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\АКТУАЛНА ТЕМА 0 в 1995 ГОДИНА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИА СЪРБИЯ ОБЕЩАВА:

СТАБИЛЕН ДИНАР И 

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЛЕТНИ 

ОФАНЗИВИ НА 

ВОЙНАТА И МИРА
Каква икономическа поли- . доверието на спестовниците.

води в настоящата Правителството на Републи- 
1995 година? На този въпрос ка Сърбия, в рамките на комне- 
най-ясен отговор даде неотдавна тенциите си, е подела редица 
председателят на правител-' дейности с цел да се продължи с 
ството на Сърбия Мирко Маря- пазарния модел на стопанис- 
нович в експозето си пред ване, който през изтеклата 
народните представители в година даде възможност да се 
Скупщината на Сърбия като направи прелом и да се създават 
между другото набеляза и условия за икономическа ста- 
следните задачи: билност, повишение на произ-
• повишение на паричната ма- водството и подобрение на жиз- 

са, съответно на обществения неното равнище.

& Инак, слсд катао завър
шат с разискванията по 
експозето на председателя 
Марянович народните пре
дставители ще трябва да 
обсъдят още 21 точка от 
дневния ред, сред които са 
и проектозаконът по градо
устройство, пространстве
но планиране н строител
ството. Трябва да се обсъд
ят и въпроси от областта на 
углавното законодател
ство и здравеопазването. 
Голямо интересование пре
дизвика н проектозакона за 
наследството.

тика ще се

Голямата гюрултия около новия мандат на умиротв
орителните сили на световната организация на тер
иторията на бивша Югославия'свърши според 
известната народна поговорка: "Напъна се планината и 
сероди мишка". Сините каски остават в Хърватско и 
РСК, оивша Босна и Херцеговина и БЮР Македония 
почти с непроменена роля, понеже най-новата 

| резолюция на съвета за сигурност на ООН съдржн само 
козмстически промени, които преди всичко са 

| отражение на стремежа на световната дипломация "да 
! даде пример" на страните в югоконфлнкта, че и наи- 

§ радикалните искания може да се помирят с компромис, 
а много по-малко са конкретна крачка към мирната 
развръзка на кризата. Освен това все още не е известно 
какво от тази резолюция ще заживее на практика, 
особено в Хърватско, тъй като най-новият документ на 

1 Обединените нации трябва да встъпи в сила* след 20 
; април. Дотогава съпредседателят на Международната 
; конференция за оивша Югославия Торвалд 
- Столтенбе^1г трябва да^убедн хърватския държавен 

връх и сърбите от Репуолика Сръбска Крайна да пр
иемат изцяло документа на ООН, а техните становища 
и по-нататък са непримирими. Хърватското 
върховнищво настоява да се засили ролята на 
международните сили в опазването на териториалния 
интегритет и суверенитета на Хърватско "в 
международно признатите й граници", докато лидерите 
на сърбите от РСК категорично заявяват, че никакви 
международни резолюции не могат да ги набутат в 
обятията на хърватската държава 
нататъшни преговори "между две равноправни 
страни". Само в този контекст те виждат ролята на 
умиротворителните сили, а техната решимост получава 
подкрепа от босненските сърби, за което 
свидетелствува и изявлението на Радован Караджич, че 
Република Сръбска и Република Сръбска Крайна 
вършат подготовка за формиране на федерация на тези . 
две сръбски държави. Следователно, продължаването 
на преговорите между Хърватско и РСК по 
икономическите въпроси остава да бъде единствената 
реална основа за изграждане па началното доверие,

| което един ден може би ще прерастне във 
[ фундаментално условие за политическото решение на 

конфликта в Хърватско. Ясно е обаче, че този ден все 
I още е далече.

ваяни думи, но имаше и негиране 
от страна на някои опозиционни 
партии. Клубовете на парла
ментарното мнозинство дадоха 
пълна подкрепа на експозето, но 
някои народни представители 
порицаваха всичко осъщес
твено.

;
>

И на поредните две сесии на 
Скупщината на Сърбия про
дължиха разискванията по екс
позето. Имаше и случаи да се 
разисква и по теми. които нямат 
нищо общо с него. Както и досе
га - предимство в отрицателните 
тонове имаха представители на 
Сърбската радикална партия и 
др.. които просто казано отри
чаха всичко постигнато през из
теклата година и се надпре
варваха кой по-големи неистини 
и нелепости ще изнесе, не иска
йки да вземат в предвид нито за 
миг при какви обстоятелства 
Мирко Марянович и неговият 
екип са поели кормилото.

На няколко пъти и пред
седателят на правителството на 
Сърбия Марянович. който сле
деше няколко сесии, както и рес
орни министри, даваха отговори 
на изнесените въпроси И твър
дения.

п настояват за по-

Сред приоритетни задачи 
занапред правителството е 
набелязало: опазване стабил
ността на цените, осуетяване на 
сивата икономика,’ обезпеча
ване на първично селскосто
панско производство и насърче
ние на стопанския ръст и 
развитието.

В разискванията по експо
зето на председателя на прави
телството на Сърбия Мирко 
Марянович се чуха много пох-

продукт и производството,
• спазване на бюджетната дист 

цмплина на всички равнища и 
премахване на каквито и да 
било бюджетни дефицити,

• продължаване на политика 
на стабилен динар,

• максимална подкрепа на из
носа и валутния прилив при 
едновременно селективно 
ограничаване на вноса,

• свободно формиране на цени
хте на произведения и услуги, 
освен в явния сектор и ярко 
монополистичните области,

• свободно формиране на зара- 
ботките, като при това същи
те се изплащат изключител
но от реални източници, воде
йки сметка заплатите да не 
станат генератор на инфла*

. ЦИЯ,
• подкрепа на всички дейности 

С цел да спре спадането на 
производството. Средства за 
финансиране на тези дейнос
ти ще сс обезпечват от върна
тите кредити, както и от кре
дитите, кои г ще се издават на

' базата на държавни депози
ти в деловите банки, а ще се 
пласират преди всичко в се
лското стопанство и промиш
леността и да се дава

• подкрепа на процеса на 
структурално приспособя
ване и санацил на банките. 
Последните трябва да станат 
истински депозити финансо
ви институции, ползващи се с

Обстановката в бивша Босна и Херцеговина в най- 
къси черти може да се опише като пролетна надпревара 
между войната и мира. Военната опция, съживена ог 
мюсюлманската офанзива, засега "осъществява " много

* по-конкретни резултати: зимното примирие, крайният
* срок на което е 30 април, е погребано предсрочно. 

Й Световната дипломация сега се опитна да върне
воюващите страни в преговорителния процес и за целта 
е предприела интензивна активност, коя го много повече 

с "количество", отколкото с качество.

0 изявление: на ДИРЕКТОРА на съюзния завод 
"СТАТИСТИКА"

ЦЕНИТЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ 
НА ПРЕДИШНО НИВОсе отличава

Получава се впечатлението, че международната акция 
по уреждане на босненския конфликт с политически 
средства само тъпче на мястото си и никак не успява да 
намери пролука през голя ма га сложност на положен
ието. Контактната група все по-често сс събира, нейни 
представители посещават столиците на при* 
влиятелните държави в света, дохаждат, отиват и 
отново дохаждат в Белград, Загреб и Сараево и накрая 
всичко свършва с познатото декларативно съгласие: 
планът на Контактната група за Босна е единствената 
реална основа за мирно преодоляване на босненския 
конфликт. А това, разбира сс, съвсем не е достъгчно за 
истинско доближаване до мира. Мнозина от ония, конто 
имат възможност да видят какво се гОтпи в голямата 
кухня, оптимистично твърдят, че кризата в бивша 
Югославия ще бъде потушена през тази, а най-късно 
през идната година, но действителното състояние на 
нещата много повече е на страната на песимистите: ни 
мир, ни война за дълги години.

Директорът на съюзния статистически завод м-р 
Милонан Жннкович заяви.,тези дни, че н края на март 
станал същевременно удар и върху динара н върху цен
ите, като подчерта, чс цените непременно ще се върнат на
предишно равнище. §

Правителството па Сърбия взема мерки та.всички | 
които са затворили магазини, правили опис и повишавали | 
цените, сега тези цени да върнат на ниво преди "ннцн- * 
дентннте" дни - споделя Жнвкович. Той е добавил, чс това 
решение с валидно за цяла СР Югославия, сочейки че 
правителствата на Сърбия и Черна гора имат пълномощия 
посредством своигс инспекционни органи и но друг начин 
да упражняват контрол и да'установят дали цените са 
върнати "назад" или не.

В съюзния статистически завод считат, чс през април 
ще бъдат регнегриранн спмб договорените 1101111111С1111Л па | 
цените - на тютюна и електрическия ток, тъй като няма | 
оправдание и други цеин да бъдат повишени. |

/Танюг/
К.Г.
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МОЖЕ ДА БЪДЕ 

"НАЧИН ИА ЖИВЕЕНЕ"

|:рч ДИКТАТИ, НАТИСК И 
ИЗНУДВАНЕ Й 1У1ЕЖДУ- 

НАРОДИ ИТ Е ОТ I IОI НЕЙИЯ.11 ПРЕЗИДЕНСКИТЕ 113 
НОРИ 111.11 франция, конто 
1ЦС СС СЪСТОЯТ 1111 23 
ще участват девет канди
дата'. Иай-големи фаворити 
за президентския поет са 

на Париж Жак Ши- 
рак, председателят нл френ
ското правителство едуар 
Нлладнр и кандидатът на 
френските социалисти Лпо
вел Жоспен.

И САМО 3000 ОТ ОБЩО 35 
000 войника, конто участ
ват в турската военна опера
ция в северната част на Ирак 
тези дни са изтеглени от 
иракска територия. По този 
начин турското правител
ство се опитало да аморти
зира острите критики и осъ
ди, конто световната обще
ственост отправя към Тур
ция. Турската премнерка 
Тансу Чплър заявила, че 
нейното правителство не се 
отказва от военното решение 
за кюрдския проблем й "ако 
се 'наложи, ние пак ще 
навлезем в северен Ирак".

-НОВ НЕСЛАВЕН РЕКОРД 
„ е отбелязал американският 

долар на борсата в Токио: I 
долар се обменя срещу 
30,15 йена. От началото 
годината стойността на 
американската валута е 
спаднала с 13 процента но 
отношение на йена и с 11 на 
сто по отношение на герман
ската марка. Японските фи
нансови експерти обвиняват 
американската администра
ция, че нека "да задуши све
та със зелените си банк
ноти". Американците обаче 
смятат, че става дума за 
краткотрайна слабост, а не 
за криза на долара.

-НАМАЛЯВАНЕ НА НА 
■ПРЕЖЕНИЕТО В ЕГЕЯ е 

основната цел на най-новата 
американска мисия в югоиз
точната част на Европа. 
Помощникът на американ
ския държавен секретар по 
европейските въпроси Ри
чард Холбрук предал на 
гръцките ръководители пис
мо от Бил Клинтън и изтък
нал, че "Вашингтон смята 
областта от Виена до Тур
ция за единно пространство, 
в което Гърция има специ
ална роля". Гърция и Т>ф- 
ция са членки на НАТО, 
намират се в опасно съсед
ство и затова трябва да съ
трудничат, като започнат от 
взаимните си проблеми, зая
вил Холбрук.
АЛБЕРТО ФУДЖИМОРИ е 

■осъществил убедителна 
победа на президенските 
избори в Перу и още един 
мандат ще прекара на прези
дентския пост. Бившият 
генерален секретар на ООН 
Перез де Кеуляр обяснил 
изборното си поражение с 
"несоътветните условил за 
предизборна кампания". 
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛ- 

■ ЕГАЦИЯ ОТ ИТАЛИЯ, 
оглавявана от члена на ръ
ководството на Демократич
ната партия на италианска-

лприл голямо значение на 
последовател’пия придава

ао спазюн® пп,'1ри1щипите за рай®’ 
припка, независимост и ненамеса пъп 
вътрешните работи на ЬРУГИСТР*"М:
поаатепната 1сиТпо<л1?тикаСз™мжр

очакна от КНР, която е афирмиран 
фактор на мира л снета и постоянна 
членка о Съвета за сигурност на 
ООН. със силата нп международния
си авторитет да се бори против 
политиката ни диктати, натиск и 
изнудване н международните отно
шения, чиято няй-грубя манифес
тация ся икономическите санкции 
против СР Югославия.

' Председателят на Сърбил и 
китайският шшепремиер единоду
шно констатираха, че е необходимо 
още по-пнтеизипно развитие на 
югЪслапско-китайСкитс отношения. 
|)1.а пръзка с кризата в бшипа СФI Ю

Слободии Милошсвич и 
Чисн Чичен констатирам!, чс с 
необходимо още по-интен
зивно сътрудничество между 
С1ЧО н К1ГР - Планът на Кон- 

гпупп е реална осно- 
бхиатно решение на 
Бн\ - Всестранен 

становища но най-

Съвместна акция •иБ^га- пред ^“^абав.ющ^^ваие
Р^ЙЧ5^«ТО«|й-2?с1|МИИИтв и за възстаио-
нред дунавската комисия т ВЯванс на нормалните икономи

на ООН да удовлетвори иска-
Международните санкции Вцята. на балканските страни за 

против нашата страна стават все компенсиране на шегите от
но-испоиосими не само за югоембаргото, които вече
Съюзна република Югославия и възле3наха на няко лко мили-
нейните федерални единици арда щатски долара. И в София, 
Сърбия и Черна гора, но и за ивдТИНа се оценява, че посещен- 
съедните държави и страните от иет0 на Папуляс в България е 
по-широкото европейско окръ- 
жениа Затова и от тези страни 
всс по-често идват инициативи 
за премахване на югоембаргото, 
основният девиз на които с: 
международната блокада на 
СРЮ не може да се приеме като 
начин на живеене.

•Тези дни, по време на 
официалната визита на гръцкия 
външен министър Каролос 
Папуляс в София, България и 
Гърция направиха договор да 
подемат съвместна акция по 
премахване на югоембаргото, 
което нанесе и продължава да 
нанася големи щети и на тези две 
балкански страни. Анализи
райки резултатите на най-новия 
българо-гръцки диалог на 
високо равнище, гръцките 
медии подчертават предложе
нието на Папуляс до Конферен
цията на страните от Черном
орския регион, която наскоро 
трябва да заседава в Атина, да се 
проведе отделна сесия, на която 
държавите от този регион да 
обсъдят проект на съвместна 
акция по премахване на меж
дународните санкции. В този ко
нтекст се привеждат думите на 
шефа на българската дипло
мация Георги Пирински, че 
премахването на санкциите не 
може да се отлага безкрайно и 
че югоембаргото не може да се 
приеме като начин на живеене.
Страните от региона трябва да 
настояват упорито и енергично

кметът

тактиатаг 
па за вссо 
кризата п 
обмен па 
важните международни въп
роси па китпй-

ПЪ II111011
Подпредседателят 

ското правителство и 
министър нп Китайската нп родна 
република Миси Чичен напрани 
официално посещение оСъюзна реп
ублика Югославия, п рамките на 
което се срещна и поли разговори с 
председателя нп Сърбил Слободии 
Милошсвич, председателя на и 
Зоран Лилнч. съюзния министър нп 
външните работи Владислав Иопп- 
новнч и ръководството нп Черна 
гора. Югославско-китайският диа*

още една голяма крачка към 
създаването на много по-тесни 
връзки между балканските 
страни.

•Още една европейска 
инициатива,за премахване на 
югоембаргото тези дни трябва 
да бъде изпратена до Съвета за 
сигурност на ООН. България, 
Унгария и Украйна предложиха 

Дунавската комисия, която 
заседава в унгарската столица 
Будапеща да гласува документ 
във формата на официална ини
циатива на тази асоциация за 
премахване ъа санкциите на 
Обединените нации против СР 
Югославия. Една от най-важ
ните съставки на инициативата 
трябва да бъде опростяването на 
процедурата за минаване на 
кораби по Дунава през юго
славска територия. Седем 
страни-членки на Дунавската 
комисия - Словакия, Унгария, 
Югославия, България, Румъния, 
Украйна и Русия - са съгласни, 
че премахването на югоем
баргото е насъщна необходи
мост както за мира в бивша 
СФРЮ, така и за икономическ
ите отношения в региона, и са 
готови да подкрепят българо- 
унгарско-украйнинското пред
ложение. Осмата страна-членка, 
Австрия, не проявява такава 
готовност, но нейните предста
вители не отричат, че е не
обходимо спешно разрешаване 
на някои важни въпроси във 
връзка с транспорта по Дунава. 
Доколкото се постигне обшо 
съгласие на страните-членки на 
дунавската комисия, от пле
нарната сесия на тази европей
ска асоциация ще бъде изпра
тена инициатива за вдигане на 
югоембаргото.

па

лог на високо равнище в Белград 
премина в приятелска и конструк
тивна атмосфера, която събеседн
иците от двете страни направ 
всестранен обмен на мнени 
становища по най-важните въпроси 
на двустранното сътрудничество, 
кризата в бивша Югославия и 
международните отношения.

Сърбия и СР Югославия уважа- 
ооективните становища на 

Китай относно югославската криза 
и китайското застъпване за мирна 
развръзка - изтъкна Слободан 
Милошевич в разговора си с китай
ския външен министър и добави, че 
гражданите на нашата страна се 
радват на стопанските и други успе
хи на китайския народ. СР Югосла-

те съвместно оцениха, че планът на 
Контактната група за Босна е реална 
основа за всеобхватно решение на 
конфикта в БиХ. Чичен заяви че 
Китай'оказва пълна подкрепа на 
усилията и политиката на СР 
Югославия за възстановяване на 
мира на югославските простори и 
пълна нормализация на отношени
ята в региона и добави, че междуна
родните санкции против нашата 
страна трябва да бъдат премахнати.

И в разговора на пр 
СРЮ ЗоранДилич с Ч

о оеше оценено, че решението 
за конфликта в БиХ може да се 
намери само чрез равноправно тр
етиране на всичкистрани и директни 
преговори между тях.

иха 
я и

ват

едседателя на 
иен Чичен съ

вмести

° ТЕАТРИТЕ ОТ НИШ И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪЗОБНОВЯВАТ ТРАДИЦИ
ОННОТО СИ СЪТРУДНИЧЕСТВО

"НИЕ, БЪЛГАРИТЕ" НА 

СЦЕНАТА В НИШ
•В първата седмица на

април министърът на външните 
работи на Република България 
Iеорги Пирински направи

С комедията па Христо Бойчев и Иван 
Кулеков, която е остра сатира па съ
временна България, драматично- 
музикалният театър ''Константин Кисимов" 
ще се представи па нишките любители па 
театралното изкуство па 21 април т.г.

Градовете Ниш/Сърбил, СРЮ/ и Велико Търново 
/Република България/ дълги години поддържат ку
лтурни и други взаимни връзки, а най-силното звено 
на тези връзки е двадесетгодишното сътрудничество 
между нишкия Народен театър и драматично- 
музикалния театър “Константин Кисимов" от истор
ическата столица на България. Международните 
^санкции против СР Югославия прекратиха това 
сътрудничество за две-три години, но тази пролет то 
отново тръгна по пътеките на старата си слава. След 
разговорите на ръководствата на двата театри в Ниш 
и Велико Търново, по време на които е направен 
договор за по-нататъшно сътрудничество, колективът 
на нишкия Народен, театър към края на март се 
представи на театралната публика във Велико 
рново с драмата на Александар Попович "Развойният 
път на Боро Шнайдер". I

Посрещнати във Велико Търново

театър “Константин Кисимов".* 
Ниш на 2 1 а ,, които ще дойдат в

"рил т.г. На сцената в Народния театър 
гостите от България ще се представят с "Ние, 
българите“, комедия от Христо Бойчев и Иван Куле-’ 
ков, която е "остра сатира на съвременна България с 
нейните партии, партийни дейци, с далаверите около 
I еституцията и Демокрацията, с лъжите на медиите 
с: обедняването на пенсионерите и забогатяването на 
Циганите, с борбата за хляба на малкия човечец от 
народа, с тревогите, на интелигенцията за 
българската нация, с... хилядите проблеми на 
обществото . Постановчик е Сава Димитров а 
изпълнитади на главните роли са Алеко Атанасов

Тъй като темата на комедията е изключително 
и У 1,ас’ колективът на нишкия Народен 

театър е уверен, че любителите на театралното 
изкуство в Ниш ще посрещнат представлението на

Велико Търново с голям инте^с и
внимание, В стремежа си да бъдат добри домакини 
членовете на нишкия театър, разчитат и „а големия
^1бЪЛГарИ0т§°силегРадск“ и Царибродскижрай 
които живеят в Ниш, понеже за тях гостуван^о на' 
великотърнобския театър е хубава възможност да 
усановят духовна връзка с родината на своите предци;

К.Георгнев

двудневно официално посеще
ние в Германия. Пред. събеседн
иците си в Бон, Пирински се 
застъпил за незабавно премах
ване на международните санк
ции против СР Югославия 
крачка по крачка“. В интервю 

на в-к “Хенделсблат" шефът на 
българската дипломация изтък
нал, че България подкрепя уси
лията на Контактната група да 
реализира мирния план за 
бивша Босна и Херцеговина й 
подчертал, че същевременно е 
необходимо да продължат 
преговорите на европейско и 
билатерално равнище, за да се 
съгласуват становищата и да се 
постигне договор за премахване
попСаНлЦиите против Югос
лавия. Оценявайки санкциите 
като твъ рде сложен проблем",
Жнс*и пРедУпредил, че 
запазването на югоембаргото за 
по-дълго време може да предиз
вика нови комплцкапии.

та левица и подпредседател 
па Парламентарната ск> и 
щипа на ЕС Пйсро Фасппо, 
тези дни беше на посещение 
в СР Югославия. Италиан
ските парламентаристи бя
ха приети.от председателя 
на Съвета за външнополи
тически отношения при Съ
вета па гражданите в Скуп
щината ца СР Югославия 
Борисав Иович.

■ КЛАУС КИНКЕЛ, външен 
министър на Германия тези 
дни пребивава на офици
ално посещение в БЮР 
Македония. Т

Тъ-

като стари
приятели и удовлетворени от големия интерес и 
ласкавите оценки за представлението им, нишките 
актьори сега се готвят да бъдат успешни и любезни 
домакини на колегите си от драматично-музикалния

ова е първото 
посещение на шефа на 
германската дипломация в 
Македония след нейното 
отделяне от Югославия.

о ЕрятстВо 15 АПРИЛ 1995 г.



• д ^тБОР"7!аТ!п<?1В*БОСП ТЕГРАД ° И3 дейността на местните ОБЩОНСТИ в босилеградска общинаНА

СЛЕД ИЗБОРА В АКЦИЯНОВ СЕКРЕТАР 

И ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТА

След няколкогодишно бездействуване, ното в Босилеград - подчерта Анастасов, 
метната общност в село Рибарци, през наето- В програмта за работа през настоящата 
ящата година е запланувала лнюжество актив- година, местната оощонст Рибарци. според 
пости в областта на комунално-битовото йзгра- думите на Анастасов, запланували и други 
ждане. I ова и беше повод да разговаряме с ново- активности, обаче тяхната реализация не зависи 

След даденото съглсие от страна на Главния отбои на из0Рания председател на Скупщината на мест- от активносттта на местната общност. Трябва да
Гз април тази3годинаГзайов секретар МаЛК° ^ "а ДраГ°ВИЩИЦа'

единодушно избра Владимир Стоименов, първоначелен учител п о повечет? активности, преди всичко ще -Това мостче ще ползуват над 11 домакинства,
босилеградското основно училище. На заседанието бе ппмет и [.V*?м0 няколко.Д1ланираме да прочистиме които сега ползуват главния мост, който про- 
Правилник за работа на Изпълнителния отбор, който е съглягутн махленските пътища а пътя към "Падинье", дължава пътя им с окло 1500 метра. Всъщност 
с Устава на Социалистическата партия на Сърбия. С този важен ™ г?еВЦИ ’ Рамадье и Теловци"; на места тук и сега има мостче, обаче то е дървено и пре- 
партиен документ по-определено се утвърждават задачите полята 1™^ва 11 да ги РазшиРиме- защото когато ги друхване. Затова сме на мнение да го подменим с 
и отговорността на изпълнителния отбор, като изпълнително тяло пРббивахме останаха тесни. За целта вече сме желязно. От компетентните в Общината пояс- 
на Общинския отбор. предприели съответни мерки: обезпечихме нефт, кахме да ни обезпечат релси, а останалото е наша

В продължение на заседанието членовете на Изпълнителния напРавихме договор за наше участие с работа грижа - добави Владимир Анастасов, 
отбор на 00 на СПС в Босилеград, в подготовка на поредното УРеаихме всички имуществено-правови въпроси. Съгласно Закона за териториална орга- 
заседание на Общинския отбор, обсъдиха и повече доуги въпппги ^ годишната програма за работа сме низираност и локално управление и решението на 
за които свое мнение трябва да дадат членовете на^Обшт гк-пя набелязалп да уредим и селските гробища, както Общинската скупщина, на неотдавна прове- 
отбор. Между другото предмет на разискване бе Правилник за !!!! очистим теРепа изпод низкотоковата мрежа, делото събрание на избирателите бе учредена 
работа на Общинския отбор, оперативна ппогпям", ™ И1за тази активност вечесме направил,, съотоетен нова Скупщина оУ 6 души. За председател е 
предстоящата работа,-финансовия отчет за мпнапятз^п Фпнянгпп йоговоР и тези дни ще проведем първите акции, избран Владимир Анастасов, а за членове: Бошко 
пкн за настоящата^делова!толина,Гет за мнщла-та и финансов Времето е добро и подходящо за работа. За Андонов, Никола Стоичков, Арса Зарев, Борис 

Председателят^ на птРКп„ т ГПГ чистене на мрежата, ще повикаме и специалисти Гелев и Любомир Сотиров.
Ннкола^румсш! запозн^членоветенаТЙпъл^итйпш!^отбор^реин °-Т ТРУД0ВаТЗ ^,ШИца "" ^ктроразпределптел-
ението на Общинския съд и Окръжния съд за връщане на Калинка -___________________________ __________________________ ’ _______________.______ -
1 лигорова на работа и с всички други решения във връзка с този
Няколкогодишен проблем. В разсикванията повече от членовете на . • ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ I! ДИМИТРОВ ГРАД ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА 
1Ш подчертаха, че сега вече, след като са създадени нежелателни ^
разходи и след като вече няма друга възможност, единствената 
възможност е да се обезпечат нужните средства, които да се дадът 
на Глигррова и да се предприемат мерки за регулиране на работно 
място. При това още веднаж бе констатирано, че главен и най-голям 
виновник з& този проблем е самият председател да Общинския
отбор Никола Крумов, КОЙТО в разрешаването на въпроса не се Макар че материалното поло- ври 135 динара или само 47 на сто от данни, а това са пощата, митницата,
отбор^Просто6 казано “след^ато'шде"в началото'сан^равенм “ЖинТГ и&Гв ”Т"п& заключения щаОСС

,Р' Р^СТО казано,, след като още в началото са направени, страната през 1994 е подобрено в така, че средната заплата в релУб- между другото се констатира, че
редица пропуски, той всичко е решавал самостоятелно и сега сравнение с 1993, все пак полжен- ликатаебила260,авобщината 146 стопанството в общината се намира 
Организацията е оставил пред свършен факт - финансово блокирал ието все още е трудно и обусловено динара. Но и това не е допринело в много трудно, дори критично 
работата й. ' от блокадата, недостиг на енергия и нивото на заплатите в Димитро- положение, че заплатите са на ниво

суровини, което представлява вградскаобщинавсравнениесъс 189 на най-ниските или под тях, а някои 
непреодолимо препяствие за общини в републиката да се мръдне изобщо не получават заплати. В 
нормална работа на стопанството в от, 16 място и то гледано отзад, предприятията няма нови програми, 
общината. Това е констатирано на Значи, току що не сме пипнали а кадровата способност не задовол- 
неотдавна проведеното заседание на дъното! ява. Синдикатът търси от ръковод-
общниския синдикален съвет. За съжаление има и такива-пред- ствата на предприятиятията да се

Анализирайки личните доходи приятия в общината,в които заетите обърне по-голямо внимание 
през'миналата година, общинският с месеци не получават заплати, което производството, което е независимо 
синдикален съвет (ОСС) констатира, иМа големи последици върху егзи- от вносни суровини. За по-успешно 
че средено най-високи заплати през стенцията на заетите и техните стопанисване е необходимо кадрово 
миналата година са имали заетите в семейства. Тези пък, които са дали засилване, увеличаване на пропе
ел ектростопанството 443 динара, заплати без да заплатят данъци и водството и подобряване матери- 
На второ място са тези в "Балкан“ - други облагания върху заплатите, алното положение на заетите Г1ро- 
370 динара, след това в също имат проблеми, тъй като тези мените в правилниците за дисци- 
"Комуналац" - 271 динара, в месеци на заетите не се записват За плинарна отговорност с цел да се
■ Мета лац“-235 динара, в "Пекара” трудов стаж, за пенсии, нямат право застрашават заетите не е път за 
- 225, в ГИД - 156, "Градня" - 104, на пари за болнични отсъствия, на 
“Сточар“ - 110, “Свобода“ - 72 и детски добавъчни.
"Циле“ - 70 динара. "Циле“.

Що се отанася до обществените
На заседанието на изпълни- работата си, необходимо е комп- дейности, най-високи заплати 

телиия отбор на общинската лексно съблюдаване на информа- 1994 година са имали заетите в
ппгянизаиия на СПС в Димитро- тивнитесредства, в това число Радио инския съд - средно по 334 динара, тавили търсените 
вград. състояло се на 12 март т.г. са Ниш -Предаването на български след това във Ветеринарнатастаншш 
доминирали две съществени неща: език, ТВ журнала, в-к Братство . - 308 динара, в Здравния допм --90 
формиране на Окръжен отбор на При това е решено да се сформира динара, гимназията - 281 динара.
СПС и предлагане на неговите работна група, която ще обсъди общината - 279 динара, основното - 
членовн и разглеждане концепциите въпроса за информативната дейност училище - 255 динара, след тях е 
на организиране на информативните и. информативните средства, като домът за стари и пенсионери - 2о1 
гпелта в общината предложи съответна концепция и се динара, републиканското управла-

Р то ни осведоми пред- опита да даде предложение за обща ние за приходи - 228 динара и т.н.
геват^яГна Общинския отбор на рационализация Предивсичкокасае Ако пък се направи сравнение с 
ГПГ Лоа" н То “ в ход е се за такова организиране, което личните доходи в републиката,СПС Драган а-олев, »„„Кпг- шеотговори на сегашния съотношениетоеследното:средната формирането на Окръжен отбор на най-до«1ре ще отговори .<а сега.шия „оември и декември
СПС за Пиротски окръг. Досега момент на информиране миналата1 Г0ДИ1|а Република
главно са действували Окръжен съ- гражданите Сърбия е била 244 динара, а п общи-
вет, имащ преди всичко координн- Ст.Н. дата през номери 115, а през декем-
ращо действие, докато новите 
органи ще бъдат междинни звена 
между Главния отбор и общинските 
отбори, които ще се гр 
обществено - политечекия 
окръзите.Създаването на окръжи и отбори
ще допринесе за изравняване 
дейността на СПС в общините, ще 
сп>действуват за координиране и 
заемане на общи становища ло 

жизненотрелтящи проблеми 
на окръга. В тази насока е дого
ворено Пиротска община да има 15, 
а всички останали общини: Бабу- 
шница, Димитровград и Бела 
Паланка 15 членове, или общо 
Окръжният .отбор на СПС за 
Пиротски окръг ще има общо 29, а 
Изпълнителният му отбор - 11 
членове. За да се запази па рит 
сила и мощ, тъй като от Пи{ 
началника на окръга, то останалите 
общини ще излъчат лреседателя на 
Окръжния отбор. Мандатът му 
продължи около година и половина, 
относно до следващия конгрес на 
СПС. Тази функция е платена.

Вторият въпрос, вър*у.който 
Изпълнителния отбор на СПС е 
разискивал, се отнася до новия конц- 
епт на организиране на инфор
мативни средства в общината. С 
оглед, че в Димитровград понасто
ящем експериментално работи 
Радио Цариброд, а ТВ Цариброд 
трябва наскоро да преустанови

М.Я.

БЛИЗО ДО ДЪНОТО

м.я.

<• ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА СПС ДИМИ 
ТРОВГРАД КЪМ

ФОРМИРАНЕ НА 

ОКРЪЖЕН ОТБОР
НА СПС разрешаване на натрупалите се 

Такъв е случаят в проблеми, се казва между другото в 
заклоюченията на Общинския 

На заседанието е изтъкнато, че синдикален съвет в Димитровград, 
със своите заплати отскачат най-през

оощ- много тъкмо тези, конто не са дос- 
от синдиката А.Т.

0 ДИМИТРОВГРАД

УРЕЖДАНЕ НА КАНАЛА

• В С. МЛЕКОМИИЦИижат за 
живот в ияНА ЕДНА ФУНКЦ1 

ДВАМА ДУН1И
С обоецование, чс не са. доволни от работата па ръководството а 

местната си общност, неотдавна 2 1 гражданин на с. Млскомннци (има 
около 170 възрастни граждани) пропели събрание, освободили от 
длъжност актуалното ръководство и избрали ново. За председател на 
Скупщината избран Ангел Илиев, а за председател па Съвета Иван 
Богословов.- Не се касае за никакво недоволствие на населението от ръ- 
коаодството, но за лични амбиции и за нелегално свикано събрание, 
казва Петър Пасен, когото присъстауващите па посоченото събрание 
"освободили" от длъжността председател 11а Скупщината на МО,

- В протокола се казва, че пъп росното събраннссаикал 11авле Арсоа, 
отборник в Общинската скупщина а Босилеград. Установихме, чс топа 
не е точно й мисли че това е причина решението да сс анулира, казва 
Никола Савов, секретар па ОС в Босилеград.

-рова е аторото поред събрание н Босилеградска община от Нова 
година насам, па което присъствуоащи граждани освобождава ли от 
длъжност едно и избирали друго ръководство. Преди един месец 44 
души от 498-те пълнолетни граждани в с. I ложис освободили от 
длъжност ръководството в местната общност и "избрали ново. 
Считайки, че нямало мнозинство и че "двама царе ие могат наедно да 
царуват", едно число гложани Потърсили секрета ря на ОС в Босилеград 
да анулира решението. Той направил това "понеже на събранието не 
присъствували най-малко 10 на сто от общото число пълповрели 
граждани", както това предвиждат законопредмисанилтп.

всички

След реконструкция па Строшена чешма и след като времето 
•сгана по-топло, продължиха работите върху уреждане на канала 
от чешмата до реката. 11 момента "Кому па лац ' урежда стените на 
канала на местата, където са срутени зидовете. След това дъното 
ще бъде обложено с плочи, както вече е направено от чешмата до 
първото и единствено автентично останало мостче през канала. 
Плочите са набавени от Сенокос - свалени са от покриви на кошари 
или къщи. В замяна за плочите "Кому па лац“ на собствениците е 
обезпечил керимиди. Когато бъде завршена тази част предстои 
уреждане и на канала от чешмата нагоре, покрай каптажа на 
Строшена чешма. Ако се уреди и ширината, тогава тази част ог 
града, с така нараченитс гръцки,зданщГ има шанс да стане най- 
привлекателния кът в Димитровград.

Средствата за предвидените работи обезпечава Общинската 
скупщина. 'ч

ет на
рот е

ше

В.1>. АХ
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1ЕБНБ И ТУБЕРКОЛОЗА I А
№..ш-чгга&аятж !пити сиидсмиоложки' '""в'1”,л3ахп|)нс11, йуцолозатл. Н 1>^ кранта имаше ^

нита не е сигурни, ки.ми'Д1' заболяваии от бмши“■*• иад,|ертае, казва I

'" в ««см,,, *•    «й ййя; ^5&кдяжййдак ‘

^”Е“ЕН=|=Н ка=?а5| 

5Е51»в: йавн5йЕ1
оттам, че през легиите месени наминалата голи началотона гори и* тош| ПОЖ)ЖОНИС . не идват 
.... ма тсш|Т0|1шт1 на окръга имаше уцели юпо туберкулоза. К а в1)Трешни заболя-
чпело случим па лизент^ин. жьлтепина и за «ХоТс^ли.ГГБ^илв^ад вече трета

"'"•ЦКмиоГЖлли......и има на дихателните годила и засега
пътища. кална Захарий ^'гр.окна фа^та. е грижа и бо|Лш9^»У ^ 'ц° в това отношение 
Гт,'о ?р^ЖоВ^тспешни мерки. . ^ §
МЯСТО са чренннте заразителни заболонаиия.

ИШМШР"“"*
НЕПОНОСИМАТА ТЕЖЕС1

И А НЕЧИСТАТА СЬВЕС!
шчца. значи ли упеличапиив наХубаво да се назорават лошите

.» връзки С "ОЛОЖ— и; вдарското

" Дея?ГеТТе'този шХ'шеаГр»и трудно. 11е заради топа. чо проблем-, 
ите на малцинството са особено сложни. Касае се просто за липса 111

българското малцинство, ако претендираме па„™Т,Ппгто п ,бимотното демократична Югославия, която да заемо достойно място я обществото,
"а "ЖвезГтова в новите политически отно1пення. конто |||1ста|тм1 " 
Европа и на Балканите след папала на комушома. ^

българската нация като цялост, и второ. за ,°™„7

политически престрелки под маската на "... аргументите, Д° 
дошла съвременната етнология." Иначе, считам че омразата в един е ор
е признак на интелектуална слабост. __ гп

Съмнявам се. че с аргументите на етнологията може да сс даде 
отговор на един конкретен политически проблем, кикъвто е нашият, но 
нямам нищо против и така да се разглежда проблемът. ак° ^ова 
разглеждане наидтцна уважава научните аргумент Итсистирам обаче 
на факта, че в нашата досегашна практика науката, беше слугиня . 
политиката. Ако "съвременната етнология 1 си служи с методите на 
съвременната идеология, тогава и етнологията ще сподели съдОатд на 
току-що пропадналата идеология.

М-р Колев . дефинира 
САМО НАИМЕНОВАНИЕ. СА!

I ос ТБ И ГР А I« и ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА "СУШАРА
ПАЗАРЪТ ДИКТУВА ПРОИЗВОДСТВОТО

недоимъкът на нефт, до
с л0Йд

въглиша и пр, а от друга странастепен поскъпва производството, 
организираност, пестене и шедра ггомош на■Злравйе" от Лесковац, успяхме успешно да приключим
деловата 1994 голина - подчерта Андонов.

В трудовата единица “Сушара“ в Босилеград, в съ 
действие с ДЦ "Здраейе" от Лесковац. са изготвили и 
съответна програма за работа на босилеградската 
сушара през настоящата делова година. В нея е 
запланувано производство на над 200 тона сушени 
плодове. Обаче както подчерта Андонов, в програмата
за разлика от миналогодишната еза планува но понечела
се преработват кромид, лащърняк. а по-малко моркови. 
На това ги насочват пазарните отношения.

• Миналогодишният производствен план

настои игата година запланувано производ
ство от над 200 тона. Средната заплата 
възлиза па 250 динара.

значителна

програма и реко-Благодаренпе икономическата 
нструкцията на монетарната система, в трудовата ед
иница "Сушара" в Босилеград, която стопанисва в рамк
ите на ДД "Здравйе" от Лесковац, производственият 
процес не само че .е възстановен, но и заплануваното 
производство, през изтекла тагодина е реализирано сой 
наето. Или целокупната миналогодишна продукция тук 
възлиза на над 20'0 тона сушени изделия. От това число 

- 80 тона, след това пащърнак - ой

. националния ндентитет к*атр 
МООПРЕДЕЛЕНИЕ и САМОСЛРЕЛ- 

ДАНЕ и постави въпроса кой има правото кого национално да определи, 
освен той сам себе си? Наистина, кой? Кой и е какво право веднъж 

предел ил ите се, самонанменовали и самотредили през 1Уо 1 година 
,_4- българи, през 1991 година "самоотреди" на 25 514?
М-р Колев ще отговори - самите те. Според него, хората могат да си- 

променят националния ндентитет като костюмите, а могат, ако искат, да 
си ходят и голи. Съгласен съм - това е човешко право и ако някой е решил 
да прави маймуна от себе си, нека му е честито. 1{а практика, това са 
изключения.Но тъй като хората не винаги могат да сменят костюмите си поради 
липса на пари и не винаги могат да ходят голи поради студа, така и 
националният ндентитет не може да се променя кому как се прииска.

Може ли например един негър да стане ескимец. ако се 
"са мо пред ели", "самонаименува"- като ескимец? Ил1

- изпие три бири и рече "аз съм евреин!" С това ли свършва

Босилеград,Понастоящем в "Сушара’ 
преработват пашърняк. обезпечен от производствени 
фирми от Лесковац и ВойБОДИна. Работи се в три смени 
и за първите три месеца застой в производството не е 
имало. Понастоящем, тук работят общо 93 раоотника, 
а кагато се преработва кромид и работиииисезонци.

Средният личен доход тук възлиза на 2о0 динара и 
не само сега, но почти през цялата минала година 

• редовно се заплащаха, което поне за босилеградски 
обстоятелства е ред кост.

в
самоо 
62 62 най-много моркови 

тона, кромид лук - 40 тона. а останалото други видове
зеленчук.

Целокупната продукция, както подчерта ръ- 
Никола* Андонов, сководителя на единицата, 

изключение на няколко тона моркови, е пласирана, 
както на домашния така и на чуждестранни пазар.

-Сигурно е че миналогодишната ни продукция щеше 
да бъде по-голяма. ако не бяха различните трудности, 

икономическата блокада и югокризата. Почтипоради
през цялата година чувствувахме недоимък на суровини. М.Я.1 например един

германец
“^Правото на САМОНАИМЕНОВАНИЕ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ и 
САМООТРЕЖДАНЕ е признато да гарантира националния ндентитет, а 
не да се злоупотребява за неговото променяне. Даже с международните 
документи по правата на човека е забранена и санкционирана 
асимилацията.

Националната идентификация не е изключително волева категория 
Тя е и историческа, и културна, и антроположка, и етноложка. и 
политическа, и всичко това заедно. Националната идентичност не е само 
продукт на "свободно изразената" воля. По-скоро волята е резултат на 
националната идентичност. Защото абсолютна свободна воля няма, 
понеже човекът не е абсолютно свободно същество. Неговата воля се 
формира под влиянието на множество културни, икономически, 
морални, възпитателно-образователни и други норми и ограничения. 
Затова трябва да си поговорим.

Въпросът беше: колко българи живеят в Югославия? Според М-р 
Колев "...толкова колкото със свободна воля са се изяснили като 

към този етнос”. А къде са тогава останалите?

° ДИМИТРОВГРАД

"СВОБОДА" ЗАПОЧНА РЕДОВНО ПРОИЗВОДСТВО
След десетдневно прекъсване на работата "Свобода“.от който работят само няколко жени. 

поради ползване на една част от годишните почив- произвеждайки килими от кожи. положението е 
кп. от 3 април димитровградската конфекция следното: цехът тези дни е даден под наем на 

. "Свобода" започна редовно^производство за износ частната фирма "Ненатекс" от Желюша,собстве
на западния пазар. Ще бъдат произведени 50 ност на Днмнтрпнка Мадова. Целият цех е даден 
хиляди бройки блейзерп на стойност от 350 по договор на срок до десет години при условие 
хиляди щатски долара. С пълна мощностконфек- частната фирма " Ненатекс“ да настани на* работа 
пионерите ще работят до 30 юни, до когато най-малко тридесет заети, на конто "Свобода" не 
трябва да бъдат завършени работите върху може да обезпечи работа. Те ще бъдат заплатени 
колекцията за есен-зима 95/96 година. Първите 
бройки ще излезнат от производствения про 
вече през този месец. За домашния пазар ще бъдат 
произведени 28-30 хиляди дамски зимни палта.

Що се отнася до тъкачния цех, своевременно 
по силата на дневната политика присъединен към

от норма и съгласно колективния договор, а 
всички права въз основа на трудоустрояванеЧце 
осъществяват в “Свобода". Частната фирма поема 
задължение да направи реконструкция на цеха.

числящи се
Кои са тия обществени, икономически, политически, морални, 

възпитателно-образователни, културни, исторически и другц условия, 
които "/само/определят" "свободната воля" на българите да се 
декларират като югославяни и сърби? Това е същественият въпрос. Как 
м-р Колев "с.аргументите на етнологията” може.да ни обясни защо в. 
Димитровградска община процентът на българите е паднал от 90,Ц 
през 1971 година, на 52 -гтрез-1991 година, а в същото времепроцентът 
на югославяните и сърбйте е скочил от 9 на 44 !

Каква е връзката между асимилацият2(нямайдруг термин) и изхвър
лянето на българския език и българската национална.история и култура 
от основните 
"Братство" 
общините

цес

А.Т.

СК ЛАДОВ И ПОМЕЩЕНИЯ
НА ЕДНО МЯСТО

Гостили ичарско-туристичес 
ката организация "Балкад" започ
на през миналата година строеж 
на складови помещения в района 
на,така наречените "войнишки 
градини" в Димитровград.

На площ от 4300 м2 са 
завършени склад на площ от 1086 
м > три гаражи за возила, хладил

на 33 м до минус 18 градуса, 
- специална камара за зреене!, на 

овощиянаббм и работилница за 
производство на газирана вода и 
безалкохоли напитки. Всичко 

I т°ва се намира под един покрив.
I * Ькладът вече работи, така че вече 

няма празни ходове от един склад 
I - I 40 ДРУГ. (а имаше ги повече). В 
Н момента се урежда дворът около 
ДМ склада, а заедно с "Комуналац" 

•«Яв трябва да се уреди част от пътя от
_____ зградата на- "Металац" до склада.
ИИИД Средствата за тази инвестиция 
■ИН Балкан“ е обезпечил сам и 40 на 

&& сто от Ппротска банка. Само за 
мястото за строеж са платени на 
общината 5 ( 0.00 динара.

е училища и гимназиите, редакторската политика на 
, "Мост" и "Другарче", териториалното разпокъсване на 
Босилеград и Димитровград, стопанската изостаналост, 

еднопартийния монопол, културната изолация от България, 
вероизповеданието на сръбски език. из хвърля неточна двуезичните лични 
документи, сменяването на женските фамилни имена и унищожаването 

ческитс паметници, свързани с българскатаултурно-истори 
национална история?

Това са факторите, които определят волята на българите да се 
декларират като югославяни и сърби, а не някаква абстрактна воля; 
която не съществува никъде, а особено не при нас.

Липсата на демократичен диалог по проблемите на малцинството 
довежда до усложняване на Проблемите и ангажиране на междуна
родните правозащитни организации; които оказват външен натиск на 
Югославия. От друга страна, твърдите становища за прарата на 
малцинството и размахване на асимилатореките процеси довеждат до 
засилване на ония националистически сили в България, които единс
твеното решение виждат в ревизия на Ньойския договор и връщане на 
тнр. Западни покрайнини.

Това са реалните условия, с които, щем не щем, трябва да се съ
образяваме. , Иван Николоп

на к
НПК

ВА1-Ш
* :,

ща

А.Т.

о БрятстВо 15 АПРИЛ 1995 г.



.<ШЖ!«11Ш11Ш)ШШ^ " ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ-НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАД

ЧОРАПИТЕ
НОВ АСОРТИМЕНТ НА ЮМКО ФОРМИРАНИ СА 

ЧЕТИРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

КООПЕРАЦИИлего^"иа„стт,ааобога?и бога- Зад пле™ч>ште II други ма- технология вече не се произ- 
ТНЯ СИ асортимент на стоки, „ "на 1 ‘ же,ш ръчи0 плетат веждат, налага се резервни 
същевременно спаси чорапарата лЧ?еР,ь . .части да се поръчват. Докато се
от затваряне, казва Сърболюб -Бдно числр от тези работи- поръчат. произведат и прис- 
Станимировнч. изпълняващ ици не искат да работят в тигнат, минава повечко време, 
длъжността директор на боси- областта на домашното ръко- Приказката за машините е
чорапарата еацзпрапе1ш1пре^два “п"6" “ ?“™ВаТ " ПреД яълга- Макар,че пее НОВД, реш- 
сериозни проблема - с износените съаа аа докажат, че непра- ення, поне засега-, не се търсят, 
и често дефектни машини труд- вилно са разпределени. Друга Именно, още при откривато на 
но се работи, а едно число работ- група работници, повечето пак чорапарата, "Зеле В< 
ници търси онова, което не им от областта на ръкоделието, вместо нови тук докара повече 
принидлсжн. не искат да рабо- посредством съда търсят от стари машини. Сетне, преди 
произподСтв^щят^проце^^при колектива да им заплати лични пет-шест години, когато 
това правят допълнителни проб- доходи за август и септември тогавашният фонд отпусна 
леми п целокупния живот и миналата година. Тогава.те не значителни средства за едно 
работа в колектива, казва той. са-работили,-но считат, че тора число, нови и съвременни

не е станало по тяхна вина. машини, "силата на богатите" 
Фабриката за произвол- Юмко наистина пое да избави пак дойде до изява и машините 

ство на чорапи в Ббсилеград в фабриката от пропаст, но останаха в лесковашката фаб- 
системата на ЮМко се включи средства за удовлетворяване на рнка. Това всъщност бе вто- 
от август миналата година, т.е. такива искове няма. Заявява рото техноложкб осакатяване 
когато й бе най-трудно. Уста- Станимпрович. като подчер- набосилеградскатачорапара. 
новяването на делово-те>;н- тава, че покрай износените и Едн-и от работниците в 
ическо сътрудничество за дефектни машини това е'сери- домашното ръкоделие /рабо- 
босилеградските чорапари бе озен проблем, който затруд- тят във фабриката/, .конто 
още по-значително ако се има нява целокупния живот и искат да останат анонимни, 
предвид, че чорапарата. която работа в чорапарата. ' изтъкват още един въпрос от
действуваше в рамките на Според Станимпрович про- историята на тукашнитемашп- 
"Зеле Велкович" от Лескова-ц блемът в организирането на ни. Преди три години (когато 
преди това не, работи почти производствения процес, наета- ръководител на чорапарата 
една цяла година. ва поради липса на машина за бил Радован Мишич) с
' Без оглед на многобройн- фиксиране на чорапите. Съще- обоснованне, че са докрай 
ите проблеми, фабриката за ствувасамо.една,а е нужна по- износени и дефектни, са отчиЬ- 
относително късо време заета- не още една. Набавката на още лени и разпродадени повече 
на на крака и започна успешно една такава машина и сани- машини. Научихме, казват те, 
да стопанисва. Сега от произ-. рането на други празни ходове че не било така, че тези маши-ч 
водствените халета месечно е главното условие всички ни сега създават капитал на 
излизат 8500 до 9000 чнвта работници да!работят в произ- • хора. които ги взели. Те под- 
мъжки и детски памучни водството на чорапи. За целта чертават. че сега не щели да 
чорапи /90 на сто от планове/, обаче са нужни към 2^>0 хиля- плетат пуловери ако тук са и

дп ДМ. Юмко. казва Станпмп- тези машини.

Новосъздадените коопера- горнолисинската зем. коопера
ции полагат право на имущес- ция. 
твото на нлкогашнитс земеде
лски кооперации, което сега 
държат няколко обществени 
предприятия в общината

В Босилеградска община 
досега са зарегистирирани 
четири земеделски кооперации.
Преди една година бе зареги^ 
стнрана в Долно Тълмино.
Неотдавна бяха открити такива 
със седалище в Долна Любата и 
Горна Лисина, а преди две 
седмици и в Босилеград. За 
разлика от оста палите, земедел
ската кооперация "Победа- 
оборот" със седалище в Г.Лней
на конкретно действува. Понас
тоящем има по един магазин със 
стоки за широко потребление в 
Босилеград, Горна Любата и 
Горна Лисина.

•Особено внимание, ше пос
ветим на възобновяването-на 
селата и на селското стопан
ство, специално на животновъд
ство, казва Любен Глигоров, 
изпълняващ длъжността дирек
тор на горнолисинската зем. 
кооперация. -За целта готвим 
програма, която ше доставим и 

фонда за развитие, за набавка 
500 овцп и 50 крави, конто

Ако всички вземат "своето", 
тогава "Напредък" ще остане 
почти без ценни имущества. 
Какво по този въпрос казва 
Бранко Младенов, директор на 
"Напредък"?

-"Напредък", като общес- \ 
твено предприятие за селско 
стопанство,, е правов наследник 
на всички имоти на бившите 
земеделски кооперации. Нека ни 
съдят, ние считаме, че това е 
наше. ,

елкович"

Сигурно е, че спорът 
между “Напредък" и ново- 
ф ормира ните земеделски 
кооперации за имущество 
на бившите кооперации дце 
бьде решен посредством 
съдебните' институции. 
Спорът възникна главно за 
ценни имоти. Факт е обаче, 
че сред целокупното иму
щество, е което сега раз
полага "Напредък" има и 
такова, от което предпри
ятието няма голяма полза. 
През тази година например 
за данъци на имуществото 

"Напредък" трябва да 
заплати 66 000 динара 
косго представлява сери
озно бреме в работата му.

сина
на
ше отглеждат кооперантите. 
Наскоро, изключително със 
средства на кооперацията, ще 
обезпечим около 100 овии, 
подчерта той.

Всички новосъздадени ко
операции полагат право на 
имуществото на някогашните 
земеделски кооперации - долно- 
любатската, горнолисинската, 
долнотлъминската и босиле
градската, които се обединили в 
една, т.е. създали "Напредък" 
Босилеград. През 1974 това 
предприятие се обединило с 
други тогавашни ООСТ, като 
формирали ТО "Босилеград". 
След разформирането на тази 
организация преди две години 
повече от имотите на бившите 
зем.коОперации "минали" в ръ
цете на общественото предприя
тие "Напредък“. Долнотлъмин- 
ската зем. кооперация оТ "Нап- 
редьк" посредством съд търси 
да й върне имуществото на бив
шата долиотлъмйнска земедел
ска кооперация. "Победа-обо
рот" е подала иск до общинско
то управление в Босилеград, с 
който гьрси от "Напредък" да й 
върне имотите /обекти, ниви, 
ливади, пасища, гори.../ на

от които над една трета част 
отива на чуждестранни пазари.

"Излишни" 
поради една машина

-Обществените предприя
тие, които са притежавали 
кооперативна собственост са 
били длъжни до края на 1990 
година - в съгласие с кооперан
тите - да вземат решение за соб
ствената си организираност, т.е. 
имали са възможност да се 
организират като земеделски 
кооперации. В случая това не е 
станало. Сетне, за да даде 
принос в селското стопанство, 
Скупщината на Сърбия ,прие 
Закон за връщане на имущест
вата на земеделските коопера
ции след 1 юли 1953 година. 
"Напредък“ или което и да е 
обществено предприятие 
общината пито по една основа 
не е собственик на имотите на 
бившата гориолисинска, т.е. 
долиотлъмйнска земеделска ко
операция, казва Арсо Тодоров, 
адвокат от Босилеград, пълно
мощник на новосъздадените зем.

Г.Лисина и

ЧЬрапарата. като и Кобос Ц 
от неотдавно в Холдинг ко.м- 
панията Юмко-Враня има каче- 
ство на договорен член. Чора- кя 
парата е самостоятелно обше- П 
ствено предприятие, на която ц 
Юмко в тези тежки времена е ^ 
действителен спасител. 11 “
Юмко обаче има свбй интерес, 
казва Сърболюб Станимиро- 
вич, изпълняващ длъжността 
директор на чорапарата. В ч*. 
богатия си асортимент на 
стоки той досега нямаше свои 
чорапи. С този качествен артгг- 

. кул Юмко завоюва високо мяс
то на пазарите, подчертава той.

Във фабриката понасто
ящем работят 190 души. рович; полага усилия да ги 
Плетачите работят в три,сме- обезпечи, но как и кога ше 

,тези, които работят на фик- стане това засега не е известно, 
сирането на чорапите поради 
липса на машини в четири, а ■
до ма ш иотс/р'ъ ко де лис6 в^яна Маши, яуррк засега е
тава^че^въз осном на машмн- Ц
ния парк в производството на пара. Машинни; "
чорапи могат да работятоколо често в дефект. Особено грул- 
140 души. За да не останат без .но се обезпечават резервни 
работа, останалите са разпре- части. Л налага се това да се 
ледени да работят в областта пра
на домашно то ръкоделие. Едни като машините са вносни и 
от ^излишните" пак са върнати понеже поради застаряла

В

И чорлнпратя
-Проблемът с възобновя

ването па машините с остьр и 
трябва незабавно да се решава. 
Чорапарата не е в състояние да 
го реши. гГозп въпрос нс може 
да реши и Юмко. Налага се

ни
Техно.тожкн 

осакатена фабрика кооперации в 
Д.Тлъмино.финансова помощ да потърсим 

от фонда за развитие - ако не за В.Б.
всички, то поне за нпй-пзно 
итс мапиши. Н обратен случай- 
доколкото този проблем не се 
решава-чорапарата може да 
спре с раобта, каза на края . 
Станимпрович.

сен-

0 И "ГИД" - ДИМИТРОВГРАД

ЛИПСВА СИНТЕТИЧЕН КАУЧУКпочти винаги. По, тъйви
Н.Ь.

оглед че мощностите па предприя-Пронзиолството п най голямата 
‘стопанска организация п Димитро- тието се ползватедиа седна трета.а

от началото на голината, с оглед наПЛОЩАД, 
ПАЗАР, 

АВТОБУСНА 
I А Р А

оград сериозно е застрашено: пече 
три седмици машините стоят, влошените .условия. несе ползват ни

толкова. След няколкодневна пауза, 
тази група е преустановила работа
та си.

понеже на световния пазар липсва 
синтетичен каучук. Пъп фабриката 
полагат усилия да се обезпечи тази 
необходима суроопна чрез внос, а са
търсени определени количества и от
държавните стокови запаси. Отго
вор и решение за проблема обаче все 
още няма.

В цеха за профили и технически 
стоки се работи въпреки неблаго- 

От снимката .моисК, който приятните условия. Гук понасто- 
ис е от ДЙМ1ГГПОНПМ1Д.СДПП ли лщем се произвеждат към 20 хиляди 
ли* |>азбс|><‘ за какиО стана Детски платненки /кецове/, за 
дума. Вероятно II да сс намери съществува интерес на домашния 
II*» И1игтп’ш на петък пак една пазар. Студеното време обаче пречи 
;,н -ч*.,.1,,*™»,^.^
пазар за продажба па зърнени 
храни, скара-бира, кафе, 
автобусна гара, паркинг или 
площад. Д«, никога беше 
площад, а сега... изберете си!

Д.Г.

За спънки в работата определе
на вина имат и съдовете, които се 
намесват с работата на предприя
тията, защитавайки дорг 
“работници", които не раб 
ред приетите правилници в пред
приятието. Така например директо
рът е глобен, зарад суспенсня на 
работник.чиято работа-е била извън 
тези правилници. Нещо Повече; въ
збуждат се наказуеми дела. Оттук и 
Невъзможността да се поддържа ред 
и да се спазват приетите, критерии.

Очевидно, необходимо е такова 
законодателство, което щс съ- 
действува предприятията да работят 
нормално,а за провйннлитс се или 
немскащите да работят заети, да сс 
прилагат законни санкции.

••• I такива
отят спо-

които

като липсва отопление.
Ощоодии проблем измъчва пред

приятието: група от “Валярдта“ е 
отказала да работи,изтъквайки иск- 
за увеличение на заплатите им.отно*. 
сно-мессчно заплата от 270 динара. 
Този иск е оценен като нереален, с Ст.11.

оБттстШ 15АПГПЛ 19951.



I] ■ IIГIЯВИо но 110»ОД ИЗЛОЖБАТА ПА СЛОВОДАП СОТИРОВ II ДН1М1ПТОИ1РАД II
I

ВСЕ ПАК СТРУВА СИ ДА СЕ ЖИВЕЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ ЯПОНИЯ

ма,.ппс пеликани, —

5макасетофона с двадесет ю на уЧе„ици от основното училище,
1" [гьзможмост спми д^си купят тетрадки и прибор.

недостатъчно ценен художественият талант |«а защо 
академичните и (не) академичните майстори на няма слух и 

(Димитровград. 5-9 лещата да д<палитрата, доживя тези дни

или 76,76?са с положителе" У™епх'^'3°,^гири сла%и 18, а с пет и повече 
С една слаба има 89, с дне ^9» Р бележки са в горните класове ог 
54 ученици. Интересно е че ашбите^оел^^ 4.93 ученици,от които само 
четвърти до осми. От и^Р01!® от пети до осми са 532, а със слаби са \Л 40 имат слаби бележки, локатоотпе-тидо ^ ^ класовете от пети ао 
ученици. Или от съвкупно 7 П опабибл т >слсдтова пофизика-79,

- осми. 11айм,юго.единициот „тори клас Соше са малки

незадоволително поведение. Изви спи а иеизаинеиите намаляват,
СреднсГна ученик сч^пада^доеди^иеизвинено и по 20 извинени отсъствия.

............................... . .ПОПРАВКА НА УЧИЛИЩЕТО В ЛУКАВИЦА

Еж
струва си да се разхождаш по царибродскил ----------------------- видяното.
калдъръм.

Блестяща, буквално блестяша презентацпя 
картин1|(създавани от 1989 до 1995) на 
беловласия художник, по най-красив начин 
илюстрира каккоренитенесе забравят, р епохата 
на микровълни-пещи, горчица, вегета и други 

на съвременни свят, Слободаи 
Сотиров обпковен чесън или кромид, низа чушки, 
гюведжарка, старо бакърено котле или обикно
вено зеле, с вълшебни движения на майстор, пре
връща в истински шедьоври. Впрочем .това е и 
отлика на гениалността: от нищо да направи ве- 
личиеГГолкоз за изкуството, понеже моето 
скромно познание на този вълшебен свят не ми 
позволява надълбоко да се впускам в анализ 
страхувайки се да не накърня едно световно ве
личие.

А.Т.
• ПОДПИСАН Е ПРОТОКОЛ ЗА 

ИЗЛОЖБАТА II СОФИЯна
0 113 ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

И ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ - 
ЗАДОВОЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИИЗЛОЖБАТА II 

КРАЯ НА МАЙизмишльотини

Въпреки материалните и други няколко представления. И в това 
проблеми. Центърът за култура в отношение, подчертават в Центара 
Босилеград през изтеклата година за култура, се срешат с проблема 
до значителна степен е реализирал Преди всичко в рамките на Центъра 
заплануваните програмни актив- не действува нито едно самодейно 
ности. В областта на библиотекар- дружество, което да бъде носител на 
ството книжният фонд е увеличен с самодейността. Подобно е и в трудо- 
346 нови Книги, така че понас- вите колективи, в училищата, в мест- 
тоящем библиотеката в Босилеград ните общности. За отбелязване е. че 
разполага с 38 682 книги, от това фолклорната и рецитаторската сек- 
850 0 са на български език. В ция участвуваха на междуокр 

14 043кннгиса състезание: рецитаторнте в С.. 
дадени на прочит, а общото число на липа. а фолклористите във Владйчин 
читателите възлиза на 1294 души. хан. където осъществиха добри 
Характерно е, че по-голямо число от рез’ 
читателите са ученици от основното Босилеград през 
и средното училище, докато числото организира 10 т 
на читателите от трудещите се и ления, от ко!1то 
останалите структури все още е зирани са и 15 концерта на на 
малко. В областта на кинематогра- песни, а отзивът на зрителите 
фията заплануваните активности са на задоволяващо равнище.

- реализирани частично. Киното В рамките на крайграничното 
което през септември възобнови сътрудничество на Центъра за ку- 
работата си. прожектира филми до лтура с Драматичния театър от 
края на 1994 година, а след това -Кюстендил /РБ/ активността също 
вследствие на дефект на киноапа- беше на задоволяващо равнище и е 
ратурата. която е руско произвол- проведена в унисон с подписания в 
ство и доста застаряла, тази ку- началото на'годината протокол за 
лтурна дейност .повторно спря. сътрудничество- Драматичният теа- 
Понастоящем киноапаратурата е тър от Кюстендил в Босилеград е 
поправена, обаче и тази поправка не гостувал с 3 театрални представле- 
дава дългосрочна гаранция за ння. от които една за. деца. а Центъра 
успешна работа. В течение на изтек- за култура от Босилеград с едно теа- 
лата година, вследствие на икономи- трално представление в Кюстендил, 
ческасра програма и монетарната ре- Накрая трябва да подчертаем, че 
конструкция. Центърът за култура 8сеобщата активност на Центъра за 
пИп?Д!!гв" а“тивнгстите оИ и 8 кУ^тура в Босилеград, би била по- 

га самодеПността- Започ- добра и съдържителна, ако имаше 
лппнятт",аг??м?,'.?1—^Т11чвата> фолк' съответни професионални лица и по- 
гскмГ музикална галя»'“ подкрепа от възпитателно- секции, конто пред любителите на образователните ведомства 
тези дейности се представиха с по

Както е известно в пълен разгр е подготов- 
за организиране на изложба в София наката

димитровградските художници.
По този повод на 5 април тази година в 

Димитровград пребиваваха председатели на 
Културно-просветния център (КПЦ) "Васил 
Априлов" от София, съорганизатор на излож
бата от българска страна, както и предста
вители на димитровградските художници и 
издателство "Братство“, съорганизатор от 
югославска страна. Сформиран е инициативен 
комитет за организиране на изложбата*, в 
който са: Венко Димитров, директор на 
издателство "Братство" Богдан Николов, 
представител на димитровградските худож
ници и Ангел Кондев, директор на КПЦ "Васил 
Априлов" от София.

В подписания протокол между' другото се 
казва, че "изложбата ще бъде организирана, с 
оглед нейното експониране в София, до 
втората половина на месец май тази година. 
КПЦ "Васил Априлов“

Все пак трябва да се каже и за нещо друго: 
нима група ентузиасти и почитатели на великия 
художник (чест и на спонсорите) начело с д-р 
Никола Цветков и Сретен Игов бе тази, която 
трябваше да открие прекрасните помещения за 
галерия, от които не би се срамувала коя и да 
било световна метропола. Само в такива помещ
ения, такова изкуство може да доживее пълен 
блясък.

Не е заслужил нашият втор великан Методи 
Петров, за съжаление неотдавна починал, 
неговият жизнен непреходен опус да се излага в 
тесни, импровизирани помещения, когато 
галерията е тук, пред нас. Ако световните галерии

ъжко
урду-течение на годината.

зултати. Центърът за култура в 
изтеклата година

театрални пре 
> 5 за деца. 0|

дстав- 
рганн- 
. родни

ше

поема ангажимент да 
осигури зала за експониране на изложбата и 
да финансира съпътствуващите инициативи, а 
издателство “Братство" да осигури доставка 
на картинините до изложбената зала. Съ
организаторите ще подготвят съвместно и 
каталога за изложбата със съответен текст, 
предварително съгласуван на сърбски и 
български език, а финансирането се поема по 
равно.

ПИРОТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
На 9 април т.г. в хола на Културния дом, съвместно 

• с Музея на Понишавието от Пирот и Секцията "Музейна 
сбирка" при Културния център от Димитровград, бе 
открита фото-изложбата "Пирот през вековете".

Изложбата представлява богат документален 
материал за историческия развой на Пирот през Средно
вековието, с особен акцент върху развоя на Пиротското 

е (крепост).
Изложбата Предизвика интерес сред любителите на

Ст.Н.

С това се конкретизират необходимите 
детайли около изложбата, премахват опреде
лени недоразумения и уточняват сроковете.

въз
кал
старините. А.Т.

М.Я.

ПОЧИНА СИ НИША ПАУНОВ ИЧ ° В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ II БОСИЛЕГРАД

ИЗОВ"43ниат№Аа СЕКЦИЯ
Босилеград, отпадалото на 'настоящата учебна година поД пзо^разително?оДРУГИ ТеМИ- рбаче 806 пак на тема 
акктивно действуват няколко секции и Изпитателно хартияТог ^ Глав"0 Рисуваме на
образователни групи: литературна, рецитаторска, най-ествстветНИТе възможности това е и 
спортна, музикална, танцова, драматическа изобра- платао “акто и на ^ а вре',е Р"сУваме и на
зителна, както и група млади техници, биолози, химици природата ^атона^ нТ*1^ ’ наЯ',''ного намираме в
и пр. Всички те, както подчерта директорът на пейзажи На най-много рисуваме различни
училището Тоше-Александров, имат изготвен!, каонк^тмп^, „ "ЗОСТават " гЕаФ"кони. акварели, 
програми за работа. Между тях най-дейна есенцията по подчеотаУ?пеппг,?5а ш1дове изобразителни жанрове - 
изобразително изкуство. !гЯачеЕта пРеподавателят по изобразително изкуство в

-В секцията членуват 24 души, преди всичко учен- секцията Ря^п'пуч"л"ще ” Ръководител на 
ици, които проявяват склонност към изобразителното Димитров.
изкуство. Председател нд секцията е Марян Стойне? представи ?. ^аавуван"те активности секцията ще се
ученик от шести клас. Инак в секцията има членове пот представи г ппе Р?|Е.ИоСВ0и изложб и. Досега тя се
пети, шести, седми и осми клас. Според заплануваните година спачлп?ия те3 В началото на настоящата учебна 
активности, месечно провеждаме по 3-4 часа, на които гоЖгоме„гематика " една в началото на второто 
покрай рисуването, което ни е основна задача, не рядко великия сръбск^про^КтелСветоСавГ "“'и!

ЕрятстВо

В Белград ип 11 април на 92- 
годншпа възраст почина нзиес- 
тнплт писател, разказ пач, прево
дач, и журналист па и."Поли
тика" Синиша Паунович.

Пауиович с роден в град 
Чачак през 1903 година, където 
завръшва и основно училище и 

:г гимназия, а сетне следвал 
Л* лит(щатура в Белград.
8Я Дълги години като журна- 
Щ лист и редактор в "Политика" 
ж обиколил почти 
Е неити.

Синиша Паунович беше 
един от най-големите преводачи 
от и на български език. Превел е 
над 30 книги от български на 
сърбски език.

:ш шшшх

,:г ш
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”1 ° ДИМИТРОВГРАД
Кодини са най-топлата, 
плодородна махала, 
природата тука всичко 
за живот им е дала:

круши, ябълки, череши, 
сладки ягоди, малини, 
фасул, зеле, сини сливи 
и орехи и къпини!

■ Ако някой пожелае 
Макина да пренощува 

на нощ три'пъти ще трябва 
обувките да обува:

тука нощем вълци вият, 
П)рмотевици ехтят, 

кошарите се крият, 
по сламата жени спят!

Към границата, във гората 
Царица сред ръж живее, 
лете вятър, зиме сняг 
в пазвите й се люлее!

Драйчнната махала 
като че ли в люлка сппе, 
заедно с Букоглавска 
в реката си крака мие!

Сън не хваща дървесата 
по божнчките усои, 
трептят,чезнат че зората 
пътниците ще изброи!

Родни ниви и ливади, 
горите с птича песен 
със усмивка се надяват 
да им дойде топла есен.

БОЖИЧКИТЕ
МАХАЛИ

КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ ПАК АКТИВНИ
Димитровградските кръводарители в Органи- Иванов, Никола Лазаров, Синиша Панов, Иван Вацев и 

зацията на Червения кръст с години наред са най- Михаил Стойчев.
активни./Така е било и през миналата година когато Сребърни значки на Червения кръст са получили: 
кръводарителите съвсем успешно са изпълнили Аца Младенов, Новица Васов, Емил Гюрав, Асен Ан- 
предвидения план по събиране на най-скъпоцената гелов, Цветан Андонов, ЛиЛяна Милиева, Зоран 
течност-кръвта. Известно е,чекръводарителитеотДим- Андонов, Румяна Асенова, Вера Димитрова, Даница 
итровградска община са били между най-добрите в Гюрова, Правда Денкова, Никола Георгиев, Мария Дим- 
онази.а такива са и в остатъчна Югославия. Една хубава итрова, Иван Иванов, Слободан Симеонов, Светлана 
традиция на кръводаряване все о.ще живее, макър че , Миланова, Верица Илиева, Татяна Митова, Ягода 
труднитефинансови условиязастрашават да доведат до Манчева, Петър Манов, Наета Иванова, Радмила 
известна стагнация. От друга страна и значението което Богданович, Тодор Петров, Ивица Пейчев, Сокол 
от обществото се придава никога не е на завидно Соколов, Негица Стефанович, Зона.Д. Андонова, Дим- 
равнище. А акциите по кръводаряване на територията на итьр Васов, Бошко Бошков, Новица Виденов, Васил 
общината се провеждат през цялата година почти Ставров, Петър Пешев, Верица Величкова, Славица 

х непрекъснато в трудовите организации, ведомствата и Стоилкова, Верица Николова, Драган Давидков, Жика 
по местните общности. Че това е така говори и следното: Иванов, Драгослав Игов, Нацко Манчев, Новица Игов, 
на неотдавна проведената Скупщина на кръводарите- Саша Антанасов, Весна Петрова, Бане Джунич, Миле 
лите разни признания и награди за активността си през Костов, Сърджан Миланов, Горян Петров, Владица 
1994-година са получили 139 кръводарител и. Нека да ги Костов, Ранко Петров, Драган Гончин, Първанка ' 
посочим като наш принос и благодарност към хуманата Симова, Димитър Митов, Сашко Венов, Синиша 
им активност. Спасенов, Негица Димитриевич, Верица Георгиева,

Начело е ГЕОРГИ НИКОЛОВ от ГИД, който педе- Славко Митов. Миле Мадов, Найден Ташков и Тошко 
сетпъти досега е дал кръв. По тридесет и пет пъти дадена Любенов.И още 66 души са дали кръв по десет пъти. От 
кръв са: Виктор Илиев, Ванча Петров, Тошко Стоицев и тях най-много са работници от ГИД -57, “Свобода" 28; 
Михаил Иванов също от ГИД, както и Сретен Андонов сетне "Балкан", "Градил", "Комуналац”, ’Циле", и 
от "Търгокооп”, Кирил Младенов от кожарата и Петър Здравният дом по пет и т.н.
Тодоров от социалното.

По 25 пъти са дали кръв: Георги Петров, Александар

Най-голямата се казва 
Деянова махала 
към стотина къщи има - 
името им е дала.

. Ляво, там зад гората, 
Златанова сън сънува, 
пръснала се из долината - 
зимата да преболедува.

Дживина е н^ равнище,
. гледа право към реката, 

с дяволите си намигва - 
останала без децата.

Мальоковци - тъй. наричат 
махалата сред брезите, 
селяните поминъка 
си изкарват от овците.

Ако искаш да разбереш 
що е хубост - ти ела 
с песни всякого посреща 
Гъндината махала.

в

по

А.Т.

Велкичева в планината, 
закрилница на орлите, 
най-хубава руба правят 

. от всякога тук момите!
0 ЛЕКА АТЛЕТИКАГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ ЗА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПОРТ ДЕЯНОВА СЕ
ПОДГОТВЯ В 

СОФИЯ

Най-високо над селото 
разширила се Могила, 

• какви моми и ергени 
хубавицата родила?

Тези дни от страна 
I Югославския съюз по 
| лека атлетика последва 
| голямо признание*®, дими- 
| тровградския спорт.
■ Лекоатлетичката на 
I "Железничар“ Душица 

Александър Дънков 'Г Деянова е включена вваци- 
оналния отбор в дисци- 

**”“**”*• плина 400 метара с препя
тствия.

Уч.Т-т ’Тогаз всичко пожълтее 
и като котел възври - 
нов живот ще заживее, 
иди, спомените спри!

По разцъфнали баири 
| пасат стотици овце,
I а на Бързини нивята 
1 грее топлото слънце!

Димитровградската най-добра 
лекоатлетка и.член на югославския 
Национален отбор Душица Деянова 
заедно със Славица Гюрова зами
наха на десетдневна подготовка в 
София в организация на лекоат-

Тя и нейния тпнъоП летическия клуб "Железничар“ от
° в ДЕТСКАТА ГРАДИНКА “ДЕТСКА РАДОСТ" В БОСИЛЕГРАД Александър Марков ск Димитровград. След завръщане от

извикани да участвуват в СоФ'<я- по-точно от 20 април до 1
подготовката на нацно- май. Деянова и Гюрова заминават за
налния отбор за предсто- членове“Тл^коатАетич”™* наци™
ЯШаи„ак^екоатле™Пц„те ГаГеГотбор?на° Ю™и„Те се
на •Железничар” 19 април подготовят за лекоатлетичния

Детската градинка ‘Детска радост" в Босилеград, със сьвкуп- до 1 шЛ |аГнаДАдоиа' 71арРТози™урнир,Пгайтоещ1 бъде
пата възпитателно-образователна дейност и съдържателната готовка в оар на лдриа- първото състезание през тази
обществена грижа, произтичаща от Закона за обществена грижа тика- - година, на което взимат участие
на децата, все повече печели доверието на родителите. Като резул- М.А. димитровградските лекоатлетки.
тат на това, а и вследствие на новопостроените през последните 38Й8ШВЙЯ8Й8Ш8888^ Председателство на АК
десетина години няколко производствени цехове, броят на децата в „ . .. ' "Железничар" реши годишното
детската градинка -Детска радост" в Босилеград от година на пу^>.а*тЯен" ‘га “оятосГгота^в'участ1ге“ищюмал^ събрание на клуба да се проведе на
година се увеличава. Така напрамер, по отношение на миналата Д^рГе^Гтоени^.е^заго^енайдГт^бс^денн^шнГлотодпшнще ' 
година, сега броят на децата в двете възпитателно-образователни итровград с оправдание да не гази тревата на игрището! Нима една резултати и приети планове за тази
групи е увеличен С 40 на сто. Така че сега капацитетът на тази лекоатлетка. ако тренира на тревата, ще я опропасти до такава степен, в р0д'ина.
предучилищна институция се ползва цялостно, а от неотдавна една която игрището бе доведено от други? И нима стадионът е направен само за 
възпитателно-образователна група на деца от предучилищна футболистите, а за останалите спортисти ще направим друго игрище!
възраст започна да работи и в село Райчиловци. ---------------------------------------------------- -----------------

-Понастоящем в Детската градинка “Детска радост” в Босиле- о ЦЦШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ 
НА ДЕЦАТА

А.Т.

0 БОСИЛЕГРАД, ФУТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЯ ЗА 
ЮГОКУПАТАВМЕСТО НАРАВНО ПОБЕДА НА ГОСТИТЕВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ

"Младост" /Босилеград/ - "Редник" 
/Сурдулица/ 0:5,/0:1/

град, 5 април I1
"Пссакра". зрители около 150 души. Времето 
подходящи за игра. Голмайстори: Драган Ма| 
МилеДимитриеиич, ПредрагСпасич.СладжамДж 

Любиша Раиджелович. 
ич от Сурдулица.
ггвъртфиналего па състезанията за. 
а на Пчинскм ок 
сград прегъри 
Радник” отС

"ЛЕМИНД" "БАЛКАНСКИ" 4:1 /1:1/
Лесковац 02.04.1995 година. Игрището на "Леминд", 

зрителиоколо 200 души.Съдия:Младенович от Ниш-слаб. 
Г олмайстори: Гоюров о 13 минута • 1:0 за "Балкански". На 
1:1 изравни Стаич в 37 минута на 2:1 повиши Димич в 48, на

на. Игрището \ 
и терена 

ринковмч, 
юрджеанч 
Слобо’.

1995 го■Босиле д.г

Съдия на срещата. дан
Ю го купа та : 

ръг, футболистите на "Младост“
I очаквано поражснисотфутболн- 

урдулица. Казваме очаквано, защото
... .. . и Соколов й,Таков 6. С— 6, Дим- Ц“*"-‘ЖЖ б° ° "а,аЛ0Т°

; итрон 7, Крумов 7, Алексов Ь, Ценко и .» ГИонинонич^, „ ,ю.ГОр0Н ранг на състезания, но и заема челна позиция в
I Гюрои 7, Костов 6,1 еоргисн 7,1 акоп О (.1 аигелоп). Мишката футболна дивизия. Покрай всичко това, футболи-
! Б двадесет и първия кръг на първенството в Нишка ститс па "Младост" от Босилеград, докато имаха сили,
' футболна дивизия (зона), “Балкански" от Димитровград равностойно се носеха с гостуващите футболисти. Като

гостуваха в Лесковац, кьдето премериха сили с " Леминд". резултат на това първото полувреме приключи с минимално 
Срещата беше итересНа. Резултата откри Гюров в 13 минута д„„а1ш„.те
и димитрооградчани заслужено поведоха. футболисти- вследствие на непроведеннте подготовки пред

____ го^лтат ч Гп\/г1п у* пеня пт ппепУЧИЛИШИЕ възраст И две С После съотношението на силите се промени в полза на настъпващия пролетен полусезон. започнаха да губят сили, 
град работят о групи ь деца ® гз тпинн Пптпитл го домашния отбор. Лесковчани първо, изравниха чрез физически далеч но-подго гоени футболистите па "РаднИк"
целодневен престои, или деца от о до о \ идппп. поради ^ подвижния Стаич, а сетне вкараха в мрежата на Соколов превзеха играта и крайният резултат от 5:0 бе съвсем
наложи да приемам още три възпитателки, което е и наше основно ощс д гола> така Чекрайният резултат гласи 4:1 в полазя ни реален.
определение - подчерта Влади- "Леминд". Д-Б. м,и'
мир Стоичков, директор на тази 
възпитателно-образователна 
институция.

Да кажем и това, несъгласно 
Закона за обществена грижа за 
децата, цените на услугите тук 
са съвсем достъпни. Д< 
целодневния престой заплашат 
по 20 динара, а останалите но 
10 динара месечно. Характерно 
е и това, че тези цени от юни 
миналата година не са менявани, 
с което и тази институция дава 
пълен принос в реализирането 
на икономическата програма, а 
за трето и четвърто дете престо
ят не се плаша. М.Я.

яха

лица не само, че се състезава

Възпитателката Славка Стояичона със своята група

■ ц 11а 20 април 1995 година се навършават 
ПЕТ години от както тъжат наште души и 

Н съ|ща за нашта майка, съпруга, свекърва и
БОРКА ЕВТИМОВА 

(193 I-1990) от Босилеград
Пет години в дома ни е празно без тебе. 
Тежко ни е, ти никак не изчезваш от 

; мислите ни, винаги си при нас и с нас. Тй за 
пас живееше, беше ни радост и гордост - 

шШш никога незабравима майчице, съпруго, 
з, бабо. НЕКА ТЦ Е ВЕЧНА

011Е(1АЛЕ1Ш: дъщеря ВАСИЛКА, 
ЖАРКО, съпруг СТОЯН, снаха 
С11ЕЖА, внук БОРИС и малката ТАНЯ.

° БОСИЛЕГРАД
ЕДИН МЪРТЪВ В 

АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА
*спата от-

В аутомобилна злополука на 6 април в Босилеград тежко пострада 
Раде Констатинов, пенсионер от Босилеград, който почина веднага след 
като бе закаран на хирургичната клинйка в Ний/. Констатинов лодтрада 
като пешеходец на десетина метара от къщата си, когато поради все още 
неизвестни причини с кола го'удри Мите МилаПов от Боисилеград.

Повече подробности за злополуката псе още песа известни. Съ 
следовател Никола Димитров казва, че причините и обстоятелствата, 
поради които е станала злополуката са в ход на изследване.

свекърво
СЛАВА!дията-

син

в .в.

ОЕрягстВо 15 АПРИЛ 1995 г.



ИЛГТЛДЕНЛ КАРИКАТУРА НА
НОККУКТ УЛКН 18ТАМВШ,МЕТОДИ ПЕТРОВ

Я се ие разбирам у тси ваше стопе, може ли малко 
по-просто да ми обясните?

- Бре дело, нийе не смо ишлн у толкова школе, на тебе 
и таквия ко тебе просто да обяснявамо. А и целата тая 
работа нейетолкова проста. Па не.мамо време, имамо нийе

КИРИЛ НДЗЪРОВ

СЕНТЕНЦИИ БЕЗ 
ПРЕТЕНЦИИ 0 Йзлезо си я наполовина ядовит,отн не ми казашс шшю. 

Сигурно съм се млого бил ядосал, та не съм вишъл сват
1 I Гогу. Осети само кико ме некой лърпну за рукав.
* * - Е Манто, че те згази нешо бре, кво си се заблеял?

- Мани свате - реко я - еве идем оди обшииуту, пнтува 
за порезат за ижете, три пути нарасъл оди лани!

- Е, това нейе нищо...
- Кико нищо. бре, не си ли мъ 

, - Не съм! Кажу за землюту че

© Ако се страхуваш от сянката си, не търси Емясто под слънцето.
© Ако искаш мнението ти да съвпадне с 

това на шефа, изказвай Се слеЬ него.
© Щеше да е солиден човек, ако винаге не 

беше солидарен с висшестоящите. *
© Ако си безгръбначен, ще говорят зад 

гърба ти!
© За да не разберат, че е кръгла нула, той 

се. прави на две и половина. И си остава 
щатна единица.

© За да влезеш на шефа в сърцето* първо 
трябва да влезеш под кожата му.

© Затваряй си очите, за да ти отварят 
вратите.

© За някои най-дългото разстояние е да 
дойдат... на себе си.

• © Най-силно боли, когато те убоде тъп.
© Щом започне да се продава, човек губи 

стойността си.

.рднул?
оуде осъм пути по-голем!бабатаВърну се синочка малко по-късно од оранье, а

ме4 среча на вратата и ми каже Писало: "Манчо, кажи „ - __ л ..драгичка...” Я знам дека нейе нищо арно щом сескумрила ' Епа нищо, накарай ЬУ да се напие, и нека роди осъм
тека: Нейе арно, ама айде да чуйем и изока: ПУ™ {]Рвече °д лани*' Рек0 МУ лДрагичка1 ' Напел би я, ама да не съм остарея и да она нейе

- Дошла ти честитка оди порезджнйете... испоснела! Оа кико затрнмо овцете и намалило говедата
- Иии? на два краве-нема^уоре. Ако нему върл>иш оди вещачкото
- Требе да платиш за ижлякат три пути повече оди • ич нема да родн,а ионо поскупелооди лани два-три пути.

• ■ - Море я не се ядосуй: увеличи и ти стопуту на яйцата,
- Кико три пути повече? Па нали нема инвлация? на васуляят, но компирете-

ч - Нема! * Добре де - каже сват I ога - че Ьи дигнем, ама кой че
- Иии? купуйе, не видиш ли дека народ се обрал, а и не работи...
- Кво си запел с това твойе “Иии?"1 Иии - че платиш! ' Е па видиш ли - поче я - ако рипне йедна стопа,

. - Добре де„ че платим, ама защо толкова повече от Р»паю после и друЬе. А на краят; те ти инвлация. А ти
лани? знайеш кико с торбу мъкнейемо паре...

- Е, това че питаш ььи! , * Дд не дава господ!
Надиго се та там. Питам 1>и: ' Може господ и да не дава - ама не се знайе кво су
- Аман човеци, откуде съга три пути повече порез за скроили порездижийете-

йжуту, кига сейе по-распадла и оди лани? - Нека кройе! Че кроимо нийе, па че видимо чия дрея
- Изменила се стопата! - одсекоше они. * * после че излезне тесна!

лани!

кико

„ГОРЕЩА“ МОДА \
(^и си 04Л/С) 'ГТОК&ЛИЩц/ -

" пеа 7^ ГЕ .„ ..
.ТГЕагеФе.'-.'"

»!*т. петров у .1 -мщБаР<он-$и
%*с /

(•1
I•>.

"БРАТСТВО", 23 юли 1971 г.(шжшшшшщ, > т."у-

ь?тгИо&

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

них яворова 17./
■ 1


