да х°Дим заедно с вас, та да спестим превоза - казва този от СПО.

— \*» ■

АТ.

ВрштВо Р'11ЙЛИКа Сърбия. ИЗ- 

ТЕКУЩА СМЕТ^ |мО0.^ 500 дкнярв.

пя

•Властта
аяг за особени минути в и 

«♦•У* атаината яна н ВВСШИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

враа-


