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1,,,1гт_ОБЩАТА ДЪРЖАВА НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА Е ОТВОРЕНА И ЗА ДРУГИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА Й СЕ ПРИО
БЩЯТ - БЕ КАЗАНО В СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ - ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПАЗАРНА ИКОНОМИ
КА И ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА - ИЗБОРИ ЗА СЪВЕТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 31 МАЙ. - ПРИЕТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩАТА ДЪРЖАВА

Тържествено в зала- йрамович, Слободан Глиго- С акламация бе одо- на сесията преди приемане-
та на Скупщината на Юго- риевич, патриарх Павле, брена и Декларация, която то на Конституцията увод-
славия на 27 април т.г. бе Александар Бакочевич, Ри- прочете делегатът Миро-
провъзгласена Конститу- сто Вукчевич, Радоман слав Белович. В този доку- Проектоконституцията на
цията на Съюзна републи- Божович и Мило Джукано- мент
ка Югославия /СРЮ/ на виччл. 
общата държава на репу
бликите Сърбия и Черна сията на Съюзния съвет, 
гора, държава която е отво- която бе провъзгласена 
рена и за други, които Конституцията, почна 
желаят да и се придружат.

Общата

докладини за

между другото се СРЮ изнесоха председате- 
казва, че "народните пред- Лите на скупщините на 

Втората част на се- ставители на двете репу- 
на блики, са приели всички 

основни принципи на Хар- 
с тата на ООН и Хелзинщка-

информация, която прочете та и Парижката харта на Да посочим и някои
Богдана Глумац - Леваков, Конференцията за европей- интересни данни за нова 

ската сигурност и сътруд- Югославия: Със създаване- 
то на общата държава от 
Сърбия и Черна гора, всеки

В дните на празника на неговото величество труда от- 
преживяваме кошмарни дни, дни на безумна граждан

ска воина с големи човешки 
трагедии и лишения. Нашето бъдеще отново 
замъглено е и
ново

жертви и разрушения, с Сърбия и Черна гора Алек
сандар Бакочевич и Ристо 
Вукчевич.

е неизвестно -
мрачна Притиснати сме с натисци, закани и 

ултиматуми, когато силата на аргументите се замества с ар
гументи на силата.

Срещу Сърбия, сръбския народ и Югославската на
родна армия е раздвижена голяма лавина от обвинения, кле
вети, закани, диктати и ултиматуми Тази кампания, която 
водят масмедиите, но не изостават и официалните кръг 
повечето западноевропейски страни и Америка, особе 
разгоря след засилването на кризата в Босна и Херцеговина 
Истината за Сърбия, сръбския народ в Югославската народ
на армия се изкривява и замъглява Представят се като агре
сори и виновници за всички зла и неволи. Срещу така 
сатанизираната Сърбия, относно бъдещата Съюзна републи
ка Югославия, трескаво се готвят и оповестяват най-дра
стични репресивни акции - пълна икономическа блокада, 
скъсване на дипломатическите отношения и непризнаване на 
континуитета на Югославция, изключване от КЕБС 
международни политически и икономически организации В 
мерките за дисциплиниране на Сърбия все по-често се споме
нават и интервенции с военна сила.
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ничество.гове в 
но се В деловата част на жит

събранието бе приет Изби- Сфрю продьлжи да
рателен закон Закон за из- живее в едноиРен сега 
бор на президента на Съюзн.д 6лиха ’Юго_
Републиката и други славия ^ 
решения във връзка с пред- ^

&И& стоящите избори в СРЮ.
Бе образувана съюзца ко- 10406 742 от кои.
мисия за изборите и прие- ^ 6и 6485 596 или 62^ 
то решение за разписване на ^ „ 520 СЙ0
на изборите за съветите на или 5 процента м6а1ши 
новия парламент. Изборите /според преценка/ около 1,7 
за Съвета,.™ гражданите в мшшона или 1б6 на ст0 
новата Съюзна скупщина у*нгарци . 345.376 или 3 3 „а 
ще ее проведат в един ден в югославяни 343.233
двете републики - на 31 май • или на ст0 мюсюлмани 
тази година Изборите, за 327.158 Д,1 на сто/и остана- 
Съвета на републиките-ще ли 658 974 иди 6 3 процент 
се проведат до завършване
то на изборите за Съвета на Декларацията на участниците в 

тържественото заседание поме
стваме на 3 страница

на доскорашна&:
<■1 ' 3
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102.173. квадратни
общо
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Ултимативната резолюция на КЕБС от 16 април и 

множеството други закани, натисци и обвинения на офи
циалните и неофициални кръгове наподобяват на ултимату
мите от 1914 и 1941 година. Като и че ли се повтаря и 1948 
година. И за да бъде по-гол ям а иронията, тогава Ст 
вият Съветски съюз и неговите вазали натискаха Югосла
вия и нейната Комунистическа партия, понеже станала 
изменник на комунизма и запазила във водите на капитализ
ма, сега се случва точно обратното - Сърбия и Нова Югосла
вия стават кост в гърлото на капиталистическия Запад, 
понеже са "последният бастион на комунизма”. При това 
още са и православни.

,7 “

талино-

Скупшината на Югославия, където бе провъзгласена Конституция
та на СРЮ

председател на този Съвет. 
Тя запозна присъствуващи- 
те, че с голямо мнозинство 
- 73 гласове ”за” един "про
тив” и три въздържани пре- 

приета
Конституцията на Съюзна 
република Югославия и 
Конституционният закон

продължава 
държавния, международно
правния и политически су- 
бективитет 
зачитайки всички нейни 
задължения и уважавайки 
правата и интересите на 
югославските републики, 
които провъгласиха неза
висимост.

държава

гражданите.СФРЮ,на В предобедната частПри такива обстоятелства обикновеният свят, а още 
повече аналитиците иа днешните световни процеси и на съби
тията в и около Югославия, Съветския съюз и някои други 
страни, все по-открито и по-цялостно разкриват същността 
на борбата за установяване на нов световен порядък, който се 
оформя по критериите, мерилата и интересите иа Съденине- 
иите американски щати като единствената световна война, 
която по своите външни форми и методи се различава от две
те досегашни световни войни, ио чкито цели - домииация над 
целия свят - са същите. "Военните действия” в настоящата 
трета световна война се водят по плановете и стратегията, на
речени "стълкновения с низък интезитет", чийто креатор и 
реализатор са Съдииените американски щати. Тази страте
гия е приспособена към определени нормативни и "морални 
принципи" на външната политика иа САЩ. от които два са 
особено важни: "принципът на самоопределение” и "принци
път за мирим промени". Незачитането иа тези принципи за 
САЩ и Запада са повод за различни санкции и други мерки, 
включително и военни, за дисциплиниране на непослушните 
страни и народи. Ето защо Сърбия и Югославската народна 
армия и в случай на Словения и Хърватско, и сега в случая 
на Босна и Херцеговина се провъзгласяват за агресори, а сръб
ският народ в Хърватско и Босна и Херцеговина за народ, 
който провежда насилствена сецесия. Фактът, че Словения и 
Хърватско бяха онези, които действително извършиха насил
ствена сецесия и измениха границите иа Югославия завива се 
в облаидите иа "принципа на самоопределение", а когато сър
бите в Хърватско и Босна и Херцеговина се самоопределят да 
останат в Югославия, това е нарушаване иа "принципа за 
мирни промени”.

В стратегията "стълкновения с низък иитезитет” ма- 
- печатът, радиото и телевизията - имат решаваща 

своята и световната общественост

ди пладне е

ИЗЯВЛЕНИЯ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 
. МИЛОШЕВИЧ И 

БУЛАТОВИЧ

за провеждането на Кон
ституцията.Па това изключител

но важно събрание, покрай 
делегатите на двата съвета 
на Скупщината на СФРЮ 
и на скупщините на репу
бликите Сърбия и Черна 
гора присъствуваха пред
ставители на най-висшите 
органи на федерацията и 
двете републики, на вер
ските общности, културни 
работници и деятели и 
представители на диплома
тически кор.

Въз основа на това, 
провъзгласяването на Кон
ституцията на Съюзна ре
публика Югославия и на 
Конституционния 
бяха проследени с дълго
трайни 
След това хорът "Иво Лола 
Рибар” изпя химна "Хей, 
славяни". По същото време 
пред зданието на парламен
та ог двата ярбола бяха спу
снати знамената на СФРЮ 
и вдигнати знамената на 
нова Съюзна република 
Югославия червено - бяло - 
син триколор без пето
лъчка.

след ще означи край на агонията и 
тържественото провъзгласява- хаоса и начало на функционира
не на Конституцията нредссда- не преди всичко на съюзните 
телят на Република Сърбия органи, без което не може да 
Слободан Милошсвич между функционира стопанската си

стема и да се води успешна ико- 
- Провъзгласяването на комическа политика... Мисля, 

Конституцията
държава е исторически ден за новата държава не могат да 
всички ни. Надявам се, че прие- пречат никому, който е до- 
мансто на новата конституция брожелателсн.

закон В изявление

аплодисменти.

другото каза:

общата че идеите н целите, които имаиа
В първия ред бяха: 

Слободан Милошевич, Мо- 
мир Булатович, Бранко Ко- 
стич, Борисав Йович, 
Югослав Кости ч, Сейдо Ба-

Прсдссдатслят на Репу
блика Черна гора Момнр Була
тович между другото заяви:

- Смятам, че провъзгла
сяването на Конституцията на 
СРЮ и Декларацията ще допри
несат в решаването на югослав
ската
всичко, което е до нас, а готови 
смс и откровени за постоянен 
диалог, все докато не сс намери 
политическо решение. По-ната
тък той подчерта, че истината 
за нас ще представим на между
народната общност н вярва, чс 
венчкн недоумения ще изчезнат 
н днешното отсъствие на един 
брой много значителни страни 
щс бъде само епизод в диплома
тическите отношения между 

Милошевич ч Кулягоннч след" Югославия н международната 
гласуването на Конституцията

смедиите

и ах* и народа, които са непослушни, които са се осмелили да 
кажат "не” и отхвърлят плановете иа световните хазяи . 
Ето това е същността и това са целите иа ироиатаиднатв кам
пания, която вече по-дълго време се води срещу Сърбия, 
сръбския народ и ЮНА. На примера иа Сърбия и Черна гора, 
относно Нова Югославия най-ярко се очергава смислът иа 

"стълкновения с низък иите-иггег’.

ПЪРВИ ПРИЗНАНИЯ 
НА СРЮ ОТ КИТАЙ И 

РУСИЯ Ине правимкриза.

В първия ден на провъзгласяването на новата държава 
пристигнаха и първите признания от други държави.

Народна република Китай бе първата страна, 
потвърди, чс признава континуитета на Югославия, относно 
континуитета на отношенията па приятелското сътруд
ничество със Съюзна република Югославия. В този смисъл ки
тайското министерството на външните рабои с дало 
инструкции на своя посланик в Белград.

И Русия признава международноправния коптипуитст 
па СРЮ. Това па 27 април съобщи руският посланик п Белград 
Шикин на среща с подпредседателя на Председателството на 
СФРЮ Бранко Костич

същността иа стратегията
Какъв ще бъде изходя иа Третата световна война, 

Първата и Втората световни войни, едия

«лични демократични принципи, световна га общественост 
все повече и по-цялостно я разобличава, а фронтът срещу нея 
е все по-голям. Затова са реални надеждите, че и иейн 
изход ще бъде същия, какъвто беше и иа Първата и Втората 
световни войни, когато силата иа аргументите все пай надде
ля аргументите иа силата.

кояго
чиито сме как го и в

иит

Пенко ДИМИТРОВ

общност.



I АКТУАЛНО о АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА о АКТУАЛНО]
опита с информации, кото
таи източници се даваха, мои 
да предположа, че на такива не
верни или злонамерни Информа 
ции е могъл да се засноь* 
какъвто и да било или още по. 
лошо заключение за поведение
то на Сърбил. Аз следователно 
не мисля, че тук американската 
администрация е била злонамер- 
на. Предполагам, че просто на 
нея са й били представени 
фалшифицирани факти за дей
ствителното положение на съ
битията в Югославия. Та кой би

конференция. Той предвижда, че тсзи неистини не могат мног о могъл да повярва и кой би могъл 
тя би могла да продължи на 6 ,|а "Р°дал*ат. !сти неистини са ю приеме едно такова обвине-

1 разпространявани в пропаганди- ние, че Сърбия е извършила ед-
стка война, която е твърде добре т такава криминална постъпка 
организирана, и която е твърде На инвазия на Босна и Херцего- 
скъпо платена, пропагандна вой- вина. И когато това би наистина 
на, и вие видяхте как дори и зло- станало, нима това в Сърбия 
дсйствата и жертвите, които пред 10 милиона хора, които тук 
ставали в Хърватско и в Босна и живеят, някой би могъл да при- 
Хсрцсговина се приписват, спо
рел много средства за масова 
информация, на някакви си

ОТ СРЕЩАТА 11А ПРЦЦСВДАТЕЛЯ ПЛ РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ С ЛОРД КАРИШТЬИ И ДЕПИНЕИРОШано за мир в Босна оъ- 
ществува, подписано е прими
рие между трите обииюоти, и 
ако последното се спазва, 
всички участници в конферен
цията за Босна в скоро време ще 
се озоват в Лисабон.

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ: 

МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ОХРАБРЕНИ 

ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА 

ОГЪНЯ В САРАЕВО

Тази крачка напред с на-, 
правена по време на разговорите, 
на шефа на португалската ди
пломация Жоао Де Пинеиро и 
английския лорд Карингтьн, 
нредседателствуващият на Кон
ференцията на Европейската
общност за Югославия в Сарас- и известни становища. Ние, Сърбия и всско подобно поведе- 

, во и по време на по-късно провс- значи, считаме чс веднага трябва ние сигурно нс допринася пито 
депата среща на двамата да бъдат прекъснати всички към интересите на сърбския на- май в Брюксел, 
емисари на ЕО и председателя вражди в Босна и Херцеговина и род в Босна и Херцеговина, 
на Сърбия Слободан Ми- въз основа на равноправието на Впрочем, най-отговорни пред- 
лошевич в Белград. трите конститутивни народа и ставитсли на сръбския народ в

Отговаряйки на въпроси на базата на техния троен кон- Босна и Херцеговина, както е
на журналистите след това, Сло- сенсус. Ние днес чухме, чс такъв известно, вчера твърде ясно ка- 
бодан Милошевич между друго-, договор е постигнат и чс Конфс- заха, чс искат да попречат на 
то каза: ренцията вече в понеделник ще създаването па всяка общност, а

- Мога да ви кажа, че цс- продължи в Лисабон. нс само за себе си, каквито и да
ня да можем да бъдем охрабрени Единственото, което се било идвания отстрани и какъв-
от резултатите от разговорите, касае до нас, абсолютно нс то и да било натиск, кой го и без
които министърът Пинеиро и можем да разберем, а трябва да това усложненото положение в 
Карингтьн постигнаха в Сарае- кажа този път пашите събссед- 
во, въз основа на което чухме от ници за това не ни обвиняваха, 
тях. Именно, договорът, който е обаче ние не можем да разберем 
постигнат без каквато и да е ре- големия натиск и обвинения, че 
зерва в Сараево, подразбира мо- Сърбия е извършила някаква си 
ментално прекратяване на инвазия върху Босна и Хсрцсго- 
враждите и скорошно про- вина. Дори и да е станало нещо 
дължаване на Конференцията за подобно, нима някой в Сърбия 
Босна и Херцеговина. От наша би могъл да прикрие това и нима 
страна, тъй като ни е в интерес Оьрбия би могла да допусне това.

Вие добре знаете нашето 
становище.-" Ние считаме, че 
взаимното избиване в Босна и 

зарад Сърбия и зарад Босна и Херцеговина еднакво вреди на 
Херцеговина и зарад цяла Юго- ВСички граждани в Босна и Хер- 
славия и зарад всички наши

ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА 
ПРОПАГАНДНА ВОЙНА

- Г-н председател, след 
изявлението преди всичко на 
Пинеиро, пък и вашето, което 
ми изглежда оптимистично, 
фактически двете, дали щс сс на
мали този силен международен 
натиск върху Белград - гласаше сръбски нерегуларни формации 

и се вписват като злодействие 
на Сърбия и сърбите. Вие видях
те, че дори и много документи и 
фотографии, които вчера видях
те на първа страница на "Ек
спрес” - по други вестници и 
списания са били обявени под

крие.
НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ 

СЛУГИ
- Аз се надявам, че 

международната общественост 
и света ще настоят да се държат 
обективно. Тъкмо в разговор с 
министъра Пинеиро аз получих 
увещания за тяхното настоява
не, че ще се държат обективно и 
за това, да не се разчита на ня
какво си антисърбско настрое
ние в международната общност 
и навред в Европа.

Мисля, че тази страна 
има и сили и възможности да 
просъществува и да продължи 
да се развива и занапред. В този

следващия въпрос.

други заглавия, дори и по теле
визията в Западна Европа са ги 
представяли като дело на сръб
ски регулярци или на Югослав
ската народна армия. Те 
съобщават, че армията е дигнала 
във въздуха язовира при 
Вишеград, маГар че пред очите 
на целокупната югославска “ов порядък ние не можем да 
общност беше ясно кой направи °ъдем ничий слуга. Това може 
това_ би в настоящия момент е и

югославската криза час по- ско
ро мирно да се разреши, заинте
ресовани сме твърде много и

цеговина, следователно, на три- 
граждани, в тази страна час по- те народа. Това избиване трябва 
скоро да бъде прекратена война- Веднага да бъде прекратено. Що 
та и всички да се съсредоточим 
върху своите всекидневни мир- то и да било нерегулярни фор- 
новременни грижи, а преди

нашата най-голяма слабост. Но 
затова пък можем да бъдем до
бър конструктивен и във всяко 
отношение равноправен партнь
ор с всички ония, които имат 
добра воля да се карат с нас. А 
такива има много в света и аз 
съм сигурен, че ни дума не може 
да става за каквато и да било

Но имайки в предвид 
факта, че истината не може дъл
го да се прикрива, аз вярвам че 
този натиск ще започне да от
слабва. В настоящия момент 
истината е нашия най-голям

се касае до възможността какви-
Ог срещата на Слободан Милошевич с Пинеиро и Карингтьн

мации, групи, отделни лица да Босна и Херцеговина могат са- 
всичко, върху ония които се от- отиват от Сърбия, мога да заявя мо да влошават. Следователно, 
насят до ревитализацията на

- Аз се надявам, че този 
натиск може да се намали, преди

тук публично, че органите на сигурно е, че е дълг на всички всичко защото обвиненията не
нашата икономия, за което си-, властта в Сърбия напълно кон- съседни републики, включвайки са основани върху факти. Ако съюзник и ние вярваме в нея.
гурно имаме твърде много усло- тролират територията на Сър- тук и Сърбия, да помогне такова зад тях се намираха факти, како АМЕРИКАНСКАТА

бия и не съществуват никакви развитие на събитията в никакъв изглежда, и както върху тях АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ Е изолация, която да продължи и
възможности каквито и да било случай да не стъпи на сцената. В основаните обвинения, тогава ЗЛОНАМЕРНА която да успее, нито пък да бъде
групи или отделни лица, какви- това отношение ние ще се при- никой наистина не би могъл д се -Аз вярвам, че американ- тотална и заснована върху прав-
то винаги може да има, да нане- държаме към нормите, които са противпостави на такъв натиск ската администрация е погрещ- дата, фактите, историята и на-
сат някаква вреда в това общоприети в цял свят. към която и да било страна, коя- но осведомена. Стана голям стоящето но изключително
отношение. Мене лично лорд Карин- ™» се впуска в такава авантюра, обрат след посещението на бо- върху силата и интересите, кои-

гтьн преди малко пита за съгла- 0&аче> както казва нашия народ,
термина за ”На лъжата са къси краката!” - и

вия.
СЪРБИЯ НЕ Е ИЗВЪРШИЛА 

ИНВАЗИЯ НА БОСНА
Следователно, съвсем 

кратко, аз желая още веднаж да 
подчертая, че прогресът който е
постигнат е в пълно съзвучие с Именно всяка подобна
нашите вече по- рано съобщени вРеДа е огромна за престижа на суването на

сненския министър на външни- то не могат да произвеждат та
те работи. Имайки в предвид кива отрицателни действия

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ по мирен начин и за преодоляване на югославската криза по справе 
длив и легален начин.

ПОКАНА НА НАБЛЮДАТЕЛНА 

ГРУПА НА КЕБС
Правителството напомня, че Сърбия в досегашния ход на 

Конференцията е била кооперативна и активна, което личи по голе
мия брой предложения и амандмани, най-голяма част от които са 
приети или са внесени в отделни съвместни съобщения или в доку
ментите на Конференцията. Република Сърбия дава подкрепа на по
нататъшната работа на Конференцията за Югославия и ще 

Правителството на Република Сърбия, на заседанието си от г°вина, като единствено реален, демократичен и легален начин за ПР°ЛЬЛ*И Да Дава св°й пълен принос към успешния й край.
27 април т.г., председателствувано от д-р Радоман Божович обсъди РазРешаване на кризата в тази република, 
документа от срещата за континуитета на КЕБС от 15 април, отна
сящ се до югославската криза.

Правителството на Република Сърбия повтаря, че Сърбия 
Правителството на Република Сърбия категорично твърди, гаРантира защита на правата на националните малцинства по най- 

че в Босна и Херцеговина не съществуват никакви формации на Ре- В11С0КИ стандарти на ОН и КЕБС и е готова за открит, аргументиран 
Правителството на Република Сърбия споделя дълбоката за- ПУ°лика Сърбия и подчертава, че в Република Сърбия със Закона е диалог с представители на междунарони организации за приемстве- 

гриженост на КЕБС зарад зачестилите насилства и стълкновения в мбРанено създаване на паравоенни формации, че като такива те не ното изпълняване на задълженията, които нашата страна в това от- 
Босна и Херцеговина. От самото начало на кризата правителството съществуват в Сърбия, и следователно, от нейна почва и не могат да ношение е поела.
на Сърбия искрено се застъпваше за моментално прекратяване на Действуват спрямо някоя съседна страна. Временното появяване на С оглед на факта, че това е преуредена Югославия поема
враждите; спазване на разпоредбите на договореното прекратяване вв°ръжени лица и групи извън военните формации /което предста- вс1™и задължения които досегашна Югославия е поела въз основа 
на огъня от 12 април и най-новия договор от 23 април и колкото се влява маргинално явление' винаги е, без оглед на размер, предмет на на ратифицираните международни правови инструменти и поли- 
може по- спешно продължение на работата на Конференцията за СТР0Г контрол и забрана от страна на компетентните полицейски тически документи, включвайки и документите на КЕБС Република 
Босна и Херцеговина Съгласявайки се с необходимостта съседните органи, защото е в противовес със Закона В този смисъл Правител- Сърбия напълно зачита и всички други задължения пооизтачаши 
държави на Босна и Херцеговина да се въздържат от всички актове стаото на Република Сърбия предприема и ще предприема енер- от членството й в КЕБС, а специалто всички поиниипи на 
на намеса и държейки се в съзвучие с такова становище, правител- ™чни мерки против всички опити на нелегално въоръжаване на Заключителния акт в Хелзинки ^

...... н.,т— е.... ■„.

тежки кръвопролития, с което нестабилното положение още повече славска република, следователно нито към Босна и Хеопеговина та С желай,,» ,,
се дестабилизира. Обществеността и Правителството на Република аа че въпроса със застрашеността на териториалната цялост на ките за Република г РИ И останалИте членки на КЕБС, че оцен- 
Сърбия не могат да разберат и да приемат че за последиците, които Босна и Херцеговина ни по-рано не е могъл нито пък сегаможе ля в Босна и у» *а ^ър0ия и нейното поведение във връзка с кризата 
от това произлязоха да бъде обвинена Сърбия. се постави. Приемането на предложението'на Конституцията на КЕБС на ет.о™»»™!!Га И 0 ?руги въпроси, изразени в документа на

и Правителството е дълбоко загрижено задето КЕБС своите фСъюзна,република Югославия в Народната скупщина на Република то наРепубли^Ггч^31 На Фактическото положение. Правитедстао- 
еценки.за Република Сърбия засновава върху неверни информации, Сърбия ясно потвърждава това. 3 на факт / 1"роия е готово да даде възможност за действуване
поради което съществува реална опасност от приемане на несправе- * Сърбия счита, че единственият път за разоешаване на „» утвъоли Ляггня»»?»-.1'»“’ съставена от експерти на КЕБС на място да 
дливи решения, които биха могли да имат тежки последствия. ложението в тази Република - са мирните преговори на таите кон натия документ ната?т™™е п0 въпроси’ които подема споме-;ггг т ■ ” ■—^
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ЗАСЕДАНИЕ

ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

НАСФРЮ

оТ РАЗИСКВАНИЯТА В НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

УНИВЕРСАЛНИ СВОБОДИ И ПРАВА НА 

ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
ПРИЗНАВАНЕТО НА НОВОФОРМИРАНИТЕ ДЪРЖАВИ 

ЩЕ ПОСЛЕДВА СЛЕД РЕГУЛИРАНЕТО НА ОТКРИТИТЕ ВЪПРО
СИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЮГОСЛАВИЯ. - ЮГО
СЛАВИЯ НЯМА ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ НИКОГО В 
СВОЕТО ОКЪРЖЕНИЕ

В отдела за иконома, Бакочевич каза, 
начин малко се прилага на прак- мическото устройство са вгра- 
тика, а приетгга процедура оси- Дени ТРИ основни елементи:

на , гарантирана собственост, гаран- 
континуитета и субективитета тиРан свободен труд и стопан- 
на Югославия, понеже спазва ска Дейност и свободно и 
легалитета на нейната консти
туция и нейните органи.

Тази конституция на Съюзна република Югославия са израз 
на историческите, свободолюбивите, демократичните и държавни
те традиции и на съвместните интереси на държава Сърбия и 
държава Черна гора - изтъкна Александар Бакочевич - Не до
веждайки под въпрос правото и желанието на Сърбия н Черна гора 
да сьздадат обща държава, народните представители от редовете 
на опозицията критикуваха начина, по които се приема основният 
документ на бъдещата държава и съдържанието на някои консти
туционни разпоредби.

След дълготрайни и по-

че този

гурява опазване

самостоятелно основаване, ор
ганизиране и свръзване на пред- У частниците чужбина ще продължат без пре- 

тържественото заседание прие- късване изпълването на своите 
функции в защита интересите на 

"Народните представи- Югославия и в представянето 
тели на Република Сърбия и Ре- на Югославия. До следващо раз- 
публика Черна гора, пореждане те ще се старят за це- 
изразявайки волята на гражда- локупното имущество на 
ните на своите републики да Югославия в чужбина. Те също 
останат в съвместната си така ще оказват дипломатическа 
държава Югославия, приемайки защита на всички поданици, на 
всички основни принципи на СФР Югославия когато те се 
Хартата на Организацията на обърнат до тях все до 
обединените нации и Хелзин- окончателното регулиране на 
гската и Парижката повеля на техното поданство.
КЕБС, а отделно принципите на 
парламентарната демокрация, 
пазарното стопанство, както и 
зачитането на човешките права пълния континуитет на предста- 
и правата на националните мал- вянето на чужди държави от 
цинства, оставайки последова- страна на техните диплома- 
телно привързани към мирното тическо-консулски представи- 
разрешаване на югославската телства на своята територията.

3. Съюзна Република 
да изнесат своите становища по Югославия е заинтересована за 
основните непосредствени и възобновяване на стопанските, 
трайни цели на политиката на> съобщителните, енергийните и 
съвместната държава, както и за други процеси и връзки на тери- 
нейните отношения с бившите торията на СФР Югославия. Тя 
югославски републики.

Народните представите- лен принос, 
ли на Република Сърбия и Репу
блика Черна гора заявяват:

1. Съюзната Република претенции към Никого в своето 
Югославия, продължавайки окържение.

в

на приятия. Собствеността се тре
тира не като абсолютно право,

В продължение
изложението си председателят 
на Народната скупщина на Сър- н0 като социална функция. Фе- 
бия се спря на конкретните Дерацията ще се финансира от 
решения в проекта на Конститу- митнически даждия, една част 
цията на СРЮ. Новата консти- от Данъците върху оборта и дру- 
туция, както изтъкна той, се ги приходи, 
състои от двете части: от декла-

ха следната Декларация:
конституция не съдържи пар- 

лемични разисквания, които се тийни и идеологически елемен- 
водиха на 23 април до късна ти> 
вечер Народната скупщина на 
Република Сърбия с мнозинство 
од 153 гласове / 29 народни 
представители гласуваха про- предвиждат с международните 
тив, а трима се въздържаха/ ока-

а на националните 
малцинства, както и досега, се 
гарантират много по-големи
права от правата им, които се КОМПЕТЕНЦИИ НА 

рация за човешките права и сво- БЪДЕЩЕТА ДЪРЖАВА 
боди и от ограничен закон за' 
организацията и функционира
нето на държавата Новата 
държава създават гражданите и 
републиките- членки, граждан
ският суверенитет е нейно по-* 
литическо битие, а разделението 
на властта и правовата държава 
са два основни принципа Поли
тическият живот се организира 
въз основа на политически плу-

документи, дори по-големи и от 
правата на националните мал- Компетенциите на Съюз

на република Югославия, както 
изтъкна Бакочевич, са определе
ни съвсем конкретно: тя има за- 

функция, 
компетенции за утвърждаване 
на държавната политика, прила
гане на закони, както и консти
туционно съдебна и съдебна 
защита. Компетенциите на феде
рацията и републиките са разде
лени, а в няколко области 
федерацията приема основни за
кони, които по- нататък се ра
зработват 
Компетенциите на Югославия 
обхващат няколко основни 
области: човешки права и свобо
ди, отнасящи се до равнопра
вието на гражданите, след това 
макроикономически функции, 
международни отношения, от
брана и система на сигурността. 
Наброявайки основните органи 
на федерацията /скупщина, пре
зидент на Републиката, прави
телство, съд, прокурор и
Народна банка/, Бакочевич обя
сни, че взаимните им отношения 
се основават на принципа за раз
деление на властта.

- Правителството като 
носител на изпълнителната 
функция произтича от парла
ментарното мнозинство и пред 
това мнозинство е отговорно за 
работата си, до като президентът 
на Републиката се избира в пар
ламента и пред него е отговорен 
за нарушаване на Конституцията.

Народните представите
ли от редовете на управляваща
та Социалистическа партия 
оказаха подкрепа на проекта на 
Конституцията на Съюзна репу
блика Югославия, докато пред
ставителите от опозицията, не 
довеждайки под въпрос правото 
и желанието на Сърбия и Черна 
гора да създадат обща държава, 
критикуваха начина, по който се 
приема основният документ на 
бъдещата държава и съ
държанието на някои конститу
ционни разпоредби.

за подкрепа на проекта на
Конституцията на Съюзна репу- цинства в практиката на евро- 
блика Югославия, бъдещата пейските и други държави, 
обща държава на Република които са ратифицирали тези до- 
Сърбия и Република Черна гора.

В началото на сесията

Съюзна Република Юго
славия същевременно признаваконодателнакументи.

- С приемането на новата 
конституция се опазва конти- 

скупщина Александар Ба- нуитетът на Югославия, което е 
кочевич напомни, че Парламен
тът на Сърбия прие 
Белградската инициатива за 
мирно и демократично преодо
ляване на югославската криза и 
Основи за уреждане на от
ношенията в Югославия и доба-

председателят на Народната

твърде важно не само за народи
те, които остават в нея, но и за

криза, желаят в тази декларация

републиките.в
ви, че проектът на 
Конституцията на Съюзна репу
блика Югославия е резултат на 
съвместна работа в скупщкните 
на Сърбия и Черна гора. След 
това д-р Драголюб Мичунович 
от името на парламентарната 
група на Демократичната пар
тия предложи да не се приема 
прибързано нова конституция, 
но да се гласува декларация за 
създаване на съвместна държава 
на Сърбия и Черна гора. Пре
дложението му обаче не беше 
прието.

е готова за това да даде свой пъ-

4. Съюзна Република 
Югославия няма териториални

Зачитайки целите идържавния, международнопра- 
вовия и политически субективи- принципите на Хартата на Орга- 
тег на Съюзна федеративна низацията на обединените на- 
република Югославия, напълно ции и документа на КЕБС, тя 
ще зачита всички задължения, остава напълно привързана към 
които на международен план принципа за неупотреба на сила 
СФРЮ пое в миналото. Съще- в разрешаването на който и да 
временно тя ще бъде готова за било открит въпрос.

5. Съюзна Република 
тересите на югославските репу- Югославия ще бъдат осигурени 
блики, които провъзгласиха най-големите стандарди на за

щита на човешките права и пра- 
националните 

предписани от

стабилността на региона и рализъм, държавата представля-
Европа. По този начин още вед- ва единна стопанска територия
нъж се потвърждава, че Сърбия и единен пазар, а църквата е от-
и Черна гора се застъпват за мир делена от държавата. Междуна-
И мирно разрешаване на всички родното право и норми са
спорове, които възникнаха по съставна часта на вътрешни
време на едностранчивия и на- правов ред в Югославия и в ие-
силствен разпад на Югославия, рархията на нормативните акто-
Военния.гтът избраха ония, ко- ве дори са пред законите на

- Тази конституция и иет0 ИЗВЪрШИХа сецесия и кои- страната. Служебен език е сръб-
Съюзна република Югославия т0 ^ опи7ват, подкрепени ският език, кирилицата е офи
са израз на историческите, сво- от една част на международната циално писмо, а в краищата, в
бодлюбивите, демократичните и общност, на всяка цена да отне- които живеят национални мал-
държавните традиции и на съв- мат правото на сръбския и чер- цинства в служебна употреба са
местните интереси на държава НОГОрския народ да останат в и техните езици и писма. Кон-
Сърбия и държава Черна гора - Югославия - заяви Бакочевич. ституцията осигурява пълно
изтъкна в уводния доклад Алек- Не може ^ оспорва правото равноправие на всички гражда-
сандар Бакочевич, председател на тези две републики да оста- ни на Югославия. "Декларация-
на Народната скупщина на Сър- Нат в общата си държава и това та се отличава с регистър на
бия. Бакочевич по-нататък техно право не може да бъде по- лични, политически, национал-
подчерта, че проектът на новата малк0 от правото на републики- ни, социално-икономически и
конституция е демократичен, те> КОито се отделиха от културни свободи и права” - каза
понеже се основава на универ- Югославия. Бакочевич и добави, че дължно-
салните и общоприети свободи стите на гражданина са утвърдс-
и права на човека и гражданина, Във вРъзка 01,0 за&е" ни в малък брой области -
на политическия плурализъм, лежките, според които новата от^раиа иа страната и спазване
пазарното стопанство и систе- конституция може да оъде прие- на конституцията и законите,
мата на разделена власт. Новата та сам0 от учредителна скупщи-

ИЗРАЗ НА 
ДЪРЖАВНИТЕ 
ТРАДИЦИИИ 

СЪВМЕСТНИТЕ 
ИНТЕРЕСИ

пълно зачитане на правата и ин-

независимост.
Признаването на ново- вата 

формираните държави ще по- малцинства, 
следва след регулирането на международни правови инстру

менти и документи на КЕБС 
Съюзна Република Юго

славия покрай това ще бъде го-

на

откритите въпроси за които се 
разговаря в рамките на Конфе
ренцията за Югославия.

Оставайки с всички за- това на своята територия на 
националните малцинства до-дължения към международните 

организации и институции, чия- пълнително да признае всички 
то е членка, Съюзна Република онези права, които биха на свои- 
Югославия няма да пречи те национални малцинства приз- 
включването на новоформира- иали и практикували други 
ните държави в тези организа- страни членки на КЕБС 
ции и институции, отделно в 6. В своите външни от-
Организацията на обединените ношения Съюзна Република 
нации и нейните специализира- Югославия ще се ръководи от 

принципите на Хартата на Орга
низацията на обединените на

ни агенции.
Съюзна Република Юго

славия ще зачита и изпълнява 
правата и задълженията, които 
СФРЮ пое по отношение на те- Ца Парижката повеля за нова 
риториите на крайните, които в 
рамките на умиротворителната 
операция на Обединените нации ложник на Движението на необ- 
са сложени под защита на све- вързаните страни, тя ще остане 

привързана към основите прин- 
Съюзна Република Юго- иипи и целите на политиката за 

необвързването.
Към съседите ще из-

ции, както и от принципите на 
документите на КЕБС отделно

Европа.
Като страна основопо-

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА ЧЕРНА ГОРА

С НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ В НОВАТА 

ДЪРЖАВА КЪМ СТАБИЛЕН МИР
товната организация.

славия остава също така готова 
в рамките на Конференцията за 
Югославия да разговаря по гражда отношение на доверие и 
всички въпроси на делбения ба- разбирателство, изхождайки от 
ланс, което означава както за принципа за добро съседство, 
съвместно спечеленото имуще
ство, така и за съвместните дъл- славия като държава на свобод- 
гове. В случай на спорове във ни 
връзка с тези въпроси, Съюзна демократическото си разбитис 
Република Югославия ще бъде ще се ръководи от сташ*ртитс 
готова да приеме арбитража на и постиженията на Съвета на 
постояния международен арби- Европа, Европейската общност 
тражен съд в Хага и другите европейски институ-

1 Дишюматичсско-кон- ции, с ориентировка и сама да се 
включи към тях в определено

И. 23 «прил т.г. черногорският п.рл.««гг „Ри. -оняг. Кон- то^РтХоТо™™Г™^реТр°еДИМ ЮгоГааия“ ГаГи то™ ^ ституци* иа Съюзи* република Югославия, поите занапред ще бъде НЩИЯТа и ™ ссгаР еостанала и с топа да допринесем за
единна държава иа Република Сърбия и Република Черна гора. Гоичатслпо?о реи.е.ше на югославската криза.” Съюзна Република Юго-

След уводната беседа на председателя на Скупщината 
Ристо Вукчевич опозиционните партии инесоха около 40 амандм- на КОИСТИТуционно-правен
ни. Последните се отнасяха главно до следните проблеми: ан- блика Югославия, но и като на акт, с чист 
гажирането иа съюзната войска за потребите на международни към мира и стабилизирането на положението на 
организации, утвърждавето на външната и вътрешната политика, за тори . П0д.|ерта Вукчевич и добави:
сувереността на републиките членки в съюзната държава, за стату- Това е конституция на дисконтинуитст с досегашната кон-
са на бойците и много други. При това, почти никой не оспорваше ' Югославия, конституция иа скъсване е досегашната
най-главното, то ест обшия живот в новата /държава, а само се по- ' конституционното устройство на държавпта...Досс-
ставяше въпросът за конституционните решения. гашната конституция практично порицаваше държавата, въпреки

Председателят иа черногорския парламент професор д-р чс тоябвашс да служи като нейна основа.
Ристо Вукчевич в уводното изложение припомни за двете етапи в мнозинство гласове /”за” и "против"/ и при абстиис1#шя
изготвянето на конститунияга иа новата държавам, преуредена птиаоолните представители от опозиционните партии бе"р.ж;г^те™,,,рспУбл„.а ю,

д-р
ма- - Затова на този акт трябва да гледаме не само като на гласу- уреждане на Съюзна рспу- 

ето гласуване се допринася 
югославските про-

вакт за граждани,

сулскитс прсдставилтелства иа 
.Съюзна Република Югославия в време,”
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТ НИ ОБЩНОСТИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛКГРАДСКА ОБЩИНА ОБСЪДИХА НРООС- 
’ТА НА ПРОСТОРНИЯ ПЛАН ПА ОБЩИНАТА ДО 2010 ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАД РАЗИСКВАНЕТО ЩЕ ТРАЕ ОЩЕ 

НЯКОЛКО ДНИ
ДЕЛЕГАТИТЕ ПРИЕХА 

ДЕКЛАРАЦИЯТА 
ПРОТИВ ШОВИНИЗМА

сс ползуват за селско стопан- на 100 жители да има 38 телефона. 
ПРИСЪСГВУВАЩИТЕ ПОТЪРСИХА В ПЛАНА ДА ИМАТ ство - за производство па здрава Без оглед, че простор-

ЕЛИН И ГЬШ СТАТУС СЕЛАТА ГОРНА И ДОЛНА ЛЮБАТА, храна. Планират се простран- тят ш|аи не е гаранции общи-
ГОРНА ЛИСИНА И ДЗЪЛМИНО, А МИННОТО ДЕЛО, ЗА КОЕ- ства за селскостопански коопе- ната да се раздра по-ускорено,
ТО ТЕ КАЗАХА ЧЕ Е ЕДНА ОТ ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ОБЩИНА- рации, ферми, мини-ферми за /д0колкото няма средства/, в Бо-
ТА ЛА СЕ НАРЕДИ ПРЕДИ РИБОЛОВА, ЛОВА И ТУРИЗМА. рогат и дребен добитък, изкупу- СИЛСГрад са обезпечени площи
СВОИ МНЕНИЯ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСТНИТЕ лателни станции. #за развитие на стопанството и
ОБЩНОСТИ И ПРЕПРИЯТИЯ В ОБЩИНАТА МОГАТ ДА ДОСТА- До края на 2010 година дребното стопанство. Приет,-
ВЯТ НА ИС НА ОС ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА всички селища щс бъдат свърза- ствуващите обаче потърсиха в

пи с пътна мрежа помежду си, документа да не се дава предим- 
както и със селските центрове, ство на развитието на лова, ри- 

който е център па общината се Подчертава се, че до 1996 годи- болова и туризма, а да се
Неотдавна Изпълнител- ||амират Долно Тлъмиио и Дол- на. Босилеград щс се снабдява с "забравя” минното дело, за кое-

ният съвет на ОС в Босилеград на любата /така наречени секун- вода и от Станци - Рода, а за то както бе подчертано съще-
организира заседание ■ прсдсс- центрове/, Горна Лисина трайно решение се предвижда ствуват налични възможности,
датслагува Сотир Сотиров - иа и р0рИа любата /терциални цен- да сс доведе вола от Лисинското но, ако тьрсиме да се развива
което Ърсдставитсли на местни- т с и|смсити иа секундарни/ езеро. За плановия период селското стопанство трябва да 
тс общности, предприятия и ор- и Вистър и Бранковни /терциал- общината още сега е решила въ- спре залесяването, по-точно да 
ганизации в общината ^ Имайки ПрСДВ1Щ миграция- проса с електроенергията. В Бо- Не се залесява с досегашния 
разискваха върху проекта на п и малкото число жители, пет силеград е осигурено място за темп. Участвуващите потърсиха 
просторния план на Ьосилс- села ц 0бщииата щС изчезнат: изграждане на малка поща, а в селата Долна и Горна Любата,
градска община до 2010 I одина. Буцалево, Жсраггино, Голеш, пощите в I'.Лисина, Бистър и Горна Лисина и ДТълмино да
Става дума за план когото изгот- |>и5арци и Барйс. Специалисти- Д Любата трябва да се въведат имат едИН и същ статус, което
виха специалисти па Завода за те от Занодз са запланували в тс- автоматични телефонни центра- црисъствуващити от Завода
урбанизъм от Ниш и който ще зи ссла да сс издават условия за ли. Същевременно се планира приеха
бъде първ такъв документ в ризъм цзхожлайки от полу- 
историята на общината. планинските предели запланува-

В проекта, който пред- ни са терени за развитие на лов, 
вижда каква ще бъде до края на рИ5ОЛОЗ] уикенд зони и туризъм
т^моеГата с^ищатГ^ск- ' зимсм> селски транзитен и Кроие Николов, от ДТълмино: Нашето село е по-голям цен-
тпорнепгийната и телефонна здравнопочивен. Основа за раз- тър от Бистър където е пощата. В ДТълмино имаме обществен 
ипржя Рппппгняйпяпането И ка- витие на тУРизма’ както се 0бегт за поща, а в Бистър тя е в несъответни помещенид Защо в
налимшгята и как най-ползот- п°Дчертава в проекта, ще бъде проекта пощата не е "пренесена" в Тлъмино?
ворио да сс ползуват площите, гп к С™4*0 АиД0н.0• ТЛюбата; Миграцията сега спира
са назначени някои интересни ̂ Р0 и ьес,,а Г.Любата е едно отнаи-големите села в общината и трябва да има

Почти четири месеца бя- гаше финансов контрол в стопа- решения. В общината, която се ® проекта се подчертава, статус както и ДТълмино. В селските центрове трябвала сезапла-
зходими да се разреши нисването на фонда, председатс- гШппостоанява на 571 киломе- че от целокупните площи в нуват места за производствени цехове На минното дело не е по-

те^алож^за Сформиране 7™” след БосГград, .^««ната «а сто трябва да „ онова наето което трябвала ииа Ето елин пример: мината
митровград. Най-после на мисия от специалисти, която да Благодат се намира и на територия на нашата община, а в плана
заседание на Общинската ску- преизпита финансовото стопа- -- ТЯ не се разглежда.
делегатите2рей! иха ф^да™а щотТ^д^ни^ дГ « при^е ~ БоРис Генов, от ГЛисина: Очакваме Лисинското езеро и це-
де ликвидиран и присъединен съответно решение. Пре- - ЛИЯТ ТОЗИ край Да стане туристическо МЯСТО.
към секретарията за управление дложението дори бе и прието, Владимир Стоичков от Босилеград: До 1996 година Босиле-
при скупщината. Дали приетото за да след това почти всички от „ у м /г
решение е и най-правилио - предложените кандидати за ко- Трал НС МОЩ Да ДОВеде ВОДа ОТ ЛИСИНСКОТО еЗСро.-_Това.С ГОЛЯМа
остава да се види. мисията се отказаха от участие в инвестиция Кога то се касае за минното дело ще кажа само следно-

нейната работа Така се отстъпи Т0: Хора Получават ДОКТОРСКИ ДИСертаЦИИ 33 РУДИТС В- нашата
И ОТ предложението. община, а резултати все оше няма В плана трябва да се заплану-
които на моменти бяха много ваг всички моменти, включвайки и инфраструктурни обекти за от

криване на мини
Ангел Илиев от Млекоминцн: Развитието на скотоаъдство- 

то е под въпрос без оглед, че му се дава предимство. Борови гори в 
общината има твърде много А тези иглолистни гори добитъка не 
ще да яде.

Макър и без болшинство, делегатите на Общин
ската Скупщина п Днтнтропград на нропедената па 17 
април сесия, приеха предложената и подписана от 
всички партии Декларация против шовинизма, съгласп- 

‘ вайки се напълно със съдържанието на същата. За сама
та декларация говори председателят на Общинския 
отбор на С1ТС Димитър Поров, а текста прочете Драган 
Димитров от Демократическата партия. След това той 
предаде текста подписан от всички парт ии на председа
теля на Общинската скупщина като аманст от днешни
те генерации за бъдещите поколения. Декларацията от 
делегатите бе поздравена с аплодисменти.

След това сесията на Скупщината бе прекъсната 
поради недостиг на кворум, макър че на дневен ред бяха 
редица въ проси от жизнено значение. Между тях и пре
дложение за разрешаване на статуса на фонда за пътища 
и комунална дейност.

А.Т.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

• • •ЛИКВИДИРАН 

ФОНДЪТ ЗА 

ПЪТИЩА

АКЦЕНТИ ОТ РАЗИСКВАНИЯТА

Съгласно законните раз
поредби фонда престана да ра
боти
Съществуването му бе про
дължено временно до 31 март. 
Това бе крайно време до което 

се подготви ликвидационен

от първи януари.

лични, някои неаргументирани 
и след като освен алтернативни 
те предложения на Изпълнител 

аланс и предложи нова органи- ния съвет нямаше нито едно 
евземане конкретно предложение, деле 

гатите трябваше да се опреде 
лят дали да се формира явно 
предприятие, на което да се 
несе в самото начало загу| 
или работите на фонда и заети 
те да превземе общинския се 

ва кой кретариат. При 
изл
болшинство.

да
ба
зационна форма за 
работите на фонда 
че разискванията върху бъдеще
то на фонда нямаше да бъдат 
толкова жестоки много пъти и 

беше налице фи-

пр
Сигурно е

Петър Митрев от Райчиловцн: Депонията в Кремиково не 
само че е отдалечена от Райчиловцн, но и повечето месеци през го
дина та до нея не могат да ида т возила. Считам че е трябвало да се 
запланува още едно място за изхвърляне на боклука. Без планира
не на нови депонин общината не ще може да остане чиста в еколо- 
гически смисъл

пре
бата

лични, да не 
нансовата загуба във фонда, коя
то в зависимост от то 
изнася данните, фонда или съот
ветната общинска служба, се 
движи между 40 и 73 милиона 
динара заключително с 31 де
кември миналата година. Тъкмо 
около тази сума най-жестоки 
бяха споровете между 
ра на фонда и предста 
на Общинската скупщина.

гласуването 
езе че за един делегат няма

ФОНДЪТ ЛИКВИДИРАН,
АКТИВНОСТИТЕ ПОД 

ВЪПРОС
пауза от около по

ловин час и буквално докарване
с кола още двама делегати, от ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
присъствуващите 31 за 
предприятие се определиха два
ма, против бяха 24, въздържани 
4. За прехвърляне фонда в рам- 

Звучи нелогично, но та- ките на секретариата се опреде- 
ка се случи на заседание на ску- лиха 24 делегати, против бяха 4, 
пщината - делегатите въздържани трима Един в пър- 
най-напред приеха отчета за ра- вия и двама 
бота на фонда, в който се изтък- случай се гу 
ва, че същия е работел отлично, бщо не са гласували, 
че е направено толкова както Така престана с работа
никогаш до сега, а сетне когато общинския фонд за комунална 
трябваше да се търси съответна 
нова форма за бъдещо действу- 
ване на фонда, същите делегати 
отп 
осо

В.Б

директо-
вителите След

ОТЧЕТЪТ ЗА РАБОТА ПРИЕТ, 
РАБОТАТА ПОД ЖЕСТОКА 

КРИТИКА

ние да се заловят по-сериозно с развитие на селското стопанство, 
както вече е известно в този край има изгодни условия, пък и тради- 

§) I [ Г1ч Н ТТТ/ТгЧ ТТТ Д ция> В Развитието на овчарството и краварство, козарството и
/ / 11-/ 1—УД-яж ЦГЛ III /I / д пчеларството. Напоследък мнозина производители проявяват инте-

Рес аа производство на лековити билки, за което също има условия. 
5 Д (ГЛ Д НТч Вероятно няма по-късно да остане забранено и овощарство-
/1 Хл/?Ух1 1у/~1 1 1 /у т0> с което някога се славеха известни райони в южната част на Ди

митровградска община.
Т-Д А ТТПТП Както вече е известно "Агробанка" от Белград е една отбан-

дейност, пътища и уреждане на -А х/1 /л/ 2 Се 1 \_Х ките, която при най-изгодни условия ще пласира средства в осъще-
строителните площи, фонд кой- ствяването на голямата идея за съживяване на селото. В 1992

раниха жестока критика, толучаюл°и по^ТфактТае Решението на Правителството на Република Сърбия за ^ова”ит^ли°1ве оТзтчен^пГИ^ Мш,?ардадинара-Зазаинте'
бено когато трябваше да се „рез последните 3-4 години в съживяване на село™ ппепиавик. тпо.. п ^ роия за Рес™аните лица е от значение това, че тази банка ще взима лихва от

определят дали на мястото на „бластга на комуналното строи- и интерес и в Димитровград- 2,5 процента на месеца, което в настоящите финансови условия е
фонда да се формира явно пред- телство са постигнати резулта- СКЗ °°Щина- ИСТИНа ПЪрВИЯ срОК е Пропуснат, НО ВИНата За ТОВа е НЯКОЛКО ПЪТИ по-малко ОТ редовната МРГРЧНЯ ингЬпяпиа ^
прнятне или работите на фонда ти, които не могат да се в късото време от издаването на посочената законна уредба - до оеа- гПРП ^сдивма,а месечна инфлация,
да поеме общинския секрета- сравняват с предишните годи- лизирането й. За втория "срок” се готвят сепиознп и отгорлпимтка пя пР°5ължителни и изчерпателни условия, в които бяха
риат. Изтъквайки и не отричай- ни. Дали обстоятелствата са би- По селскостопански пъпппги и п пии,.тплп риозно и отговорните обсъдени специфичните условия в общината /стаоа възоастова
ки досегашните постижения от Ли такива, кой или кои имат по ееяскостошшски въпроси и1В Димитровградска община. На тази структура, поради която много грпито.. стара , ^,|1Р
компетенцията на фонда, Томи- заслуги за това, кой е виновен за тема неотдавна в кооперация ”Сточар” се проведе заседание в рабо- зякпючрил о ЯТ° сН0Г° селища 03 позаглъхнали/ - беше

натаГ«<‘ тьй° ’ >1сато загубата обстоятелствата или поради ня- ^иколо% пРеДсеДател на Изпълнителния съвет на Общинската ску- п
надминава бюджета на община- кои други причини, активности- пщина, Йордан Маринков, Цветан Сотиров, Анкица Симова и Дими юнедрител на акцията по съживяване на селото ще бъде коо-
ппмитимпмТпомтемнГна на |<омУналната ГюР°в' председател на Общинския отбор на СПС по дийто "еРация Сточар”, която ще подеме по-широка разяснителна акции
срРедЖ Т недостига обще- и еди л^ще бъда?"™ П0ЧИН и втана това ““Дзиие. ските ппеппИЯТа бЪДаТ 3аПОЗНа™ и “«нтерГсованите в стопан-
ствен' контрол, а също така и вършени и някои вече започна- Ка*то беше изнесено - интерес за теглене на кредити при из предприятия, в които има излишек от работна сила.
финансов." ТИ работи. А това е най-лошото годни условия, каквито се предвижат с уредбата на Правителството Кооперация "Сгочар" на всеки 15 дни ще дава по-подробн«
лелегатИМсвйоевремено’ предаа“ вслучая' Ат на Сърбия в общината има. Мнозина селскостопански произволите- све«е||ия за хода на акцията,
делегат своевремено предла А.Т. ли от В.Одоровци, Куса врана и др. селища вече са изразили

ЯВНО

делегати във втория 
гбят и вероятно изо-

МА.жела-

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 1 МАЙ 19*2



МАЛКА ПРЕДПЪРВОМАЙСКА АНКЕТАДИМИТРОВГРАД

КАК СВРЪЗВАТЕ ДВАТА КРАЯ?ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА

ПЕНЕдамттов'ИЛЕГРАД ТЬРСИ да СЕ уволни отРАБ0ТЛ училищният надзирателСПС
дено засед^ие ^^Общински^одбор^на

Т°^И.Гт°ЛаДИМИТЪр Гюров' "РВДоедател „а Общинския 
адбор наше, на мседанието са разгледани вътрешни партий 
ни въпроси и проблеми, с особено ударение на мевдЗио 
калните отношения Смилкович е запознат със съдържанието 
от неотдавна приетата и подписана от всички партии вРбщин 
ската декларация против шовинизъм, за която тойтрдепм 
вално се изразил. Гостът е запознат и с развойните шшюве 
/още повече проблеми/, на общината и настолният™ мшГа 
нето н. бъдещия автопът да се оформи свободна митни еска
зона Смилкович посети и граничния пункт. |ническа

МИНУС ЗА ПОДПИС
Около месец дена след назначаването на Пене Димитров за училишен надзирател членове 

на_Общинския отбор на СПС в Босилеград "разбрали", че той като член в ръководството на 
Общинския отбор на Демократическата партия събирал подписи за сваляванена Правителството 
в Републиката и застанали на становище да се потърси от министъра по образование да го ра
зреши от тази длъжност. Захари Сотиров, председател на 00 на СПС казва - Не може Правител
ството на някого да оказва доверие, а той да търси да го свалява Пене Димитров: - Трудно е да се 
повярва как хора могат да измислят лъжи с една единствена цел-да накарат други да мислят като тях 

Неотдавна членовете на Общинския от- до назначаването ми за училищен надзирател 
РАНКО петров, зает в боР ,,а спс в Босилеград пЪкрай другото са бях в ръководството на 00 на Демократическа

та'НмиоЦа,ЯпЛВ0б0да”: В момен' пРиели И следното Решение: от министъра по та партия, но не събирах никакви подписи. Това,
на неизплатена3’ отпуска^По6 °бРа?ова,ше в Правителството на Република което ми приписват само свидетелствува с какви 
лучил съм последна заплата от Сърбия да се потърси да не назначава Пене Ди- методи се служат хора, за да оправдаят поставе-
12 хиляди динара, имам две деца МИТР°В за училищен надзирател, а доколкото ната си цел: ако не си с нас, тогава си против
от които едното е първокла- вече го е назначило да го разреши. Според нас!”
дГсеСнапра"иРИЗаИХстиГвЖсе 06щн,":ки" СПС, "Димитро, е виновен,
още има от "купат”, който съ- по,,сже като член на Общинския отбор на Демо- 
брах докато осем години рабо- кратичсската партия в Босилеград е събирал 
^ХЛ,Германия' 563 това нищо подписи за оставка на председателя на Републи- 
свържат'дват^перая МОГЯТ Да “ ката»за сваля,,е на Правителството и за свикване 

на учредителна скупщина.”
Димитров е назначен за училищен надзи

рател в основното образование в Пчински окръг 
(задължен е и за училищата в републиката, в 

ЦЛ$ които се учи български език) преди месец и по- 
ловила. Ръководството на 00 на СПС все още не 

!%, V е доставило иска до министъра по образование,
* който по предложение на други субекти 

аг V! иачил Димитров на този отговорен пост. Все още 
I обаче не е известно дали е точно твърдението на 

едно число членове на 00 на СПС, според които 
^; Димитров направил "непростима грешка”.
■I СТАРИ-НОВИ ГРЕШКИ

и Щ1

А.Т.

ОБВИНЕНИЯ БЕЗ ФАКТИИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
Защо всички доводи не са изучени преди 

00 на СПС да вземе посоченотоМАРЯНОВИЧ И 
МАРКОВИЧ В 

ДИМИТРОВГРАД

решение засега 
не е известно. Под въпрос е защо "грешките” на 
Димитров не са посочени ни по време на рази
скването за възможни кандидати на тази 
длъжност. В тези разговори са участвували пред
седателят на ОС в Босилеград Спаско Спасков, 
председателят на 00 на СПС Сотиров, предста
вители на ИС на ОС и училищата в общината. 
Тогава всички са били съгласни, че Димитров из
пълнява критериите за назначаване на тази 
длъжност.

В рамките на подготовката за годишна конференция на 17 и 
18 април в Димитровград пребиваваха подпредседателят на Сръб
ското движение за обнова проф д-р Йован Маряновнч и народ 
ният представител в Народната скупщина на Република Сърбия 
Михайпо Маркович. С членовте на общинския отбор на СПО в 
Димитровград те водиха разговор по въ трешнопартнйни въпроси §§р 
пред предстоящите избори за местните органи на властта

В събота Маряновнч и Маркович посетиха мебелната фа- ШШ 
брика °Васил Иванов - Цняе* и Погановски манастир. Щ

наз-

Председателят на ОС Спаско Спасков 
обяснява процедурата и проведените разговори 
за предлагане на кандидати за училишен надзи
рател. • "По линия на властта в началото на фе
вруари от мен бе потърсено да дадем 
предложение за учклшцен надзирател. Това не 
направих сам, а на допитване повиках всички за 
конто считах, че могат дададат принос. Имайки 
предвид критериите, а 1@като Димитров ги из- 

кандидатстване на Марин Младенов за народен пълноаше определихме се за него.” Председате- 
представител. Но, за това никой не го обвинява. лят на ОС казва и следното: - "Не съм съгласен с 
Сега се поставя въпрос: не ли е абсурдно да го начина, по който този въпрос сега се повдига, 
назначава и у него да слага доверие Правител- Трябва да се докаже, разбира се, с факти дали е 
ството на Сърбия, в този случай Министерство
то за образование, против което той работи, 
по-точно казано против което той преди месец и 
половина като член ма ръководството на 00 на 
Демократическата партия събирал подписи и 
търсил да си подаде оставка?! Наистина, аз не 
съм го виждал да събира подписи за сваляне на

- "Поведението на Димитров е далече от 
онова, което може да се толерира. Хора му "пом- 

НЕДЕЛЧА БАСОВ зает в нят” когато преди година и половина /тогава той 
"Сточар”: Работим двама за бе просветен съветник - В.Б./събирал подписи за нищожни пари. Как свързваме 
двата края? По онази народната 

й на град селото хвали.

ат.

- живе

СЪОБЩЕНИЕ НА 
ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ точно това за което сега го обвиняват. Без дока

зателства, а засега ги няма личи че слагаме ети
кети на хора и водим безпредметни разговори.”

Сигурно е, че поста училищен надзира
тел е доста отговорен и значителен за просветно
то дело. Сигурно е и това, че на такива места 
трябва да се намират хора, конто могат да дават 

Правителството, но хора казват, че правил това. личен принос училищата по-добре да работят - и 
Ако това е точно, тогава той не може да бъде 
училищен надзирател", подчертава Захари Соти
ров, председател на 00 на СПС в Босилеград.

Сотиров казва, че решението на 00 на 
СПС за разрешаване на Димитров все още не е 
доставено на министъра по образование. Налага 
се, казва той, да се изучат всички доводи.

Новоназначеният училищен надзирател

Нж 24 април таза година в Босилеград бе проведено . ^
Главния съвет на ДСБЮ, на което бяха приети 

изнудените оставки на председателя на ДСБЮ - Кирил Ге- *ч,Ч^ЯИ1 
оргиев и двамата членове на Главния съвет,- Тодор Петров 
и Зденка Тодорова - Свнленкова. На същото заседание бе из- 

партнжтя. 1а председател бе из
бран г-н Иван Григоров от Босавеград, а за секретар 
публицистът Иван Николов от село Ресен.

заседание

когато се касае за професионално-педаго
гическата страна, и когато става дума за това 
как училищата да действуват съгласно законни
те предписания. На заседанието не е разисквано 
дали Димитров успешно изпълнява поетата за
дача а това е основното. Без това всичко друго 
ще влече назад, т.е. към онези времена когато 
често само заради членуването в ЮКП-СЮК 
даже н неспособни хора бяха назначаваш! на от
говорени постове, когато "другари по мнение и 
убеждение" и различни ключове, а не и по спо
собност и знание се изкачваха по обществените 
стълбища.

брано ново ръководства

Покрай актуалиите проблема в разглеждане на досе- Ф 
гашната дейност и бъдещите задачи ва ДСБЮ бе разгледана
и обсъдена информацията за срещата на министъра нж Иван ПЕТРОВ м
външните работи нж България, г-ж Стоян Ганев, с ръковод- стругар, зает в "Металац”: 
ството на ДСБЮ в Белград на 26 февруари т.г. . имаме две запла

Между другото на заседание ге бе взето Решение се да- двама ученици. Да е добро не, Димитров, който преди това бе просветен съвет- 
люцето на партита на българите в Югославия да бъде пре- « това има по-лоша!Кър- 1шк , общината казва: - "Неофициално разбрах,
местено от Ниш в Босилеград. ™ти ще има"и агне за Първи Ч|! «™'° ^‘"0“ "» 00 на СПС търсят да

В следващия брой на вестник "Братство” читателите по-по- май. Ама сметката никак 
дробно ще бъдат запознати с взетите решения от заседанието излиза. Когато заплатим тока, факти измислят, че СЪМ събирал подписи протнв

водата, телевизията, телефона Правителството н председателя на Сърбия. Аз 
остане ни празен джо няма за какво да се правдая, но н сега казвам, че

етало-
ти и

не бъда уволнен от работа. Тъй като нямат други
ЗТ. В. Божилов
Т.Л А.Т.

струмснти.” А малко преди това пише 
"...опитът това /интересите на малцин
ството ни - З.Д./ да артикулира поли
тическа партия на българите не даде 
никакви резултати. Напротив."

Отношението на редколегията на 
ГВ-журнала към ДСБЮ още от основа
ването му е ясно на всички зрители на то
ва телевизионно предаване. Тук искам да 
посоча само един твърде показателен 
пример: на 2 февруари 1991 г. в Цариброд 
се състоя промоция на ДСБЮ, но ТВ-
журналът, макар че беше осведомен на- кРеп* ™ инициативата за създаване на 
време, не каза нито една дума за това дружество, в къмкрая твърди,
събитие?! От друга страна е чудно защо дружество не е необходимо?!
тази инициатива на ТВ-журнала се яви ^ едната, и другата спати, имат за
тъкмо сега, когато ДСБЮ застана на кря- всл Д* убедят нашите хора, че ДСБЮ е

пречка за формиране на дружество на 
ка. Защо една тздава инициатива не е „ Ьг^славня. Авторите вм
излъчена преди 5-6 или 10 години? 3. съз- обач^к мщо. д дСБЮ с нищо не
даване нв закова дружество не еимало „ о6явн „ тон „„„„катнвв и с
никакви препятствия /докато създаване- ис мцруд„ям реализацията й. На-
т. н. партия с узаконено от по-миналат. отн1|. дсв$'е шановище, чс това с
годинака проблемите в областта нв само- „ доколкото се рса-
битностга ни съвсем не са скорашни. ,ли]нра< може дя „ьдс ф^,ор, който ще

Г-н С.Василев отава крачка напред. допринесе за опазването иа националната 
и предлага "ДСБЮ да угасне”.! Прсдпола- самобитност на българите в КЖ>славия 
гам, чс той знае как една партия се реги- и м ускореното разрсшавйнШМ »ь-
стрира и "гасне”, но ще го Помоля да ‘ „роси от значение за нашет о малцинство,
прочете чл.11 и чл.12 в Закона за поЛи-,, Затова Йотов и Василев, най-меко казано, 
тичсските организации в; СТ.рбня. Твър
дението на Сл. Василе», че ДСБЮ с 
създаден "тайно”, "инкогнито" и "зага
дъчно", неговите инсинуации, обиди и с

нищо неподкрепенн оценки 
служават никакво внимание, 
тъчно казват за автора им. Д-р Василев 
стигна дотам, че оказва подкрепа и на 
прословутата статия на "Политика ек
спрес”, забравяйки, че един-два вестник 
не пред став яват целия печат, и че мне
нието на един или двама ие е обществено 
мнение. И не само, че изнася твърдения и 
тезиси, нямащи връзка с реалността, но и 
противоречи сам на себе си. Например в 
началото на статията си той оказва под-

, не за- 
Те доста-отзиви

КАК ДСБЮ ПРЕЧИ НА 

ИНИЦИАТИВАТА ЗА 

ДРУЖЕСТВО?
че и това

ГДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ” И "'ДСБЮ ПРЕМАХВА САМ СЕБЕ 
СИ?Г, БРАТСТВО, БР. 1533/341

Йотов и статията на г-н Сл.Василсв от 
една страна и ДСБЮ от друга страна? И 
дали и как ДСБЮ пречи на изнесената 
инициатива?

Всеки човек /с или без звание, с или 
без голямо знание/ има правото явно да 

мнението си по важни обществени 
В този контекст всеки човек 

или
каже 
въпроси.
може аргументирано да критикува

Демократическия съюз иа българи
те в Югославия /ДСБЮ/. Но ако авторът 
иа публикуваната в "Братство’ бр. 
1533/34 статия "ДСБЮ премахва сам себе 
си?!" д-р Слободан Василев 
репие да окаже подкрепа на раздвижена
та от ТВ-журнала инициатива за 
формиране иа Дружество на българите в 
Югославия, какво му пречи ДСБЮ и за
що го иап*да? !ч Каква е връзка та между 
инициативата, която по ТВ-журнала из
несе главният мУ редактор г-и Димитър

Иа тези въпроси отговор може да 
се намери в споменатата статия на д-р Ва
силев, както и в статията на Д.Йотов, 
която беше публикувана в същия брой на 
вестника и в която той изнесе инициати
вата за формиране на дружество на бъл
гарите в Югославия. Г-н Йотов предлага 
на читателите дружество, което няма да 
бъде политическа партия, но 
дружесгво"...разбира се, макар чс е извън- 
партийна организация, доколкото иска да 
бъде израз иа интересите на цялото мал
цинство, ще се служи и с политически ки

хнали

е имал наме

тем
са неясни.

Зоран Димитров 
член на Главния сьаег и
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101ИНШН ИНФОРМАТОР
ЩЕ СЕ ЗАСИЛИ ЛИ ПАК КОМУНАЛНАТА ДЕЙНОСТ?

За посочените работи, включително е послед* Тито", "Моша Пи иде” и "Велко Влахови ч", за
пата ентуании от 18.016341,00 динара /за 1990 извършените работи на ул. "Найден Киров”, 
и 1991 година/, в абсолютен износ. Посочени- «Пети кош рее” и Спортния център ”Парк”. 
те работи с труват 39.513 600,00 динара.

Фондът за комунална дейност в Дими- 
тров1"рад, който в скоро време трябва да се 
преустрои, постигна н през изтеклата година 
завидни резултати в комунално-битовото из
граждане на града.

Предаваме в най-къси черти сведения 
за направеното норез изтеклата година, като 
напомняме, че посочените цени са били валид
ни на 29 февруари настоящата година.

канализация е изградена на 10 227,50 м, атмо
сферна канализация на 2 290,00 м и градска 
водопроводна мрежа от 1 967,00 м.

За посочените работи, заедно със си
туацията 42 754.960,00 динара от 1990 и 1991 
година /в абсолютна сума/. Посочените рабо
ти, както вече изтъкнахме, на 29 февруари 
1992 година са стрували 174 871.685,00 динара.

ДАННИ ОТ 
МАТЕРИАЛНО 
ФИНАНСОВА 

ДЕЙНОСТ

III. ПЪТНА ДЕЙНОСТ[
В периода от 19*6 до 1991 година » 

общината се разви оживена пътна дейност.
Изграждаха се усилено регионални и локални 
пътища, а множество реки и потопи са иремо- 
стсни. И покрай съществуващите затрудне
ния в общината бяха изградени 36,«0 км и 4,5 
километра локални пъз ища и построени 9 мо- стесни през изтеклата 1991 година От кому

нални и комунални такси - 873.195,00 дии, 
Покрай това през тези четири години собствена реализация 23,510368,00, фирмари- 

биха изработени и проекти за 26,10 км регио- на 1.017,200,00, средства от регистриране на 
пални и 13,30 километра локални пътища и моторни превозни средства 1.724.915,60, град- 
проектирани 3 моста. Тези работи /изчислени ска рента 1.731016,60, облагания за пътища

от личните доходи на работниците 
3 754 771,60, комунално облагане 7.339.546,50 и 
средства за извършени услуги 8696,80, ед
нодневна заработва за изграждане на пътища 
187.537,60.

II. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ 
____________ УЛИЦИ____________I. ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕКАЛНА 

КАНАЛИЗАЦИЯ, АТМОСФЕРНА 
КАНАЛИЗАЦИЯ И ГРАДСКА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

В периода 1990/1991 година са били 
асфалтирани улици от 1.920 м. Трот оари са из
градени на дължина от *6 квадратни метра.

Ето и какви приходи са били осъще-

В периода 1990-1991 година фскална ста.

а#?
на 29 февруари 1992 година/ струват 
1 624.524 802,00 динара.

В този период, също така е извършен 
технически преглед и приемане на из
вършените работи в изграждането на фекал- 
на канализация в следните улици: ”Джуро 
Салай” 1 и И, "Нишава”, 1ДШ, ”8 март",

Известни средства са били осъще
ствени от комунални облагания върху сел
ското стопанство - сума от 70.916,00 динара, 
сетне от ком облагания върху занаятчий
ството - 46790,60, от разни лихви 18.060,60, 
разни други приходи от 211.654,10, сетне от 
фактурирани наеми 1.917396,60 динара, от 
фактурирани наеми от квартируване 
385 799,00, фактурирани средства за чистене 
17593X00, за водене на инвестиционни дей
ности - 58.000,00 динара. Или, осъществена е 
сума от общо 43031599,00 динара. От 1990 
година са преведени 331397,50 динара, така 
че крайната сума възлиза на 43363 796,50 ди
нара

"Първомайска”, "Тигров квартал”, "Мла
дежки бригади", "Сутйеска”, 
вич", "Царибродска”, "Георги Димитров", I и 
П, "Божко Буха”, "8 септември-про
дължението, "Васил Левски”; сетне - "Пътра- 
лашкн пут”, ”4 юли”, ”22 декември", "27 
март", "Разсадник" I и П, "Скоювска”, 
"ЮНА", "Селище", "Джуро Пуцар”, "Висок", 
”9 септември", "Царибродска”, "Милентие- 
вич” и връзката за площад "Свобождение", 
както и за работи по регулиране на атмосфер
ната канализация в следните улици: "Маршал

"Миленетие-

ЗА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧУЖДЕСГРАНИЯ ПАЗАР

КА ЧЕСТВОТО КА ТО 

УНИВЕРСАЛНО 

ПОНЯТИЕ

18320 ЦнпОгоуегас! 
Ебчатдз КапЗеНа 1 
Те1ех: 16840 
ТеюГах. .01063-112

Качеството на произведенията е уни- това още през 1986 година тук е формиран 
версално понятие, което се ползува за оценка сектор за контрол на качеството на произве- 
на произведенията и без високо качество не е денията Тъй като над 80 на сто от произведе- 
възможнода се намериш на чуждестранияпа- нията на ГИД се продават на чуждестранна

пазар, повече на западния, то е необходимо в

Както изтъква ръководителят на сектора ма
гистър Цветан Тодоров, дипломиран химия 
задачата на този сектор не е да контролира 
само финалните произведения но да се наме- 
ри и в производствения процес, да контроли- 

Това навреме са разбрали в Гумарска- тази област да се прилагат световни стандар- ра качеството на суровините и всичко онова
та промишленост ГИД в Димитровград и за- тц които признава чуждестраният пазар. от което зависи качеството на готовите

произведения

Цветан Тодоров

зар.

Че в ГИД са достигнали определено 
равнище в тази област, говори и фактът, че 
преди2-3 години те първи в Сърбия и от пър
ви път са получилихомологацйя за качество 
от известната фирма за стопански возила 
Ивеко, а също така и от "Рено" отНово Ме-

Сп0аЛ!СЛтт1пП пзи дни трябва отново да' 
дойдат в ГИД за м възобновят хомологация 
1р''°!,кже Г1Н своите делови отношения с 
Рено относно Ревоз* не е прекъсвал Ине 

само това говори за достигнатото равнище 
намале^Т0 ВРСМС бракуваните изделия са 
пувачиъи ШИМадна Така например от ку- 

е преподавател на сеЧ ' пап „ платна и фолии, произведени в 
- провеждат в ГИД за мания и и1Т„Ира"И Ш "азара в А‘,гш* ГеГ 

т"4™ лица. на ръководни постове от дирек-' и пппп^аЛИЯ’ НЯШ нит0 една рекламация 
,°РЗЛ° маисторите в смените Когато този ши^е ^ ™ Н“ платнеш<те обувки, изнася 
цикъл от семинари завърши, ще бъде органи-' гъ пазара в Италия Швеция Гърция 
зиран следващия с повече преподавай Германи* Рекламациите се изказват м ав 
/които сега са слушатели/ за всички з!е?Пт промили Сьшоеис произведат™ Тт пеха
ръководителите на цеховете - до чистачите И' ” л '^ено- технически стоки за програмите на 
последните защото и чнетоштанадвом и к™0 и "Лада" С стадум^сл^б2
ложи™,™'™0 Ж ‘ ™ Гй ммЛ
вилнГотншение^към " ** "° ‘°ЙТ° ™
универсално понятие 0 Шо •

По време когато димитровградската 
гумара бе в състава на "Тигър" от Пирот 
всичко, отнабавка на суровините до техноло- 
гията и контрола на качеството^ бе посред
ством Тигър". След раздружаване ГИД е бил
принуден сам да разрешава тези проблеми 
Затова споменатият сектор още от началото 
настоява да следи всички новини, литерату
ра, семинари на теми, свързани с качеството 
‘«Я0РОВ, които притежава диплома за 

Ш* качество и както изтъква няма семинар на ге
«ЯмомеИн7тойЮГОСЛаВИЯ На Х0ЙТ0 
минарите, които се

у
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В0ВИЕФЕРМЛТЛ ИЛ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ В БЕЛУТ
ДИМИТРОВГРАД

^босшеград^каобщИНА В мвстната общност райчиловци

СЪЧЕТАНИЕ НА 

ВОЛЯ, ПОТ 

И ТРУД

НЕДИСЦИ
ПЛИНИРАНИ
ШОФЬОРИ

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ
ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ РАЙЧИЛОВЦИ - 
БОСИЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА, ЗА РА
ЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОМУНАЛНО-БИТО
ВИ АКТИВНОСТИ, ЗАПЛАНУВАНИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ОТ НАД 3 МИ
ЛИОНА И 250 ХИЛЯДИ ДИНАРА

Могат ли заплануваните комунал
но-битови активности в местната общност 
Райчиловци през настоящата 
бъдат реализирани или ще 
празни желания, зависи од повече субекти. 
Между тях всякак на първо място 
до коя степен отговорните в местната общ
ност ще успеят навреме да организират 
местното население в изпълняването на 
своите задължения. Навреме и успешно да 
разреши
ношения, навреме да обезпечи нужните 
средства, с които тряябва да участвува ме
стната общност и другите не малки за
дължения, от които пряко зависи тяхното 
реализиране. Още повече, че от готовно
стта на местната общност и обезпечаване
то _ на личните средства 
обезпечаването на другите средства, 
то ще се финансират заплануваните кому
нално-битови активности: средствата от 
местното самооблагане и Общинския 
бюджетен фонд за строителство и пътища.

Според утвърдения план за дейно
стта на местната общност през настоящата 
година, е запланувано изграждане на фе- 
кална канализация на дължина от 1210 ме
тра, включвайки и 410 м, за която търби и 
други материали са обезпечени миналата 
година. От това около 910 метра в квартал 
”Краиндол*’ и 300 метра в центъра на село

то. За целта ще бъдат изразходвани общо 2 
милиона и 440 хиляди, от които 1 милион 
и 708 хиляди динара са средствата от че
стното самооблагане и 732 хиляди д/тара 
участие на населението.

И...
През последните десе

тина години броят па леките 
автомобили в Димитровград 
драстично се увеличи, а с то
ва и проблемите с паркиране 
на същите. Но това все пак е 
разрешимо ако водачите на 
леките автомобили са по-ди-

Покрай канализацията, ящггоНа овцефермата на Здравко Георгиев в местността м„„„ц 
павинатане наруиГава^амо^ле^ето на^над^О-т^овци^оитоот3

Стефка, четирикласничката Венетка, тринадесетгодишиТг Ммчо 
и мч- стаРият МУ син Б°Р“°. който е осмокласник в босилГгрГко 
т0 основно училище всеки свободен час провеждат на фермт и 
около овцете. Здравко има и една задача повече да превъоша Ми 
рин дол в по-питимо и по-привлекателно място. Р РЩ Ми'

През изтеклите десет години Здравко, който е сега на 40 го 
дини тук построи към двадесет различни по предзначениТобекти В 
да обекта отглежда овцете. Не са пълни. В тях има място за о ™50 
ина овце. Положил, казва той, голям труд и от обикновено дере на
правил цял комплекс обекти за работа, отдих и развлечения ВРедин 
малък обект прави сирене, в друг построил мелница за ръчно медене 
на жито, в трет има хлебопекарница, по-нататък от него е обект с 
помещение, в което е поместен разбой, до него един малък обект за 
отдих и почивка... Занимава се с различни работи. Един обект му 
служи за сушене на лечебни билки и гъби, в друг често се занимава 
с дърворезба, в трето поместил библиотека с над 200 различни книги...

На входа на комплекса е написано името на овцефермата - 
"Осми ден . Високо над вратата Здравко записал: "Човече, пътниче, 
работи и създавай понеже си син на творец, но знай че над всичко се 
намира Бог . - Това е моето мото в живота ми, казва Здравко и стре
ми с погледа си към един обект на когото гори пламък. Той казва, че 
този пламък никога не угасва. Защото, където няма светлост няма и 
живот. За себе си казва, че вярва в Бога, във въскресението 
лям оптимист.

е и
главна активност и която ще отвземе най- 
много средства, в плана и програмата за 
дейността на местната общност е набеля
зано и уреждане на пътя от селската доли
на до селските гробища на дължина от 
около 1000 метра. Запланувано е да бъде 
настлан с чакъл, за което ще бъдат изра
зходвани 250 000 динара. По 100 000 дина
ра ще бъдат обезпечени от местното 
самооблагане и Общинския бюджетен 
фонд и 50 000 динара участие на местната 
общност.

година да 
останат само

е как и
сцишшнираии и с повече 
култура.

Почти всеки ден 
може да се видят редица ав
томобили, паркирани от ля
вата страна на главната 
улица /по посока към гарата/, 
макар че за паркиране е 
предвидена дясната страна 
на улицата. Лошо паркира
ните 
вляват
препятствие особено около 
14 часа след обед, когато от 
работа се връщат много- 
бройни заети със свои 
мобили и когато движението 
на рейсовете е значително за
силено. Тогава се създават 
задръствания, които едва ли 

кой да разреши. Победа 
на нещата това е работа на 
милицията. Обаче все още не 
се е случило за това някой от 
шофьорите да е наказан. Как 
и да стане такова нещо, кога
то почти винаги става дума 
за шофьорите на митницата, 
”Автомото”, гостилничар- 
ското предприятие "Сър
бия”... и други служебни 
автомобили, па дори и тези 
на милицията.

имуществено-правовите от-
От другите запланувани активности 

в течение на годината трябва да изтъкнем 
уреждане на селската вада на дължина от 
около 500 метра, което ще се работи заедно 

общност Босилеград и 
прочистване на няколко други селски пъ
тища на дължина от около 5 км.

Или общо през настоящата година в 
местната общност Райчиловци за ра
злични видове комунално-битови актив
ности са запланувани капиталовложения 
от над 3 милиона и 250 хиляди динара, 
които ще бъдат обезпечени: 2 милиона и 
200 хиляди от местното самооблагане, 950 
хиляди динара участие на населението и 
100
бюджетен фонд за уреждане на строител
ни полщи и пътища.

с местната
автомобили предста-

зависи 
, с кои-

истинско

авто-

има хиляди динара от Общинския

, че е го-
м.я.

- Не крия, волята и оптимизма ме водеха и затова положих 
огромни усилия и труд за да сторя това, което сега има на фермата. 
А трябва да се твори още, да изграждам нови обекти, да увелича ста
дото поне с още 50 овци, да се старая за овощните дървчета. Сега 
имам около 200. Налага се внимание да се посвещава и на пчелите. 
Работа има колкото щеш, казва Здравко. И

Някога Здравко отглеждаше повече овци. И сега има усло
вия. Повечето ниви превърнал в ливади, така че сеното не е под въ
прос. Има и пасища. Малко проблеми има само с водата. През 
лятото от фермата е отдалечена около километър. През зимата вода

ГОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ В МИЛЕВЦИ, 
ГОРНО ТЛЪМИНО И ЯРЕШНИК

за всички...

Излиза, че освен 
шофьорите и други са неди
сциплинирани и не си гледат 
работата. А това, че гражда
ните негодуват, е това си е 
техна работа, кога е гайле за 

А.Т.

След новия Закон за го- приятие "Сърбиягори” и се Дини площи. Става дума за над
рите в Република Сърбия, Гор- грижи не само за горите, които 564 ха, които бяха залесени
ското управление в Босилеград притежаваше досега, но и за време на младежките трудови
работи като трудова единица в частните гори. Съгласно този акции. Същевременно ще из-
рамките на единственото пред- закон Горското управление в вършим проредяване на около

Босилеград занапред ще се 90 ха и чистене от трева и
грижи за над 19 640 ха гори, от вел на площ от 35 ха. За целта
които 13 480 са в частна, а оста- Ше изразходваме около 36 ми
налите 6160 в обществена соб- лиарди динара, които ще бъдат
ственост. ' обезпечени предимно от репу-

Тодор Стойков, рефе- бликански източници и собстве-
рент за възобновяване и защита ни сРеДства * подчерта Стойков,
на горите при Горското упра
вление в Босилеград, ни уведо- активности на Горското упра-
ми, че възобновяването и вление е набелязано, както

по

У*'-'-. -1
‘V-

* пле-това.

ДИ МИТРОВГРА^ ^

ЗАЛЕСЯВАНЕ 
НА ГОЛИНИ■Му »

В плана и програ&шите

И досега Димитров- залесяване на 168 хектара 
град е бил между общини- голини. Акцията по залеся- 
те, които всяка година ване е организирана на 
залесяват значителни пло- икономически начала чрез

..
'Ш

'• щи. Съмненията, че поради младежка бригада от 62 
известното положение у младежи и девойки, пре
нае и общата криза, тази димно безработни от Ди 
година няма да позволят

-лая
ми-Фермата на 3 Георгиев: Първата задача е да се увеличи стадото тровград. За всяко засадено 

тази континуирана акция борче или друга фиданка 
да продължи, отпаднаха и 
акцията по залесяване за-

има по- близо. Наистина, на овцефермата има питейна вода, но тя е 
недостатъчна за големия булюк. - Сега трябва да увелича стадото. 
Ще се опитам да потегля кредит от "Агробанка”. Убеден съм че ще 
успея. А със сто овце е много по-сигурно да създаваш доход откол- 
кото със сегашните.

На въпрос дали не чувствува неизвестност, несигурност и 
дилеми понеже никой не му гарантира, поне засега, че всичко ще 
продаде на пазара, той рязко казва: - Не, няма за какво да се страху
вам. най-голям проблем ми е кога няма какво да продадем, кога ня
мам никакви резерви. Хората търсят сирене, разбира се качествено, 
вълна, агнища... Аз просто нямам ни за онези, които редовно от мен 
купуват. Убеден съм, че с пласмента на здрава храна проблеми не 
ще има, заявява с нескрит оптимизъм и сигурност Здравко.

- Няма вече проблеми и с работоспособна ръка. Децата вече 
пораснаха. Помагат ни винаги когато имат свободно време, наисти
на, трудно е. Овцете търсят внимание, не искат да са затворени въ
тре. През зимата ”работно време” на фермата трае 10, а през лятото 
Цели 15 часа. Но, от това живеем. И съгласни сме всички със Здрав
ко да увеличим стадото, казва съпругата му Стевка.

На овцефермата в Мирин дол Георгиеви имат почти всичко 
та живот през лятото. През зимата и когато е студено тук не може да 
се живее. За нормален живот липсва и ток. Здравко казва, че това не 
му трябва. Можал е да прокара линия, фермата от къщата е на да
лечина от половин километър, но с тока ще наруши неначънатата 
тук природа. Достатъчно е винаги да гори издигнатото кандило, ви
наги пълно със зейтин, казва скромно той. Достатъчно да символи
зира живота. *

Здравко има и един "малък” проблем. Планира как да за
почнела произвежда кашкавал, но не успява. Досега не можа да про
никне в тайните на тази майстория. Затова не ряддо е в 
библиотеката, в к<нгго не само има книги за християнството и Исус 
Христос, от които както казва за себе си извлича поуки за живота, 
но и повечето други разнообразни книги. От тях обаче не учи как да 
отглежда овцете. За това го научил животът, положеният огромен 
труд и изтеклата пот.

всеки участник в акцията 
получава по шест динара.

участниците е обез
печена безплатна закуска и

почна преди една седмица. На 
Организация на същата са 

общинскотопоели
движение на горанитс и горското

кооперация Сърбия на младежката бри- 
”Димитровград”. Финанси- гада плаща 40 хиляди от 
ра я Горското стопанство 
на Сърбия.

превоз до мястото и назад.
стопанство на

младежката

хектар така че разходите 
напълно се покриват, а раз- 

Тази година акцията бира се, че има и печалба, 
се провежда в района на се- така че са доволни и едни- 
лата Смиловци и Гулснов- те, и другите, 
ци, където е договорено

Едно време в бистърския разсадник се произвеждаха големи ко
личества посадъчен материал

подчерта Стойков, и произ-защитата ма горите и тази годи
на ще им бъде една от основни- вежданс на собствен посадъчен 
те дейности. В течение на 
годината ще бъдат залесени над обезпечават от други производи- 
70 ха нови площи, преди всичко тели- У еловия за това има. Двата 

разсадника, които са собствс-

А.Т.
материал, който понастоящем

ДИМИТРОВГРАД

ОТДЕЛ ЗА ФИЗИКАЛНА 
ТЕРАПИЯ

голини и това на територията 
на селата Милсвци, Горно Тлъ- ,|0СТ ||а Горското управление ц 
мино и Ярсшник. Някои от тези Босилеград засега не се ползу

ват за тази цел. С тяхно активи-залесителни акции вече са в ход, 
а останалите ще бъдат реализи- зиране посадъчен материал би 

имало не само за годишните по
треби на Горското управление, 
но и за продажба.

Планът и програмата на

Димитров! радчаии и жителите на общината псе още не 
могат да прежалят закриването на болницата и родилния дом. 
Допреди известно време сградата беше празна, обаче настоянияга 
на отговорните в Здравния дом п Димитровград в бив 
пипа да се пренесе част от уредите за физикална терм 
рот, тези дни са реализирани. Именно, две поме1 
оборудени със.съответни помашла, пренесени от Пирот, така че 
всс|си четвъртък тук идват пациенти от Димитровград на зтра- 
ПИя. Както изтъква доктор Боголюб Маннч, физинзз.р, който 
всеки четвъртък идва от Пирот, откриването на зъзн отдел 
оправдава своето съществуване, понеже вече са се ивнлн към 40 
пациенти. За очакване е, според него, броят да се уточни на около 
тридесет.

рани до края на годината.
Покрай залесителните 

акции, според плана за работа на 
Горското управление в Босиле
град, ще се провеждат и други тази трудова единица е доста ам- 
активиости във връзка с възоб- оициозен. Обаче ако се има 
помпането на горите. Така па- предвид доссгашимият й опит в 

това отношение, сстстствсно е 
На- Да. бъде и осъществен. Още по

ща та бол
ия ог Ни
щения са

пример е запланувана 
мелиорация на 53 ха, в село 
зърица, Бистър, Горно Тлъмино вече> чс и миналогодишните 
и Колуница/Сурдулишка общи- програмни активности бяха съ 

що така твърде обемисти, но 
както подчерта Стойков - почти

С откриване иа този отдел, който все пак не може да за
мести болницата, пациентите, нуждаещи се от зякава лекарска 
помощ, спестяват значителни средства за пътуване до Пирот и 
назад, а също зя км и време. И което е най-важно - ефектите от те
рапията са много по-добри.

наЛ
- Запланували сме окопа

вано на залесените преди две то- изцяло са осъществени. м.Я.
В.Б.

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО • 1 МАЙ 1992



I
Iв!с1 1 вая кан

1ВМЖМ* у гостите леко туриегичио предузеВе са п.о. — Димитроаград

18320 0|'т|!гоусга<1 
ЕОуагОа КагсюПа 1 
Тс1сх: 16840 
ТеюГах: .010-63-112

на всички свои гости и клиенти, 
на гражданите от ДимитровградНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДАЧЕСТИТИ1-ВИ МАЙ
е пожелания за още по-добри резултати и лично щастие 
"БАЛКАН” в своите заведения на гранично-пропусквателпия пункт, в 

хбтел "Балкан”, р*«тпрамт ”Гяпиио" и и останалите свои заведения предлага 
богат избор алкохолни и безалкохолни напитки, ястия 25 
и приятни часове на отдих и увеселения

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ 
ГИД ПРОИЗВЕЖДА 

Лачени, дамски и детски ботуши 
спортскн кецове,
различни видове гумено-технически със и без метали и с различно предназначение 
търби и профили, намиращи широко приложение 
гумени фолни (различно качество) гумени нишки 
прибори, калъпи, различна галантерия и други произведения I

I

НО Зи&пЬса? р.о.ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

пекаря НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА

ДИМИТРОВ1Р АД
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 

ПАРТНЬОРИ 
ЧЕСТИТИ «I

ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
С пожелания за висо ”ПЦКАРА” снабдява насеки трудови завоевания и лични успехи 

:лението с хляб и всички видове хлеб 
изделия в специализираните си магазини,' както и в маг аз 
стоки за широко потребление. Магазините на ”ПЕКАРА” „ 
богато снабдени а цените на стоките са достъпни на всички.

ни

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАините със 
винаги са

1 Су»ду;

1-ВИ МАЙ
Ш 5 К ОТЕ К5

на младежта и войниците, на гражданите, работниците 
бойците в общината н страната

-00СТ „ЧАРАПАРА”- ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ - БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ
I

I
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА *Шг&1п1(сеI НТРНОЕ1ЕНТПА1ЧК!
ТИКРОМI • ТеИвЯАМ (КИТВОУкАИМ А

В СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ<•

когтшляц
ГЙгшааеа

НА ВСИЧКИ СГР0ИТЕЛ1Щ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩ* СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДИМИТРОВГРАД ГраУтевииек! Ро
Строителна ТО

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК

НА ТРУДА
^•■чх

I
Д ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
с пожелания за още по-добри 
успехи занапред
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1

Общинският синдикален 
съвет в Босилеград ФОНДЪТ ЗА 

КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТИ 

ПЪТИЩА

ЧЕСТИТИ
Горско 

стопанство 
— Враня —

ГОРСКА СЕКЦИЯ 
Босилеград

н» греждиет и работниците а 
Босклеградси обшит и шита страна 

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОНЦИНЛТА И СТРАНАТА 1-ВИ МАЙ

в ДИМИТРОВГРАД

■V

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

■V НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, 
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕцшюм

ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВОНЦИ
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ПРАЗНИКА НА 

ТРУДЕЩИТЕ СЕ
1-ВИ МАЙ

с ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

с пожелания за успешно развитие 
занапред

1. 1
«ОБЩИНСКАТА

СКУПЩИНА Общинският синдикален 
съвет в ДимитровградОБЩИНСКАТА

СКУПЩИНА
в Бабушница

в Димитровград
на всички трудещи се и граждани

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

Честити ЧЕСТИТИ

2 МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА

на всички трудещи се и 
граждани1-ВИ МАЙ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ (?) . ТДВВ1КЙ МВГЛАСШ5К1Н I НЕ1ШМ1Н

* ' «р00.1€$КСп/АС 1Д.-У1*4К0ид.'199 тегом 50.244 ТП6Х РЧ625 <9е>Е8 39 663
РВ01Ш0Д

ВАЗУвМЮА
В БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ1 ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕна клиентите и деловите си 
приятели, на гражданите и 

трудещите се в Бабушнишка 
община и страната 
Честити

„ИЗГРАДНЯ” на пионирите, младежата н войниците, на гражданите, 
работниците н бойците в общината и странатаСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

в БОСИЛЕГРАД

1-ВИ МАИ

т. г ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАтоI III
IЧЕСТИТИ

I Автотранспорт" В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

III н ПРАЗНИКА НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ

II
Босилеград 
на пътниците си, 
населението и работниците 
и обшината и 
страната 
ЧЕСТИТИ

I1-ВИ МАЙ» II*I на всички свои делови приятели, 
-потребители и гражданите на 

Босилер-радска община и страната II I на пионирите, младежата и войниците, на гражданите, 
работниците и бойците в общината и странатаI 1-ВИ МАЙ II ____ I______ 1 >

И ившяддцОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

"ТЪРГОКООП" ДНУ11]ПН I'
1ЕП./ФАКС:

0 ПРЕДУЗЕАП ЗА ПР0И.И)0Д1ЬУ И МОНТАЖ / М1 ГАЛИ
р.ктор окувзче» • ж. рачун. вгвог

их проиЗПОДА И ТРГОРИНУ
ПК димзТгрооград010/62 47/ • ДИР •601 817 С

?

В ДИМИТГОВГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИ

в Димитровград
на всички трудещи се и граждани

МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДАЧестити ПРАЗНИКА НА ТРУДЕЩИТЕ СБ
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отбелязване е, че вПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В БОСИЛЕГРАД ,0>» «V
стезание от босилетрадсц,, 
то основно училище няма 
ло състезатели от пети и 
шести клас, понеже нито 
един на общинското състе 
запие не успял да себе«, 
нужно число 
окръжно състезание.

НА БИОЛОГИЧЕСКИ ТЕМИ
.♦> ч

БОРБА ЗА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

ЗДРАВЕТО НА ХОРА ТА

ОКРЪЖНО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО 

МАТЕМАТИКА точки Гл

Да кажем, Че 
окръжно състезание се иро- 
веде и ло сръбски език къв 
Враня, на коего от Ьосиле- 
градска община участвува
ха 16 състезатели, а 
най-добри резултати е осъ
ществила ученичката от 
лети клас Ана Милева с 16 
точки, а след това Никола 
Милчев с 14, колкото и Мая 
Захариева от шести клас. 
Обаче мито един от тях не 
е изпълнил нормата за ре
публиканско

Директорът 
училището Гоне Глигоров 
ни уведоми, че въпреки 
сложните задачи и по него
во мнение проявените от
делни
провеждането на състеза
нието резултатите също 
така са сравнително добри 

М.Я.

Обаче, съгласно пролози- 
диите и правилата за тях, 
състезанието по математи
ка се завършава на окръжно 
ниво. За отбелязване е, че и
учеиидите-състезатели от
Основно училипде в Боси
леград са постигнали срав
нително 
резултати, което се пот
върждава с осъщественото 
трето място в отборно кла
сиране. И учениците-състе- 
затели от седми клас също 
така са показали задоволи
телни резултати и са се 
класирали на трето място в 
отборното 
Обаче за републиканско съ
стезание нито един не е 
спечелил 
число точки. Състезатели
те от осми клас са малко 
по-слаби, но и техният ре
зултат е задоволявапд. За

През миналата сед
мица в Босилеград се про
веде окръжно състезание 
по математика. В състеза
нието участвуваха учени
ци от четвърти до осми 
клас, които са изпълнили 
определена 
участие в този вид състеза
ния.
ученици ог Буяновашка и 
Прешевска общини.

Тошс Александров, 
директор на Основното 
училище п Босилеград - до
макин на окръжното състе
зание по математика, ни 
уведоми, че в състезанието 
са участвували общо 120 
ученика, а най-добри ре
зултати са показали учени
ците-състезатели 
четвърти клас, къдсто има
ло ученици с осъществени 
100 от възможни 100 точки.

' Пролетта пристигна и тона е най-из- 
1 годният момент да се засилят акциите по 
| уреждането и защитата на жизнената и тру- 
I довата среда в Босилеград и околност. Без•
, спорно е, че през последните години е много 
г сторено за лишената в града. Разширена е 

мрежта на градската канализация и регулира- 
' на Добродолската рекичка - "Андако". Поло- 

1 брението се вижда и в главите градски 
» улици - в центъра. Обаче, периферните части 
I и новите квартали, като Добри дол, Чукар,
I Блат, Магура, Изворщнца, Орище, конто са 
, съставна част на Босилеград са пример за 

небрежие и лоша лишена. Например, от мо
ста на Драговищица до Роглннска долина в 

1 Райчиловци от двете страни на шосето- улица 
1 има купове чакъл, земя, дърва, /реди, счупени 
| лимузини, развалени трактори, всякакъв бо

работа на този план: на органите на властта, 
предприятието за комунално-битови услуги 
"Услуга", инспекционните служби, училища
та, и самите жители. Да посочим само някои 
работи, конто трябва да се предприемат по 
всички линии:

1. Общинската скупщина да приеме 
съотвенти и ясни решения за запазване, за
щита и уреждане на жизнената среда 

ч 2 Инспекторите по лишена, строител
ството и комуналните дейности по често да 
бъдат на терена, къдсто на място ще се запоз
нават с проблемите и трудностите. Това ще 
помогне за по-бързото и ефикасно премахва
не на нередностите.

3. Съдията за нарушения да реагира 
по-бързо и ефикасно срещу нередностите в 
областта на екологията.

норма за
задоволителни

Изостанаха само

състезание.
на

класиране.

пропускиопределеното в
от

ПРЕМИЕРА ПА "ОРИГИНАЛНА ФАЛШИФИКАТА”НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОЛУПРОФЕСИОНАЛНО 
РАВНИЩЕ

ПОСТАНОВКА: СЛОВО ДА И АЛЕКСИ Ч, СЦЕНОГРАФИЯ ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Славна Димитров, Делча Гигов, 
Слободан Алексич и почти 
всички останали самодейци 
Дребните несполуки и опуше
ния преди всичко са плод на 
премиерното изпълнение. До- 
колкото ансамбълът изпълни 
драмата още няколко пъти, хра- 
павите преходи ще се поугла- 
дят, действието ще тече 
непринудено и още по-убеди- 
телна

Състоялото се на 17 вле IСлавна Антов/, чието стьл- 
кновние е не само с обществено, 
но и с лично измерение. Тра- 
гичността на това стълкновение 
в най-голяма степен изживяват 
Лена, ставаща съпруга и на еди
ния, и на другия, както и Съ- 

Никола
Резолюцията на ИБ с цялата си 
жестокост се сгромолясва върху

април тази година премиерно 
изпълнение на драмата ”Ориги
нал на фалшификата” от Раде 
Радованович на дим 
ската сцена всъщност 
една незаборавима вечер за 
бройните почитатели на теа
тралното изкуство в града Наи
стина едно внушително 
изпълнение на вече доказал се

итровград- 
беше още

д ем годишния

Хубав пример: Добродолската долина - "Андако” е регулирана през 1976 година
Градската и селската среда зависят от 

хората, които живеят в нея Много е красива 
околността на Босилеград, обкръжена с игло
листни и широколистни гори. Някогашните 
голи ридове и дерета са потънали в зеленина.
През "Полето” лъкатуши Драговищица. Но 
нейните брегове буквално са покрити с 
ръждясали железа, изпочупени стъкла, тене
кии и друг боклук Всичко това говори за 
човешката безотговорност към природата, 
жизнената среда и културния живот.

В местните общности Босилеград и 
Райчиловци всеки дневно.се увеличава броят 
на новите постройки, които сгъстяват мозай
ката на новите обекти трябва да се провеждат 
и мерки по екологията, просто казано защита
та на околната среда. И това навреме, защото 
после става много скъпа А за всеки тука има

на сцената театрален състав от техните съдби, определя пове- 
самодейци: Слободоан Соти- денията им и в крайна сметка и 
ров, Слободан Алексич, Славча жизнените съдби Следва да се каже, че
Димитров, Весна Алексова, Трябва да кажем, че цс- сценографичното решение е
Делча Гигов, Олгица Антова, лият състав игра хомогенно, твърде сполучливо,
Весна Николова, Предраг Дими- пресъздавайки пълнокръвни че на премиерното изпълнение 
тров и Славча Антов. Този път убедителни образи Публиката присъствува ансабалът на Пи- 
успешен бе и дебютът на съпричастно доживя техните Ротски театър, а за пръв път ком- 
шестогодишния Александър съдби, като при това не пести плектно бяха поханени и 
Алексич. аплодисменти за всяко успешно

изпълнение.
Сл.Алексич умело е съчетал

4. Съветите на местните общности да 
бъдат много по-аги дни в акциите по урежда
нето и защитата на жизнената среда.

5. Колективите на Гимназията и 
Основното училище, като главни носители 
на Движението на го рани те, на дело да при
лагат екологическата читанка - да пазят съз
даденото и да създават нови гори и приятни 
къ тчета в околността на града.

6. Най-голяма грижа в опазването-и 
уреждането на околната среда има местното 
предприятие за комунални услуги "Услуга", 
в което работят 20 души. Тази организация 
има много трудности с гражданите, които 
унищожават природата, нощно време изхвър- 
лята боклука направо на улиците, кога то ни
кой не ги види и не плаща тредовно услугите

Стоян Евтимов

както и това

представителите на местните
Постановчикът средства по масова комуника

цияОще от самото начало 
1 действието започва напрегнато 
I и двупасочно. Вуйич /Слободан *миналото" и сегашното дей- 

Сотиров/ и Ивкович /Слободан ст-^ие> подчертавайки типично- 
1 Алексич/ водят горещи спорове, стта на образите и събитията 

едновременно

С една дума: хубавата 
традиция на царибродския са
модеен театър продължава

Впечатляващи образи 
пресъздадоха Весна Алексова,

разкривайки 
жизнените си съдби и обще- Ст.Н.
отвените отношения от преди 
десетилетие-д 
към следосво,

Връщайки се___________ __________________________________________ _
жденските дни ~

ИЕВ°уИи’ю//,чРаСд^ров1Ио\ ОЩЕ ЕДНО ПРОИЗШЕСТВИЕ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА
стълкновява със сталиниста Па- ГИМНАЗИЯ

ве.
бо)

ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА БОМБА В ХОЛА - 
МЛАДЕЖКИ ХИР ИЛИ...БРЕБЕВНИШКИЯТ 

МАНАСТИР 

”СВ. ДИМИТЪР”

мин*
За само един месец в царнбродската гимназия се случиха 

две досега незабележими произшествия. Най-напред бяха запалени 
дневниците на всички класове, а преди някой ден засега все още не
познати лица, насилствено отново са влезнали в гимназията. Както 

осведоми съдията Новко Йотев, който изследва случая, най-ве
роятно е, че в помещенията на гимназията непознатите лица са 

насила през отворения прозорец от южната страна. От 
стая номер пет, където са насила влезнали, са отишли в кабинета 
по биология, който също е отворен насила. Тук са унищожени две 
помпи от аквариумите. Предполага се, че е влизано и в кабинета по 
физика, а още не се знае как и откъде е изнесен един вндео-рнкор- 
Йк оставсн в тоалетната. В хола, пред входната врата е оставена 
оомба, която се ползува за обучение. Още не се знае откъде е наба-

|||1Пй1.т^.ойПаЛВаНеТ0 На дневш,Ц,|те, а още повече последният нн* 
кухнята на в ^ 'сериоз,,° предупреждават, че е крайно време да се по-

,МГд7^ М™Гк>™ ДС,,а, го™'? Наред? стам ™ ДУ«* само з, хорове н, оп,* 
“ в“с,|,,к" Одоровди, скоро нЛ група хУл,|гани> каквито ДнмктровгрО

“ мучи и кешо ж „Трябм Да с <?абРа»«- чс с могло н може Д> « 
пвицв, бребпнншкквт манастир съответните органи и°™ Ср”°3"-'Нс елитом предупреждение и ««

141 ннд
ч.и н «а 1а'.’.

—здм'-— влезналиисвсн, че има двете кръ- до манастирския двор е и мана- 
ста, село Бребевница е едно от ма- стирският бунар, който и по най- 
лобройните села в Забърдието, сушно време /такова беше 
което има черква, за която е при- например лятото на 1990 годУ не 
вързано н се старае като за свой пресъхва. Наблизо до манастира Ш/ЕШШ 
всеобщи дом. се намира единствената гора в За- дПИНЯИ

Манастирът ”Св. Дими- бърдиего - гората на природно ра- 
тър” се намира на около два н по- стящите липи в Язовина. През
ловила километра на юг от юли, когато цъфтят липите, коритото на църковносларянски 
селото, отвъд върха Магура в ме- приятна миризма се разнася на или старославянски език: ”Гми- 
стността Язовина. Скрит е в една километри. В долината /мана- тровден, 1891 година,, от Пърто- 
прекрасна долина от западните и стиреката падина - понеже е соб- попиици”. До края на Втората 
източните ветрове, под сенките ственост на манастира/ са световна война манастирът е 
на столетни дъбове и орехи. Ма- засадени много върби, а около са- имал поп или поне стопанин-ма
настира съчиняват: черква, къща мия манастирски двор растат гер, който се стараел за имуще- 
за монаха - така наречената ма- много лечебни билки, има ра- ството на манастира. Последен 
герница и отделно камбанарията. зли чии горски плодове и гъби. магер бил някои си дядо Мана от 
Черквата е сграда с проста архи- За старостта на манастм- Пъскашмя, който в манастира
тектура и със скромен иконопис ра «Свети Димитър” не съще» прекарал последните си години и 
само над олтара. Къщата за мона- ствуват сигурни данни, но и ®ил погребан в манастирския 
ха /магерницата/ се състои от две най-старите бребевничани ще ви Д*°Р> но “ съжаление гробът му 
килии /стаи за монаси/, една го- кажат, че го помият от най-ран- не е отбележел. Сега за манастира 
стна стая, голяма селска кухня, • ните си детски години. Въз осно- старае тричленен църковен съ- 
с ре дата на която се намира ва на едно каменно корито до ■ет> който разполага с нмуще- 
огиище и от мазе. Камбанарията ството на манастира, поддържа
представяна една малка, но отно- манастирския бунар със сигур- черквата и магерницата и органи- 
хително висока черковна кула, в ност може да се каже, че мана- знра службата на Гмитровден. 
КО.ЯТО е вързана камбаната. . стнрът има повече от сто години.

\ Дворът на манастир./е Коритото е дадшо н. мвивстир» 
огвшей’с”ДУ“Р” И 1*мо да* »*о- кат0 Пъргопопющнограден.^*- « и , с. пра 19*1 годим,, което може д»
- гоТим^ПОрто. Непосредствено “ "Р»4'" »т запис и.

,3

когато се колят овце м се___ ,, готвят
ястня. Манастирът разполага н 
със скромна покъщнина, така че 
ястията се готвят в 
магерницата. На 8

11а 8 ноември, на Гмн- 
тровдеи всяка година без прекъ
сване при манастира се 

селскаорганизира
Службата служба.

ноемвризапочва на 7
Зоран Т. Димитров

А.Т.
СТРАННИЦА 10

БРАТСТВО • 1 МАЙ 1»®2



ЩI ли,КТИ РА И СПОРТ I-— I
тнш:п?пН0Т0 ЛЕКОАТЛЕ
ТИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО НА 
ЮГОСЛАВИЯ В СЕОТаУзГ жъни/

ЗА ВСЯКА БОЛКА 

ИМА И БИЛКА /8/
мсКДУОБЩИНСКЛ ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ИИШ, ГРУ^а
ИЗТОК

ПО ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ - 
ПОРОИ ОТ ГОЛОВЕ! „II,

ПО-ДОБРИ !
В ПО ОТДЕЛ-» ЦАРЕВИЦАТА ,ед.

| |I' ногодишно културно растение е право, нераз- 
С*С/ 1| . клонено, до 3-4 и високо стъбло. Листата са 

ТТ А С1ТР А I 11.' I линейни, а цветовете са еднополови; мъжките 
аа 1 ЛПИ, . са събрани във връхни мстличссти съцвегия, а 

Младият и още недоста- I ниските. - в кочани, разположени по стьбло- 
тъчно опитен състав на лекоа- ■ Т0, По времс |1а цъвтежа ПР° лятото изра-
тлетички от "Железничар” от " стват жс||скнте шетовс във вид на коса - т. 
Димитровград, който при голе I "ар' цаРев,,чна коса свила. Това предста- 
ми финансови затруднения все I ВЛЯВа " лсчс6|10т° произведение у царевицата, 
пак участвува във второто ле- I Праотсчсство на нарсвицаата е Средна
коатлетическо първенство в ■ АиеРнка> откъдето испанските поробители 
Югославия по-добри резултати ! п1,спасят царевицата в Европа, но е трябвало 
осъществи и поотделното от- * да измиивт още две столетия за да започне ца- 
колкото в отборно класиране. I Рсш,"ата Да се употребява като храна /към 

"Железничар” на 25 и 26 I Кра" "а 17 вск/' Д°тогава Царевицата се е пол- 
април в Сснта, в оспорвана и I звала кат0 рядко ДскоРативно растение по 
равноправна борба с много по- ! испа|1скитс " германски паркове, 
опитни отбори като "Морнар”, • ® народната медицина се ползува мла-
Войводина”, "Сента” и "Слобо- I дата 1|аРев|,,|||а свила, добре изсушена на сян- 

| ка. Царевичната свила се употребява като 
■ кръвоспиращо средство, като пикочогошю, 

при камъни и пясък в бъбреците и пикочния 
мехур, при хронично възпаление на бъбрените

"АБАЛКАНСКИ"- "МОРАВА” и при отоци. Прилага се и при застой на 
жлъчката и при останалите чернодробни и 
жлъчни заболявания. Ползват я и диабетици
те /болните от захарна болест/. Чаят от свила
та действува успокояващо.

1. ЧАЙ СРЕЩУ СМУЩЕНИЯ В БЪ
БРЕЦИТЕ И ПИКОЧНИЯ МЕХУР:

3 лъжици царевична коса се попарват 
в половин кгр вряла вода. Като отстои 2 часа в 
закрит съд, чаят се прецежда и пие по 1 чашка 
3 пъти дневно преди ядене.

2. При ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПИКОЧНИ
ТЕ КАНАЛИ: вземете по 30 гр царевична сви
ла и брезови листа и по 20 гр полски хвощ 
/раставич/, селим /селем/ - коренът и ленено 
семе. Подготвя се както под Но1.

3. НЕФРИТИС И ЗАБОЛЯВАНЕ НА 
СЪРДЕЧНАТА МУСКУЛАТУРА

Чаят се подготвя както под Но1, тъй 
като се смесват по 1 лъжица следните билки: 
царевична коса, коренът от глухарчето /млеч/, 
лютивата мента /дивият джоджен/.

СДанилов в 63 минута за "Морава". т А Балкан-

Съдията А Велович от Ниш беше до

а0Р0ВНБЛЛН^^СКЛрОуВм7м г? 
IА Станков/, П. Костов 8, Е Иванов 7, 3. Христов 7/ССтото!/0™4 7 

МОРАВА: Г. Стоянович 6, Д Костич ч гт

б1р СМ1"и’е,юв“ч ГМоршРг I

.И покрай дъждовнато н 
неблагоприятно за футбол време -
на стадиона на ”Асен Балкански” Трябва да отбележим чс
в спортния център ”Парк” в Ди- шестия гол, който дадоха
митровград стана порой от голо- Димитровградчани, темпото на 
вс. Най-голяма заслуга за иг1»ата спадна; те се поотпуснаха 
последното имат футболистите и гостите се възползваха 
На домашния отбор, които надви- обстоятелство 
сяха гостите си от Жнтковац почетен гол. 
край Алексинац във всички еле
менти на футболната игра, като 
вкараха в мрежата на вратаря 
Стоянович дори 7 гола!

По такъв начин 'дими- На победителя в тази спе-
тровградчани продължават с ша се усмихва шанса да застане 
успешната серия от игри. Резул- начело на табелката и първенец в 
татът дори може да бъде и още тази футболна дивизия. Какво

-•иви _ 
дадени.

положения, които бяха съз-

от това 
Дадохакато

В да” постигна солиднипредстоящия кръг ще 
се играе дерби-срещата между от
бора на ”Омладинац” от Ниш и 
А.Балкански” в Ниш.

резулта
ти.

В скок на височина на | 
първо място се класира Йорга ■ 
Христова, /"Железничар", Ди 1 
митровград/, следвана от Берта ; 
/"Сента"/ и Ристич /"Войводи- I 
ма"/.

Подготви: Никола Стойнев Цветков

I
по-висок в полза на "Балкански” Ще стане - остава да видим след- 
ако бяха използвани всички го- ващата неделя в Ниш?

. —--------- ------------------------------------------------ ------------------ Д-С. ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛ
НА ДИВИЗИЯ- ПИРОТВ щафета 4x100 м дими- 

тровградчани са трети. Първо 
място

БОСИЛЕГРАД

"ПАРТИЗАН” 
НЕ СЕ 

ШЕГУВА'

взе "Морнар”, второ 
"Сента”. В бягане на 400 метра с 
препятствия, класирането е 
следното: Сърданович (”Войво- 
Дина”/, Деянова /"Железничар”/ 
и Маринкович /"Войводина”/.

В бягане на 200 метра:
Фарагаш /"Войводина”/, Митич
,г Сента / и Деянова ГЖелез- футболистите на "Партиза]г‘от Щй
ничар /. В хвърляне на гюле: Ба- Желюша нямат милост към ни- §§||
лов /"Войводина”/, Христова кого Този път като гос™ из- 
/"Железничар”/ и Андраш 
/"Сента”/.

!РКАКВО СТАВА С 

МЕЖДУОБЩИНСКА ТА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 

ВРАНЯ

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 8 май 1992 година из

вършават се три го,— 
нашия мил съпруг, 
свекър

дини от смъртта на 
, баща, дядо, тъст и

' -
”ХАЙДУК” /КОСТУР/ - 

"ПАРТИ ЗА И” /ЖЕЛЮША/ 0:3
/0:1/ щ

АтСпоред програмата за пролетния полусезон на Междуобщин- 
ската футболна дивизия Враня група ”Юг” в неделя на 19 април тази 
година, трябваше да гостува футболния отбор ”Павловац” от Павло- 
вац. Обаче гостите не дойдоха. Следователно и този мач както и в 
първия, когато също не дойдоха футболистите на "Синджилич” от 
Левосое, срещата ще бъде регистрирана 3:0 /службен резултат/ за до
машния отбор. При това трябва да подчертаем, че и на босилеградския 
отбор са отвзети по същия начин две точки. Именно във втория кръг 
оосилеградските футболисти трябваше да гостуват на футболния от
бор "Младост” от Иелашница. обаче, поради отказване послушност на 
няколко футболисти, треньорът Георги Георгиев не можа да "накър
ни” единадесетроката и не отидоха за Йелашница. И така ето преми
наха три кръга, а босилеградския отбор не пров 
Какво е с останалите срещи не ни е известна Съвсем е вероятно, че 
има отказани и други футболни срещи. Ако е това така, тогава съвсем 
е уместен въпроса: какво става с по-нататъшното формално фигурира- 
не на тази футболна дивизия?!

Безспорно е, че една от основните причини за това е общата по
литическа обстановка и недоимъка на материални средства.

СЛАВЧА МИЛЕВпрашиха отбора на "Хайдук” от 
Костур и донесоха две точки

В следвашия кръг в Ди- 
желюшани 

ора на "Слобода" от

\
А пенсионер от Димитровград.

АВ бягане на 3 000 метра 
класирането е следното: Лазо- 
вич /"Слобода”/, Омоглав /”Вой- 

Янкович

митровград 
играят с отб

уще

Ресница
ДС Неговия светъл лик с болка и тъга носим вече три години в 

нашите сърца и ще го носим завинаги. Благодарим му за всичката 
обич и добрина, която изказа към нас.

От неговите най-мили

водица”/
/"Железничар”/.

Отборното класиране е 
следното; Войводина 12,486 т, 
следвана от "Слобода” с 11,272, 
"Морнар” с 11,100, "Сента” с 
10,952 и "Железничар” с 10,713 
точки.

и

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - ПИРОТеде нито един мач.

"ПАРТИЗАН” 
/ЖЕЛЮША/- г гт ~
"СЛОБОДА” Щ 
/РАСНИЦА/

5:3 /4:2/

На 5 май 
вършават се 40 най-тьжнн дни от ран
ната смърт на нашия мил и никога 
забравим съпруг, баща и брат

тази година на-
М.Я.

ФУТБОЛ-ЮНОШИ

НА ВСЕКИ 
ИГРАЧ - ПО 

ГОЛ!

МЛАДЕЖКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХА "Партизам” от село 
Желюша сигурно крачи към 
върха па табелката макар че ед- 
вали ще може да бъде и първе-

В първия кръг на Младежката футболна дивизия - Пи
рот, ”Лужница” не дойде в Димитровград и мачът ие се одигра. 
Домакините и служебните лица напразно чакаха. Продължава 
изглежда старата практика в тази футболна дивизия - неиднане 
на мачове, без да се съобщи причината. Поради това с какъв ре
зултат ще се регистрира тази среща остава да се произнесе състе
зателна комисия.

ВУКАДИН-ВУЛЕ 
МАРКОВИЧВ юношеската футболна 

дивизия отборът на "Асен Бал- пец* защ°то първокласираният 
засега отбор бяга много точки. 
По както и да е, трябва да се 
каже, чс желюшаии от кръг в 
кръг играят все но-добре, което 
наново връща вярата на много- 
бройпитс привърже! шии на този 
клуб.

от Димитровград.
Смъртта го отдели 

момента когато 
ваше.

кански” нанесе същинска ката
строфа на отбора на "Пърчсвац” 
от Пирот дори от 11:0!

от нас в 
най-много ни тряб-ДС.

МЕЖДУОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИ.ВИЗИЯ- НИШ

проведе на 26 април в Ниш, 
"Асен Балкански" успя да вземе 
една точка на "Омладииац"г ка
то играха наравно - 0:0. Харак
терно за тази среша е да се 
отбележи, че играта не беше 
много интересна, а съдията ня
маше еднакъв критерий при от- 
съждансто на нарушенията, 
така чедо голяма степен повлия 
върху хода й Все пак димитров- 
градчани из/гьржаха и спечели
ха една важна точка в похода си 
към върха на табелката.

В следващия кръг дими- 
тровградчапи ще бъдат домаки
ни на отбора на "Единство” от 
Пирот.ДИМИТРОВ- 

ГРАДЧАНИ 
ВЗЕХА 

ТОЧКА В 
НИШ

11а пети май в 10,30 часхьдше посетим неговата вечна къща на 
енте гробища за да Доложим цветя и залеем гроба съсД-С. дим иг 

елъзн.
ронградск 
Каним бл
Опечалени: съпруга Ангелина, син Пебойша и дъщеря Даниела.

Д-С. нзки II познати да ни придружат.

ШАХМАТ

ТУРНИР В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА
"Кафичът” ДеМол и СОФК-а от Димитро играл » 

чест на международния празник на труда на 1 и 2 май 
организират поо тделно първенство на града по шахмат.

Па И май 1991 година се
извършават

В дерби-срещата в 
Мсщуобщинска футболна ди
визия - Ниш, група юг, която се

ДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИД.С.
преждевременната 

смъртна милата ни и незаборавима
от

ПРО-ТУРНИРНА
ДРУГАРСТВО

л> . ул.г-

БАСКЕТБОЛ

ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА ДАЖБА ЗОРИЦА
ПЕЦЕВА"СВОБОДА" - "ПРОЛЕТЕР” /ЖИТКОВАЦ/ 93:86 /46:41/

В събота, на 25 април, в спортйия център "Парк" в Дими
тровград, миналогодишният победител "Свобода" успя, макар и 
трудно, да се наложи пад отбора, иа "Пролстср” от Житковац с 93:86 
/46:41/.

Баскетболният,. . клуб 
"Свобода” о*..Димитровград и 
СОФК-а в чест на международ
ния празникдо труда Първи май 
организирах'ДУРИир под назва
ние - Турнир на другарство. За 
посочената спортна Манифеста
ция владее голяло интерссова- 
ни. тъй като димитровградската 
публика има изтънчен вкус за 
този спорт.

Продавам 
къща и дворно 
място /плац/ в Ди
митровград на 
улица ”кадиня*1а” 
Н°9.

о т Дими гр ов1 рап

Димитровградчани поведоха от началото на мача, обаче не е 
голяма разлика. Житковачии добре парираха па играта ма домакина 

37 минута, когато» поради 5 лични грешки излезе Геров - взеха 
инициативата в свои ръце и поведоха.

Съобщаваме па рщ
часа ще посетим вечния » дом па димнт1юигцадскнте гробища.

ОпечелС1И1: майка Цена, баща Георги, сестра Тодорка, братя: 
Т|>дор и Златко и миожсстпо роднини, близки и познати

Миши, близки и познати, чс п този ден а II
За спрппки си 

обърнете ни теле
фон 011/ 8222200,

И II

ДС.
ДС.
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НЕ СЕ ЗНАЕ 

ЗНАЕ ЛИ СЕ
аси
Рн

I I I

Цариброджане овия дънове много су 
узнсмирени затова шо некой на Козарицу 
изтресал буриша с некикву бою ли йе шо 
ли йе, йош никой не знайе Оно да су 
истресена на боклукат едва ли некой че ))и 
види, ама она изтресена по-нагоре поди лу
тат, па се виде опалийете, а и некой ишли 
та расичали буришта за ламаринуту. А са 
ели йе модерно това екология ли йе што ли 
йе, те тия де шо 1)и много брига за нашуту 
околину демек. И, они нададоше олалия де
ка тая буриша може да су и радиоактивна 
Оно народ право да ви кажем и много се у 
туя работу не разбира ама тия по цариброд- 
скуту телевизию нали у сваку емисию под
несе некикви апаратйе, ба1)им мере това е 
они подбунише народат и са йела да ви
диш. Оно и мене ме стра вача ако сам одър- 
тел. Ели све това и оди боклукат слази 
нанадоле из долинуту и там иде къмто Кън- 
дину бару, тека по- нагоре А там су и Мако
ве воденице, водоводат.

Гледам пак по Царибродскуту телеви
зию, збираю се горе покре буришата сва- 
кикви, разправляю се и накрай кажу дека не 
се знайе кой йе изкарал буришата Ама да 
ни поумире кажу и дека нейе опасно - тека 
рекли тия из хигийенски завод из Пирот, 
на койи наши дали да изпитаю тел хемика- 
лийе Па са я си мислим: оно нишлийе ка 
требе неща текова да изпитаю прачаю у 
Београд а нийе смо нашли сигурадию, ама, 
кво да ви разпрали. Па и това шо кажу не се 
знайе! Колко се я сечам преди 3-4 године 
ли се изтресе йедън камион, е камто Гради- 
нъес теквая буриша и пошо немаше дека да 
се збере, рекоше дека "Сухо” работи с тек- 
вея рабспе та 1)и там откараше Све ми се 
чини дека това су негата буриша Све се 
знайе, ама..

ЕВДУМН■

БОСИЛЕГР АДСКИ ОСИЛИ
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ!Преди известно време "Политика експрес” публикува 

статия, в която обвинява босилеградчани, че "призовават 
мракобесието на фашизма”. Печатна грешка. Касае се за мра
кобесието на комунизма. ПРОМЕНИ

Макар чс последната сесия и а Общинската скупщина 
в Димитровград поради недостиг на кворум не се проведе, 
прнсъствуващитс забелязала промени в работата й

Именно, след като от канцелариите изчезнала портре
тите на Тито, тези дни от залата изчезна и бюстът на Тито и 
снимката му с Георги Димитров. Постамснтьт за бюста все 
още стои

Отговорните твърдят, че овцефермата в Радичевци 
работи успешно. Точно така мислят и радичевските кучета.

Програмата за развитие на Босилеградска община до 
2010 година предвижда да се развиват ловният туризъм и зе
меделието, овощарството и горското стопанство. Така ди
вечът ще унижохцава земеделието, боровите гори овощията 
и вместо в XXI век, ще се намерим в каменната епоха.

АТ.

Неотдавна в един вестник прочетохме, че "...българ
ската народност в Югославия е просперирала във всяко от
ношение: икономическо, политическо и културно.” Смешно. 
Цяла Югославия пропадна, а само ние, българите, прокоп- 
сахме!? *

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ДРАГОВИЧАНИН НА 
ФРОНТА.....

Прнула сс йедна група машинни од фронт, койи били ра
тни па си орате кой куде-йс ранен. Йедън се жали дека {шьеи у 
ногу, дру!)и у руку, трети у грудаи. Ка дошяо ред на драго- 
вичанина да каже ом рекъл:

- Е байовци мойи! Я доби залаган да дигнел» тенк у въздух
И... добибрух!?

В Босилеград съществува голяма свобода на мислене
то. Всеки може да мисли какво то си иска, само не смее да 
каже това, което мисли.

Преди няколко седмици босилеградчани помислиха, 
че се е случила инвазия на марсиянци, защото целият боси- 
леградски "естаблишмент” се беше изпокрил. После разбра
ха каква била работата: дошли двама журналисти от София.

Тека не се откри кой проби оградуту 
на царинскуту базу, коя и дън денъска си йе 
отворена, па не се знайе и за йеден>ето без 
паре, горе преди "Сърбия” да почне да ра
боти, не се знайе и дека некой си там ченче 
марЬе и никой да 1)и улови. Па те йош се не 
знайе кой запали дневниците у школугу, а 
и за бомбуту се йош не знайе Море народат 
све знайе, ама кой слуша народ!

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЯ
Босилеградчани измислиха много ефикасно лекар

ство против свинската чума - чук по глава Злите езици раз
правят, че някои известни "комуняги” в Босилеград искат да 
приложат тази терапия и на своите политически противници.

ДВАТА КРАЯ
На въпроса от нашата анкета как съставяте двата края 

един димитровградчанин отговори:
- Първите десет дена от месеца със жената и децата 

ядем лляб Вторите десет дена пием само вода, а последните 
десет дена псуваме този, който ни даде толкова ”голяма ” за
плата.

Неофициално узнаваме, че в Босилеград всички 
бивши председатели на бившия Съюз на социалистическата 
младеж се организират да заминат доброволци на фронта в 
Хърватско и на дело да докажат патриотизма си. За поли
тически комисар е назначен Борис Костадинов, а за дивср- 
сант Пене Димитров. Длъжностите на останалите ще бъдат 
определени допълнително.

Манча

АТ.

ДВАМА ЦАРИБРОД ЧАНИИван НИКОЛОВ

ПЪРВИЯТ: Здравей царибродчанин!
ВТОРИЯТ: /Здраво! От друг свят съм аз..
ПЪРВИЯТ: Как живееш, брат?
ВТОРИЯТ: Съвсем си ми непознат!
ПЪРВИЯТ: Как!? Вече не ме ли познаваш?
ВТОРИЯТ: Що е бяла черно, сиво, аз не знам и не шала знам 
ПЪРВИЯТ: Стани.. От сън дълбок се събуди!
В ТОРИЯТ: Колко мило, колко сладко е без мама и без татко. 
ПЪРВИЯТ: На онова, с което глупакъ т се гордее умният се смее 
ВТОРИЯТ: Като всички умни хора, аз не ритам търни бос.. 
ПЪРВИЯТ: Докога ще мълчиш, ще немееш..?
ВТОРИЯТ: Преклонената главичка остра сабя не сече /тази ист^ 

едничка кой смеела отрече/!

м. петров ОШ /БШЮаФМЖОО СТАЧКИ

че

Зоран Т. Димитра/ ц( .
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