
БинкяШ В СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗЛ ЧОВЕШКИТЕ ПРЛВЛ 
И ПРЛВЛТЛ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАКОН ЗА ПРАВАТА 
НА МАЛЦИНСТВАТА

Съюзното министерство за човешките права и правата на на
ционалните малцинства, както предаде агенция ТИКЕР, се върши 
подготовка за изработка на Законопроект за правата на малцин
ствата. Понастоящем се формира група от експерти, която ще 
подготви законопроекта. Както узнава Тикср в състава на тази 
група са и академик Воислав Становчич, проф, д-р Вучина Васо- 
вич, д-р Лидия Баста-Косовац, д-р Борис Кривокапич, д-р Душан 
Янич, д- р Владимир Гоати, д-р Саид Качапов и д-р Лаело Йожа. 
При изработката па закопа експертната група ще вземе предвид и 
нормативната практика на повече страни, в които съществува 
малцинственият проблем.
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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ИЗКЛЮЧИ СР ЮГОСЛАВИЯ ОТ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯТЕМА ИА СЕДМИЦАТА

СИМВОЛИЧНО ПРИСЪСТВИЕ БЕЗ ПРАВАЕКСПЕРИМЕ 

НТЪТВ ООН Съюзна
Югославия ис участпупа п 

годишната сесия на 
Общото събрание на Орга
низацията па обединените 
нации. Нейният стол п све
товната организация остана 
"празен” въз основа на Ре
золюция 777, която беше 
приета от Общото събрание 
на 0011 на 23 септември т.г. 
От общо 179 страни-членки 
127 държави гласуваха 
решението, с което СР Юго-

република чс СРЮ не с изхвърлена от 
ООН.

ООН, каквито са например 
ЮНЕСКО, ЕКОСОК итаз В сегашния момент

"Увереността на Съюзна 
република Югославия, че има 
правото автоматически да про
дължи континуитета на СФРЮ е 
унилатсралпо становище па 
югославското правителство, 
което не е приемливо за светов
ната общественост".

Под този/официален/девиз 
през миналата седмица беше 
прието решението, с което СР 
Югославия е отстранена от се
сията на Общото събрание на 
ООН, практически и от Органи
зацията на обединените нации. 
Това събитие без прецедент в 
практиката на световната орга
низация извика на живот раз
мишления за начините и 
критериите, с помощта на които 
се изгражда така наречения нов 
световен порядък в периода след 
студената война. Според едно от 
тези размишления цялата проце
дура във връзка с изключването 
на СРЮ от ООН представлява 
свеобразен експеримент за про
верка на действителната сила на 
тези критерии, а сегашната об
становка на територията на 
бивша Югославия беше използу
вана за обезпечаване на "експе- 

' риментални мишки”, по-точно 
за тази роля беше избрана пова- 

сръбско-черногорска 
държава, която може би и с ня
кои свои пропуски помогна па 
силните държави да я поставят в 
това жалко положение. Най-на
кратко същността на този експе
римент е следна: с помощта па 
югославския пример САЩ и 
Европейската общност са 
решили да покажат какво ще се 
случи на всяка малка страна, 
която се опита да разрешава 
проблемите си без съгласието па 
великите сили.

Експериментът в ООН, 
според аналитиците, които така 
оценяват отстраняването на СР 
Югославия от ООН, показва 
решимостта па САЩ и Г:0, иай- 
влиятелните межлуиародну фак
тори след краха па Съветския 
съюз, да установят неприкосно
вено правило, въз основа на кое
то още в самото начало ще се 
наказва употребата на сила, не
зависимо от топа дали силата се 
употребява за справедливи или 
несправедливи цели.

ЮНИЦЕФ, па първите си 
следващи заседания могат 

гласуват 
решение по предложение 
ма която и да е страна-член
ка. Следователно поли-

обаче се налага да бъдем ре
ални и да не подхранваме 
никакви илюзии в това от
ношение. Защого в текста 
ма резолюцията на Общото 
събрание на ООН ясно е из
тъкнато, че СР Югославия 
не може автоматически да 
продължи членството на 
СФРЮ в световната органи
зация и затова Общото съ
брание е решило, чс СРЮ 
/СР Сърбия и Черна гора/ 
"трябва да подадат молба за 
приемане и поради топа не 
мотат да участвуват в рабо
тата па Общото събрание...” 
Връзките па СРЮ със Съве
та за сигурност ще зависят 
изключително от добрата 
воля на постоянните член
ки, понеже присъствието на 
СРЮ в 0011 само е симво
лично и не се основава на 
никакви права на нашата 
попа държава. Оспсп топа н 
останалите организации на

същотода

тичсската реалност налага 
да сс константира фак
тическото състояние на не
щата: СР Югославия е 
отстранена от ООН и от 
аспект на световната орга
низация всяка помисъл за 
автоматично продължение 
па континуитета на СФРЮ

славия практически е 
изключена от Обединените 
нации. Против 
решение гласуваха само 
шест страни: Кения, Зам
бия, Зимбабве, Танзания. 
Свазиленд и Югославия. По

това

Седалището ни ООН н Ию Йорк

по повод резолюцията беше 
изтъкнато, че решението на 
Общото събрание на 0011 
не е задължително за оста
налите организации и аген
ции па Обединените нации, 
така чс представителите на 
СР Югославия могат да 
останат в зях и да участву
ват в работата им. От гези 
обяснения сс прави извод,

инициатива на делегацията 
на Русия междувременно 

поддържа симво
лична пръзка между СР 
Югославия и световната ор
ганизация, която дрпа въз
можност па югославската 
мисия да остане в Ню Йорк 
и да коптактнра със Съвета 
за сигурност и Комитета за 
санкциите. В обясненията

е отхвърлена завинаги. По
ради това съюзният пре
миер Милан Панич още в 
речта си пред Общото съ
брание заяви, че СР Юго
славия ще подаде молба за 
приемане в Организацията 
па обединените нации.

ще се

ОТ ПРЕВЛАКА - ДО 

САНКЦИИТЕ
Сайрус Нане и лорд Дсйнид Оусн, съи|»сдссдатсли па Кош|к‘1>сп- 

пиита за разрешаваме па кризата п бивша Югослапии, Н|>сбипапаха па 
28 септември в Белград и в Палатата па федерацията и Република Сър
бия, в рамките па своята мисия, водиха разговори във пръзка със спи
рането па посиним пожар в Босна и Херцеговина. Двамата дипломати 
първо разговаряха с председатели на СРИ) Добрина Чосич като засе
гнаха въпроси, набелязани още на Конференцията в Женева/спьршпапе 
на пойната в Босна и Херцеговина, спиране на "етническите чистки" и 
др./, но сред най-важните теми сс намираше и въпроса за 11|>сплакя и дс- 
,милитаризация на тази част от спорната граница между Черия гора и 
Хърватско.

Диалогът върху тези теми бил продължен и по-късно, като от
делни разговори водили Живота Панич, началник Генерал щаба на 
Лойскитс на Югославия и Филип Мормон, комендант на УППРО- 
ФОР.

та

ПРИЗ ОКТОМВРИ Л1011И Л ЦИЯ ИЛ СРЪБСКАТА ИРА- 
ВОСИЛШ1Л ЦЪРКВА Щ1: ПРИБИВЛПЛ1) СЛЩ

ПА ТРИАРХ ПАВЛЕ ЩЕ СЕ 

СРЕЩНЕ СБУШ
В рамките па едноме

сечното посещение па деле
гацията
прааослатщ църква п Са е- 
липсите американски ща
ти, което започна п началото 
на октомври сръбският па
триарх господин Павле ще 
сс срещне с американския 
президент Джордж Бут.
Срещата им е насрочена на

Я октомври пъп Вашингтон.
Господин Павле ще сс 

срещне и с генералния се
кретар па ООН Бутрос Гали. 
Според програмата на посе
щението делегацията на 
СПЦ ще посети Чикаго, Ню 
Йорк, 1)аш1шгюн. Пит- 
сбург, Детройт, Сан Фран- 
цнеко. Лос Лпжелос, 
Торонто н други градове

Сръбскатапа

.141)111111,1 Ччспч прием,I Шик: и Оусп



АКТУАЛНО » АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА . АКТУАЛНО
писмо па добрина чосич, пркдсЕмуш ил снодо 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛ ЕВРОПЕЙСКАТА комисия1Н РЕЧТА 11Л 11РЕДС1ДЛТ1ДЯ ИЛ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛ С1' ЮГОСЛАВИЯ МИЛАН плпич пред 

генералната скупщина па обединените НАЦИИ

Чосич: ОТНОШЕНИЯТА С 

ЕВРОПЕЙСКАТА 

ОБЩНОСТ - възлов 

ЕЛЕМЕНТ НА НАШАТА 

ПОЛИТИКА

И ЗАНАПРЕД ЩЕ СЪТРУДНИЧИМ С ОН
• ФОРМАЛНО ПОДАВАМ ИСКАНИ ЗА ЧЛНИУВЛИН В 011 В ИМНТО ИЛ НОВА ЮГОСЛАВИЯ, 

ЧИСТО ПВАВИЗГЛСПЮ ПРЕДСТАВЯМ
• ПРОБЛЕМИТЕ НА ВЛАСТТА В БОСНА ПЕ СЕ НАМИРАТ В БЕЛГРАД, ПО В САРАЕВО

пощения с Хърватско и сс падя- 
пам, чс наскоро Тис сключим 
споразумение е Хърватско за 
пзаимпо признапанс. Ние заявих- 
ме, чс нризпанамс и държавата 
Босна н Херпегонииа н сьтс- 
ствунащнтс П граници н 10101111 
сме ла признаем нейното прани 
телето, когаго трите етнически 
общности и Босна постигнат 
споразумение 111,11 пръчка е орга 
визирането па своята държана и 
правителство. Проблемът па 
пласт н Босна трябна да ра 
зрешат
всичките босненци. Проблемът 
пс лежи н Белград, както вчера

нп от Босна. Последното ми 
потвърди и комш тупането на 
Обединените шщпп. В статия 
пъп п. "Пю Йорк таПмс" от 14 
ссптсмпри, до голяма степен 
оспопапа на нмсрнкннски п ан
глийски разузнавателни из
точници, сс изтъкна чс 
югославската армия сс е изте
глила от Босна на 14 май п чс 
почти псички нерегуларни сили 
от Сърбия също са сс изтегли
ли. В същата статия сс посочиа. 
чс 30 000 души, числящи сс към 
регулярните и 10 000 души, 
числящи сс към нерегулярните 
карпатски сили сс борят и Босна

Председателят на Прави
телството па СР Югославия Ми
лан Панич произнесе па 23 
септември в Генералната ску
пщина на Обединените нации 
реч, която подаваме в съкратен 
вид. Обръщайки сс към делега
тите на Генералната скупщина 
Милан Панич между другото из
тъкна;

дата на играта па новите избори, 
които трябва да сс проведат до 
края ма настоящата година, за 
откриването па диалог е нацио
налните малцинства, за мерките 
които са взети за ла сс премахне 
нетърпимостта и насилието, 
каквито са "етническите чистки" 
или нелегални действия па пара- 
воснииформации ма територия
та на СР Югославия.

Югославският председател 
Добрина Чосич отправи неот
давна писмо до председателя на 
Европейската общност Жак Дс- 
лор, в което подчертава, чс ръко
водството па Съюзна република 
Югославия твърдо сс е опреде
лило за мир и демокрация, като 
прсдимстнсни задачи в своята 
политика.

Пред настоящето събра
ние сега сс поставя въпроса: по
вече мир или повече война. 
Вчера чухте аргумента на пред
седателя на една паша съседна 
страна в приложение на войната. 
Днес аз ще Ви изнеса аргументи 
и програма в полза па мира. Чух
те, също така и аргументи в пол
за на неучастието на Югославия 
във възвишената работа па Обе
динените нации.

Па Конференцията иа ОП 
за бежанците в Женева в края на 
юли казах, че приемам факта, чс 
не ме приемат и поисках от де
легатите да прекъснат е полити
ка, а да започнат да говорят за 
проблемите на бсжапците...Моя 
единствена цел е да установим 
мир и стабилност на Балканите. 
Сега се намираме на преломна 
точка. Тази велика организация 
е посветена на мира и трябва да 
реши дали мирът ще се на
сърчава е внасяне, или е изнася
не на оръжие. Балканите са 
замръссни от голямо ко
личество оръжие. Моля Ви сс, не 
отпускайте средства за разширя
ване на стълкновенията На Бал
каните са необходими повече 
наблюдатели на ОН и умиротво
рителни сили, а не повече 
оръжие за стълкновените стра
ни. Моето правителство в най- 
пълна степен ще сътрудничи е 
ОП само и само оръжието да сс 
сложи под контрол и да прекра
тят боевете и избиването.

Моля Ви се, елате в Юго
славия и ще се уверите, че Юго
славия не дава никаква подкрепа 
на бойците в Босна и Хърватско. 
Моето правителство издаде за
повед да се прекрати всеки вид 
помощ на бойците в Босна и 
Хърватско, но както и в много 
други части на света, вее още 
съществуват войнствени нацио
налисти, които сс противопоста
вят па пашите заповеди. 
Необходима ни е Ваша помощ. 
Моля Ви се, дойдете като уми- 
ротворитсли, а не като до
ставчици на оръжие за бойните.

Дайте да обсъдим и фак
тическото положение във връзка 
е присъствието па чуждестран
ни войски в Босна и Херцегови
на. Уверявам Ви, чс всички 
югославски иоГиинш са изтегле-

боспснпитс. Оценявайки, чс Конферен
цията в Лондон би могла да има 
съдбовно значение за миротво- 
ритслиите усилия, Добрина 
Чосич изтъква в писмото си, че 
Югославия ще направи всичко 
възможно, та заключенията на 
Конференцията да се претворят 
в дело. Паша най-важна задача е, 
добавя югославският председа
тел, да се спре войната в Босна и 
Херцеговина, но затова е нео
бходима решимост и добра воля 
и на трите стълкновсни страни. 
В този смисъл е необходимо да 
се упражни уравновесен натиск 
и влияние върху мюсюлманите, 
сърбите и хърватите в Босна и 
Херцеговина.

Запознавайки шефа па 
Европейската общност е уси
лията, които прави СР Югосла- 

заенлване 
демократическите процеси До- 
брнца Чосич между другото по
сочва и 
"кръглата маса" да се постигне 
договор между властвуващата и 
опозиционните партии за правн-

сами
Ние предприемаме всички 

тези мерки, посочва между дру
гото Чосич, в крайно да надделе
ем тежките икономически 
обстоятелства, предизвикани от 
ембаргото и военните последи
ци в бивша Югославия.

Ембаргото пряко засяда ск- 
зистепцията на пад 105 хиляди 
граждани в СРЮ, включвайки и 
40 хиляди деца, чиито приходи 
са от пенсии от чужбина. Пс сс 
проявява разбирателство дори и 
за подобни хуманитарни пробле
ми. В писмото си до Жак Дслор 
председателят па Югославия 
Д.Чосич поздравява усилията, 
които се правят в по- ната
тъшната европейската интегра
ция. в която бн се намерило 
място за всички пароли на Евро
па, а не само за западните. И ниевия за наМилан Панич говори ирс I I сиер.ищаси скупщина па ООН
сс чувствуваме като неразривна 
част на Европа, нейното мина-и Херцеговина. По и покрай то

ва Хърватско сс намира тук сред 
Вас и не е подложена иа никаква 
критика, пито санкции. Призна
вам, чс съм нов в международни
те сделки, по последното ми 
личи па двойно мерило.

Покайвам Обединените на
ции да поискат всички чужде
странни войски и нерегулярни 
сили да сс изтеглят от Босна 
под запрещение от въвеждаме па 
санкции. Топа би било нсири- 
сграстно и би допринесло към 
мирния процес.

Господин председателю, 
искам да засегна и въпроса е 
контипуитста и признаването 
пови страни, които някога бяха 
републики па стара Югославия. 
Становището на моето прави
телство към признаването ясно 
е изнесено па няколко пъти в по
следно време. Пие признаваме 
границите между републиките, 
което е пуснал Титовия комуни
стически режим като междуна

родни граници. Аз тук повторно 
заявявам, чс Югославия няма 
претенции спрямо територията 
на който и да било съсед.

Ние поведохме преговори 
но повече въпроси в нашите 01

заяви председателя па Босна. 
Проблемът лежи в Сараево. Пра
вителството на Босна, което е 
заспшсно тук трябва да убеди 
всички народи па Босна, чс наи
стина представя техните инте
реси. Това е пътя към мира в 
Босна.

инициативата зад ло„ нейното настояще и нейно
то бъдеще изтъква между 
другото в писмото си Добрина 
Чосич.

ПЕНТАГОН ПРОТИВ
Световните лидери и прел 

ставитсли на международни ор 
гапизаиии сс срещат е мене п 
искат от мене да допринеса към 
спирането на боевете в Босна п 
премахването на страха от сръб
ски териториални експанзии. 
Обаче ис ми оказват никаква по
мощ или подкрепа в модта въ
трешна борба в Югославия е 
ония войнствени наииопални- 
сти, които сс противопоставят 
па моята политика на мира. Те 
дори укрепват позициите на 
главния ми противник /!/, като 
сс срещат е него при своите по 
ссщспия в Югославия. Моля |)н

ВОЕННА НАМЕСА В 

БОСНА
Според най-нови амери

кански преценки, стидането на 
обръча от икономически

нации. В Съвета за сигурност 
пече е раздвижена инициативасан

кции н довръншансто на проце
са е международна изолации н 
изключване па СРЮ от Гене-

за създаване на Комисия за из
следване на военни злоденства. 
Последната би трпбвало да 
търси виновниците за страда
нията па всички бошш полета в 
бивша Югославия, като 
път главният удар е насочен 

сърбитеп функционерите я

пе
ралната скупщина на ООН, ясе 
още не са достатъч....за да до
ведат до възлов прелом в раз
връзката на кризата на бивша 
Югославия, специално в Босна н 
Херцеговина. Последната

II този

към
СРЮ.пре-сс, прекъснете е тази практика! 

Смятайте мене и моето прави
телство за отговорни за полити
ката и акциите па Югославия. 
Окажете пи обаче

цепка сс основава върху повто
рената

Вторият ход е насочен към 
гласуване на резолюция, е която 
да се забрани прелитане на по
сини самолети иа цялото небе на 
Босна и Херцеговина. По 
начин сс изразява съмнение, чс 
н покрай увещанията на Панич, 
начитат самолети от аерогарите 
я СРЮ към Босна.

предпоставка, 
"твърдият орех” е в Белград н 
че л тази насока трябва да сс на
сеяла занапред натискът. Зато
ва се н очаква Вашингтон в 
скоро време да засили натиска н 
|а попска още но- строги нака- 
1.1Ц-.МП1 мерки в Обединените

чс

ПОМОЩ II
международни признания, които 
са ни необходими за да проведем 
своята програма па мира 
поччепта между другото 11аппч .

такъв
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ОТ СЕСИЯТА ИЛ СКУПЩИНАТА ПА ЮГОСЛАВИЯ ПО РЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНАТА ПА СЪРБИЯ

ОТВОРЕНИ СА ВРАТИТЕ 

ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ 

ИЗБОРИ

РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 11 

ОКТОМВРИ
За да сс проведат преждевременни избори необходимо е за Амандмана да се изяснят повече от 
половината избиратели в Република Сърбия

на, е което се вършат изменения 
па следните закони: Конститу
ционния закон за провеждане на 
Конституцията, Закопа за обще
ствената прокуратура и Закона 
за съдилищата. Същината на те
зи изменения е срокът за избира
не па съдиите и обществените 
прокурори, първобитно опреде
лен до 28 септември, да бъде 
продължен до 31 декември 1992 
година.

Във вторник, па 29 септем
ври, Народната скупщина па 
Сърбия гласува Амандман Но 1 
към Републиканската конститу
ция, е който се създава въз
можност за провеждане па 
преждевременни избори за на
родни представители и предсе
дател на Републиката.

Съгласно Конституцията 
деня на провеждането на избо
рите ще определи председателят 
па Скупщтината. От деня па раз
писваното на изборите до деня 
па провеждането им не може да 
минат по-малко от 45 пито по
вече от 90 дни. За амандмана гла
суваха
представители /повече от две 
трети от общия им брой/, против 
бяха 13 души и 20 въздържани.

Референдумът ще се прове
де на 11 октомври /неделя/1992 
година, то сст една седмица по- 
късно от предвидения срок, по
неже сесията на Скупщината 
трая много поради дългите ди
спути между позицията и опози
цията и липсата на кворум.

Скупщината прие и 
решение за разписвано на рефе
рендума, на който гражданите-

избиратели ще сс изяснят за или 
против Амандмана Ио1 към Кон
ституцията на Република Сър
бия. С провеждането па този 
референдум ще ръководи Репу
бликанска избирателна комисия, 
а в общините общински избира
телни комисии, образувани за 
провеждане па изборите за от- 
борпици на общинските ску- 
пщипи.

Па 23 септември пред
ставителите на Съвета на 
гражданите на Скупщината 
на Югославия гласуваха 
Амандман към Конститу
цията на СРЮ, е конто сс 
създава възможност за 
преждевременно разпускане 
па съюзния парламент. 
Амандманът предвижда въз
можност за преставане ман
дата на представителите, 
открива възможност за про
веждане на преждевременни 
избори и има траен характер, 
така че може да се прилага 
винаги когато обстановката 
налага преждевременни избо-

Тексътьт на Амандмана 
гласи: "Съюзната скупщина, 
по предложение на най-мал
ко 30 съюзни представители 
в Съвета на гражданите или 
най-малко 20 съюзни пред
ставители в Съвета на репу
бликите, може да реши 
мандатът на представители
те в Съюзната скупщина да 
престане преди изтичане па 
времето, за което са избрани. След тази "гореща” точка 

от дневния ред, народните пред
ставители гласуваха и три зако-

С това завърши третата из
вънредна сесия на сръбския пар
ламент. Следващата, есенна 
редовна сесия трябва да почне 
на 6 октомври.

Решение за преставането 
па мандата на представите
лите в Съюзната скупщина се 
приема е мнозинство от две 
трети на всички съюзни 169 народни ПРИЗВАНИЕ НА СПС 

ДА СЕ ГЛАСУВА
Председателят на СПС д-р Борисав 

Попич повика водачите на всички партии 
в Републиката заедно е него да оправят по 
телевизията призив към гражданите да 
излезнат на референдума за преждевре
менните избори в Сърбия.

"Социалистическата партия няма намерение да "мъти” - 
Попич, отхвърляйки обвиненията на опозицията, че рефе

рендумът бил манипулация на СПС изборите изобщо да 
проведат.

заяви
не се

"Нашето старание за гласуването на този амандман и него
вата верификация произтичат от желанието във всеки етап на
подготовката на извънредните избори да се изклъчи възможно
стта от какпато и да е забележка, която би могла да оспори из
борните резултати” - каза между другото Новнч.Консултации па членовете на съюзното правителство

ОБСТАНОВКАТА В БОСНА II ХЕРЦЕГОВИНАПовод за гласуването на 
този амандман бе инициати
вата за провеждане на избори 
на съюзно равнище.

представители във всеки 01 
двата съвета на Съюзната 
скупщина.

Мандатът на представи
телите в Съюзната скупщина 
престава е учредяването на 
новоизбраната Съюзна ску
пщина.”

ПРЕДЛАГА СЕ ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ НА
САРАЕВОПре-

дложеният амадман бе гласу- 
сдиподушло 

представителите на Съвета 
па гражданите.

Злодеяние па мюсюлманската войска в Мнличи - Каралжич отхвърли американските обвинения 
за масакри, извършени от сърбите

Страшната междунанно- 
пална, мсждукомфссиоиална и 
гражданска война в бившата 
югославска република Босна и 
Херцеговина продължава да 
върлува жестоко, оставяйки зад 
себе си огромни разорения, мно
гоброен! човешки жертви и не
бивали пазила, мъки и 
страдания па десетици хиляди 
хора. Макар че резултатите на 
започналите в Женева прегово
ри за БмХ биха оценени като 
"охрабрнваща крачка напред”, 
краят на войната не сс съзира, а 
също така не сс виждат и конту
рите на мирното решение па 
тежката политическа криза в 
тази "суверена държава”.
Междунанноналиата омраза 
взима вее но- големи размери и 
донася страниш злодеяния.

Мюсюлманските сили тези 
дни са извършили голямо зло
деяние в Мнличи, което е пот
върдил и независимият амери
кански журналист Ричард Рос 
след посещението си н зова мя
сто. В интервю пред "Капал С” 
па сръбска та телевизии от Мале 
зой заявил, че там е видял около 
30 жертви па това злодеяние.
"Тези хора не са запиши във

отпан

войната, но са 113611311 в домове
те им. Това не бяха вой...... Те
са измъчвани, унижавани като 
човешки същества, физически 
тормозени - те не са убити е 
куршум в борба, но са издебна
ти, задушени, намушкани е 
ножове, тлелите им са разбити е 
чукове" ■ заявил Рос.

Лидерът на босненските 
сърби н председател па Репу
блика Сръбска д-р Радовап Ка- 
раджич във вторник отхв1,рли 
американските обвинения за 
злодеяния пад мюсюлманите, 
конто са извършени, както 
твърдят американците, през 
май и юмн от страна на сърбите, 
по-конкретно от нелегалните
наравос.....форма........ а Желко
Ражиаголич-Аркан и д- р Вои
слав Шешел.

Караджнч заяви, че амери
канският Сгейт дннартмепт е 
излъган от мюсюлманската про
паганда н притока американ
ския президент Буш да 
обнародва конкретни доказа
телства за обвиненията. Лиде
рът ма сърбите и БнХ изтъкна, 
че американският Сгсйт динар- 
гмент ме иска да види злодея
нията ма мюсюлманите, а само в

едни ден са погребани 200 сръб
ски ННВИЛН, конто са жертви па 
масакри, извършени от 
мюсюлмани.

След като в началото на 
седмицата посетиха Босненска

Крачна, къдезо проверяваха 
истинността на мюсюлмански
те оплаквания от "етническото 
очистване”, което вършат сър
бите, копрсдссдатслитс на 
Женевската конференция Са- 
Яръс Ванс и лорд Дейвид Оусн 
се срещнаха в Женева е лидера 
па босненските 
Алпи Изетбеговпч. Главна тема 
па разговорите е било пре
дложението за демнлнтарнза- 
пня на Сараево н околността 
ка то първа крачка към прекра
тяване на въоръжените дей
ствия.

СЪДБАТА ПА ВЕСТИШ "БРАТСТВО"

ДЪЛЪГ ЗАСТОЙ- 
НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ

След четиримесечен застой вестник "Братство" отново 
сс намира при читателите си. Обаче основните проблеми, 
които преди четири месеца спряха неговото излизане вее още 
пс са разрешени. Касае сс именно за нерешения ста тус на Из
дателство "Братство" и за необезпечени финансови средства 
за изпълняване па неговата дейност. Его защо пс сме в съ
стояние дададсм отговор па въпроса дали "Братство" в бъде
ще ще излиза редовно.

Както и досега, и по-нататък сс набляга пред компетен
тните републикански органи да сс изнамерят решения за спо
менатите проблеми. Във всички досегашни разисквания по 
този въпрос е представители па Правителството и Народна
та скупщина па Република О.рбия винаги сс изтъква, че съ
ществуването на Издателство "Братство" и неговите издания 
изобщо не е под въпрос и че ще сс обезпечат материални и 
дру/ и условия Изда телството нормално да извършва дейно
стта си. Повече от две години тези становища и обещания не 
сс конкретизират, но ние се надяваме, че конкретни решения 
вее пак не ще изостанат, въпреки че сегашните политически и 
материални обстоятелства никак не оправдават някой голям 
оптимизъм.

мюсюлмани

Доколкото отбележи 
успех, тази акция след това ще 
бъде насочена към останалите 
полесражения, 
твърди, че сърбите са дали 
принципно съгласие лъв връзка 
е този опит за установяване на 
мир н Босна и Херцеговина.

Изетбегавнч

Д Л
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ОТЧЕТНО-ИЗВОРНО ЗЛСВДАПИЕ11Л ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ СНС I! БОСИШТЛД
0111ЩШСКЛ МЗНОРНЛ КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ СНС 
1) ДИМИТРОВГРАД С МЛАДИ КАДРИ В ПО-РЕШИТЕЛНА 

ДЕЙНОСТНАПРЕДНАЛА ОБЩИНА И 

ЕДИННА ДЪРЖАВА 

СЪРБИЯ

Любомир Иванов, между друго
то 'изтъкна, че нарасналите 
обществено-политически и сто
пански проблеми изискват бър
зо, ефикасно и целенасочено 
дсйствувапс, какго от страна на 
Главния озбор па СНС, къдсто 
се и крсира политиката, така и 
от страна па Общинския отбор и 
местните организации. В рази
скванията бе изтъкнато и това. 
че Социалистическата партия 
занапред трябва да се освободи 
от формализъм и ансмичност в 
своята активност. Затова една от 
следващите задачи трябва да й 
бъде, постоянно обсъждане на 
работата и активността па всеки 
неен член, решително да се на
влиза в борба за разрешаването 
па всички проблеми, като при 
това се ползуват млади и смели 
кадри.

Избрани нови членове на Общинския и Изпълнителния о I бор, 
Уставната и Контролна комисия и делегати за Втория конгрес на 
СНС. Дадена е подкрепа на ншшнатнвата Оюбодан Милошевнч да 
бъде избран за председател на Социалистическата партия

Взимайки участие в ра
зискванията Никола Стоя-

На 15 септември п Ди
митровград сс проведе 
отчетно изборна конферен
ция на Социалистическата 
партия на Сърбия в Дими
тровград, ма което е избра
но нопо рькоподстпо. Ив 
чело па попия Общински 
отбор на СПС п Димитров
град, е избран Драган Ко
лев, а за секретар Часлаа 
Мапоилов.

Гопорейки за постигна
тите резултати през изте
клия двегодишен период, 
досегашният председател 
Димитър Порои изтъкна 
три убедителни избирател
ни победи лоссга и е опти
мизъм очаква предстоящите 
преждевременни избори. 
Според него за около 800 чле
на на Социалистическата 

• партия (на и за гражданите) 
напреднала, разпита община 
Димитровград и единна 
държава Сърбия, са същина
та на волята па членството. 
Социалистическата партия 
прави всичко да запази пра
вата и И1ггегритста на бъл
гарското малцинство във 
всички аспекти на живот. 
Гюров особено изтъкна роля
та на средствата за масова ко
муникация п запазване и 
развитие па междупационал- 
питс отношения "е още по- 
пълно и последователно 
поддържане на всички про
гресивни пастояиия, които в 
областта на икономиката 
културата и образованието 
дават принос за развитие на 
междунацио! шл! ште 
пощения”.

Райко Карамфилов, Пене Всли- 
Пладимир Стоичков. В

След проведените отчетно- 
изборни заседания в местните 
организации па СПС, към края 
па миналия месец в Босилеград 
сс проведе отчетно-изборно за

пи Общинската комфе-

нов и
отчета, а и в разискванията бепапредседателнов,

Общинската скупщина, го
вори за метода на работа на 
СПС като мри това конста
тира, че НС се е тръгнало 
много напред от времето па 
СЮК, за което наП-много

подчертано, че в условията на 
обременената е различни про
блеми обшсствспо-политичсска- 
та и стопанска обстановка, 
Социалистическата партия на 
Сърбия, от самия неен връх до 
местните организации е полага
ла усилия за преодоляваме на 
новопастаналитс политически и 
стопански проблеми. При това 
обаче поради различни причини 
много от проблемите са остана
ли и остават пее оше актуални.

седни ИС
ренция на Социалистическата 
партия ма Сърбия, ма която съ
гласно утвърдените избирател
ни критерии бяха приети отчети 
за двегодишната активност и 
програмни активности за пред
стоящия период, както и избра
ни пони членове па Общинския 
отбор, председател и делегати за 
Втория конгрес па партията.

допринасят членовете на 
Главния отбор. В общината 
а СПС члеиупат към 10 па 
сто от броя па избиратели
те. Дали топа е достатъчно 
за пълен успех, сс запита 
Стоянов и веднага отговори 
че не е. "Често пъти дей
ствуваме остро п тпърло и 
това доведе дотам, че нез
начително малка партия сс 
яви като представител на 
мнението на народността, 
което ме отговаря на факти
те”. Той изтъкна, че и СПС е 
такъв брой на членството 
също няма право да претен
дира да изказва мнението 
на населението в общината.

Говорейки за настоящата 
активност, досегашният секре
тар на Изпълнителния отбор

Отчет за досегашната ак
тивност на Социалистическата 
партия, изнесе досегашният

В продължение на заседа
нието делегатите чрез тайно 
гласуване избраха нов Общин
ски отбор от 25 души, 5 члена па 
Уставната комисия и 3 члена ма 
Контролната комисия. Съще
временно делегатите на Общин
ската конференция на СПС в 
Босилеград от предложените 4- 
ма кандидата чрез тайно гласу
ване за делегати на Втория кон
грес на СПС избраха Васил 
Таксв и Владимир Стоичков.

Конференцията даде под
крепа на инициативата; Слобо
дии Милошевнч да бъде избран 
за председател на СПС

Па триото редовно заседание, което сс проведе веднага след 
заседанието на 00 па СПС, новоизбраните членове па Общинския 
отбор, най-напред за председател на 00 на СПС в Босилеград из
браха Никола Крумов от село Бслут, зает в предприятието ”Кобос” 
а след това и Изтлнитслсн отбор от 8 души: Славко Велинов, 
Любомир Иванов, Слободан Иванов, Манойло Янев, Рашко Кири
лов, Райчо Йорданов, Борис Стаменов и Владимир Стоименов.

Па отделно заседание членовете на Изпълнителния отбор за 
секретар избраха Любомир Иванов, който и досега изпълняваше 
тази дъджност.

В Босилсгралска община Социалистическата партия има 950 
членове, организирани в 32 местни организации От това 33 на сто 
са работници, 38 на сто селскостопански производители, 12 иа сто 
жени, 9 на сто пенсионери, 3 на сто студенти и ученици и 5 на сто 
останали.

На края на конферен
цията, на която присъстпу- 
па и Кръста Кръстим - 
повереник от Главния от
бор на СПС, бе избран нов 
Общински отбор от 25 чле
на, а за председател е из
бран Драган Колев, (1958 г.) 
магистър, преподавател от 
Ветеринарния факултет в 
Сараево, в момента незает 
бежанец от Босна. За секре
тар е избран Часлав Манол 
лов.

МЛ.

БОСИЛЕГРАД: ЗЛ ИЕТРУДОУСГРОЕШГГЕ РЕЗЕРВНСТИ, 
КОИТО ПРЕКАРАХА ПО ТРИ МЕСЕЦА ИЛ ФРОНТАпредседател на Общинския от

бор Захари Сотиров, а в рази
скванията участвуваха Асен 
Митов, Драган Иванов, Васил Та
ксв, Снаско Снасков, Сотир Со
тиров, Владимир Стоименов,

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ 

ОТ ПО 3000 ДИНАРА
А.Т.

от-
Безумиата помпа, която 

наложиха някои от републи
ките, сега пече на бивша 
Югославия, а отделно воен
ните стълкновения п Западен 
Срем, не пощадиха и гражда
ните от Босилсгралска общи
на. Мнозина резервнетн от 
Босилсгралска община бяха 
ангажирани иа кризисните 
краища в Слапоиня, Барапя и 
Западен Срем, които съвме
стно е резервнетн от други 
общини от Сърбия, защитава
ха сръбското население в тези 
краища от терора и ссцссио- 
ннетката политика на Репу
блика Хърватско. Тук 
престояха и но повече седми
ци, а някои и пад три месеца. 
Между тях, десетима 
резервнетн, 11С са в трудово 
отношение и тяхното отсъ-

фронта, да им даде еднократ
на помощ от по 3 000 динара. 
Според това решение, а въз 
основа на свндсицнята на От
дела за отбрана в Босилеград, 
тази помощ получиха 12 
души-резервнети. Същевре
менно, такава помощ по
лучиха и жени, които не са в 
трудово 
мъжете им са били повече от

11о почин на Дружество
то за сръбско-българско 
приятелство ”Кирил и Мето
ди II” от Белград, в Дими
тровград е раздвижена 
инициатива за създаване па 
клон па това дружество и в 
нашия град.

ИНИЦИАТИВИ циитс и изтъквайки на пре
ден план близостта в бита, 
културата и изобщо битието 
иа двата народа, дружество
то ще работи върху задъл
бочаване на взаимните им 
отношения и всестранното 
взаимно проникване па кул
турата, образованието, туриз
ма, спор та и пр.

Първата среща на при
вържениците на- добрите 
сръбско-български 
ношеппя показа, че дими
тровградските радетели за 
това приятелство, проявяват 
особен интерес дружеството 
пълноценно да се изяви и в 
пашата среда.

отношение, а

СЪЗДАВАНЕ три месеца иа фронта. Съгла-
Иниц пати пата намери 

широка подкрепа сред обще
ствеността иа града. Па съ
стоялата сс тези дни 
договорна среща е договоре
но създаването па Инициати
вен комитет, които следва да 
извърши подготвителни ра
боти по създаване иа нод- 
дружсството 
Димитровград.

сно пък това решение този 
вид помощ получиха 15 
жени. Средствата и за единия 
и друг вид помощ бе обез
печена

НА
ДРУЖЕСТВО общинскияотот-

бюджет.някоиЗА Безспорно е, 
средства и тогава не бяха кой 
знае каква помощ. Обаче ако

че тези

СРЪБСКО-
БЪЛГАРСКО
ПРИЯТЕЛ-

дунш-
в се има в предвид "тънкият” 

общински бюджет 
голямото безпаричие, все пак 
можеха да задополят 
свои потреби. Онова което 
отделно охрабрява е, че 
всичките се завърнаха добре, 
без как вито

и все по-ствуваие от къщи почуетву- 
ваха
Изхождайки

техните семейства.
Дружеството за сръбско- 

българско приятелство е из- 
лънпартийна организация, 
чиято основна цел е разпише 
и задълбочаване па култур
ните, образователни, стопан
ско-туристически, спортни II 
други взаимни връзки между 
двата славянска народа. 
Облягайки се върху тради-

11ЯК011от този факт, 
тогавашният Изпълнителен 
съпст/ссга Изпълнителен 
бор/ към Общинската

Официално клонът на 
дружеството ще сс учреди 
през първата половина на ме
сец октомври т.г.

ство ог-
ску- и да е нежелател

ни последици и че те там 
твърде отговорно и дисци
плинирано изпълнили 
зложените задачи.

пищна, взе решение, 
всички резервнетн, конто не 
са п трудово отношение

на
От. II.

или
пък па онези чиито предприя
тия не са работили, а са про
яли пад три

пъ-

М.Я.месеца па
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОП ЛИСТНО И ИКОНОМИЧЕСКАТА БЛОКАДА ПОСЛЕДНА НАДЕЖДА ЗА 

ЦЕХА НА ЕИ-НИШ 

В БОСИЛЕГРАД
В ”ЦИЛЕ” СПРЯНО, А В "СВОБОДА” 

СТРАХУВАТ ОТ СПИРАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВО сгавители па Електронната 
индустрия и предприятието 
”Съставни части”, предста
вители па Общинската ску
пщина и група работници 
от цеха в Босилеград, както и 
директорът па общественото 
предприятие "Кобос" в Бо
силеград. Тема па разговора 
бе какво да се прави с този 
пех и намиращите се в тру
дово отношение 50 работни
ка. Инициативата за този

Дълга е агонията па це
ха за производство па Г1ВЦ- 
копдезатори 
Електронната индустрия от 
Ниш в Босилеград. Поради 
редица обстоятелства произ
водственият процес вече 28 
месеца е спраяп, работници
те са па принудителна 
почивка, а година и полови
на не приемат никакви при
надлежности. Почти всички 
инициативи за разрешаване 
па проблема досега не дадо
ха очакваните резултати. А 
имаше повече инициативи, 
обаче всичко остана напраз
но. Пс поради друго, по по
ради това, че магичното 
предприятие ”ЦД", което 
стопанисва в състава па ЕИ 
в Ниш, просто казано, се от-

Тази седмица 
производството в мебелната 
фабрика ”Васил Иванов - Пи
ле”. Причината е липсата на

риалн” може да се прсустаио- 
вн към края на годи пазя.

В конфекция "Свобода” 
псе още отстояват па ударите 
иа икономическата блокада, 
въпреки че положението се

сиря продукцията да напусне пре
делите на пашата страна, па 
затуй се търсят начини как 
тя да се достави до потреби
теля.

па

медноплан плочи, фурнир и 
нефт, така че натоварените с 
продукция камиони не могат 
да прекарат стоката до мага
зините в страната. Въпреки 
многобройнитс усилия и мер
ки, -които предприемаха в 
предприятието, не можа да се 
предотврати онова, което ви
сеше над главата му. да спре 
производството.

Следователно, мерките 
на икономичссказя блокада
та и на това предприятие бло
кира производството ”което 
доколкото се обезпечат нсо- 
бходим!гге суровини

В "Свобода” особено не
приятно е приета поиппага, 
че 10 гоена вия губи сзятуса 

пай-облагоденегвувапаза 
нация, слсд което мит
ническите такси за изнасяла
та продукция ще бъдат 
удвоени, а това означава или 
поскъпване на продукцията 
иа чуждестранния пазар (кое
то ще върни доста трудно) 
или работа без печалба.

Как ще върви по-нага- 
зък трудно може някой да 
каже със спгурпосг.

мени ежсчасово. Доколкото 
не се обезпечи мазут произ
водството може да спре още 
през тази седмица. А ако се 
обезпечи, тогава

па

то ще про
дължи все до ноември, доко- 
гато

разговор възникна въз осно
ва на предложението па ди

на ОП "Кобос"
обезпечениима

материали. В настоящия мо
мент се работи за износ 
износ ще се работи до 10 ок
томври, а след това ще се 
произвежда продукция за до
машния пазар. Стягащият 
възел около пашигс граници 
не позволява голяма часа- от

ректора 
Васил Таксв, да въведеи за
производствен процес на 
"Кобос” и приеме работни
ците в трудово отношение, 
което потвърди и па самия 
разговор. Разбира се, при 
определени условия.

След проведените раз
говори, в които участвуваха 
всички присъствуващи бе 
направен договор, който 
между другото съдржи: ця
лото имущество, което е фи
нансирано от страна на 
Републиканския фонд и 
Общинската скупщина да 
бъде прехвърлено като соб
ственост на ОП "Кобос”, а 
имуществото, с което е 
участвувала ЕИ й~занапред 
да остане нейна собстве
ност, обаче същата да остане 
тук и. да бъде във функция 
па производствения процес.

М.Я.

и матс- каза от този цех, за чисто из- 
бяха 

малки

Ст. II.
граждапс
изразходвани не 
средства.ГИД ПРЕД ЕЖЕДНЕВНО ИЗОСТРЯЩИ СЕ СТОПАНСКИ УСЛОВИЯ пост с тикана, че едпзм задово

лява скзистсицшп а на зас пи е. 
С оглед на сегашното състояние 
продажбата на продукцията па 
домашния пазар е оглнчна и 
проста в складопетс па ГИД ня
ма никакви стоки.

Блокадата, както п опове
стените изменения на пякон за
конни предписания, са спрслн и 
трансформацията иа предприя
тието. Идеята ГИД да се тран
сформира 
дружество обаче н занапред 
остава актуална.

Да напомним, че през по
следните две-трн години ГИД 
не е приел пито един нов работ
ник, така че тяхното число е на
малено от 1450 па 1270 
работници, вследствие па есте
ствения отлив н пенсиониране
то иа достигналите пенсионна 
възраст работници.

Сега е раздвижена попа 
инициатива кояго може би е 
последната надежда за този 
цех и неговите 50 работника. 
По инициатива па председа
теля па Общинската ску
пщина в Босилеград Сотир 
Сотиров неотдавна в Боси
леград се проведе разговор, 
в който участвуваха предста
вители на министерството 
за индустрия, Републикан
ския фонд за развитие, пред-

ВСЕ ПО-ГОЛЯМ 

НЕДОСТИГ НА 

МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ
Износът спря, а сиря вно

сът което също налага намаля- 
иронзводството. 

Всъщност ГИД работи е резер
вите, конто ежедневно се топят, 
а конто бяха обезпечени преди 
възлагане па ембаргото. Такова 
редуцирано производство нап- 
много може да продължи до 
Нова година и ако дотогава бло
кадата не бъде вдигната, произ
водството ще спре.

Инак засега заплатите се 
дават редовно, но тяхната стон-

Сегащната стопанска об
становка в пай-гол ям ото дими
тровградско 
накратко казано е следната: 
ГИД все повече и повече се сре
ща н е изправено пред нсдостн- 

възпроизводственн 
материали и суровини. В момен
та най-остра е липсата на мазут 
и др. Производството протича е 
намаление от 50 на сто, па затуй 
към половината от заетите са на 
платена почивка

вапе на акционерновпредприятие

НЪПРБКИ КРИЗЛ ГЛ I) ДИМИТРОВ! РАДга на

ТЪРГОВСКИЯТ 
ЦЕНТЪР СЕ СТРОИ

Ст.Н.

ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД СЕ РАЗФОРМИРА

ФОРМИРАНИ СА ТРИ НОВИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятието за оборот, производство и комунална дейност "Босилеград", което настана преди 

пет години въз основа съединяване на три ООСТ, се трансформира в три нови самостоятелни пред
приятия Разделянето започна преди половин година Понеже се стигна до убеждение, чс предприятие
то е изкуствено творение, чс не могат заедно чс е лошо организирано, чс постоянно отчита загуби и чс 
не е в състояние да конкурира в новите обществени условия. С разделянето е рсализнранапо решение
то на работниците

Предприятието се разформира така както сс и 
формира преди пет години: бившите ООСТ "Сло
га”, "Напредък”, и "Услуга" станаха попи пред
приятия. "Слога" е предприятие за търговии, и 
гостилничарство "Напредък" за селскостопанска 
дейност, а някогашна за "Услуга" сега с предприя
тие за производство на хляб и за услужиа дейност, 
но под название "Прог рес"/в Босилеград вече съще
ствува комунално предприятие под название 
"Услуга”/.

тия действуват и "Слога” сде 160 работника и "На
предък” с 62 души.

И сега йод въпрос беше дали разделянето 
щеше да сс звърши ако н целокупната тази работя 
не се намеси на известен начин Общинската ску
пщина в Босилеград, кояго застана на становище 
предприятието или да сс стабилизира, или да се 
проведе в дело решението на работниците от общо
то събрание. Ти формира и комисии, които да 
изучи дали съществуваг нужди и предприятието 
да сс въведат извънредни мерки. Веднага обаче слсд 
като ти започна /щ прави подготовка за действува
ме, ръководството и управителите органи рониха 
да проведат в дело решението па ряботнищггс от 
март гл.

За сравнително кьсо време па главната улица в Дими
тровград, между пощата и новопостроения магазин на "'/'ърго- 
кои: пикни още едни обект, предназначен за търговски 
център Обекта, по аъншен аид различаващ сс от всички досе
га построени обекти п града, строи строителното предприятие 
Iрадия", а инвеститор е "Иншпроскт" от Ниш 

Сгапа дума за обект на площ от около 300 м1 
който ще има 16 в състава на

по-малки и едни голям магазин за фабриката 
от Праня Малките магазин 

начени за продажба, а част от тях вече 
площ от 13 до 31 м! П.й като

за мебели "Снмпо са предпаз
ен продадени. 1'с са на 

търговският цсипр сс изми ря в 
самия център на града, очаква се и останалите непродадени 
магазини да бъдат в най-скоро време продадени. Цената на ма■

Разделянето стана въз основа решението на 
работниците ог общото сз»бряпис, проведено през 
март тази година, когато те погърсиха предприя
тието да се раздели така, чс всяко предприятие да 
вземе онова, което при формирането внесла 
бившата му (Х)СТ, а новосъздадените стойности 
да се разделят. Делбата обаче не вървеше леко и но 
едно време като че ли всички биха дигнали ръце от 
иея. Ползувайки обаче разпоредбите от решението 
ог посоченото общо събрание най-напред се отдели
ха работниците иа "Прогрес" (31 работник), които 
зарегистрира предприятието си иа 21 авг уст. От 
началото ма месена като самостоятелни предприя-

Дяли новите предприятия ще работят 
успешно и дали сегашното решение е ний-подходя
що засега не е известно. Папки, обаче конто слага
ха край на бившото предприятие считат, чс 
разформирапгто на едно, т.с. формирането па зри 
предприятия засега с единственото решение, което с 
по-добри организираност може да влече напред.

1>.Н.

пък
от 1200-2300 германски марди '‘протнпстойност"9 " ” Л“"Ж" 
опра се, според курса на черната борса

Според сключения договор, в и по топя как работите на
преднат, търговският център трябва да бъде завършен до Иа 
1111 годния, както с и предвидена

п динари, раз-

А Т
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Носила рил
игкдигшгшятл В БОСИШТЛДСКЛ ОБЩИНА I) УСЛОВИЯТА ПА ПЛОКЛДЛ1Д срещу 
ЮГОСЛАВИЯ СА В ТВЪРДИ ТРУДНО ПОЛОЖЕНИЕ МАТРАПАЗЛЪКЪТ НА 

НЯКОИ ЗАГОРЧАВСИЧКО ЗАВИСИ от 

ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА 

НАТИСКА
Стоянопич от Кялуджсриня 

и Рвдспко Ииочвпин всички от 
Лссковашка община, капо и 
Светнелав

зарПолзувайки нарушените 
стопански процеси, не малък 
брой митратзи от вътрешно
стта обикалят животновъдите в 
Босилсградска община, купуват 
разбира се по по-ниска от тази

вътрешността
качастпсн добитък, който след 

препродават и по този

Йсвремович от 
Милован Качарепич,Ирпъарс,

Добри Колспски от Сурдулиня 
и Иинко Костадинов от Горна 
Любата - Носилстралска обши- 

Между тях е и Славко Митич 
от Горнъе Краинпс Лесковап, 
който почти винаги е на зеле
ния пазар в Но си ле трал, като 
един от най-редовните снабди
тели и почти па всички в Поси

вее тен

сс страхуват, обаче ме е изпе
ещо докога ще могат да 

Най-трудно, което може да сполети общината, е ако сс наложи Л1>|)жа1 н твърде изострената 
да прекъснат транспортните трътки. Доколкото блокадата нро- 

нод въпрос е дали нима да спре главната общинска "аорта”, 
пътните връзки със света. Поради липса на кавга предприятие- 

с троителна дейност и експлоатиране на кварц не работи дълго

да/м,вт,в

на.обстановка. това
начин без голям труд осъще
ствяват добра печалба. Обаче 
благодарение па организирана
та и в съдейс твие па инспекция-

дължи САМОДА НЕ ПРЕКЪСНЕ 
"АОРТАТА"т.е.

то за
време. Полагат се усилия да се издържи колкото е възможно по- 
дълго време и да се намалят тежките последици

Автотранспортното пред
приятие в Восилсград, което е 
единственото предприятие II 

ти нямаме прекъснахме е ироиз- общината, стараещо сс за тран- 
иодството, казва Живко Кирн- спортните й връзки със снега до- 
лов. Имаме около лис хиляди сега успешно издържа ударите и 
тона лагерован кварц, но тъй ка- последиците от блокадата. Ло
то няма навта и тъй като кварца колкото обаче блокадата про
изнасяхме в Македония и това дължи под въпрос е само кота 

ще спре транспорта, прели 
всичко мътният, който предста
влява главната и единствена

та по пазара и станцията па 
милицията, десетина души от 
матраиазигс бяха открити и за
ловени в тази незаконна работа 
Па тях, съгласно закоиоиреди- 
писапияга в областта па куну- 

и продажбата на

леград познат, като
Последиците от иконо

мическата блокада, която преди 
три месена срещу Съюзна Репу
блика Югославия въведе Съве
тът по сигурност па 
Обединените нации, в предприя
тията в Босилсградска община 
вече сериозно сс чувствуват. 
Наистина, в повечето предприя
тия и до въвеждането на сан- 

същсствуваха 
трудности, по сега те толкова са 
изострени, че в едно число от 
тях е подвъпрос по- нататъшно
то съществуване. Иай-големи 
трудности се чувствуват поради 
липса на навта. Всъщност това е 
пай-тежкото нещо, което може 
да сполети общината като цяло 
понеже тя е отдалечена от глав
ните транспортни центрове и 
железопътни линии. Доколкото 
блокадата продължи под .въпрос 
ще бъде не само транспорта, но 
и снабдяването което и сега пе 
задоволява нуждите па насслс- 
ниет-'.

човек
За о тбелязване е, че и по

край ефикасното дсйствуванс 
на отделните органи, според ду
мите па Митов, тази нелегална 
работа все още продължава, 
оше матраиази обикалят селата 
и чрез различни канали сс про
биват към пазарите във въ
трешност Между тях има иот 
съседна Република Македония 
II последно време се явяват ра
злични матраиази в препреда
ване па други 
Компетентните ииспскщюии 
органи и други вече са залови
ли повече души па които стока
та е отвзета и подадени са дела 
при съдията за нарушения а 
следствената процедура е в хол 

МЯ

нането
добитък, които произлизат от 
Закопа за оборот па добитък и 
Закопа за здравна зашита, купе
ният по този начин добитък им 
е отвзет, а покрай това срещу 
тих при съдията за нарушения 
са повдигнати наказателни де-

Пее
количество пе можем да мродя- 
дсм. Водим разговори е предста
вители па предприятия от Вор и 
Зайчар, които ба заинтересовани транспортна аорта е вътрсишо- 
за нашия кварц, по засега нямакипите стта.
видими резултати. I !ай-пряко зависим от 

Поради недостиг на навта снабдяването е навта и затова 
и на резервни части затруднено 
е и производството в Обществе
ното предприятие за дървообра- цнопализнрахме и товарния 
ботваис "Вор’'. Директорът па транспорт, който сега работи са- 
нрсдприятисто Иван Христов 
казва, че машините им са произ
ведени в предприятия в Хърват
ско и Словения и че имат 
големи трудности е обезпечава
нето на резервни части. - Досега, 
казва той, успяхме да запазим 
производството, по доколкото 
блокадата продължи за мсссн-

ла.
извършихме рационализация на 
някои пътни направления. Ра-

стокпСъдията за нарушения в 
Босилеград бързо и ефикасно 
действува Всичките дела на- 

обсъдилвреме разгледал 
всички обстоятелства и пано е 40 на сто от мощностите 

си. Предприемаме всички въз
можни мерки как транспорта, 
преди всичко пътническият да 
не спре. Доколкото обстановка
та повече сс изостри ще сс на- 

извършим 
допълнителна рационализация, 
т.е. да закрием някои пътни по
соки, подчертава директорът на 
босилсградския 
спорт" Ивайло Станчев. По и 
при извънредна обстановка, каз
ва финансовият директор в това 
предприятие Митко Николов 
ръководството в колектива успя
ва да обезпечава редовно зара- 
боткнте
Средният личен доход за август 
тук възлиза на 30 хиляди динара 
и е почти пай- висок в стопан
ските предприятия в общината.

Понастоящем има трудно
сти и в обезпечаването на оспоа-

рушитслитс са наказани със съ
ответни глоби Така например 
матрапазлъка "загорча" па Гра- 
димнр Янчич от Загужнъс, Ла-

I) НОСИЛШТАДСКА ОБЩИИЛ СЕ ВРЪЩА ОТВЗЕТАТА ЗЕМЯ 
ПА СЕЛЯНИТЕ

ложи да

ВЗЕТО Е 21 РЕШЕНИЕ"Автотран-

До 25 юни т.г. до която дата Министерството за финанси в 
Правителството на Сърбия потърси да се решат всички подадени 
искове в републиката.' общинската комисия за връщане земята на 
селяните бе приела 23 нека, от които разгледа 21 Всички пекове тя 
положително реши и връчи решения на някогашните собственици, 
т.е. техни наследници150-те. заети.на

За едногодишното дсй
ствуванс на Комисията за връ
щане отвзетата земя на селяни 
въз основа па землищния мак
симум в Босилсградска община 
може да сс каже, че е положител
но. До тази констатация се сти
га след изказванията на повече 
селяни, потърсили да им сс вър
не неправилно и нечестно отв
зетата им земя. какго и от броя 
на разгледаните, т.е рошени 
искове Тази общинска коми
сия, чиито председател е Дими
тър Янев, съдия в Общинския 
съд в Босилеград до 25 юни- 
срок до когато Министерството 
за финанси в Правителството 
па Сърбия потърси да сс решат 
всички искове в републиката - 
бе приела 23 искове До този 
срок тя разгледа и положително 
реши 21 иск Разгледа и две жал
би, от които една отправи 
Основното училище в Босиле
град а втората ОП "Босиле
град". Едната жалба е 
отхвърлена, а втората е в ход на 
разглеждане

Понастоящем комисията 
разглежда четири иска и сс 
очаква наскоро да вземе 
ранения и за тях

Когато сс касае за връща
не на отвзетата земя на селяни 
в общината заслужава да се 
кажат още няколко неща. Па 
времето въз основа па Закопа за 
землищния максимум па пад 
130 души в общината са отвзе- 
ти 378 хектара земя Със се
гашните 20 правосилпи 
решения па някогашните соб- 
ствсиици или техни наследни
ци са върнати 53 ха. Числото на 
селяните, на които е отвзета зе
мя и числото па онези които 
търсят тя сега да им сс върне, 
капо и отвзетите и върнати 
площи показват, че хората не са 
много заинтересовани за земя
та си, за бащинията или дяло- 
вината. Една от причпитс за 
това е, че голямо число хора са 
сс отсслили от общината. В го
лямо число сс касае и за некаче 
ствспи имоти.

нитс хранително-вкусови стоки: 
брашно, олио, сол и захар. Засе
га вее още пе е засегнато произ
водството на хляб в 
обществената хлебопекаря, но 
директорът на "Прогрес" Иван 
Пенев”, в чийто състав тя рабо
ти казва: - ‘Твърде е трудно, но 
дневно за босилсградчаии 
произвеждаме по 1300 хляба. До 
кога ще успеем да издържим пе е 
известно, по полагаме усилия 
производството да пе спре. 
Трудности имаме не само при 
обезпечаването па панта и 
брашно, по и е обезпечаването 
па парични средства за иабавка- 
та им.

два същото ще спре. Просто ка
зано, пе ще има е какво да дока
рам дърво за обработка, т.е. за 
производство па паркет, е което 
предприятието главно сс зани
мава.

"КВАРЦ” ПРЕКЪСНА 
С РАБОТА

Досега в най-трудно по
ложение попадна общественото 
предприятие за строителство и 
експлоатиране па кварц. Работ
ниците /43 души/ пе работят от 
20 юпи насам. Предприятието 
няма средства за заплати и бт 
републиканския фонд за изпла
щаме на най-низки заплати по
търси да му отпусне кредит за 
тримесечни заплати. Миналата 
седмица работниците получиха 
заплати за юпи, възлизащи сред
но по 8400 динара.

- За експлоатиране на кварц 
дневно са пи необходими 500 ли
тра навта. Минималното ко
личество, без което не може да 
сс работи е 250 литра. Тъй като

Имайки предвид, че от вно
сни компоненти зависи произ
водството па чорапи в тукашния 
цех за чорапи, както и работата и 
конфекцията, които засега доста 
успешно подържат производ
ството, йод въпрос е докога ще 
издържат и тези колективи. 1) бо- 
силсградската чораиара, която 
работи в рамките на "ЗслсВсако- 
вич” от Лссковац вече страхуват 
дали едно число работници пе 
ще наскоро да замине па прину
дителна почивка. П тукашното 
предприятие за конфекция "Ко- 
бос” йссга от такива почивки не

Накрая, заслужава да сс 
каже и това че освен работници
те ма "Кварц” работниците в 
останалите предприятия рабо
тят, т.е. пе са па принудителна 
почивка.

В.Б. ’ В. Е
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НЕЩО ЗА ГОСГИЛНИЧЛРСТВОТО И ТУРИЗМА 13 Б0СИЛЕ1РАДСКООТ СРЕЩАТА ИЛ ДОЛИОЛЮБЛТЛНИ ИЛ ПЕТРОВДЕН

НЕ СЕ ЗАБРАВЯ РОДНИЯТ
КРАЯ

ОТ НЯКОГАШНИТЕ ХАНОВЕ ДО
общо 580 предимно стари 
хора.”

Таз годишният верски 
празник Петровден ще се 
помпи в Долна Любата по 
срещата на интелектуалци
те от това село, дошли от 
различни краища да се .ви
дят и поприказват за мина
лото, за сегашния им живот 
и бъдещите планове. Това 
беше една вълнуваща мани
фестация на спомените за 
босоногото детство, за 
ученическите дни от преди 
тридесет и повече години.

В поздравителното сло
во председателят на ини
циативния 
срещата цроф. Александър 
Младенов най-хубаво обя
сни целта и смисъла на тази 
манифестация, с думите:

- Днес дойдохме тук от 
всички страни, стари и мла
ди, в нашето хубаво село да 
посетим нашите най-близ- 
ки: родители, братя, сестри

В топопимиката па Босиле- 
градския край много места се 
наричат АПОВЕ, което значи, че 
някога тук престоявали и нощу
вали пътници. Например: "Попо
ви анонс” в местността Джсво - 
село Рсссн, "Ановс" в местно
стта Крсмиково край Босиле
град и Райчиловци, след топа 
"Дповс” в местността Грамадите 
на десния бряг па Мала река в Д. 
Тлъмипо, също и в долината на 
река Яворщица в махала 
Колчина гарипа - село Горна 
Любата...

В разговорите земляци
те засегнаха всичките теми 
на живота в селото от мина
лото до днес. Те сс радваха, 
че са сс срещнали по един 
организиран начин и сс до
говориха срещата да бъде 
традиционна - да сс органи
зира всяка година на този 
ден 12 юли. Но имаше и тъ- 
га в душата на събралите сс 
па срещата около 150 дол- 
нолюбатани: селото с мно
го намаляло, млади хора 
има съвсем малко, много от 
домовете са затворени, зе
мята е останала без сайбин 
и работна ръка.

Част от старата чаршия Хотелът па Лризаноаи, покрит с керемиди, 
с построен п началото на XX аск. Снимката е от 1970 годинаотбор на Днес в тези местности ня

ма следи от постройки, а едвам 
сс забслсзят следите от няко
гашните друмове, които водели 
о г север към юг, по-точпо от Ду
навската равнина към Цариград 
и Света гора в Гърция или пък 
от изток на запад.

След освобождението от 
турското робство през 1878 го
дина много неща в живота за
почнали бързо да сс променят.
Възниквали пови ханове, кръчми 
и механи в местата, къдсто било 
най-пеобходимо, предимно по 
селищата, намиращи се на пъ
тищата, които кръстосвали този 
край. Много ашчики и ко- 
пашчики от турското време ста
ват кръчмарки.

В долината на Брапковска опожарени 6 кръчми и градчето, 
река, например, някой си Митрс По времето на стара Юго- 
Чудински направил ”анчс” слапия погледът па хората от сс-
между църквата и гробищата в лата бил отправен към
село Брапковци. Сетне Митрс Босилеград, сега администрати-
продал ханчето па даскал Стоян вен център на целия този край.
Станосв, който дълго време под- Отколешното село почнало да
държал кръчма. Прочути сс разширява и преобразува в
кръчмари и търговци в с. Долна градче. Прокрват сс нови улици,
Любата били Стамен Чор- формира сс "чаршия" с много
баджията и даскал Аначко. В учреждения, заведения, дюкяни,
центъра па село Брсстпица го- работилници и, разбира сс,
ляма кръчма имал Тодор Бре- кръчми и механи. С времето тук
стпички, а имало и други сс издигат и по-заможни домаки-
кръчми. В село Божица сс спомс- пи. Например фамилията Бо-
пава прочутият кръчмар Петко яджиитс от някога бедни селяни
Иобиснски, който имал такива станали търговци и занаятчии,
заведения и в други градове па хубаво печелили и започнали да
България. купуват имоти, да окриват дюкя-

В началото на XX век пи и кръчми.
Познати кръчмари, които 

Горна Любата, особено след от- могли да приемат па нощуване и 
кривенето па мина "Благодат" в 
Весна кобила. И в Горна Лисипа леград били: Йордан Дойчинов,
имало повече кръчми, защото тя Пстракия Велинов, Васс Чинен,
била средище на селата Горна и Стефан 1’адспков. Споменава сс
Долна Ръжапа, I опли дол и и Марица, чисто кафене било до
Плоча. механата па Арнзап Гълъбов,

което от пея купил Стоян

До 1889 година село Извор 
било административен център 
па Босилсградски край..Естст- 
ствсно, тук имало и най-вече 
кръчми - 6 или 7 наброяваха ста
рите изворчани. В това село въз
никнало 
зпаятчийство в този край: бо- 
заджилпици, бояджилпици, му- 
тавджилиици, фурни и други 
работилници и дюкяни.

В Босилеград - най-цеи- 
тралното селище в този край - 
имало повече кръчми, дюкяни и 
работилници па дядо Аризан и 
Аначко Любатски. През 1917 го
дина при нахлуването па четни
ците па Коста Псчапац били

Джорджин, прочут земеделец и 
търговец от Босилеград.

В нова Югославия, от 1945 
година известно време про
дължиха с работата си частните 
кръчми, а после станаха държав
ни мензи, ресторанти и бюфета. 
От 1974 до 1976 година в града 
бе построен нов модерен хотел 
Б категория с 23 стаи за нощува
не, с ресторант и хубава зала. С 
това трябваше да сс създаде ед
но от най-важните условия за 
развитието па туризма в тази 
община. Но в най-новите кризи
сни обстоятелства и немотия

11а срещата присъстпу- 
ваха и представители па 
Община Босилеград, а 
общинското КХД ”Мла- модернотои

този отрасъл ще почака по-до
бри лнп...

Напоследък в Босилеград
започнаха да сс откриват много 
частни кръчми и търговски ма
шини - драгстори, комисиони. 
По-всичко личи много повече 
отколкото са потребни за малко
то градче

В просторния план на 
община Босилеград за следва
щите 20 години много сс очаква 
от развитието на туризма в този 
край. При това сс изхожда от ме
сторазположението и природни
те богатства на този край. В 
непосредствена близост па тази 
община са следните тури
стически центрове:' Власинско 
езеро, Иранска баня. Буяновашка 
баня и Прохор Пчински, Крива 
паланка в Македония, Кюстен
дилска баня в България и други.

Въпреки сегашния натиск 
и блокада, да бъдем оптимисти. 
В едни нормални условия на 
живот и развитие туризмът ще 
намери своето място в обще-

кръчмарството сс развива и в с.

храна и хора и добитък в Боси-
Гози Петровден ше остане незабравим ден в живота на учасгни 

пигс в срещата
и приятели, а па онези, кои
то вече нс са живи да посе
тим гробовете и отдалеч им 
почит ...Да посетим своите 
стари домове и да ги под- 
кърпим. Днес трябва да си 
припомним за нашите дет
ски и юношески години, ко- 
гато отивахме па училище, 
а през ваканциите бяхме 
овчарчета, кагато без- 
брижни и щастливи тичах
ме по ливадите и баирите, 
но нивите и горите през ля
тото, а наесен пак отивахме 
на училище...” Във връзка с 
миграцията, която нс е от
минала и Долна Любата,
Младенов приведе следните 
данни: "През И/48 година 
/(.Любата с имала около 400 
домакинства с 1,128 жители, 
а днес 202 домакинства с

лост” изпълни хубава про
грама. етвс1 ю- нк01 юмнчсското разви

тие па Босилсградския край.Ст.Ст.
Стоян11ВТИМ0В - Впанковскн

НОВ ФОНТАН В 

ДИМИТРОВГРАД
ИНА ФОI ООЬ1.КТ11НЛ

% Димитровградчани пече забравиха какво значи да има фон
тан и града. Единственият фонтан пред Културния дом но нечий 
си кеф преди десетина и повече години бе разрушен, а от него, 
колко го и да и> замърсяваха децата, все пак лъхаше свежест.

Това лято Димитровград отново получи фонтан, 
много но- малък, но всъщност но-нракгнчеи, тъй, като от нс1Ч> 
може човек да сс напие пода. Именно, празното иространС гпо 
пред Службата за обществено счетоводство, което няколко 1ч»ди- 
ни стоя неуредено, най-носле с уредено. Н средата на това про
странство е сложен този малък фонтан с пейки около.

Дали празното пространство ний-сиолучливо е уредено, с 
отделен въпрос. Важно е, че все пак е уредено н едно празно про
странство започна да лнчн на нещо, а не да служи като паркинг.

Л.Т.
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САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА 

МЕТОДИ ПЕТРОВ
С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

тежина особено даропапис към 
разискване на природните кра
соти. Наситени е богат колорит 
и динамизъм, е мярка и усет за 
композиционно устройство, е 
гоило и леко преливане на ли
ниите, картините му не оставят 
равнодушен наблюдаващия ги 
Поредицата акварели от по
речието па р. Ерма е известния 
Погаповски манастир, както и 
мотивите от Димитровград и 
непосредствената му околност 
разкриха пред почитателите на 
акварелната живопис, богата 
художествена натура

Новата поредица дружески 
шаржове "Някои от моите прия
тели" за пръв път пред дими- 

откри
”портретите” на някои култур
ни, обществени и стопански 
дейци, близки па карикатуриста 
художника Димитровградската 
публика със симпатии посрещ
на тази нова изява па Методи 
Петров.

Япония, "Вашингтон интерпа- 
сиопал картон" в Лондон, "Ху- 
рист Цаки" (Турция), Салон па 
интернационалната карикатура 
в Монреал (Канада), Трето 
(Италия), Габрово (България) и 
много други.

I) поредицата културни съ- 
бишд състояли се това лято, 
главното културно събитие в 
града представлява безспорно 
неотдавнашната самостоятелна 
изложба па карика турис та и ху
дожника Методи Петров. I) хола 
па Културния център 
значението на Методи Петров 
като карикатурист и художник 
към мпогобройпитс почитатели 
на този наш известен карикату
рист и художник тв ърде вдъх
новено и прочувствсно говори 
също наш световно известен 
художник Слободап Сотиров.

Самата изложба бе 
успешно съчетание па два тема
тични цикъла акварелни моти
ви от прекрасната долина па р. 
Ерма и околността на Дими
тровград и карикатури, е конто 
карика туристът е участвувал на 
световни изложби и фестивали 
па карикатурата, както и кари
катури (дружески шаржове), 
озаглавени като "Илки от моите 
приятели".

И този път пролича, че 
главната област, в която Мето
ди Петров е достигнал светов
ни завоевания и признания е 
карикатурата.
"Пиер”, признанията за 
участието му на международни 
изложби и фестивали на кари
катурата: Ямори Шимбун в

Пс само продължителната 
суша, но вее още нерешените 
проблеми за гориво, изкуствени 
торове, резервни части и цени, 
изправят есенната сеитба пред 
много неизвестни. Иконо
мическата блокада на Югосла
вия безспорно пагубно се 
отразява и върху този отрасъл 
на стопанството II земеделска
та кооперация ”Сгочар", а още 
повече частните сслскостопшъ 
ски производители, пс могат 
със сигурност да кажат колко 
площи тази есен ще засеят е 
есенници.

се намира т трудно, пък и пените 
им са прекадено високи, тогава 
има основание за страхуват. 
Чакат се обаче първите валежи, 
конто ще падат възможност на 
тракторите да навлезат в поля
та, а тогава ще се види какво 
може да се направи със се
гашна та механизация.

Инак тазюдишпа га рекол
та се оценява пс особено бога та. 
Особено слаби добиви са от 
пшеницата и на обществения, и 
на частния сектор По-добри са 
добивите от ечемика и овеса. От 
ечемика са постигнати най-ви
соки добиви до 400 кг от декар, 
а от овеса 220 кг от декар. Усмъ т 
от пшеницата е'предаден на 
”Житопромст’’ от Ниш във вид 
на държавен резерв.

Слаби добиви се очакват 
от прибиращата се в момента 
царевица, която преди седмица- 
две засегна ранна слана, а про
дължителната суша не позволи 
зърното добре да налее Също 
то положение е и със 
слънчогледа, чнйто добиви са 
преполовени.

димитровградските 
почита тели на карика тура та, из
вестен със сатиричните си при
ложения "Най Онзи" във в-к 
"Цратство", този път Методи 
Петров представи част от бота- 
тото си международно предста
вяне, е което димитровградчапи 
получиха попълня и цялостна 
представа за своя карикату
рист.

Паза

II "Сгочар" са запланували 
тази есен да засеят 1500 декара 
площ по не могат да твърдят, че 
тъкмо тази площ бъде и засега, 
понеже трудност има в снаб 
даването е гориво, мазива, ре
зервни част. А разполагаемият 
машинен парк; предимно трак
тори е лоста износен През по 
следните пет-шест години не е 
набавян пито един нов трактор, 
локато сегашните трактори са 
стари от пет до десет години, 
което ще рече, че има опасност 
от постоянно разваляне Имали 
се предвид, че резервни част

Карика турите па Петров 
се отличават е остра чувство за 
дамгосвапс па острите пробле
ми па нашето и общочовешко 
битие, рисупъкъ т му е изящен и 
технически па високо равните 
В тях или е тях Петров ратува 
за едно по-хубаво бъдеше 
човешко достойнство, а срещу 
войната и заплахите от нея, за 
по-добра човешка среда, е една 
дума
човешки живот. Неговата без-

тровградчапи

Да напомним, че тази 
изложба бе комплектно ”прене
сена" в Пирот, къдсто също пре
дизвика голям интерес сред 
тамошните почитатели на изо
бразителното изкуство и кари
катурата, а тези дни ще бъде 
открита и в София

за по-пълноценен
Ст. II.

компромисност и изострено 
чувство за справедливост е въз
наградено е мпогобройпи приз
нания и награди

Акварелите пък на Методи 
Петров показват, че той прн-

Паградата

Ст Н

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ЗАТРУДНЕНО СНАБДЯ
ВАНЕТО С ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ СТОКИ ! реби. Може Ои най-актуален въ

прос сега е обезпечаването на 
дърва за отопление Въпросът е 
как и откъде да се обезпечат 
средства за 150 кубически метра 
за Гимназията и около 200 ку
бически метра за Основното 
училище В общината тези сред
ства не могат да обезпечат. Зато
ва. както ни уведоми 
председателят на Изпълнител
ния отбор па Общинската ску
пщина Васил Йованчев, 
изпратен е иск до съответното 
министерството и Републикан
ската скупщина да разгледа този 
въпрос и намери и средства за 
този вид финансиране, поне па 
онези общини каквато е Босиле- 
градска община.

Друг проблем, който все 
още не е разрешен е недоимък 
на определени учебници. В Гим
назията най-остър е проблемът в 
111 и I клас, а в основното в III и 
VII клас, къдсто обучението се 
провежда по новата учебна про
грама. Разбира се, има недоимък 
и по отношение па нагледни и 
други видове учебни пома1"ала.

И ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ЕМ СКЪПО, ЕМ ГО НЯМА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ 

РАЗНОСКИ НЯМА ПАРИ
Снабдяването е основ

ните хранително-вкусови 
стоки - брашно, олио, захар, 
сол и пр - в Босилсградска 
община понастоящем е 
твърде затруднено. Тези 
стоки, по-добре казано по
вече от тях, вече дълго вре- 

няма
обществените, нито в 
частните магазини. Наи
стина, в някои частни мага
зини част от тези стоки и 
пристигнат, по и в нез
начителни количества и пс 
могат да задоволят нуждите 
на населението.

Босилсградското пред
приятие "Слога” което на
стана след като се 
разформира бившото пред
приятие "Босилеград” и 
което самостоятелно стопа
нисва от началото на този

кар че известно число от 
тях правят запаси. На 
лошото снабдяване влияят 
главно три пеша: "липсата 
па павта за да се докарат 
стоките, недостигът на но- 
вечето стоки па пазара и 
липсата па средства, е кои- 
зо да заплатим стоките. 
Оборотни средства нашето 
предприятие няма, а всички 
от които набавяме стоките 
търсят предварително да им 
ги заплатим.

Без оглед че тези жиз
нени хранително-вкусови 
стоки трудно се обез
печават те са и доста скъпи. 
С оглед на факта, че ги ня
ма в достатъчни количества 
различни матрапази и пре- 
продавчици ги предлагат и 
продават по-твърде високи 
цепи. За 100 кг брашно на 
хората в селата на пример 
те търсят 25 хиляди динара. 
Пазърлъка най-често правят 
така: матрапазитс дават 
брашно, а селяните телци. 
Но, докато брашното пред
варително е измерено, те
глото па телците за 
стопаните остава неизве
стно.

В двете възпитателно-обра
зователни ведомства, основното 
училище "Георги Димитров" и 
гимназията "Босилеград” в Бо
силеград, настоящата учебна 
1992/9.3 година започна навреме, 
па 1 септември. Учебните заня
тия, както ни уведомиха дирек
торите Тоше Александров и 
Годе Григоров, се провеждат 
според утвърдената възпитател
но- образователна програма. 
Онова, което охрабрява, е фак
тът че и в едното, и в другото 
възпитателно-образователно ве
домство, всички предмети, е 
изключение па музикална култу
ра, са професионално застъпени, 
което е някаква гаранция за 
успешно 
обучението. Охрабрява и фак
тът, че още в началото на учеб
ната година всички просветни 
работници са извършили съот
ветна подготовка, приети и ут
върдени са годишните планове, 
У твърден е училищния календар 
и режим. Навреме и успешно са 
извършени и всички други под
готовки, отнасящи се до поме
щенията и пр.

Досега и Републиканското 
министерство за просвета навре- 
',с изпълнява своите за

дължения. И в едното, и в друго 
ведомство навреме се обез
печават средства за заплати.

Обаче не всичко е тъй глад
ко за успешно провеждане на 
целокупния възпитателно-обра
зователен процес. Н в едното, и 
в другото ведомство финансира
нето на материалните разноски 
е проблематично. Именно спо-

нито вме

ред приетия Закон за основно и 
средно образование материални
те разноски трябва да финанси
ра общината - в случая тези 
средства за двете училища тряб
ва да бъдат обезпечени от "тън
кия” бюджет. В общината казват, 
че нужните средства пс могат да 
обезпечат. Досега са отделили 
само по 200 000 динара -а тези 
средства не са достатъчни пито 
за пай-иужпите материални но-

провсждапс на

месец на територията на 
общината има около 50 ма
газина, по-точно казано има 
най-много магазини. Досега 
обаче почти всички бяха 
иолупразни. Димитър Васи
лев един от референтчици- 

набавка 
казва:

М.Я

ся „'г1Г"Т;, Г '“Т," н*'“лнете класове 494, а останалите 509 
ннте У да КЛЯС' Р“п1*Дсле|1Н са в 11 паралелки (28 във гор- 

класом>-о<*'" ■<*
„яяо В1ИМ"а’"’П* с* зш,им>™ 288 ученика. От това в първи 
леГии . ;,"’'" ВТ°1Ш ' 78’ " ТРС™ - 65 и в четвърти - 45, разпре- 
че в В, ,,а|“:-;СЛКН: по 3 в 1П,1'ВИ, втори „ трети клас и 2 в |с.вър|и клас. Обучението провеждат 32 просветли работници.

взате
предприятието 
"Снабдяването е наистина 
доста слабо и хората имат 
право когато негодуват, ма-

Б.В.
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МАЙКИНАДУШИЦА
/БАБИНА ДУШИЦА/ МА ШрРкА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
ДУШИЧИНЬЕ/

Това многогодишно тревисто расте
ние, високо до към 30 см в нашите краища ра
сте по сухи тревисти и скалисти припечени 
места из горските поляни и пасища, в напу
снатите ниви Цъфти през юни до септември. 
Със силната си мири зима привлича пчелите 
и другите насекоми

Жалко е хора поради небрежност от
минават тази лечебна билка, сега кога то е вре
ме тя да се събира и суши като чай за зимата. 
След като си припомниме за нейните лечебни 
стойности, всеки от нас ше си поразмисли, че 
никак не бива да пропусне шанс през лятото 
да си събере достатъчно количество 
душичинъе, както ние обикновено наричаме 
тази лечебна билка Трябва да знаем, че тя се 
суши на сенчесто място, проветриво и не се 
разтръсва често за да листата и цветовете не 
се отронват. Билката се събира през цялото 
лято, както вече казахме и то с ножици се 
отразяват надземните части, а никак не се из
скубва, за да се запази коренът за следващите 
години. Насъбраните стръкчета внимателно 
се почистват от другите треви и примеси.

Май кината душица се използва за 
лечение на дихателните пътища, защото ги 
почиства от насъбралата се слуз, дизинфек- 
цира, лек)'ва хроничния бронхит, бронхиал
ната астма, белодробните възпаления

Билката намира приложение в лекува
нето на заболяваннята на храносмилателната 
система - хронични гастрити и язва на стома
ха, болките в червата и стомаха, газовете в 
червата, диариите, чревни паразити и пр.

Ако не спите добре или сте нервно 
разстроени, боли ви главата, или сте мадо- 
кървнн употребявайте мащерката във вид на

СЛЦД ГОЛЯМ УСПЕХ МЛ РУЖИЦА АЛСКСОПА В БАРСЕЛОНА

ДИМИТРОВГРАД ПОСРЕЩНА РУЖИЦА
"Свобода” награди шампионката

Известната димитрош [мл
ека спортистка Ружица Алсксопа 
и този път пс измени па очаква
нията па своите съграждани - на 
Олимпийските игри в Барселона 
за инвалидни лица спечели зла
тен медал в стрелба с въздушен 
пистолет. Резултатът па Р.Алск- 
сова гласи: 476,7 кръга /до све
товния рекорд остава само още 
един кръг, а този рекорд държи 
белгиапката Соня Питсмбсрг/.

Па посрещането па юго
славския национален отбор в ае
рогара София се намери и 
председателят па Общинската 
скупщина в Димитровград Нико
ла Стоянов, които посрещна 
югославските спортисти.

Ружица с дирек I ора па "Свобода

новата Олимпиада, която ще се гони резултата па известната 
проведе в Аталанта през 1996 го- паша шампионка по стрелоа 
дина. кълсто ще се опита да до- Ясна Шскарич. Д.С.-А.Т.И Димитровград достойно 

посрещна шампионката Ружица. 
1) конфекция "Свобода", къдсто 
тя работи й беше устроен прием, 
па който директорът на органи
зацията Арсен Тодоров й връчи 
100 000 динара, а колежките й 
предадоха нов костюм, който й

ОКРЪЖИЛ ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ПОРАЖЕНИЕ СЛЕД 7 

ПОБЕДИ
чай. Тазгогодишшт есенен щите, ио след това направи 

поредица от пет последова
телни победи н се нареди в 
средата на табелката. По
следния си мач с ”Продор” 
ог Търпяна игра наравно - 0 
на 0.

ушили специално по този рало- (|,у ,<50ЛСц 
степ повод.

Всичките горепосочени болести се ле
куват с чай подготвен от мащерката. А той се 
приготвя с 2 супени лъжици ситно нарязана 
билка в половин литър вряща вода. Чаят не 
се вари, а се попарва с врящата вода и след 
изстиване запарка та се прецежда и се пие сту
дена по една малка чашка 3-4 пъ ти на ден 

Външно билката лекува зъбобол, като 
се прави гаргара, и пдакнене на устата и съ
що така яко имате възпалена устна лигавица 

Свърбежите по кожата, възпаленията, 
циреите, гнойните рани и пр. се дизинфекци- 
ратс отвара от тази билка

Подготви: Никола Стойнев Цветков

сезон димитроп- 
I радскитс отбори ”Лссн Бал
кански” и ”Пар гизап” /които 
се състезават в Окръжна фут
болна дивизия - Пирот /за
почнаха успешно. ”Асен 
Балкански” наниза седем по-

Както изтъкна и РЛлсксо- 
• юляма заслуга за нейното 

участие в Олимпийските игри в 
Барселона имат ГИД, "Балкан" и редим победи, като за 13611 са-

55 Трябва да се отбележи и 
това , че новата Окръжна 
футболна дивизия - Пирот 
наброява 16 отбора, сред кон
то към по-добр1гге се отнасят 
и димитровградските отбори 
”Асси Балкански” и ”Парти- 
зан” от село Желюша.

др., както и треньорът на пацио- чо последния, осмн но ред 
налпия състав по спортна стрсл- чач с отбора па "Единство” 
ба Мича Миятович и Драго от Пирот с 5:1 и от първо - 
Шобота. Тя също така подчерта, спадна на второ място на та- 
чс в скоро ще трябва да започне 
с подготовка за световното пър
венство през 1993 година и за

белката.
Успешен е и стартът на 

Нар гизап”. Истина в първн- 
ге два кръга гой загуби срс- Д.Ставров

ИЗБИРАМЕ СПОРТИСТ НА 

ГОДИНАТА
М ЗАЩИТА ПА ОКОЛНАТА ( РИДА В ДИМИТРОШ ТАД

ЕДИНСТВЕНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СИСТЕМА Общинската организации па СОФК-а, спортната редакция па 

Царнбрдската радио1телевизия и п-к "Братство” раздвижват ини
циатива в Димитровград да се избере "Спортист на годината”. За 
т ова начинание допринесоха високите завоевания на димитровград
ските спортисти на различни спортни полета, по-точно спечелване 
на златен олимпийски медал в Барселона от димнтровградчанката 
Ружица Алсксопа, какт о и някои други високи постижения на дими
тровградските спортисти.

Н-к "Братство" в следващите броеве ще даде кунонче и всеки 
желагащ може да предлага спортисти за топа засега единствено 
признание на спортисти в града. Купопчстата се предават или из
пращат в Спорт ната редакция на Царпбродеката раднотслсянзпя.

Двама бежанци от Кир ли от95-09 па сто. Систсма/а 
р.пюги по прппппп па ак

Слея доаа неизвестно 
сти и проблеми през юли бе .юпап, по-точно бипши р • 

действие ботпипп от "Юготурбин /пусната
пречиствателната система за рошиха проблема. Тъй като тапа тиня и асрапия (дч 
пречистване па каналната гс, Мидс Бучен и Владимир всжланс па големи ко- 
пода от димитровградската Мапойдович, единият про- личества въздух). Първата

в

ектант, другият инженер от такива система е направена в 
Както е известно тази самото начало са запознати с Толмин (Словения) и с но-

канализация.

Сърбия проекта и достигнатото в казали извънредни резулта
ти. Имайки предвид, че тази 
система в Димитровград с в 
началото на водотсчението 
на Нишава, то значително

единствена в
пречиствателна система за
почна да се строи преди -I реализацията на пречиства- 
голини, по проект на "Юго- /едната система, бягат от 
турбина от Карлопац. Въо- Карлован и се настаняват в 
ръжените събития в бивша Белград,
Ю/ославия прекъснаха ра- обаждат в Димитровград чистотата 
'"1ИТС, по- точно монтажа на със желание да довършат за- Нишава.

почнато. В "Комунален" ра-

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА
се шс допринесе да се запазиоткъдсто

Предлагам за "Спортист на годината”:водата в

уредите. Пастоянияга на душно приемат двамата 
"Комунален" да обезпечи специалисти и като резултат 
недостигащите части както от тяхната работа е пускане 
и специалисти за ло- на пречиствателната систе- 
върти аванс на работата оста- ма. Системата е по принцип 

дълги на биолпгунв и гарантира 
пречистване на канални по-

/Име н презиме/
Предлагащ:

/адрес/

наха доста 
безуспешни. Обаче... Спортистът на годината ще бъде нтбран към края па месец иосмярн,

Сг.Н.
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забаваСаТиРа *

ШИКА ТУРЕН ЕКРАН

Опядъи слезе у Цариброд и баш мииуйсм из 
Строшсну чсшму кига тс ти га сват Гога, смъркал сс, 
йодна номера иогу пред ногу.

- Свате! - изока я.
Ом се обърну и кига ме види, а да сс иасмсйс, а да 

сс зарадуйс, ама на лицето му сс изписа Ьиссла усмивка.
- Кво си сс смъркал, свате? - питуйсм га.
• Ко да не сс смръкнеш: кудс кикво потражиш нема, 

а и ако га има цената има да ти прссслпе. Еве е месени 
тражим шише зейтин и било шиберчък - и нема, па нема! 
Л знам дека нсйс да нема, барем зейгинат и нтиберат ра- 
сту при нас. Лма цената им била ниска, па га кутаю по 
бошетия га... Л я шепне без шибер не могу. Лко га изпи- 
йем без шибер цел дън ми горчиляк по уста, горчи ми и
ЙСДС1ЪСТО И ПИЙС1ЪСТО.

- Оно свате, да знайсш све йе горчиво. Еве я лебъц 
да купим, а он глетав, или препечен, оди йучерашъш йе, 
а продавачката ми каже ютрошъш йе! Е демек Манча 
излапел, не знайе кво йе йутроплпь, а кво йучераншь 
леб... Лма айде да свърнемо у Танипото” на по йедпу, 
та да искарамо горчилякът.

И пойдомо. Улезомо, теби сват Гога ме дьрппу за- ЗЛО КУМЕ, ИЕ ДООДМ II "ПРЛТСТВО” ПГ.МЛ ЧОВЕК У КВО ДЛ ЗАВИЕ ЦИГЛРУ-.
(Карикатуря 1>.11икп.юп) рукаш
плшиискп истогийки - Свате, нийе смо погрешили, това нейе нашата ка-МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ ВОЗИЛА СЕ НА 

РУСКИ ТАНК
вена!

- Гледам, натъкмили 1)у сьглам, па му кажем: ”Море 
нашата йе, ама су 1)у издокарали.”

Окнумо на детето да ни донесе и се зараспраямо:
- Мани свате, не знам докига тека че буде, ама ич га 

не бива. Кудс кикво потражиш, кажу: ”Нсма, блокада 
йе!*' Еве тражи йексери - нема! Тражи бою бабата да ми 
очини ванелуту - нема!

Потражи и дъску - пак нема! - жали ми се сват Гога, 
па ме питуйс - Ти кво мислиш, накво че излезне све това?

- Ни я не знам кво да ти кажем: йедне работс зарад 
блокадутс сигурно !)И нема. Ама йедне Ьи има, ама мутно 
йе време, па тия що продавайу гледайу да вате нещо у 
мутното. Затова кутайу по Ьошетията.

- Да ти 'бем и туя блокаду! Онядън бабата ме испра- 
ти да сой узнем кавену спрсгачку. Тражи, тражи - нема 
нигде! Питува моли, куми - йок, па йок! Върну се при
вечер. Е бсомо и на гарата със Ставрию на по чашку...Ба- 
бата нищо не рече, само ме изгледа е бслото. После 
вечерамо що йе дал бог и рскомо че си легамо. Я се при- 
мъциням къмто бабуту да ми згрсйс колената, а оиа те!)и

одбруси: ’*Да сс урписуйсш и при мене йе блокада!”
- Чак ли га дотам докарамо? - питуйсм га я, а ме на- 

пело нещо да пукнем, ама се уздържам.
- Дотам! - одссчс ядовито сват Гога, и я прегълну

ГОРДОСТ
Един ученик от нашата народност пита баща си: "Та

те, койе йе това слово од бугарскуту азбуку?” /Ъ/. А баща му е 
гордост отговаря: ”Па зар то не знаш? То йе, сине, наше сло
во 1)!”.

През 1944 г. десетина мъже 
от Пресека заминали па фронт 
Месец- дпа по-късно жените им 
решили да ги посетят в Ниш. 
Приготвили нещо за ядене и по 
една дамаджана сливова ракия и 
тръгнали пеш през Бабушница 
и Бела паланка При Цървена 
река ги настигнали руски танко
ве и една от жените, която из
мервала 140 кг вдигнала 
дамаджаната от 5 л. Един танк 
спрял и я взел, но п,й като вътре 
нямало място за толкова дебела 
жено, пашенката яхнала топа и 
весело извикала-

- Пу здавай за Ниш!
Докато пристигнали в 

Ниш, дамаджаната била изпраз
нена, а пашенката, когато сс вър
нала в къщи, надълго и 
нашироко разправяла, че се е во
зила на руски танк за пашата 
свобода!

СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ
Един божичанин, живущ в Германия, дошъл в 

Божица е много пари и се интересувал за откриване на козе- 
ферма някъде по божичките баири. Преди да купи козите до
говорил си пазач на козите, закупил си ливади за косене на 
сено, купил си кърма и съдове за мълзене и подсирване на 
млякото. Мъка била - кошарата: как и кога да я зида, време
то си минава. Помислил се, помислил и решил: ще вземе под 
наем долния етаж на училището за козите, а ученическия 
стол за яретата.

ТАЛАНТИ
Ако някоя българска дума стигне до Горна Лнейна, то 

тя и тук ще си остане. Може да пристигне само до Романов- 
ски мост но не и в Божица! Тук за всяка българска дума 
имат съответна сръбска, а божичани са таланти за чужди 
езици! Защо да си развалят езика?!

миАлександър Дънков
Йордан Миланов

М.ПЕТРОВ

шШЖШШШХ ”ПРИНУДИТЕЛНА” смеят.
Рскомо да платимо, па да си идсмо. Е кига пи дете

то даде смсткуту - у сред дън ми сс сгъвни.
- Чекай бе, дете, да мсйс грешка, нийе испимо само- 

по две рсбийс?
- Нема грешка! Плачайтс, очете у убаву кавсму да 

седите, а да плачатс ко у стару кърчму. Мину тая...
Нема ко: платимо и си пойдсмо.

вяк нл 'ттринум^ 
V. телил"-.

(-НЯ ггр^мумА / 
А/ )\ТелтРДБочУ 
' у АТОЛИ АС4-

пел нвГ ТЮ чивкя/
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С Указ на президента на 
СФРЮ Йосин Броз Тито от 14 
февруари 1975 година издател
ство "Братство” е удостоено е Ор
ден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги 
в областта на информативната и 
графическа дейност и за принос в 
развитието на братството и един
ството между нашите народи и 
народности.
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