
ЬР№РСТЦО С УказГгЬПт .на президента йа 
СФРю Иосип Ьроз Тито 
14 февруари 1975 
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна- 

графическа Дейност и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

от
година из-

• ВЕСТНИК НА ЩГДРСКАН НАРОДНОСТ та и

в СФР ЮГОСЛАВИЯ • единството 
народи и
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НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА Д-Р ЙОВИЧ
СЛЕД ИЗБОРИТЕ В СЪРБИЯ

С ПО-ГОЛЯМ СГОВОР 

Н ТРУД ДО ПО-БОГАТ Днес започва първата сесия 

на Народната скупщинаЖИВОТ Слободан Милошевич ще даде клетва и ще поеме 
длъжността председател на Републиката. — На първата 
сесия ще председателствува най-старият народен предста 
вител — Скупщината ще реши колко подпредседатели ще 
има

риалната организация на 
Републиката, закона за ме 
стната самоуправа и зако
на за мероприятията ч в слу 
чай на извънредно положе 
ние.

Мандатът на делегатите^ 
в Скупщината на Републи
ка Сърбия престава з деня 
на верификацията на ман
дата на народните предста 
вители, избрани в Народна 
та скупщина.

По словото на Конститу
ционния закон изборът на 
председателя и съдиите на . 
Конституционния съд па 
Сърбия да се извърши на 
първата редовна сесия на 
Народната скупщина. Сьве 
тът на Републиката й репу 
бликанските обществени 

съвети престават с работа
та в деня на- учредяването 
на Народната скупщина.

И. А.

— ГОДИНАТА, която из 
пращаме за нашата страна 
бе изключително тежка и 
в икономическо и в полити 
ческо отношение. От нея из 
лизаме със скромни резул 
тати и големи надежди, че 
в 1991 година по-бързо да се 
решават натрупаните^ про
блеми — подчерта председа 
телят на Председателствотс 
на СФРю Д-Р Борисав Йо
вич в новогодишното поела 
ние до гражданите, на Югс 
славия.

Първата, но ще изпълнявам всичкиучредителната 
сесия на Народната скуп
щина на Сърбия' почва дн 
ес, ма 11 януари, в 10 часа 
и ще

свои длъжности“.
След това Слободан Ме 

лошевич ще предложи кан 
няколко дйдат за председател на 

правителството, а Народна 
та скупщина по предложе 
име на председателя на пр 
авителството ще избере чг 
енове на правителството.

продължи
дни.

На първата учредителна 
сесия ще бъде ^зернфици- 
ран мандатът на народни
те представители, а сесия
та ще ръководи най-стари Първата- сесия на Народ 
ят народен представител. ната скупщина ще трае дс 
Това е народният предста- избирането на правигелст 
вйтел Сейдо Байрамович во, приемането на бюджета 
от Косово. На първата се- на Републиката и гласува- 
сия трябва да бъдат избра пето на законите за прави 
ни председател и подпред- телството, министерствата 
седатели на Скупщината другите органи на управле 
Колко подпредседатели ще нието и отделните органи 
има Народната скупщина зацпи, законите за терито- 
ще решат самите народни _____________ _______________

Б. Йович
— Реформите, които запс 

чнахме трябва да открият 
нови перспективи на наше 
то развитие. Те не вървят 
нито лесно, нито достатъч
но бързо както всички же
лаехме. Но, трудностите, с 
които се срещаме могат и ■ ждане на по-добри между 
трябва да бъдат преодоле- национални и между репуб

ликански отношения. Нека

пол.за на всички наши гра 
ждани, на всички наши на 
роди и народности,, в настъ
пващата . година да откри 
ем перспективите на все
странен напредък и изгра представители. В НАВЕЧЕРИЕТО НА РАЗГОВОРИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА

На сесията председател- ЮГОСЛАВИЯ 
ят на Републиката Слобо
дан Милошевич ще даде 
клетва пред Народната ску 
пщина, която гласи:

„Заклевам се, че всички 
свои сили ще посветя па 
опазването на суверенитета 
и цялостта на 'територията Оощата държава, поради съюзните мероприятия, най-
на Република Сърбил, но "вече костваше Сърбия — Конфедерация не е възможна 
осъществяването на човен: без конфликти около границите и делбата на държавното 
ките и гражданските своо.г: имущество — Председателството на СФРю откри разис 
ди и права, >т зачитането, кванията на 10 януари 
и защитата на Коисгиту-

ни.
1991 бъде година в която 
заедно, с. по-голям сговор и 
творчески труд ще обезпе 
чим по-богат, помирен и 
по-щастлив живот.

Вьзмна ли е делбата?се за демоОпределихме 
крация, за пазарно .стопан 
ство, за господствуване на 
правото, за човешки свооо- 
ди, като основи за общия 
напредък. Имаме всички 
предуеловия и да осъщест 
вим това.

На всички граждани на* 
Социалистическа федерати 
вна Република Югославия 
желая щастлива нова 199Г 
година — каза председател 
ят на Председателството на 
СФРЮ ДФ Борисав Йович 
на края на новогодишно
то послание до гражданите 
на Югославия.

На помощ са ни и поло
жителните процеси в света 
особено в Европа. Париж 
ката среща ща участниците 
в КЕБС-а укрепи системата 
на колективната сигурност 
и създаде предусловия 
всестранно сътрудничество * 
между държавите в Евро 
па, заедно със САЩ и Ка 
мада и така осигури за по- 
-дълъг период устойчив мир 
сигурност и просперитет.

Всички изразяваме жела- така дадоха най-големи чс 
ние за мирна развръзка на- вешки и материални жерг 
югославската криза, оба- ви и. претърпяха .най-големи

разрушения, а непропорцис 
же да надделеят и в този нално на щетите участвува 
случай на хоризонта ще се ха в делението на парите 
очертае разпадането на получени като контрибуция 
Югославия. Ако стане това (два процента от общите 
най-трудно ще бъде с ут щети), 
върждаването на новите
граници и решаването на Представителите на Сър 
статуса на онези части на бия в предстоящите рйзговс 
отделните народи, които с ри за бъдещето на Югосла

вия влезнаха със значител 
на хомогенизация - на “сръб
ската нация, без ипотеки за 
„вродената потреба за хомс 

Не по-малък проблем, при генизация“ и с желание да 
евентуалния развод би вьз се постигне договор за ма 
никнал и при разделянето дерна; съвременна федера- 
на имуществото на общата ция. Ако не се стигне дс 

* От 1 януари всички търговци са длъжни да- . Д държава, защото приносът договор, Сърбия ще се за
книги за набавката и продажба на стоки гл{* ма отделните държави не е стъпва за мирна раздяла
говци, които не се придържат към това предг с ^ бил пропорционален на ебе при зачитането на всички в
бите възлизат от 45 000 до 450 000 динара ктивната им икономическа международното право при

мощ, но на съотношението знати правила, които ва
на силите във върха па ст жат при установяването на

нови граници и делбата на 
общото държавно имущес
тво —■ пропорционално на 
приноса. Разбира се, да се 
води сметка и за частите 
на сръбския народ, коитс 

При евентуална делба живеят в други републики 
най-лошо би минала Сър
бия, която поради съюзни- Мнозина радикално ориен 
те мероприятия и законо- тирани политици смятат, че 
предписания даваше най-гс разпадането на Югославия 
лям материален принос на е невъзможно без кръв. 
федерацията от края на Втс 
рата световна война. Ив 
двете войни сърбите също (Н^ 3-та стр.Х

цията и законите, на олаз 
валето на мира и б.тагосъ 
стояиието на всички траж 
дани ма, ‘Република Сърбия че-сепаратистките сили мо- 

съвместно и отговори чеза

ЗАПОЧНА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 9 НА. ЗАКОНА ЗА 
ТЪРГОВИЯТА

СТРОГИ НАШИ ЗА 

ИВАНИ И МАЛВЕРЗАЦХИ
векове живеят в републики 
те , които искат да се от 
къси ат от Югославия.

Югославия днес има вси 
своята съдба 

своитечки условия 
здраво да вземе в 
ръце на базата на оощите 
интереси и равноправието 

всички нейни народи.на
се .На това, за съжаление, 

противопоставят нараснали 
те национализми и сепара- 

които се заканват 
постигнатите ре 

зултати и хода на развити 
да обърнат в негативна 

насока. Несговорите и дези 
нтеграциоините процеси за
страшават да нарушат еди
нството и интегритета на ,ЛПТп йр опазват това предпнеа-
страната, пък дори и дз За онези търговц . _ ^ паричиа глоба от
предизвикат на. нашите яре ,шб глобите са твърде ДР ^,опан^.ко иаруШение ще бъдат 
странства нова катастрофа 45 000 до 450 000дп р<- предприятието, доколкото па
на . междунационални стъл глобени правното л I отговорното лице ще бъде гло-
кновявания. & тричКГа Щ 2500 до 25 000 динара.

От всички ни сс очаква папична глоба от 4500 д о 15 000 ще бъдат пюбе-
да направим допълнителни стопанско нарушение собственикът па 1 ьрговски
усилия та в мир, тояеран* пи за етолан ]0уие води търговска книга, а отговор-
тно, търпеливо и отговорно магаяиь а:\ ч^стния търговец ще бъде глооеио от 1000
да стигнем до решения за ™Г°0 ш дшгара. 
всички открити въпроси, п Д

тизми, 
да намалят

От 1 януари тази година се прилага член 9 на Зако- 
търговията. Според този член, търговецът е _ Дл*- 

1 книга, която съдьржа свиденция
сведения за стои-

ето - .на за
жеи да води търговска 
за гшодажбата и набавката на стоки със носттаДиа стоките, с данък и без данък-оборот.

раната.

КОЙ КАК ЩЕ МИНЕ



ПО СВЕТА
МОСКИЛ

Н СССР ще стане мно
гопартийна държава

ОТНОШЕНИЯЮГОСЛ ДВСКО-ВЕН ЕЦУ Е Л ДИСК И

ОЧДКВА СЕ П0-Г0ЛЯМ0 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
НАСУстатмраха в разговори \е 

съюзният секретар па пън 
работи Будиммр Лот? 

чар и неговият Венецуела/1 
ски колега. Министъра Фи 

бе приет и от стра 
председатели па Сък: 
изпълнителен

ни. Дадена бе подкрепа не 
проектите, конто паши пре 
дириития иде реализира! 
във Венецуела, с което та 
зп южноамериканска стра

на и
-значителните стопански пг 
ртиъорн па Югославия 
тази част па света.

Стопанското сътрудппчес 
тво между Югославия 
Венецуела през тази година 
бн могло да надмине поле 
впи милиард долара,

Председателят на Предсе
дателството па СФРЮ ^'Р 
Борисов ЙОВ11Ч преди %

прие в Белград 
министъра на външните рз 

конте

тъй лесно и бьр 
сили

1.ПМИТС премахне
Консервативните

жилава съпротива 
защитават пози

пя 1991 голина 
' форма/»' 
многонар' 
Това ноо 

на от
ца демок

От 1 януари
съюз зо.колко ДНП Съветският 

по е държава е 
тийпа система, 
тижснис е резултат 
критите процеси 
ратичното обновление на 
съветското общество. И
СССР понастоящем сспа поли

ока%ватгередо 
па па 
31III я
Апте Маркович. 
мо внимание в разговорите 
бе посветено па укрепване 

икономическото сът

на ще станс едни от и коравоботи на Венецуела, 
бе в трудово посещение па 

страна по покана
наси. Следователно,

сцена в Съдните
политическатасъве/ 

Май-гол я-1нашата
на Съюзния секретариат на 
външните работи, 
дечнпте и приятелски раз 
говори е изразено взаимно 
то удоволствие от развитие 
то на билатералното сътруд 
пичество между двете стра

'съ/оз продължава 
стил к I ювение мсвстския 

жестокото 
жду закостенелия

и напиращата * демок 
нс ще и съмне-

В сър-
догматии то па 

руд пичество. 3'ЬМ
ранил и 
ние, че борбата им иде 07 

тежка и дълга.

ши регистрация 
тически партии, си иди кал- 

движенияФнгередо се срещна и с 
па „Енсргонрскои пи организации, 

и сдружения. Преценява се 
чс броят па политическите 

и „първата

директорите 
ект“ и' „Югоброд“, с конте 
води разговори за възмож 
постите за изграждане

де
стопанство на 

СССР ще бъде внедрена тр 
ърде радикална мерка. Въг 
основа па указ на презилен 
та Михаил Горбачов до срс 
дата //а тази година ще бт 
дат разформирани всички 
колхози и совхози, които не 
работят рентабилно. Вместо 

ще се формират сдру 
жения на селски 
ства и кооперации като ма 
лки общности на 
собственици. В президентс
кия указ се посочва, че дс 
есента селяните трябва да 
полгчат 3 до 5 милиона хе 
ктара обработваеми площи

В селското
па организации// 

страна па социализма" 
достигне дори 700.

/ЦСпацентър за провеждане 
конференции в Каракас, чу 
ято стойност трябва да въг 
лезне па 300 милиона дола 
ра, след топа за купуване 
па шест наши кораба чия 
то стойност възлиза 170 ми 
лиона долара .

1^2й'<;: Внедряването па 
партийна система в СССР 
с значително постижение^ 
на демократизацията П о€ 
ществеиите отношения и 
голям успех па демократи 
чпитс сили в пай-гол ямата 
страна па света, но до пъл 
мата демокрация трябва 
да се измине още дълъг 
път. Защото 73-годишната 
абсолютна домииация на 
КПСС и па идеологическия 
догматизъм не може да се

миого-

И ШII 1=ж
\ ■ тяхш Съществува реална възме 

жмост наскоро да дойде дс 
конкретно сключваме на дс 
говор за тези работи, казг 
в разговора с Лончар веме 
цуеланският гост. Досега ти 
мото
меко стопанство сътрудниче 
ство бе само в рамките на 
стокообмена, 
миналата 
22,4 милиона.

Двата министъра подчер 
таха, че е Необходимо 
се намери мирно решение 
за кризата в Залива. При 
това гостът каза, че Вене 
цуела високо зачита усили 
ята, които 
лага, като председателству 
ващ на /необвързаните, 
даде принос в мирното ре 
шаване на кризата.

Инак, Венецуела 
от кандидатите за 
на следващия самит, койтс 
по утвърдения плам трябва 
да се проведе в Латинска 
Америка.

домакин

ВРЯ® частни

1111
югославско-венецуелз

Взаимен интерес: Йовпч и Фпгередо който пре.? 
година възлезе СОФИЯ

Българите меняват отно
шението си към СССР

С. МИЛОШЕВИЧ ВОДИ 

РАЗГОВОР С Г. КУЛИК
да

Президентът на Република Сърбия Слободаи Мило 
шевич преди няколко дни прие и води разговор с .Генади 
Василевич Кулик, пръв заместник председателя на прави 
телството на Руската Федерация. В дългия разговор, кога 
то преди всичко стана дума за по-нататъшното развитие 
и обогатяване на икономическото

Югославия по
Неидентифицирани

опожарили сг 
радата на българо-съветска 
та дружба в гр. Русе. Ка 
кто съобщава БТА пожарът 
е локализиран и потушен 
уързо, но материалните 
ти са сравнително 

В България 
тно време е възобновена де 
иността на Дружеството за

лица дружба с народите на Съ 
ветския съюз. Едно изслед
ване на

Да тези дни са
сътрудничество между 

Сърбия и Руската федерация бе констатирано, че същес
твуват повечето неизползувани възможности. Особено ста
на дума за сътрудничество в областта на селското сто- 

Предприятия от Сърбия досега са включени в зна 
чителни развойни проекти в тази руска република, а на
скоро ще се ангажират и в подобряване снабдяването 
Москва с хранително-вкусови стоки.

оощественото мне 
ние е показало, че над 55 
на сто българи 
са променили

е един 
домакин

напоследък 
отношението си към СССР. Само 14,Ла 

участници

панство. щс
големи. сто 

смятат, че 
СССР 
значение“

в анкетата 
връзките със 

са от - „първостепенно 
за България.

преди извеена

ЮГОСЛАВИЯ — САУДИТСКА АРАБИЯ КРИЗАТА В ЗАЛИВА ПРОДЪЛЖАВА

Готовност за нормали
зация на отношенията Съдбовният 

15 януари
Албански 

гърци бягат 

е Гърцня к 

Югославия
Саудитска Арабия отдава голямо признание на Юго 

славия за усилията й да се намери мирно 
кризата в Залива решение за

По време на 
сното“ си турне по страни
те около Залива 
секретар на - външните 
боти Будимир Лончар 
Реши посещение в Саудитс
ка Арабия, където беше пр 
а престолонаследника Абдале ибън Азиз и 
разговори. с външния 
нистър на тази страна Ел 
ъеисъл. Лончар и 
кият

САЩ 
й са

„антикризи- ване на кризата 
ьеикър оповестил 
може и дуМа д ’
продължаване
гляне на Ирак 
Ще се 
на ООН.

говора на двамата 
министри. и привържениците категорични: 

то Саддам Хюсеии 
гли силите

външни в Залива
доколко 
не поте 

си от Кувейт дс 
януари ще нападнат Ир 

ак и ще освободят Кувейт 
Това всъщност им позволя 
ва Резолюцията 
Хюсеии

чесъюзният не
става згАбдале ибън Азиз 

голямо признание на Югс 
славия за усилията й да се 
намери мирно решение на 
кризата в Залива 

води премахне

ра отдаде 15 срока за 
” че строгс 
Резолюцията'

нап- оте През последно 
мо число албанци от
ния и бяг°ат"ГУгКаТ Ал^а 
тт.г г' гат в Гърция. Те-азил беотаНЦгИп са потъРсилн 
Узнава се атп™ ВЛаСТП 
албанските ^ така- че 
сти мг- погРанични вла
нцц котЛ°ЗВОЛяват на адбе
Гърция Са избягали Р 
Албания.

пкновеипя°ТДалВИашните СТ7 
чц Се . в Албания увелк 

■ ските *ислото на албан 
славия. беЖашш

време голяспазва гръциет от
и да се

непосредствената 
опасност от избухване на 
воина. Азиз заяви,' че тлгепрестоли,следиш?"1* са жТш,^6Х »а "е»“-

потвърдили готовността 14 гтРпг>ГРПаТа си МИСИя катс 
решимостта на Югославия председатслствуващ на Дви « Саудитска Ара®"?,“™ “ "»6»ърааи„е
становят п-т пит» страни и подчертааповят пълни дипломати на йашата

Тази те

на ООН.
напусне Ирак 
че доколкото дойде С 
ина в Залива тя ше 
шири в света
тастрофални

пР° ?.Ъ1Цо лреме 
Политбюро на Цк 
и председател 
тарната комисия зп

ЩеФ на 
Ция) 
не са 

. нията,

членът на 
на КПСС 
Парламен

между
Алекса 

(мнозина

Ще изпрати ТСКИят съюг 
Псрс,«1 1 залщ™ СИЛИ Г

ми

наДо во 
ра?

и ще има ка 
зи ДНИ амерГ^ГяТ-дЙ
йкър11 иС шефът* н?К^Ск Бе 
та дипломация АзиГще се 

Да иаме 
За реша

Че той ще Да серолята завърнат г
страна вчески отношения, 

ма беше обсъдена
укреп 

единството наваието 
И в раз Движението.

на
опитат в. Женева 
рят мирен начин

Страница 2 към Юго
I
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„ЕДИНСТВО" _ ПРИЩИНАПИШЕ /

ВИЯ ОТКРИВА ВЪПРОСА ЗА 

ГРАНИЦИТЕ
Възможна ли е делбата?

При това“ Л * „а неела; »8Г"’ °ТВ0С"° 

етичните становища на Слс ' Какво трябва да се има
ения и Хърватско, които предвид, когато се говори

' ЪРСЯТ разговори за бъдеще за Сърбия? Преди всичко
1 ° на Югославия според на че Тя веднага след' войната
родната мърдрост: „Елате бива изкуствено разделена. 
Да се договорим, но да бъ . на три икономически и по
де както ние искаме“. Въз литичдски противопоставе- 
можен ли е договор? Въз ни части. Че от нея „на по 
можен е- и желателен. -сигурни тиеста“ са пресели

Мнозинството югославя- ни около 60 стопански Обек 
ни желаят мирна развръзка ти. Натрапени са и такива 
на кризата у нас, която ве планови пропорции по раз 
че стана -главозамайваща и витието че е била принуде- 
която ни отне огромни твс на три четвърти от стопан 
рчески потенциали. Затова ските инвестиции да дава 
се надяваме, че ще надде- за енергия и суровини, 
лее разумът. Историческа е после с държавен контрол 
отговорността на онези, кс 
ито преговарят в палатата суровините 
на федерацията в Белград финалното производство —

нейното стопанство многс
обедня.

федера- нфедералцо устройство на • 
Югославия скъпо биха пла 
тили всички републики, а 
най-много Сърбия, чиито ка 
питаловложения вън от нея 
са огромни, особено в тури 
зма на хърватското крайбре 
жие.

— Наи-внсшите и най-от 3ачптЯ,„, 
говорните- представители на Отг И- ненарушими, 
европейските държави са аряШЩ Иа въпроса
съгласни със становището п.та т, Зад7^1жеиия има 'Ита 
че днес в Европа е Възмо- ватско^-п гСловениД и Хър 
жна и потребна само един- Г1тп„, съгласно Осимските
на Югославия, като субект наши ^Т’ ак° тези Две
на международните отно- от^1сналиУб отКИ тГчбиха се
щения. . али от Югославия

Това, между другото, ‘ тникът
интервюто за пртцинския. 
ежедневник „Единство“

Конфедерацията би създа 
ла голяма. конфронтация 
между югославските наро
ди. Не само поради конфлп 
ктите, които биха могли да 
възникнат при утвърждава 
нето на новите държавни 
граници и поради недбвол 

~ ството, предизвикано от де 
държавното 

имущество, но и поради 
прекадената цена, която: би 
се платила за „суверените 
та“: шест армии, шест раз

на съюзния сс 
кретар на външните работи 
отговори, че „съвсем оправ 
Дано се поставя въпросът 
дали граничната линия, ут 
върдена с Осимските спора 
зУмения; би могла да се 
счита стабилна, ако един 
от нейните гаранти не би 
била единна 

дър славия“.
подкрепа

та на териториалната целс Спирайки се 
купност, независимостта и ско-албанските
единството на Югославия. Максич з?/ви,

Изявленията, че- в Евро- кването
па има място само

в

зая
ри заместникът на съюзния 
секретар на външните ра 
боти Миливое Максич, под 
чертавайки, че в многоброй 
ните изявления ла държав 
циците и високите функци 
онери на европейските 
жави се изтъква

лението на
над цените на енергията и 

в полза на

и мощна Югс "■ 7^
ЕВРОПА НЕ Е СЪГЛАСНА 

С ПРОМЯНА НА ГРАНИ 
ЦИТЕ

лични монети, шрст пазари 
шест информативни счсте- 

от ми, вместо сегашните 7 дър 
жавни граници, конфеде 
рацията би имала 14 грани

От правителството на Ми 
лка Планинц, особено 
правителството на Бранкс 
Микулич; 
дохода, от Сърбия в други

на югослав 
отношения

че „с подти 
чрез пропагандата 

или по друг начин на се 
паратистките и сецесионис 

под тки тежения в Косово“, Ал 
бания всъщност работи пре 
тив собствените си интере 
си. ра -албанското правите 
лство не е непознато, че ек 

лния интерес на европейс- стремните националистиче
ките държави, но и тяхната ски елементи в Косово, чи
дългосрочна стратегическа иго тежнения действително
потреба и обективната по- са сецесионистки, не виж 
треба на съвкупното днеш дат албанската държава кг

то своя държава-майка, нс 
като територия, която тря 
бва да им. се приключи, а 
с това и подчини. И, от дру 
га страна, всеки облик на 

е дестабилизация на Косово,

преливането на
Какво заговорницете за 

„тотален републикански су 
веренитет“ би трябвало да 
знаят

ци!за еода 
Югославия, но не и за ней 
ни откъснати части 
черта Максич —

краища на страната стана 
Само дългътнепоносимо.

преди евентуалното - към недостатъчно развити- 
подписване на документа за 
откъсване от Югославия?
Първо, че за Европа не е 
приемлива промяна на дър 
жавните граници, а след тс 
ва и за някои наши репуб
лики. Второ, къде ще на
мерят пари да платят дъл ,

спе-

Творците на „Трета“ Юго 
славия се намират пред го 
лям исторически изпит. Об 
кръжението и отношенията 
са такива, че задачата ня 
ма да им бъде лесна да ут 
върдят концепта за разви 
тието на нова Югославия. 
Същевременно нито за мо
мент не бива да забравят 
че ’ суверенитетът; преди 
всичко, е политическа кате 
тория, а в здравата иконо
мика, от която се живее, 
царуват обектщни икономи 
чески закономерности.

трябва
наи-сериозно да се взимат 
под внимание, защото те 

• отразяват не само момента

те републики и Косово на
дхвърляха нейния осъщест 
вей профит. Отделянето от
довода въз основа на всич 
ки съюзни^ законопредписа 
ния (14) най-вече засягаше 
Сърбия и Войводина.

говете на Югославия,
циално на Сърбия, която ПРЕД ГОЛЯМ ИСТОРИЧЕ 
дълго и непропорционално СКИ ИЗПИТ
— благодарение на своята 
икономическа мощ „подли 
раше“ Югославия. В случай 
на „развод“ трябва да се държавното 
■направи баланс между ре- (юНА, съобщенията, дипле 
публиките, или. между. Слс матическите и търговските 
вения и Хърватско от една представителства, големите 
и останалите републики, от стопански системи...) . толкс 
друга страна. Съществуват ва е голямо, че не би 
и други варианти, в зави- разрешил нито междунаро- 
симост от това дали отдел ден арбитраж. Някои клю 
ни републики желаят по-зд чове, разбира се, са възме 

по-хлабава конфе жни, обаче евентуалното ко

но развитие на Европа.
Всяка промяна в терк го 

риалния интегритет на Юго 
славия неизбежно би поста

Проблемът с делбата на 
имущество

вила на дневен ред въпро
са за границите, който
един от най-чувствителните а особено откриването на 
въпроси в днешна Европа, -въпроса за -границите,
Не е възможно —'■добавя же само да подтикне чуж 
Максич — днес да се зами дите държави да осъщест

' на вят своето присъствие ^ г 
този стратегически район, 

на което неизбежно би поста 
вило под въпрос и незави-

мо

гссли успешно развитие 
междуевропейските 
шения без сигурността

страна, че нейните

отно-

Т. Мвсяка
граници ще бъдат напълно рава илисимостта на Албания.

ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИСЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА

Заплатете се връщат на октомври
спсдпите за период септември-ноем- та година. Статуса на стопанисва-
впи В извънстопанството при това щи със загуби се определя
спадат- образователни учреждения, нова на годишната равносметка. Ако
научноизследователските дейности годишната загуба е
информирането, физическата кул- печалбата, осъществена през после-
ТУпа Ри спорта, здравната и социал- дните три месеца — и в тези пред .
па защита 1 фондовете (бившите приятия ще се прилага разпоредба- ■ 
СОИ) сдруженията на ОСТ и поли та за ограничаване на заплащания- 
тическите организации.

■ замразяванетоеЛие, сГ отиася Сдо'"ко- Заработките в обществените №
лективите от дейностите, ако са ре йности миналата година се увелича

. гчстпнпани като предприятия, сто- ваха по-бързо, ■ отколкото в стопан-Значително по-големите финапсо ВД Р™ “а пазара. Те именно ството, докато заплатите на стопа
ефекти в ограничаване на потре пан стопаиСките предприятия писващите със загуби средно са

«пението се 'очакват от замразява- как заоаботките в зависи били на средното равнище на сто
на заплатите в монополните ще от‘деловите резултати със за- панството. Много стопанисващи със 

и организации, които моа1 / ОТДелят за акции. загуби следователно са заплащали 
лични доходи. За дължеп Д жденията в обществени по-големи заработки от онези, коитс

дейности (предполага се, че ста- Стопани<%тт добре.
ва ДУМ1Дработ1ШтеЧТГпод1Исредното В течение на миналата година 

в Републиката (покраинн- отделянето за лични доходи, в<:ъщ 
У течение на тази Иост като цяло, е било по-голямо 

своите зара 0т заплануваното. През юли общата
възлизала 27 ,с

* ^ямпазяването па и намаляването на сегашните заплати, ще 3 милиона (половината) заети в обществения сектор,
засегнат поне три мил: ° вънстопанството (1 150 000), в монополните ор 
01 'ЯХ “ в непл^ежошособните предприятия и иолектп
ганизащш ИМ <т« от шя„он работиш,»).

въз ос-

по-гол яма от

ви, които
в същия период 

наДЕ 52^таКОГза^ сто3Г|»Г са

н1 за заплащане на 3^есат половината от ръспа на за-
ди, което бе условие за тяхно при 1 
лагане след приемането на послед ра _ 
пата миналогодишна ссс™я _ ацИ 
щината на Югославия. Това знач . 
че в момента, все до края г 
ната дори няколко милиона личи 
доходи на заетите в обществения 
ктор се намира под особен режим 
на ограничения.

та.

ви

ването
предприятия

организации през
- ст I™ 15? година ще получават те

цялата $ОТки, заплатени в не-
риодНсептември-иоември 1»™»',?, равнище
К г м тези монополни ] > 0 имте) 1це мога! в

ПРИ това са най- принадлежат^ газ, про- ДоаТоваЛсредно равнище. маса на средствата е
-МалкП”к™едтивиРте. кешто стопа- %%%**> » “*™ртХшиа ° В ” ез ' - 25,2, през

писват като самостоятелн ^ б ио тръбопроводния тр застрахо Югославия извънстопанс- октомври 32.1, а през . ноември 35,5
ятия. Както н Досега те своод^ т& търговия, бакарш НоВ1) н0 4001 000 заети, милиарда. Последната 'ноемврии-
ше разполагат със с*°*ге остава вателиите заводи, 11^ кУъМ този спи тп0 о^лттите иай-сетне ще трябва ска цйфра бе „сигнал за тревога
ки, като при това и-за тяХ° през те законни дзмморския и въздушен ^апла I те ”асопвеитиите (непла- н0 целта на сегашните изменения на
задължението, въведено връзКа с сък .прибавя ^в>шта иа едро и дре да ”а ‘ собиите) организации и сто зак0Иа е връщане на общата маса 
юли миналата година, в ’ Р^ите транспорт, гр иесьт и-туР11СГ,1че теж^- тите със загуби. Именно на отделяне на октомврийско ра
—я1^кПи п=ри-2|--”с г -*32 —

—„Гс»»сг НОЕМВРИЙСКИ СИГНАЛ ЗА 3 - ^ и, « пасто«Т^1шп” орг™ '■
В0ГА - следващия месец ршш зациите к01|т0 .успешно стопапиева.

минала- на пазара.

коитоСПИСЪК НА монопоРАЗШИРЕН
ЛИСТИТЕ

през август

чиито
см ври
десет процента

средния размерсоки от
ството, са ДЛ7;:'<И^ов;^Ш°веСличепия

акции

целокупно-
Й то ще за- 
на нивото

от собственото
юли-ноемвриотнася и до на сто 

ще за периодТова сего извънстопаиство.
заработкитетвърта част

на заплатите да отделят за 
или в деловия фонд

на
плаша Страница 3предприя гина
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Неизползуван! шише и плеви гадай
експлоатиране на киарц ,}ОГ) ца този въпрос, * <*

години сс нриоб- 0,|0ЗРР "шпредседателЛ
„ „С ПОЛУ «ТО ИЛ.М< М ^с сс ра

,,а 0ССкшшоДда сс иреяпри

ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ 
НА В БОСИЛЕГРАД ИА

Приета програмата за 

работа през 1991 година Работниците а цеха за
Босилеград (към 50), които преди°1С®Моаботят 
тихи. към „Електробосна оз Я I инициатива на ра-
чаш.т заплати от октомври насам. По тш№™ ^

синдикалната оргаиизаци . 02г(Гте поставиха 
организира събрание т к с по-иата-

лисква
СМСпоред думите 
чето работници 
ь7>прос е защо /(е 
зувани шансовете за разни 
тието на минното дело, за 
”, гг. ;Г.-лус:гат/« години, г 
Елоктробосна*1 ие е иострс 

ила //.ех в Босилеград, Гя 
никакъв икономи 

и лесно мо 
откаже от цеха

ботницитс, 
лата седмица 
въпроса: какъв е сегашният 
тъшната съдба на цеха?

на пове 
основният 

са изиол

I Програмата за работа на общинските органи и тела 
в основата си съдържат най-съществените въпроси, като 
при това отделно се подчертава, качествени услуги и ко
ректно отношение към гражданите—клиенти. 7 в Боктробосиа" към цеха 

Силеград говори и Си ас кг 
Спасков, председател иаис 
— Няколко пъти лично ТЪр 
сих отговорни лица от »»Ел< 
ктробосиа“ да дойдат в Бс 
силеград и да обсъдим въг 
роса за съдбата па цеха / 
за реализиране //а обещани 
ята им в Босилеград да иг 
градят стопански;) обект, 1 е

дойдоха и това

Отговор па въпроса не /к. 
лучиха и неизвестността за 
почттатъншата съдба //а 
це$а продължава. Неизве
стността е още по-гол яма 
ако се има предвид, че сг 
прекъснати почти всички 
връзки за общуване е прел 
приятното им в ЯйЦе. Оба 

. че не по вина па работници 
те в Босилеград, които огде 
впа започнаха да търсят 01 
говорни лица от преднрия 
тието мм да дойда т и да ги 
информират за належащи
те въпроси. Присъствува 
щитс работници па събра 
името и сега нямаха друг 
избор и взеха решение дс 
колкото до 15 т. м. »тговор 
ните от предприятиего 
не дойдат, група от пя кол 
ко души, която те избраха 
ще замине в Яйце където 
да се опита да узнае пети 
пата за обещанията, лична 
та си съдба и съдбата па 
колектива им.

края станалите потреби, дслега 
се пр тите па трите съвета нзвър 

шйха второ изменение и 
допълнение на общинския

В Босилеград, към 
па миналата грдина
ОВСДС сЪЗлКСх 1л»л
Оощ1 токата скупщина, 
която делегатите па трите . бюджет (първото направи

ха на проведената сесия пр 
ез септември). Според вто
рото изменение и допълне
ние па общинския бюджет 
за 1990 година възлиза 
8 522 651,00 динара, от това 
за различните потреби са 

8 250 099,00

1и.
на

сега няма 
чески интерессъвета разгледаха и прие- 

повече отчети, информа
ции, решения п програмата 
за работата през настояща 
та година на органите и те 
лата, конто се финансират 
от средствата на общинс 
кия бюджет: Секретариата 
за управление и общи ра
боти, Службата по общест* цд 
вени приходи, Общинско
то геодетско
Общинския обществен пра 
возащитник, съдията за на 
рушения и Службата за пр 
авова помощ.

жс да сс
_ Общината ни лежи, та

каже, на рудни 
„Елоктробосна“ <

кварц си проби път 
чуждестранните пазари.

част от тука//’ 
богатство. Сега счита 

е „изчерпала 
и се отказва от

ха
ка да се 
залежи, 
нашия

па
обаче не

голяма стене)! свидетел 
тяхната Огс)заиг 

— заяви той.

падо
Взе голямаизразходвани

динара, а в резервния фо- 
остават 272 552,00 дни. 

Делегатите на трите съпе 
управление та приеха и временно ре 

шепне за финансиране 
общинските органи и те
ла за период от три месо 
ца в настоящата година, сп 
оред което са запланувани 
средства от 2 130 622,00 ди
нара, от които се планира 
да бъдат изразходвани 
2 051 274,00 динара и 

79 388,00 динара да останат 
за резерва.

ствува за 
терссованост ЙОТО маслото1 

пас. Ако нсче
че приСпасков подчерта, 

поемането па експлоатиране 
то па кварца отговорни ли 
ца в „Електробосна“ са пс 
елгг задачата в Босилеград

нека поне изпълни 
към)ни иска

законите задължения
ние сами ще търсим 

за бъдеще
нас, а — каза 

Никола
пътища
Живко Кирилов.
Христов подчерта, че пред 
ставители 
обществено-политически ор

на ОС ие са

да построят цех за произве 
дство па паста за полира 
ие па метали въз основана 
титан карбит, но взаимни 
ят договор пс сс реализира, 
В началото па годината пи 
осведомиха, че имат намб 
рсиис тук да построят цех 
за производство на освежи 
тел ни кърпички и на дру 
ги произведения, които дг 
се опаковат в пластмасови 
кесийки и в когото да ра
ботят около 15 души. Но и 
май-големите оптимисти ма 
лко вярват в реализиране 
то ма идеята. Още повече 
ако се има предвид, че г 
в „Електробосна“ 
че нямат откъде да обезпе 
чат необходимите 30 на стс 
средстпа за инвестицията — 
каза Спасков като посочи 
няколко възможности за по 
-нататъшното 
на цеха доколкото от неге

В програмите за работа 
през настоящата година на 
всички общински органи и 
тела, са набелязани най-съ
ществените въпроси и за
дачи, които те трябва да 
решават. При това, отдел
но се подчертават бързи и 
качествени услуги, както и 
коректно отношение 
клиентите, 
всички закономерности и 
срокове. Защото, всяко от 
клонение от това довежда 
до недоволствие сред тру 
дехците се и гражданите.

Делегатите на трите съве 
та разгледаха и прие

ха и няколко проекто
решения за изменения и до 
пълнения на общинските 
приходи и облагания, кои 
то както бе подчертано на 
сесията са в унисон с из
мененията и допълненията 
на редица републикански 
предписания. Тъй като ня
кои от облаганията се уве
личават и до 100 процента 
някои от делегатите, изрази 
ха недоволствие, с конста
тация Че това зле ще се от 
рази върху развитието на 
дребното стопанство.

на досегашните

ганизации и
коизпълнили задачата си 

гато се касае за откриване 
на цеха от страна на „Елс 
ктробосиа“, а те главни 
когатоЗАСТОЙ В СТОПАНСКОТО 

РАЗВИТИЕ БЕЗРЕЗУЛТАТНИ „ПЛАНО се присъединявах
ме“ към „Електробосна“. Кс 
гато търсихме вт>просите да 
се решават те говореха, че 
не трябва да се боим поне 
же „Електробосна“ е силна 
и защитава нашите интере 
си. Колко ги защитава ви 
дяхме. Вместо цех на обши 
ката остана само една под?

към
Да се спазват ВЕ“

На сесията делегатите от 
делно внимание посветиха 
и върху реализирането 
заплануваните задачи и ак 
тивности в развойната пре 
грама за вече изтеклата 
1990 година, Констатация е 
че поради редица причини, 
преди всичко от обективно 
естество, редица запланува 
ни задачи и активности не 
са реализирани. Отделен за 
стой се отчита в стопанско 
то развитие.

В продължение на сесйя 
та, делегатите на трите съ 
вета, приеха и плана за 
тазгодишната сеч и залес
яване в частна собствено 
ст, както и отчета за рабо 
тата през 1990 година 
детската градинка 
радост“ в Босилеград, от
чета за работата на времен 
ния орган в Центъра 
социална работа и инфор 

^ мацията за водоснабдява! 
то и хигиената в града.

На събранието, на коетс 
присъствуваха председател 
ят на ОС Спаско Спасков,. 
председателят на ИС на ОС 
Сотир Сотиров и председа 
телят на Общинския сиидн 
кален съвет Арсо Тодоров 
бяха изнесени различни мие 
ния. Симеон Глигоров, ръкс 
водител на цеха говори за 
тежкото финансово положа 
ние, в което се намира „Еле 
ктробосиа“. — В преднрия 
тието казват, че нашият кв 
арц е доста скъп и нерента се^ откаже предприятието г 
билен понеже транспортни Яйце. 
те разноски са много висо
ки. Мисля, че за октомври
и ноември ще получим 8С ..ЗАПЛАЩАМЕ ЧУЖДИ 
на сто от средния личен ГРЕШКИ“

н?

твърдят
рена лека кола, едно „КДо“ 
а ние без работа — изтък 
па Христов.

Работниците в цеха, на 
четиридесетгодишна средна 
възраст, са на ръба на ма 
термалната екзистент/тя. В 
повечето семейства /амо те 
са. в трудово отношение. 
Най-каптично това изразил 
Васил Николов, който каза* 
— Крайно е време нещо да 
се предприеме, понеже ня 
ма вече от какво да се жи 
вее. Аз заплата 
вам. Съпругата 
нлботеше в
Ниш. който вече не работи 
шест месена, също не полу 

г чава заплата. Чии дпешкн 
трябва да заплащаме?

действуваме

доход през последните тру 
месеца, а какви заплати щс 
получим (дали и кога) не 
е известно. Всички обаче 
работници в „Електробос
на“ от октомври досега не 
са получавали личен доход 
— подчерта той.

на
„Детска

не получа
хпт, която 

цеха ..на Е И
Поради липса на същин 

ска информация в най-тру 
дно положение все пак с? 
работниците. Повечето от 
тях заявиха, че не им 
известно дали 
ио трудово отношение, да 
ли техноложки или иконо

ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ 
НСКИЯ БЮДЖЕТ

за •

Съгласно своята компете 
нтност, а вследствие на на

са в редов
М. Я. За отношението на „Еле

В. Б

ГРЕШНИЦИ 

ПО МАТЕЯ
М. Андонов жестоко атакува своите съна- Накрая, следва „Защо .числящите 

малцинство в
и въпроса: 

се към българското национално 
Югославия не би имали

родницн и мен, приписвайки ни дори и „сан- 
стефански апетити“! Търси да бъдем подведени 
под отговорност, но не прецизира 
Пред партията? Аз

правото да имат оно-пред кого.
не съм член пито на 

партия. Пред Държавната сигурност? 
сит от разговори с тях. Пред съдията? Е 
може. ■ '

ва, кое го имат и останалите
една 

Аз съм 
. тук

„Инспирация“ да М. Андоновнапиша, тези редове
даде самият Матея 'Андонов със своето писа
ние под заглавие „Злоупотреба без отговорно
ст“ („Политика“, 25 декември 1990). Досега то- 
ва е най-големият 
М. Андонов. Когато

е „изучил“,
МОС *?Исане е било причина аз, както и проф 
д-р Марии Младенов, „слабо да минем“ на из- 
борите. Е, па, Матея, 
ва нещо не е

ми че това и такова

Аз ще се отбранявам 
чеиие от

ако това е точно, тога- 
,1Т л в ред с тези избори, а не с оне-
тлно мп Желаят добро на българското нацио- 
шо МятГ 1ИСТВО В Югослав"я. Защо, друга- 
иа Сърбия .нямТ ГЮПИТаШ 3ащо Парламента 

/воята националност.

със следващото изре- 
текста на М. Андонов: „ДСБю не

съдържа

журналистически досег 
остарее и физически (духо 

вно вече е остарея), Матея ще може да се по
хвали на внуците си как 
ка“ е публикувала 
той удари

на
предлага нищо ново, 
Програмата на СПС 
бия“. Защитава

което вече не 
и Конституцията на Сър-

ме и моята статия ДСБтп 
Що да не!“ (Братство, 2 ноември 1990) В 
статия покрай другото пише: „Българите 
то и сърбите, се числят към голямото ' 
ство славянски народи... Имат 
щи черти. Могат 
ят. Могат

един път и „Полити- 
един негов текст, в който 

по някои доктори на науки, 
подобно. Силен Андонов!

За какво

пито един представител оттази
как-

писа-тели и
Ако резултатът на изборите 

>;ъв, Матея нямаше да пише 
7°И е стаР иетропоказател.

Да защитаващ^^огсклпвпя ** Ти ЛИ' бре 
век! Защитавай ?е т; “ Яг,Г Мен? Амън. чо‘

И“^.= ~“°Ла1И,,Г 

ката се връща на лицето У СЛЪНцето'

и за кого пише М. Андонов в та
ка наречения текст „Злоупотреба без 
ност“? В него той

семей- 
множество об* 

заедно. И
беше по-ина- 

така, а по-друго-отговор-
ито „е штайкк „е Х°Ра'
формират Демократичен

Дз живеят живе- 
сметка за' своя 

Да не
отношения 

им бъДе добра

и са длъжни да водят 
идентитет, едниса решилида национален 

натрапват своя воля й сила. В
на другисъюз на българите в 

Югославия. Тези „грешници“ са Кирил Георги
ев, проф. д-р Марин Младенов, Прокопи Попов, 
Тодор Петров и. „големият привърженик“ Дра-

тези
историята може и трябва да

не една' от 
,мост на приятелството 

относно Сърбия и България“.

учителка...“ Изтъкцах, 
ДСБю е да бъде

зва както ка 
плюй

целите- на 
меж-гослав Манич Форски. му.ДУ Югославия,

Драгослав Манич ФорскиСтраница 4
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ДИМИТРОВГРАД
поводи и РАЗГОВОРИЧестита Нова голина с 

неизвестни много ОТЛИЧИЕ ЗА УСПЕШНИ ДЕЛА
Че общата Жизненият и трудов век 

на човек е богат ако е из 
пълнен с лично щастие и 
с обществени успехи, ако 
тези успехи уважава сами
ЯТ ТОЙ И Д01|0ЛК0Т0
му забелязват 
тези дела са 
свещения 
та, налагат към

криза няма
чмного влияние върху наши 
те навици всеки

Всички как останалите на застава 
та ще изпълняват поетата 
задача. — Колективната ра 
бота, другарството, същинс 
кото братство и единство 
и високата отговорност са 
основните фактори в арме 
йския живот и в опазваме 
то на границата от евенту
ален агресор или нежелан 
„гост“. Спомням си за се 
дем такива стучаи в досе
гашната работа, които въз 
намеряваха да минат гра
ницата. Не минаха. Грани 
чарите _са винаги тук къде 
то неттегалците не ги очак
ват. В това отношение осс 
бена помощ ни оказва и 
местното население, с кое

почнаха Г°“р„"
Дите два три-дена преди Нс 
вата година, а самата пай 
-дълга нощ наподобаваше 
на Дивия запад.

Последици от нещо напо 
добаващо на диво и далеч 
от цивилизацията осъмна на 
първи януари. Имено, огрс 
мен брой кошници за бок 
лук и контейнери осъмна
ха на коловоза, превърна
ти, изсипани. Истинско е 
щастие как 
те кошници не 
една кола. Кол кото и да 
има различни изливи на ра 
дост от настъпващата Нова

празник да
отпразнуваме . поне един
ден повече, свидетелствуват 
и новогодишните празни
ци. Почти всички предпри
ятия в Димитровград праз
ника започнаха още от пе
тък 28 декември и

делата 
и други. Акс 
резултат на 

дълг към родина 
тях да се 

отнасяме с почит и уваже 
ние. Отличията, 
слящите се към ЮНА 
лучават са само част от 
свидетелствата 
натата им

продъл
жиха до трети януари 1991 
година. Най-големите които чи-ДиМи 

предприятия, 
и конфекцията 

продължават празниците по 
ради обективни причини

тровградски
гумарата

по

за непрекъс 
трудна, но чест 

на задача. Едно високо от 
— ОРДЕН ВОЕННИ 

ЗАСЛУГИ СЪС СРЕБЪРЕН 
— по случай изтеклия 

Ден на К)НА получи 
дирът на граничната заета 
ва „Сушица— в поделение
то на Живорад Йевтич г С. Димитров
Босилеград СТОИЛКО ДП
МИТРОВ^ Сетне три години работи

Димитров е роден през в гарнизона. Преди някол 
1950 година в босилеградс- . . ко месеци 4 любовта към 
кото сел^о Доганица в селс- границата пак го 
ко семейство. Войниклъка на първата, т.е. последна

педя на страната. — Гра
ницата е все пак нещо дру 
го. Наистина е тежко, нс 
тук се чувствувам като си 

ка- птрен защитник на страна 
та. Това ми изпълнява жк 

най-напред го наз вота. Когато пък всички дс 
начават за командир на бре се изпланира, а още 
граничната застава „Кадии по-хубаво се реализира, жи 
яча“ където остава цели дс вотът тук е твърде съдър- 
сет години. За извънредни жателен. Тези моменти за 
резултати заставата два пг- винаги остават в 
ти получава преходно зна на всеки, граничар, 
ме. Самият той няколко пт Границата е специфична 
ти получава различни пат по много неща. Задачата 
ради и признания. Преди 
пет години е * удостоен 
Медал за военни заслуги.

в циментови
удари нито

Но не само този факт по 
твържцава посочената кон- 

; статация. И всички частни 
и обществени гостилничар 
ски заведения в най-дълга
та нощ бяха пълни, с бога
то меню. Не по-малко бога
ти са били и домашните 
трапези за тези, които Но
вата 1991 година посрещна-, 
ха по домовете си с прия- 

. тели и съседи. И макар че 
Димитровград е провинция 
„благодетите“ на цивилиза
цията и привилегията на

година, все пак такива и 
подобни с|т преди всичко 
изливи на некултура и не 
възпитание, нещо което ня 
ма нищо общо с цивили

то постоянно сътрудничим.
За едно денонощие 

кото трае „работното 
ме“ на

комай
кол 
вре

границата не ряд 
ко се изреждат почти всич 
ки годишни времена. В тс 
ва отношение не малка е,

зацията.
Все пак за болшинствотс 

Новата.димитровградчани 
година носи много неизвес 
тни — от ^ези на работни 
те места, - в семейството, об

задачата на командира, кс 
закара йто тук е втора майка, а 

заставата втори дом. Тоя, 
която успее да изпълни сне 
щената задача към родина 
та, т.е. да осигури граница 
та, а при това да не се за 
сегнат здравето и животите 
на младите войниции е из 
пълнил задачата и очаква
нията — казва Димитров.

На края пак за ордена. 
— Щастлив съм, изтъква 
той. Задължава ме. Но ис 

душата крено ще кажа . едно
нашето поделение няма 
лоши командири и според 
това как изпълняваме зала 

на командира също така чите всеки може, да бъде 
с От неговите знания, опит орденоносец, 

ност и човечност зависи

започнал да учи и обича 
още като малък от татке 
си, който е офицер от за 
паса. В ЮЙА е вече чети 
ринадесет години. Тъй 
то показва интерес за гра 
ницата

щииата. до тези какво ще 
стане с държавата.големите градове —. пироте 

хниката А. Т.не го отмина.

БОСИЛЕГРАД

Веселба до зори
рВъпреки, че жизненият година бе

в повечето частни 
та и хотела на обществено 
то предприятие „Босилег
рад“, където бе и нак масс 

и во и весело. Тук гостите 
оркесгьрът 

Кюс-

организирапо х 
кафансстандарт е в рапидно спа

дане,
щите се в

населението и труде 
Босилеградска 

община весело и тръжест- 
вено изпратиха старата 
посрещнаха Новата 1991 гс 
дина. Весело и тържестве
но беше навсякъде: е гра 
да, в селата в домовете, ка 
фанетата.

По традиция и този път 
Новата година най-папред 
посрещнаха най-малките —

В. Б.увеселяваше 
„Пауталия“ от град 
тендил (България) а бе ор 
ганизирана и богата лота
рия. Не изостана нито но 
вогодишехг 
Все пак най-много най-весе

СРЕЩА С МИЛЕ МИЛКОВСКИ — КОМАНДИР НА ГРА 
НИЧНАТА ЗАСТАВА „КАДИНЯЧА ‘ -

хумор, хора...

Аргументите говорятлата нощ прекараха в се 
меен амбиент, край телели 
зорите и с разнообразна

децата от предучилищната 
възраст, на които Дядо 
Мраз донесе торбички с т 
рачки и сладкиши, 
вечето трудови колективи, 
на малките Дядо Мраз по
дари съответни новото диш-

пакетчета, а трудещите сове успешно 
се се разделиха със стара 
та със скромни 
но с големи новогодишни

трапеза.
За удобен

амбиент се погрижиха 
другите субекти: „Автотран 
спорт“ с допълнителни рей 

изпълни за 
а снабдяването

новогодишенИ в по и признания Милковски каз
ва: — Винаги съм се тру
дил всички свои задълже
ния макър, че те не са ле
сни, а напротив трудни и 
тъврде отговорни, да изпъл 
нявам твърде съзнателно и 
отговорно. Тези признания, 
красноречиво потвържда
ват, че в това поне доня
къде съм успял. Чест и гор 
дост ми е, че работя на 
граничната застава. Без ог
лед, че граничният район 

' ч V 4 * на заставата ми, е един от
V най трудните, с гордост из

тъквам, че всяко задъл:ке-/ 
ние, от всеки, успешно, се 
изпълнява. За мене катоко 

^ мандир най-голямо удоволс
твие е когато видя, че смя 
ната на терена успешно из 

Ч пълнява своите задължения 
и, чем на граничната заета- 

!Ч ва всичко е в ред и дис- 
шь цнплина.

„Кадиняча ‘Две години, граничната застава 
най-добрите, поради което, по повод 22 декември

войниш-е между
— Денят на К)НА е удостоена с традиционното 
ко признание — преходно знаме. Безспорно това е резул- 
тат на всички тук войници-граничари а най-много на ко- 

МИЛЕ МИЛКОВСКИ.

ни дачата си, 
не само в града, но и в 
селата бе добро с дежурни

гощавки
мандирамагазини.пожелания.

Изпращането на старата 
Новата м.я. гтрехеИ не само това. МИЛЕ нишко признание

МИЛК°!?!?оже„Га“"ка ефезултат
Любим войници-граничари,

и посрещането на

ДЕКЕМВРИ МИНАЛАТА ГОДИНА тук
обачеКЪМ-СРЕДАТА НА когото

застава.гранична 
между, войниците, справед- 

войнишки строг, ви 
иДги със стремеж колкотс 

повече да научи свс 
да издигне 

им на по-високо

ДСБЮ е регистриран Жлив и н ч
Дейността на Демократическия съюз на ^пгарите^

Югославия те бъде насочена‘ *^тностРиа българската
народност, НаразрГавГеаТнаСа социално-икономическите

проблеми, развитие на демокрацията

може
ите войници, 
моралът 
равнище и да създаде здрав х 
войнишки колектив. За не 

като човек и като кс

Ш
и екология V

ГО И
мандир, аргументите говор
ят. Узнахме, че през досе 
гашният осемгодишен вой
нишки живот, пет години с 
командно «на граничната з? 

„Душал Петровия — 
Кияжевац и трг 

зает?

ш-
°*Дейността на Демократ,, 

българите 
както е запи 

ма тази

на послед- ■ 
миналата го 

13 декем
Към средата 

ния месец на 
дина, по-точно на

1990 година у.регистъ
ра на политическите орга 
низации в Република Сър
бия е записан и Демократи 

на българите

ческия съюз иа 
в Югославия, 
сано в Програмата 
културна и политическа ор 
ганизация, ще бъде нароч 
на главно към четири оол. 
сти: реафирмация иа наш? 
омаяната самобитност, куг 
турата и традицията иа от 
лгарската народност в 

Югославия, ускорено ратре 
шаване на социално-иконо
мическите проблеми в Ди-

—аршини, .раз»™

Инак, Миле Милковски е 
роден през 1963 година 
Крива Паланка — СР Ма
кедония. Завършил е сред- 

Негова-

ври в
става
Шане“ в
Гк.«»,яГТ'ГсилИрг

община, заставите му . 
между' наи-доорн

новоенно училище, 
та първа среща с работно
то място, след завършване 
то иа военнох> училище, е 

Кияжевац. От

ческият съюз 
в Югославия.

В решението за регистра
цията иа ДСБЮ; която с 
подписано от репуоликаис- 
кия секретар за пршюсъ 
дие и управление Сретен 
Владисавлевич, се изтъква 
че „с проверка в еьответч? 
та документация е утвьрде 
но, че са изпълнени всич
ки условия от член з ь <- 

' коиа за политическите ор
ганизации, които са неоо- 

записваие в ре 
политическите

дека
те Под негово ръководство 
гоанйчиата застава .Дмшаг-- 
Петровйч - Шане» три пь 
ти и граничната застава „Ка 
диияча“ два пъти . 
1990 година по повод и дс

гарнизона в 
1988 година е командир на 
граничната застава „Кадиня 
ча“. Оженен е и има

В ежедневната всеоб
М. Милковски две

приИад]1ежи3 йаЛУйего3аОсвен - ща дейност гвъРДе Успеит-
р ----- но сътрудничи с местното

население.Денят иа Юго това, Милковски е носител 
армия,

Нишкия
кември
елавската народна 
като най-добри в 
армейски корпус са удосто 

с традиционното ВО.1

ДеМчовешките и, гражда 
и екология.

индивидуал-и иа различни
войнишки признания

За досегашните
ие иа 
нски права м.яНИ

награди.
ениКГ.ходими за 
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стопанство зм ДА СЕ ОТДЕЛИЦЪРИИ ВРЪХ"
СЕ ОТКЛЗВМ

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ МИНА 
ДАТА ГОДИНА шБорба да се преживее

ди с около 30 на сто са по 
малки от републиката, а ни 
кой случай не могат да бт 
дат мотивиращи 
ямо ангажиране в пронзвс

Макар че все още е ра 
но за официален анализ 
на току що изтеклата го
дина,
га известните данни може 
да се даде констатацията 
от заглавието за съвкупно 
то стопанство в общината

и
за по-голвъз основа па досе

99дството.
В областта па селското 

стопанство, отрасъл, от кои 
то с години се очаква и за 

плановете) да бъде 
в общииа-

Именно, през миналата 
година не бележим реали
зация пито на една по-зна 
чителиа инвестиционна пр 
ограма, както и програма 
за подобрение на произвол 
ствения процес ншр. по от 
ношение - на количеството, 
ннто по отношение на 
качеството. Що се отнася 
до физическия обем на пр 
оизводството, той главне 
е на ниво или в някои слу 
чай под нивото на 1989 гс 
дина. Ако към това доба 
вим постояният недостиг 
на средства, поради конте 
много от предприятията са 
били под блокада на джн

писва в 
водещ отрасъл 
та, освен активиране 
фермата за угояване па юп 
цн в Изатовци, няма иище 

останалг

па

* ..СЪРБИ)!41 БН ВЪРНАЛА ХОново. Напротив, 
те капиталовложения 
но се реализират а нелнк 
видността е такава, че иг 
производг 1тел ите 
те продукти не са заплаща 
ни и по пет месеца.

За съжаление няма ни
що ново и в туризма и гс 
стилничарството, което ст 
що има приоритетно място 
в развойните планове 
общината. Засега са осъще 

резултати 
бройните 

и об-

труг НОТЕЛА НА „ПЪРНИ ВРЪХ“,
КОЙ ДА ВЪРНЕ ВЛОЖЕ11ИТ12_

изкупени ЗА ПЕТ ГОДИНИ СРЕДСТВА?

средства. Преди всич 
„Сърбия“ трябва да 

се върнат парите, които е 
през изтеклите 

обекта в Звон

Томи негоСпоред думите
, Стоянови9*, директор 
ГТО „Сърбия“, никой у 

този колектив не е против 
отделянето на „Църни връх 

проблем ще бъде с при 
хотел

Все по-честите слухове за
„Църни

ко наслаппаотделянето 
връх“ от обединената гоеги 
лничарско-туриспщеска тру 
дова организация „Сърбия“ 
в Пирот получиха тези дни 
и официално потвържде
ние на сесията на Общни 

скупщина в Бабуш

ма вложила 
пет години в

баня Това е единстве 
път за разрешаване 

изтъква Стоя

на
ска
пиятствени добри 

благодарение на 
транзитни туристи 
мен на валута. Останалите 
запланувани програми

област все още са сам? 
на хартия като желания.

по
иасъединяването 

„Мир“ в Звонска баня към 
бабушиишкото предприя- 

Забравя се, твърди Сте 
янович, че Сърбия наследи 
хотела в крайно лошо 
тоя ние. Хотелът беше 
перспективи 
янович.

ро-сметка, тогава става яс 
но какво е положението в 

община-
проблема,на

нович.
Д-р Миролюб Йованович 

председател на Общинската 
скупщина в Бабушнида, из 
насяйки становището на де 
легатите от неотдавнашната 
сесия на ещупшината каза 

Бабушнишка община

стопанството на 
та. Затова в такова положе ската 

ница.
Именно делегатите на та

обществено-политическо 
общност единодушно се из 
ясииха от „Сърбия“ да се 
отдели „Църни връх“ заед 
но с хотел „Мир“ в Звонска 
баня.

За съжаление, 
щата стоят в момента, та 
зи „раздяла“ не ще върви

в то тие.
ние изход е търсен в нзне 
са. но и . това е без особе

зи
със 
бе?

— добавя Сте
зино значение за икономичес 

ко подобрение на, положе
нието и създаване на акуму 
лалия за каквито и да е 
нови инвестишш или поде 
боения на производството 
Всичко това е с непосредс 
твено влияние и на жиз 
неното равшпце на работ- 
ниците, чиито лични дохе

Всичко това наистина нс 
е охрабряващо в първите 
дни на Новата година и т? 
ка ще остане ако не се пре 
дприемат решителни и със 
тветни крачки за преодоля 
ване на положението.

че на
е нужно комплектно, а не 
разпокъсано 
тво, каквото е сега.

Големи средства са вло 
хотел гостилничарсжени да се доведе 

„Мир“ в днешното състояние 
Ако не се намери друг из 
ход и по-нататък ако „Цър 
ни връх“ инсистира той да 
му се върне, тогава ще тря 
бва да върне, вложените р

както не

Развръзката на този лро 
блем ще стане тези дни.А. Т. лесно.

На хотел „Мир“ • в 
ска баня полагат право г 
пиротчанци.

Звоп

(С. Р.)ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБОРОТ, ПРО 
ИЗВОДСТВО И УСЛУГИ „БОСИЛЕГРАД" ОТКРИ

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА БУДКА ЗА ПРИМЕРМагазин на самообслужване
заватчийницата 
„Георги Димитров“ и Меса 
рата). От тях първият 
поместваше в частна 
ща, за което давахме не ма 
лък наем, а в условията на 
пазарната икономика всеки 
спестен динар е от голямо 
значение — подчерта Стой 
нев.

на улицаОт началото на настоя
щата година в Босилеград 
започна да работи магазин 
на самообслужване. Магази 
на откри общественото пре 
дприятие за оборот, прои 
зводство и /услуги „Босиле
град“ от Босилеград. Мага
зинът се намира на улица 
„Георги Димнтров“, в адап 
тираните помещения на 
бившия магазин „Слога“, 
работи непрекъснато от 6 
до 20 часа. В магазина, ос 
вен различни видове слад 
киши, парфюми, съдове, се 
рвизи и различни видове 
алкохолни питиета, купува 
чите могат да купят хляб 
месо/ различни, видове юж
ни овощия и други стоки 
от 'пряко потребление. За 
откриването на магазина 
еа изразходвани около 

400 000 динари, от това 
270 000 динара за оборуд
ване, което лаправи предп 
риятието, • занимаващо се 
с тази дейност „Инекс-Раду 
лашка“. от Белград, а оста 

. щадите 130 000 динара, как 
то ни уведоми директорът 
на предприятието ИВАН 
СТОЙНЕВ, 
ни за реновиране на ' поме 
щенията. - '

се
къ-

Стойнев по-нататък доба 
ви, че в това отношение и 
през настоящата година ще 
предприемат съответни ме
рки за освобождаване на 
всички частни помещения, 
с това ще бъдат намалени 
разходите за наеми, а те 
не са малки. Понастоя
щем предприятието отделя 
от 700 до 1000 динара месе 
чно за наем само за едно 
помещение.

— Веднага след Нова го 
дина ще започнем с рено- 
виране на помещенията на 
сградата на някогашна „Ус 
луга“ намираща се на ъгъ
ла на улица „Маршал Ти- 
то“ и „7 юли“. Тук ще бъ
де изместен магазинът за 
брашно, а книжарницата 
ще изместим в помещения 
та на досегашната зарза- 
ватчийница на улица „Ге
орги Димитров". Магази
нът за обувки също така 
ще бъде изместен в общес 
твени помещения. С това 
поне в града няма да има
ме нито един магазин в 
частни помещения — доба 
ви Стойнев.

Когато будките
ществено счетоводство бЯха т/” 
нова локация, определена само ^1еНИ: на 
димитровградчани се надячзчп 10Еа- мата площ на мястото / '^,’ ,'Че пР»з- 
сграда на „Сточар- Ще запп„! ареиага 
що. Всички очаквахме „а ш ® Иа ие' 
никнат хубави будки полощ, й 1ясто Да 
Пирот. За съжаление почти * на ^ 
от ламарина, с покрив и, ЕСНЧ1Ште 
к°я по-виеока, коя по ниска Т Цода"- 

разочароващи и без' вкус' наеДна

за об

Това еЖ ТИТ°“ и *>Иваи Караиванов“. 
Дамско облекло* брДКа за продажба па 
Олгица Гп,-,ЛО’ »®иена‘, собственост на
болииГкоито ^а«Макар че 'яче дре
ни, будката *рябва Аа бъДат довърше- 

са мална плпт истински пример как мини 
породи пп гтл°Же да се използва и обла 

ДУ" с тане привлекателна за окото

-са изразходва

— Откриването на мага
зина на самообслужване 
дава възможност за по-доб 
ро и качествено снабдява
не. В него сме обединили 
досегашните 
на (смесеният магазин 
улица „Маршал Тито“, зар

в

три магази- мана
хубаво.М. Я.
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*&щ.аел& села
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЖЕЛЮША (СФРЮ) _ г№ЕР (нрБ) “

Разширяване на връзките
Местната общност в село 

Желюша в Димитровградска ос 
щина и село Габер (НРБ) вече 
две години успешно сътрудни
чат. Истина, засега това сътруд
ничество е предимно на спортно 
то поле и чрез размяна, на подо 
бни културно-забавни 
но има изгледи в новата' 1991 гс 
дина това сътрудничество 
разшири.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАСЕТИ ПРЕДВИДЕНИТЕ ПЛОЩИ
Както ни уведоми Никола Димитров, дирек

тор на общественото предприятие „Кооперант“ в 
Димитровград, по време на есенната сеитба са за 
сети предвидените 900 хектара в частния сектор.

— Наистина сеитбата позакъсня поради про
дължителния сушав период — изтъква Димитров 
— но плана изпълнихме. Това стана благодарение 
преди всичко на дъждовете които паднаха в „по
следния час“. Инак в нивите не можеше да се 
влезе.

а. ^ Ш-

.. .
програми '

да се

— Засега сме доволни от осъ 
щественото сътрудничество — 
казва ВАСИЛ РИЗОВ, председа- 
тел на местната общнос г в село 
Желюша. При посещения па Га 
бер миналата година бяхме

И този път са засети предимно „краинка“ 
„крагуевка“, и „еднота“ които добре виреят в ди 
митровградското поднебие.

Обезпечени са и достатъчни количества из
куствени торове. За есенната сеитба „Кооперант“ 
беше обезпечил над 180 тона НПК и др. необхо
дими минерални торове.

'

пос- 
така серещнати добре, а също 

трудехме и ние да им отговорим 
с традиционното МА.югославско гс
стоприемство.

ЦКакто ни уведоми Ризов, в 
1991 година първо габерчани 
гостуват на Желюша, а сетне 
към края на-годината, желюша- 
ни ще им върнат посещението.

\1. Д.

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА СЕ ПОДОБРЯВАТ ПО 
РОДИТЕ НА ДОБИТЪКАще

Аппииски КОЗИ МО 

Сува планина
ш

Земеделската коперация 1000 бройки в един турнус)
„Бабушница“ в Бабушница и към 30 'обори в частна
която в последно време осъ собственост, в които сред- 
ществява добри резултати но се угояват от 30—90 бро 
в подобрението на своята йки в един турнус. 
работа, преди всичко в ор За подобрение на поро- 
ганизационно отношение, . дпте на добитъка в общи- 
сътрудничество с кооперато ната кооперацията е нап

равила съответна програ
ма. В предстоящите някол
ко години трябва да „вне
се“ 700 стелни юници, към

НА СНИМКАТА: Васил Ризов 
председател на местната общно 
ст в Желюша, кметът на с. Га 
бер Симеон Миланов и Драга 
Стефанов, председател на Изпъл 
нителния съвет , на местната об 
щност в с. Желюша.

т щ

#111118шт
ШШШШШ

рите и пр.
Понастоящем тя дели но 

добрение на породите на 
добитъка, както и повише
нието на добивите от селс- 600 бройки породистц ов- 
костопанските култури. То- це и 100 козе, алпийска 
ва беше й повод тези дни 
да посетим кооперация „Ба 
бу шпица“.

Както узнахме от помош 
ник-директора Ратко МЛА- 
ДЕНОВИЧ, тази коопера 
ция съществува вече 35 гс 
дини, има към 80 постоян

БОСИЛЕГРАДСИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ — В БРЕСНИЦА 
КА ОБЩИНА

/ « а.

Планът за 1990 година
успешно реализиран

порода.
Сдружените селскостопа 

нски производители и дру 
гите сътрудници на коопе
рацията в Бабушница. полз
ват безплатно осеменяване 
на добитъка, а в непристъп 
ните планински села за цел 
та ще се ползват породнс- 
ти бикове.

ни кооператори, но и доста 
тъчно професионални кг 
дри, с които покрива целс 
купната си територия и 
подпомага развитието на 
селското стопанство в нея. 

Дневно кооперация „Ба 
изкупува 

им литра мляко, което доста
вя на Нишка и Пиротска

вече време отколкото бях
ме запланували, 
ди това, че навреме не бях 

някои им у 
въпроси.

иа мечерта председателят 
стната общност СТОЯН МИ 
ТОВ.

реализиране- 
зада- 

Скупщи 
общло- 

Босилег-

Сумирайки
то на заплануваните 
чи и активности, 
ната на местната 
ст в Брестница —

община констатира 
година с би

В последно време виима 
нието привлича все по-раз 
пространеното производст
во на здрава храна, специ
ално на сирене и прочута 

6000 лужнишка „вурда“. Тези мл 
ечни изделия се произвеж 
дат в млекопреработвател
ния пункт в село Извор не 
далеч от, Бабушница. > 

През изтеклите 35 години 
кооперация „Бабушница1 е 

Казват

само пора

Безспорно с миналогоди
шните постижения в мест
ната 
воляват.
то подчерта Митов, са 
основание за по-плодотвор-

работа през настояща- млекара, а в непристъпни 
та година. Именно в го^иа те места са изградени мал 
и програмата за работата ки изкупвателни пунктове, 

настоящата година в кьдето най-много се прои 
план изтъкват рено звежда сирене.

кооперативния Кооперацията има и своя 
пом който също така е овцеферма с 14 000 овце, 
поед рухване. 350 кози, ферма за угоява-
' -Този въпрос вече пе «е на юнци (угояват се по 

разтака. Пред- 
и съв-

ме разрешили 
ществено-правии 
Чувствува се и разединено 

Вместо един
общност не се задо-

Напротив, те как- бушница“радска
че изтеклата 
ла успещца.. Заплануваните 
задачи и активности с мал 
ки отклонения успешно са 
реализирани. Махленският 
път към махала Придол па 
дължина от 1500 мехра е 
пробит, мостът на селската 

на няколко 
селския път от 

Босиле

ст на селото, 
ствено да действуваме, ние 

делим по махали, което 
не позволява бързо и ус

па сел

. се
на

пешно разрешаване 
ските проблеми, а те са с;л 

всички. Ноиакво важни за 
както и да е, това което 
бяхме запланували и завър 
шихме. Отделно ме 
че дървеният и вече рух 
нал мост иа. селската река 
заменихме с бетонен, и че 

няколко места сложих- 
гърби

през 
предем 
вираие па

постигнала много, 
че тези успехи ги задължа 
ват занапред да 
усилия за още по-добри ре 
зултати. Драган Чирич

полагатрека подменен, 
долинки на 
регионалното „ шосе 
град към Караманица са 
поставени пропусхсвателни 
тъпби а най-лошите места
са посипани с чакъл. ме пропускателни
_ Можехме да направим Сега с 

и повече. Стига да бяхме зимния 
се по-добре организирали.
Ето например пътят към 
махала Придол ни отне по

радва

НАСКОРО АСФАЛТ И В С. СТОЛможе да се
активност 
общественото пр

приехме 
местно с 

през едприятие за оборот, ) Ф°1 
■ зводство и услуги „Бос ше

па
Село Стол в Бабушнишка община напролет ще полу

чи асфалтов път на дължина от 2 и половина километра 
Една от най-дейните местни общности 

Активноста в изграждането на пътища в Бабушниш
ка община е в пълен размах. И малкото село Стол* нами-

планина, събира

изключение
фШИПпЛ период до центъра ------
на селото ни, могат- безгри Град“ от БосилеграД»^^^^ 
жио да минават 
превозни средства

....... т?'

т0 го ползува за (магазин 
неминуемо трябва да пред 
приемем нещо . за реиовира 
пето му и да го спасим от 
по-нататъшно рухване. Др 
уг проблем който / трябва 
да разрешим през текуща 
та 1991 година е селото да 

с телефон и да 
селския път с 

Ако успеем това да 
можем да ка-

всички 
под-

ращо се в подножието на едноименната 
средства и в началото на тази година, като узнахме, 
ще получи асфалтов път на дължина от 2,5 километра.

Освен 'тази активност до края на годината Стол ще 
амбулатория. Приключва с реконструкци- 

поставя се улично освет- 
а след изве

получи и нова
ята ца електрическата мрежа, 
ление, а монтират се и 20 телефонни поста, 
стно време ще бъдат поставени още 62.

Да \ напомним, че Стол е въстаническо село. През 
Втората световна война Стол даде 52 жертви, а беше опо- 
жарено и сринато из основи. Стол е и РОДНО™ “ЯСнико- 
прославеиня партизанин и народен герои Живоин Н 
лич—Бърко. Жителите на това планинско село съд. 
пожертвования ще построят паметник на загиналите бой 
Ци във Втората световна война.

Днес село Стол има училище, 
културен дом, а по броя на младите 
„най-младите“ в Бабушнишка община.

свържем 
домаейпем 
чакъл, 
завършим 
жем, че сме разрешили 
най-нужните - за по-добър 
живот селски проблеми— 
добави накрая председател 
ят иа местната общност и 
делегат в Съвета на мест 
ните общности при Обшин 
ската скупщина Стоян Ммм. я.

местна канцелария, 
хора се реди сред

Драган ЧИРИЧ
тов.

Махала „Граовище“ в Бресиица Страница 7
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* ' ОБЗОР I
СМЪРТ ГД ИЛ ДЕТКО ПЕТРОВ

ЗАЩО ДЕТКО БЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ АНАТЕМОСАН?

„МОСТ", БР. 124ВЪРХУ К,г'

СПИСАНИЕ „МОСТ" 

ви СЪОБЩАВА
ПО ПОВОД ПЪРВАТА ГОДИШНИНА' ОТ

сг« — ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
започва да прокарва първи 
те си литературни крачки 
които за начало много оОе 
щават.

Пред Нова година излезе 
„т ,Е. т 124-та «■»*«“

те интересни сга,и ......ПТГ/

.....^

писател, вля 
от 50 точко известен 

зъл в поредицатабосмепско-херцсговнп
като ди

Измина тъжка и боле
знена ^година от нрераната 
смърт на талантливия иипо 
довит писател Детко Пет- ли. 
ров. Цяла година — тая пъ 
рва година — 110 чухме не
говите смирени думи и 
брилятна мисъл, която по 
вечеVпъти. съдържаше . за 
гадъчност и съмнение към 
една или друга истина. За 
жалост този питом и вина
ги бодър, глас вече нямо 
да го чуем; по силата на 
суровата съдба се паят а
да свикваме на тая или- * гимназията протълкувалг. 
на. Единствен лъч па у те- този жест на въпросната 
ха ни остава, че все пак група ученици като ед*
Детко продължава дд жи ин вид нзменичество, нару 

-вее-по един друг начич — шаване на свещените мор 
с неговите книги разкази, ми в отношението между 
новели и романи^ И не са- учители и ученици, катс 
мо онези, които излязоха недопустим разкол. И пое 
прижеве, но и с онези щс ледвали наказателни мерки 
излизат след смъртта му. — най-тежкото наказание 
Именно, неотдавно и* изда пада върху Детко Петров: 
ние на „Свйетлост“, Оарае- бил изключен от гимназия 
во, излеЗе негов нов роман та без правото в тая гим 
за деца и юноши „Дани вс назия и частно да завърши 
лйке правде“. Известно ми класа, поради което бива 
Ъ* Че има още негови не- принуден да държи изпити 
печатани ръкописи, между и да завърши гимназия в 
които и раманът _ „Окуке“, Пирот. При гласуването н? 
който едйа или две годи тази строга присъда една 

смъртта на Детко, бе част от учителския съвет 
заплануван в издателство Се застъпвали да не се при 
„Кнйжевне . новине“, в Бел лага такова наказание към 

~град, но по финансови при- Детко,
■чини тогава не излезе 
'Печат. Какво е станало по- 
-натагьК —4 не съм се инте 

~ редувал.' Също така ми е из
вестно, за което ме уведо- Детко бил изхвърлен. Кога 
мяваше самия Детко, че по 
-дълГо време е работил вър 
ху нов роман, но
фаза е останал ръкописа тически основания, а самс
му^ би трябвало да се ви непозволено дръзновение...
ди... Обаче това потвьрж- Но по-късно на изключва
дава мисълта, че Детко про нето му се придава полити единствена книга на оългар 
дължава да ' живее чрез чески характер, без никак ски език Успя ла влазе в
произведенията си — чрез Ви аргументи. ~ библиотека, ма която той
по-рано печатаните, които с Колко са и какви са по като ученик, бил редовен и 
удоволствие сме чели, и литическите грехове на Дс- 
новоизлизащите след не- тко — не успяхме да узна В интерес на обективиос
говата . смърт. Тези втори- ем, защото. от никого не тта, трябва да кажа, че ис 
те. рще веднъж потвържда- чухме никакъв аргумент — всички лица от политичес 
ват,;• че -творческата работа освен един единствен — ките структури в Димитро 
на . Детко пресекна в мо- брат му бич избягал през вград имаха негативно от 
меда на пълен разгар, ко- границата. Обаче че Деткс ношение към Детко Петрор 

. гато- едновременно работил не е имал никаква връзка когато той вече беше изве 
на повече ръкописи, за да с постъпката на по-стариг степ писател. Това го пра 

.даде богата литературна му брат, тогава ученик г веха онези най-прове: 
жетва., гимназията, узнахме от из рените, „най-преданните“

>ъ^:й; когато. заслужено се повядането на Благой Ди на партията срещу един от 
гфдивяваме на неговото раз г митров, печатано в „Лите членовете ма тази съща па 
нообразно, съдържателно и ратурен фронт“ след смър ртия. Наистина чудновати 
високохудожествено дело, тта на „по-малкото братче' деформации на едноумието! 
.чувствуваме за необходимо както той га казва. Между Сега, когато много горчи
писателите от българската другото, Благой, този негов ви и нелепи истини илчя-
народност, неговите друга- брат, там изповядва и слел зоха на видело и когато си
рй и приятели — дадовди- ното: една декемврийска "лата на дадени общински
гнем . един въпрос, свързан нощ, когато двамата спие и други велможи, рухна, в 
с Детко Петров, за да се ли в еДна стая и в същия условията когато се създа 
изтрие завинаги едно петно креват на село, той се из- ва демократична атмосфе 
от неговата биография по- мъкнал полека и леко, до ра — редно е тази тежка 
Не посмъртна, ако това не като братчето спело дълбок неправда към Детко Пет 
стана за живота му. Имен- сън» излязъл, сбогувал се с ров да се осъди като про- 
но; става въпрос защо Де- родителите си и поел -трън ява на един вид заслепено 
тко политически бе' анате- ливия път на неизвестиос- ст и крутост. Същевремен- 
мигсан в Димитровград, по ти. Едвам следващия ден но Детко Петров, като 
ради което неговите творче когато станал и видял, чс хъкнат
ски успехи се премълчава- брат му не се мерка в къ ската народност роден V
ха в родния му град? ши и из двора — Д'/;ко уз Пъртопопинци, • Димитров-

нава. от родителите си ка градска община, учил пове
® ставало през нощта.. Че години в Димитровград

Но за нечии схващания Де — заслужава да се напра
тко бил политически вино- ви нещо; че името му трай

’40 %ат ^ минал ХР* но да пписъствува 7 града 
ницата... И този негов „гр и да у 1рада
ях“ някои хора в ^Димит
ровград не му забравят р
тогава, когато Детко е член
иа СЮК, заместник дирек
тор на едно средно учили
ще в Сараево и преди вси

които не могли да сс по 
хвалят с високи знания пс 
предмета, който преподава ма на

При внедряването на ската литература
първата демократизация в митровградчаиин...
средните училища, с коятс 
иа учениците се давали оп цц се вижда това
ределени права, Детко 1 
неколицииа негови другари 
изглежда прераио пропели 
— изсмеяли някаква глупа 
ва заповед иа директора, 
която била прочетена на 
учениците. Някои препода
ватели и ръководството ПР

В рубриката наука, 
МЛАДЕН ВЛАДИМИ

РОВ дава свой Проект за 
населението в Горно Пони 
шавис с помощта на аргу 
мен ти и данни, свързани с 

област. ВАСИЛ СТАН

Колкото и невероятно да
пес Д'Редна случка краснорс 

за негово гоч 
Именно, ко- 
кппгата му

пак
. 4111)0 ГОВОРИ
анатемосване, 
гато излезе 
„Ябълка край пътя“, сбор 

от разкази, единствена 
та па български, 
той пишеше иа сърбохърве 
тек и, комерческият иа изда 

„Братство“ предпо 
жил иа директора па Цеп 
1л,ра за култура п Димит 
ровград да вземе определе
на количество от тиража за 
библиотеката, като му по 
дал едни екземпляр. В то 
зи момент в .канцеларията 
му се намирали неколцина 
от политическото ръковод 
ство, между които и пред 
седателят иа комитета иа 
СЮК. Директорът повдиг 
нал книгата с думите Знае 
ли се кой е Детко Петров? 
Ето чии книги „Братство“ 
печата... Нека се закичат 
с нея и нека правят какве 

подържал предсе

па
на3°'обзора за епопеята 

националния ДУХ Р с- • -----
Под игото“, критикът 

тър Попдев казва, чс 
игото“ е
замисъл произведени - 
Вазов, в което

па
Ш1К ЧЕВ пък с помощта на на 

обоснования прелета- 
народните обичаи стф 

женитбата в Край

Псзащото
„Под учни 

пс вянай-крупното
запи с
щето към което принадле 
жи и Босилеградско), коетс 
от аспекта на народния фе 

националната самс

нателство писателят
гп й-гол яма широ 

и.ю-постига 
т» и изобпетсягост на
3?аЖ^™а1.аАс-а^ш1шИи Онгпосг и народното твор 
петабраиими... Ако Захари често е твърде интересен 
Стоянов успя, както никой труд за изследователите на 
друг, да посочи силагл па народното творчество, 
главното течение ь исторп 
ческия живот нл изрода.
Вазов е единственият, кои

мпстоброннгпс

И онова, което прави вп 
ечатлеиие в областта на 
публицистиката, е статиятя 
на МИЛ Е НИКОЛОВ — ПР 
ИСОЙСКИ отнасяща се за 
мястото на българският ел 
ик в обучението. Това е 
един от обективните, кри 
тически и конкретни текст 
ове, написани досега у 
нас по отношение на бълга 

майчин език в

то разкри 
прптоии иа иа родни л Д\>' 
и пробудената национално 
сила ма българин I оре I ши 
реките недра па народа. За 

читатели които оби 
ч?'г поезията па Вазов, ще
онези

знаят
дателят на комитета. имат възможност за про

четат стихотворения от любо 
вната лирика па Вазов и 
тс ва от цикъла .Люлскд 
мн замириса“. Това са сте 
дните стихотвооония: . Лд> 
лека ми замириса“, „Ти ми 
замириса“, „Очите“. - „Сла
вей“, „По-снега-' и ,В гняв 
жесток“. Един от най-сил
ните му разкази, койго от 
разява народния живот е 
разказът „Дядо Йоцо гле 
да“? също поместен в тази 
литературна рубрика пое 
ветена на Вазов.

Така този път комерчес 
кият на „Братство“ излиза 
от Центъра с незавършена 
работа, изненадан от постъ 
пката и помалко сплошен

защото като отли 
от чен ученик не заслужавал 

това, нито бил направил те 
жко провинение, но болши 
нството не остъпили... И

рският
нашите спе ди, т.е. учили
ща в които авторът лосоч
ва лутанията в практиката 
на двуезичното 
по отношение на езика, ко 
ето е довело до една гол
яма дефопмания в обучени 
ето
принципи ост. 
равноправието на 
ността. Николов прави сра

на '

ооучениекакво е направила редак
цията с това издание?! Не 
що по-късно, след обясня 
ване кой е и какво пред 
ставя Детко Петров като 
гражданин на Югославия V 
като писател

то било разглеждано поведе 
нието на Детко — не били 

коя споменавани никакви полив
титнена от всяка 

която засяга 
нярот-неговата

внения в издаването 
езика в нашите обшини по 
отношение на 
родности в Сърбия, с кое
то създава 
познавачи на тази пробле
матика да си 
та. Защото във 
чай. много 
с този проблем трябва ве
че да се кажат без ръкави

Редакцията 
от факта, че 
четива ще бъдаг и от 
ма полза за'учениците 
преподавателите по българ 
ски език в нашите 
ща, които с наръчници 
българска литература са 
„дефицитни“, а Бачов е пу; 
ецвиден в програмата 
български език.

изхождаше друпгге на-ревностен читател.
помес гените 

голя почва и други
и

кажат дума 
всеки слу-учили

по неща свързани

по ЦК.

ОставаПоетесата от на читателите да
ЕТКПБ ДДНд ит БЛЛ Ч1-ТД^1 ГВ 
ЕТКОВА—АНТОВА в
брой се представя с някоя 
ко нови стихотворения, тъ 
рсеики „непознатите мети 
ми на живота“.

си кажат думата — да се 
обаждат със статии и свои 
разсъждения по отделни въ 
проси от нашите общини. 
Страниците на „Мост“ вина 
ги и за всеки са отворени!

този

идгпп ЛЪТ поегьт МИЛА 
ЬАСОВ предлага подбор >,
преводи иа _ Млади сръб 
с <и поети, в които вярва 
а това са Алексаидар ТТ\/
Рапив^гЛа й°ксим0Вичй 
Радивои Станивук. По
зи начин 
„Мост“

Зденка Т. — Свиленкова

то
читателите 

възможност
„ л„;;,кса тГо

дернм"поетиИТе " »“» »»

маиз имат 
Да се запознаят 
мата

писател от българ

на
Това политическо анате- 

* Мисване на Детко Петров 
■ започва от последните му 
ученически години «в гим на 

' зиЯта в Димитровград. Спс 
ред изказвания на негови 
съученици и преподаватели 
— Детко бил отличен

лирикГт°а3наТДУшанРГДИМНС
пише есе-ГОЙКО дЖ
като казва, че Костич 1 
надлежи към 1400X114 
„абсолютни 
десетина 
лавия, 4 
зв деца и

напомня за неговото 
съществуване. Инициатива 
та всякак би трябвало да 
тръгне от библиотеката Цс 
нътра за култура и от ги 
мназията в Димитровград 

Миле ПРИСОЙСКИ

При
категорията

поети“, автор г
публикувани
романа и 1 

т. - юноши, 
е. ,°ще еди” чмлад
т иа страниците на

уче
ник; Па често с остроумие

то си правда неприятности 
'да 'ОТдеяни: преподаватели

заг
поема

прозаи 
„Мо-Страница 8
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СТВИЕТ0ОВНАА;ГРАЖДАНИтаСТ0 СТАВАТ
нарушения на

мира и СПОКОЙ

Дз се действува
успешно

в съюза на комунистите — движение 
ЗА ЮГОСЛАВИЯ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ВСЕ ПО 
ВЕЧЕ ЧЛЕНОВЕ В НИШКИ РЕГИОНспешно н

Една трета - младиНа проведеното
на заседание на Изпълните 
лнид съвет в Димитровград 
обстойно се разисква по 
въпроса за обществения пеп 
и мир. Може би положени 1 
ето в тази област най-доб 
ре обрисува председателят 
на Изпълнителния съвет Ве 
лин Николов, като каза, че ! 
положението не е загрижа 
ващо, но трябва да се дей 
ствува за да не

Уводни бележки направи 
командира на милицията г 
Димитровград Тошко 
ков, като каза, че

щаШШШ *

Едва ли нещо толково 
„пребукираната“ югославска политическа

много развълнува 
сцена

от неотдавна създадения Съюз на комунист ите—
движение за Югославия. Най-първо, зарад много 
то известни хора от армейски и други кръгове, а 
сетне и зарад факта, че никой не очакваше след 
разтурянето на СЮК на 14 извънреден конгрес, 
създаването на множество партии, изобщо ще мо 
же да се създаде някакъв нов Съюз на комунис
тите. Още повече, това 
равнище.

стане. Щ Щщ
ЩМар- 

напосле 
дьк има случаи в някои за 
ведения (от

я т
Ш

да стане ( на югославскож.п.-гарата — 
до „Строшена чешма4*) и 
малките часове стават 
желани явления. На 
ко пъти вече стават побои . В. Алексов 
а лица в пияно

Ипе- От около 8000 досега запленени лица в СК 
ДЮ в Нишки регион — 29 на сто са млади хо

ра. Към 52 на сто са хора до 40-годишна възраст, 
над 50 години са 31%. *

пя кол
връчва значката на командирите от запаса насъстояние Тошко Марков 

гълчат по улиците и обез 
покояват гражданите. Катс 
изнесе Марков, за 11 
ца на 1990 година били 
тавени 160 актове

и причина и занапред да пе 
носи този епитет. да се действува спеналага

шно и успешно. Тук тряб
ва да съгласуват 
ята си милицията и икспе 
кционните служби*. обаче 
незаменима ще бъде полза 
та ако и просветно-вюпита 
телните. н образова г.-уши и.т 
ституции в града положат 
по-големи грижи в 1а-?н па 
сока.

Това се налага, засега, ка 
то превантивна мярка.

От запленилитемесс
със

се в тази организация 
28°/о са работници, 18,6»/в студенти; над 26 
имат виеше образование, а 21% са бивши 
ве ма Съюза на югославските комунисти.

на
. депетзн на стоЗА ПО-ТЯСНО СЪТРУДИЙ 

рушаване на реда и спокс ♦' ЧЕСТБО С ИНСПЕКЦИОН- 
йствието на гражданите, г НИТЕ СЛУЖБИ 
в цялата 1989 е имало 150.

зарад на
члено-

Досега са създадени 350. общински 
на Съюза на комунистите — движение за Югос
лавия и то: в Хърватско 80, в Босна и Херце
говина 85, в Македония 41, в Словения 15 и в С7>р 
бия 129.

съветиИма още нещо, което за 
почва да обезпокоява. Как 
то изнесе Марков в някои 
заведения, 
ботното време (работещи дс 
зори) — хората направо от 
заведенията отиват на рабе 
та. Това вече става опасно 
защото в такова състояние 
те лесно могат да бъдат же 
ртва на злополука на рабе 
тно място и пр.

Още повече внася безпо 
койствие

НАКАЗАНИЕ ОТ „ДВЕ ЧЕР 
ВЕНИ“...

неспазващи _ра
Малка е ползата 

тавянето на актове, ако сс 
има в предвид, че за някои 
нарушения наказанието 
повече от символично 
„две червени“!

и от сьс

М А. V.
е

ДИМИТРОВГРАД

Може би това е и причи 
ната за дето мнозина ог 
съдържателите на заведе- азаризказването и а

Марков, че на няколко ме
ни забавни игри хич абер ' ста били намерени и спри 
си няма въпреки че знаят 
че правят нарушение.

ния или притежаващи раз

цовкп (!). Ако се има ъ ггре 
Димитровград сс: надеид, че 

намира, на важен межлуна- 
възет, че в по-*. :ед-беше в найЗаключено 

-скоро време в тази насока 
да се вземат сериозни 
рки, като не се допусне иу 
ксму да обезпокоява мир
ните граждани. Впрочем дс 
скоро Димитровград 
известен като отворен и ми 
рен град и няма основанс

роден
но врелТе напливът на ..пю- 
пинг-турист“ е голям, бли
зостта на югославско-бьтга- улицатамс

реката граница, къде/го поч 
ти всекидневно разни коит 

беше рабандисти правя г опит да 
пренесат през нашата стра 
на наркотици

гО
НоДимитровградският 

зар през последните 30 го- 
дини три пъти е преселван к

Последната, сегашна лока 
ция е асфалтирана и огра • 
дена, но предишната лока ^ 
ция на мястото на днешна § 
та гимназия, доакар че дос й 
та отдавна е цймеитирана, й 
все пак беше най-уредеиа.

па в
гогава се

ЦАРИБРОД — ВМЕСТО ДИМИТРОИНИЦИАТИВИ:
ВГРАД

върне старото 

име на града
ня

К
Имате редица циментови 
щандове, достатъчно за 80
на стр от тези които нзиа 
сят своите произведения га 
пазара. Сегашният пазар 
трябваше да има щандове 
(те сс правят вече няколко 
години!), около трябваше 
да бъдат засадени тополи, 
за да спират вятъра, конте 
тук покрай реката посгоя- 

духа, трябваше... От 
се чко това няма нищо.

же би затова хората поете 
предлагат своите

улицата към

ла подкрепа и на работни 
ческия съвет.

— Искам да изтъкна, че 
и преди три години подоб 
но нещо стана с преимену 
ваиието на някои улици в 

' Димитровград: без 
ване с народа. И също се 
получи, че някои от .тях, ще 

наново да

__ Старите хора в нашия
край и ден днешен си му 
казват Цариброд, вместо 
Димитровград —- сподели 
Ангел Таков, завеждащ от
дел продажба в конфекция 
„Свобода“, когато го попи 
тахме за дадената инициа
тива в Общинската скупщи 
на на Димитровград на гра 
да да се върне старото име 
_ Цариброд. Това не пра
вим по' никакви други съо 
бражения — а само зарад 
желанието на народа. Тря 
бва да кажем и това — 
изтъкна Таков — че преди 
40 години, когато Цариброд 
беше преименуван в Дими 
тровград — народа никои 
не е питал.

Ангел Таков ни уведоми -РаД° 
също, че въпросната иници 
атива „Свобода“ е раздви
жила официално иа заседа 
ние на делегацията в пред 
приятието. Същата е получи

допит-

вс иио
Мосе наложи 

преименуват или да им 
върне старото име.

се проляио
зведеиия по 

Инициативата за преиме- пазара или
лото иа улица

Цариброд има немалък бр- . де“. И докато по тазч у ли
ой привърженици. Сега е ца на пстьк едвам може да
ред иа Общинската скупщи се мине, площадката

внесе в дневния пазара стои празна, внесе в дневния лак нма пашово за пресел
Къде? И

на
Сега

па да я
Разбира се като пре-ред.

дварително се спазва нуж
ната процедура, която

не е спазвана. Без до-
парода,, не бива зар?

ване иа па пара.
дали при пазар, Димитров 
град ще бъд* пак

по-
без па-

питване с 
да се взима отношение ио 
въпроса,

М. А.
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1ПРИПОМНЯМЕ (3)

,* -I «иищм»**»#*****ш^шлг читатели
^Йокер шанса" нн 

създаде големи 

неприятности

Нашата единствена
Югославия

I

ПИШЕ: Велимир ФИЛИПОВИЧ

„«/ппежденията па учените, че конфедера 
отживсла Фррма и модел 

съвместен живот, който никъде в света 
е .анален за по-дълъг период. Словен 

оката' Скупщина и хърватския Събор, от 
техните „поглавиици и доглаони-

особено по «Ре 
когато лв- 
дпижепис 
и Слопе- 

■ движе 
създава 
южните

на
Тези идеи се явяват 

ме на Ияирското движение, а 
стро-Уигария забранява това 
през 1843 година, (в Хърватско 
мия) се явява силно „Югославско 
име", основната цел па което е. 
по ма федеративна държава .
славяни, в която да бъдат вкл о 
българите: За тези идеи се боря. Филос 
фн, поети, държавници и (някои) би и у 
пи. Франко Суш.ло смята, че съроше, 

словенците са „три имена за 
цялост“. Пан Йелит 14 

са един

не

пи“"особено клерикалните коиго днес са 
' .и когато и да било преди, не

тели предупреждения. До
на пошумим 

НСКЯХй ДН ЧуЯ'1
искаха да сложат в дневния ред 

скуппIи11и офицмал/юто I/редло 
па Председателството на СФРЮ 

„Трета“ Югославия ка-

Живея в къщата па ба- обаче не беше спазено, по
ща ми на ул. „М. Пияде мещението е разширено и 
№ 32 в Димитровград. Ба- билярдът продължи да ра 
ща ми е собственик на ета боти. В общината бях 
жа на сградата, а собстве» колко пъти.- Писмени заяв 
ник на приземието е Симе ления подадох до ииспекци 
он Васов. Към края на май ята по пазара, санитарната 
миналата година в приземи служба, Изпълнителния ст
ето беше открит билярд вет иа Общинската скупщи ис ,,а една държава на 
„Покер шанса“, собственик на и Станцията на мнлнци ияпскп народи. Подобни идеи пропагира 

- ка на който е В. Анукелко ята% ц никой нищо не пре д Доситей Обрадовнч, който през 1783 
внч. Подготовката за отк- дприе. Компетентните от година в „Писмо до Харалампий“ подчер- 
риване на билярда и него общината ме изпращат г тава близостта па всички южнославянски 
вата денонощна работа ни милицията и съда, а оттам народи „по род и език“, което по-късно 
създаде много неприятно- ме връщат в обратната пс йовап Скерлнч провъзгласява за

Инспекторът по па па нова ера в живота па южните славя* 
каза ни. И Светозар Маркович, Цанкар, Копи- 

тар, Вук, Негош и Мажуранич, всеки 
свойТначин, дават принос за афирмацп- 
ята па идеята за създаване па единна 
държава, което се сбъдва след победата 
на сръбската и черногорската войска 
1918 година.

ри пс 
па споитеия жспис
за формиране 
то „Ъмо:. па Републиките“.

И какво да сс прави сега? Как и на
къде да вървим?

пахърватите и 
една етническа
говори, че всички южни славяни 
народ. Щросмаер сс застъпва за създава

всички южпосла
МОЖЕМ ЛИ ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО?

Навярно — можем ли да живеем за- 
по-иататък? Да се занимаваш с каедно

квито и да е прогнози в сегашното бур
но и неизвестно време, 
несигурна работа. Все пак... ще споме
нем някои събития от скорапшите мина

начало това е напълности. сока.
зара С. Димитров ми 
че е компетентна милиция 
та. Санитарната инспектор 
ка Й. Стоянова нищо не 

премахне

Макар че беше корекгне 
предупреден да не разчита 
на нашия сенгроп, понеже 
е малък, съпругът на собс 
твеннчката Ю- Анджедков- 
ич през една нощ инсталн - 
рал канализационните 
би. След това друтияг 
ртиранг в приземието пре 
дизвика „наводнение“, кое
то продължи три 
С адаптацията на 
нието Ю- Анджелкович ра 
зклати стабилността

по ли дни, а вие, сами направете извод.
Очевидно е, че в Хърватско все по-гол 

ям е броят па трезвените хора, които ра 
зсъждаватпредприе да се 

нечистотията около локала 
Йордан Марннков, който ( 
заместваше отсъстващия сс 
кретар на Общинския'. сек 
ретариат на управлението 
П. Тасев, желаейки да за
щити билярда, по телефона 
обясни на командира 
'милицията Т. Марков, 
аз няма защо да се оплак 
вам от непоносимата глъч

по-различно от национални
те си бюрокрации. Все по-често се зад а 
ват съдбовните въпроси. Какво могат на

гьр
ква

икономики па малкия пз-СЕДЕМ ДЕСЕТИЛЕТИЯ КАТО—ПОДВИГ циопалнитс 
зар? — (Съвещание на словенските ико
номисти в Блед). Може ли да се осигури 
издържка на скъпата национална Донска 
дипломация и държавна бюрокрация? Ос 
вей това изглежда, че и (някога) сплоте
ната коалиция пука по шевовете си. Раз

месеца
помеше- Гук няма да говорим за обединението 

от 1 декември 1918 година в „къщата на 
Хръсмановичи“. Няма да говорим мито за 
„Нишката“, „Кръфската“ и „Лондонската“ 
декларации, за създаването на „Втора“ 
Югославия, революцията, АВНОЮ» първа 
та Конституция гш Демократична федера
тивна Югославия, понеже това са общоиз 
вестни неща. Искахме само да посочим ге 
незатй на югославството като идея и да 
споменем най-умните и най-смели синове

неотстъпно са

на
на че

вертикалните стени-,
то попукаха. И в това от
ношение предупреждения 
та ни бяха напразни, 
общинската санитарна слу
жба Ю- Анджелкович пред 
стави нашия

кои-
дружават я разни изявления на някои 
хърватски държавници, каквото е капри 
мер изявление на Туджмановия доглаз- 
ник Шиме- Джолан, че „словенците са ал 
пийски хървати“, а това 
нищо друго освен повтаряне на „истини 
те“ на Анте Павелич. Страх в словенците 
вселява и опожаряването на двадесетина 
техни вили в Прематура“, „святата хър
ватска земя“, което стана тази есен.

ка и останалите нереднос 
ти, понеже къщата (ета
жът) не е моя. На заседа
ние на Изпълнителния съ
вет на ОС, на което приет 
ствувах и аз, П. Тасев и 
В. Николов обещаха, че ра 
ботното време на билярда 
ще бъде до 22 часа, но и 
от това не излезе нищо. До

изявление не еполски кло
зет като клозет на билярда 
и службата му повярва без 
проверка.

Работното време на бил 
ярда е от 9 часа сутринта 
до 3,4 ил и 5 часа следва
щата сутрин. Ог силната, 
глъчка, иритиращото

ча нашите народи, които 
се борили за Югославия.

Обаче веднага трябва да се каже, че 
и в миналото, а също така и днес под 
югославството и Югославия мнозина не 
са подразбирали едно и също съдържа
ние на тези понятия. За сърбите и черно 
горците, както и за най-гол ям брой бос 
немци Югославия е трайна общност на 
същи или близки народи. За хърватите и 
словенците, а особено за клеронациоиа 
листите в „Първа“ Югославия и за на
ционалните бюрокрации във „Втора“ 
Югославия тя е „временно творение“ до- 
като не си създадат самостоятелни дър
жави, загубени преди осем относно 13 
векове.

Голямокаква степен този локал с 
защитен от общината, пока 

тра- зва и следният факт: на 
кане на топките, многобро 4 I 1991 г. отговорният слу 
йните викове, шумната му; жащ Велча Николов не 
зика и уличните свирджии ми даде сведение кога е 
не може да се спие. Тъй регистриран билярдът (уве 
като това е единственият V рен съм, че най-малко един 
локал, който работи цяла месец е. работил без позве

ление).

неспокойствие в напрегнати
те отношения внесе известната гсташоид 

параноя па 29 ноември на площада па 
оан Иелачич, 
по Югославия.

на
когато (отново) се храчеше

стог,РТ дрУга стРана, неотдавнашното пз 
явление па Велко Кадиевнч, на ЮНА с

«жгг "°',споко'' —■*
заедно? “ разделим л” или ще живеем

Известният сръбски и европейски пи
сател д-р Милорад Павич, откривайки 
налогодишния Панаир 
град, между другото

“ Сърбия няма зацю да жалее за 
тол™ ’ КОЯТО й ианесе и нанася н 
тип ,‘,ЗЛО и Унил<ение, която изпи тол 
ш1П1птп1НИ КЪРВН- Но многобройните ра 
межтппт икономически, практически и
ТПгпгпп„РЖаВН11 ПР*МИНИ НП ГОВОРЯТ, ЧСЮгославия трябва да съществува“, 
греши! надяВЕШе< че Д-Р Павич не е по-

нощ, тук се събират и пи
яни хора. Музиката е непо 
носимо шумна когато в би 
лярда се намира Ю Андже 
лкович. От силната вярв? пери, които са приятели н? 
се оплакахме на милиция-

на„Йокер шанса“ има за
щита и от някои милицио

милиционера Ю- Анджелкс 
та, но тя не винаги интер- вич. Милиционерът Д. Здра 
венира. Преди двадесетина вкович и един негов коле 
дни Ю. Анджелкович ми га (не зная името му) един 
изпрати няколко хабера, че път без разрешение дойдо 
ще получа бой. ха в къщата ми и ме при

На 25 XI 1990 г. Юг°с- нуждаваха да призная, че 
лав Анджелкович срути две някого съм нападнал с бу> 
носещи стени в приземие- тилка. Работещият в биляр 
то и отново предизвика пу 
кнатини на стените, 
бно вещо лице прецени, че 
стабилността на сградата е 
нарушена сериозно и съдът 
му наложи да прекрати ра 
ботите. Решението на съда

Ако се знае, че „Първа“ Югославия ни 
как не е успявала да разреши многобро 
йните противоречия, които са я разгьрс 
вали, докато „Втора“ Югославия, като ти 
пична „партийна държава“ с десетилетия 
се е самозамайвала с „братството и един 
ството“ като основна кохезионна сила ма 
унитарната държава, тогава навярно мо 
же да се каже, че е истински подвиг да 
се издържат такива седем десетилетия на 
съвместен живот. Дошло е време за про 
мени.

ми
на книгата в Бел

каза:

да Любйша откровено ми 
Съде каза, че няма да направя 

нищо, понеже Ю. Анджел 
кович има силни връзки.

Обаче в момента, когато 
конкретен разговор за същността 
зи промени, веднага възникват 
разумения. Приемайки 
титуция, Сърбия 
Югославия се застъпва 
ствеиата си позиция в

Слободан Цветков, 
Димитровград

се захване 
на то-

нови недо 
новата си Конс- 

за каква 
и как вижда соб

това децидирано определение ,ш Сърби* 
наточели беше сигнал ма хърватите и 
словенците да интензивират борбата 
против сръбския уиитаризъм и Хегемп 
иизъм . Те са „за“ Югославия, която ! 
бъде конфедерация, „договорена !!! 
зация. на суверени държави“ Так! 
ект ца „Трета- Югославия - 
ха и го предложиха 
Югославия, но не

— КРАЙ —

352Е ЗЗЕВЖЗЯЕЗЕЗЗЖЕЕДВ
СЛЕД ГОДИШНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В МАГАЗИНИТЕ 

НА ОП „БОСИЛЕГРАД“ ясно каза

Суспендирани магазинери
Неотдавнашната инвентаризация в магазините на 

Общественото предприятие „Босилеград“ в Босилеград по
каза; че за известно число магазинери не съществуват 
съществуващите закони в търговията, оборота и финанси
те. Комисиите са изчислили сметките и според първите, 
все още неофициални данни повече продавачи имат голям 
дефицит.

си

про
те подготви- 

ежуцщината
ждане и разговори!!!атоДМ<:,тп -Иа обсъ 
или конфедерация или разкол, У атуМ:

Напразни останаха усилията т 
те европейци да предупредят ! УМПИ' 
и словенците, че иямаотделно !РВатите 
Си" в Европа' тру“б™а™ ВД

на
За разлика от предишните години, когато загубите в 

бяха нищо необикновено, сега -„недисци-
иа

магазините не
плираните“ магазинери са суспендирани от работа. Досе
га тази съдба сполетя пет-шест души, всред които едни 
са в „минус“ и до 50 хиляди динара.

В едни от тези магазини се върши нов контрол.
“ В. Б.
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ Ш 18320 В1пп1гоу§гас1 
Ейуагйа КагйеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1е1ахГ 010-63-112

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Новата 1991 годинаЖ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ
ГИД ПРОИЗВЕЖДА:
— Лачени, дамски
— спортни кецове,

различни видове гумено-технически стоки със и без метали и с различно 
предназначение
търби и профили, намиращи широко приложение, 
гумени фолии (различно качество) гумени нишки,
прибори, калъпи, различна метална галантерия и други произведения

и детски ботуши,Снимката датира от лятото на 1990 
вена е на гранично-пропусквателния
Димитровград. От нея ясно може 
кво равнище е била хигиената.

Дано компетентните за поддържане на 
направят всичко необходимо подобна 
даме в настоящата година.

година. Напра- 
пункт Градини край 

да се заключи на ка-
- \хигиената 

картина да не гле-

Г КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТлСПЕЦ.

ЗАРАЗИТЕЛНАТА ЖЪЛТЕНИЦАУбил дина свиня с - автобус
Преди новогодишните празници АНАНИ НЕ 

босилеградския „Автотранспорт“ 
направи един „ловджийски подвиг“, на когото за 
виждат повечето известни ловджии в Босилеград 
ска община — убил дива свиня навечер, жогато 
паднал мрак, но това не направил с оръжие а с 
— автобус, когото кормувал.

— Аз съм страстен ловджия, но до такива 
трофеи като тоя не се стига често. По-точно ка
зано, те са съвсем случайни.

Завръщайки се с рейса от Кюстендил за Бо 
силеград в местността на село Рибарки забелязах 
свинята как слиза на пътя. Веднага започнах да

НОВ, шофьор в Заразителната жълтеница 
или болестта на нечисти
ръце, както обикновено се 
нарича, през последните 
години, вероятно поради

* все по-голямото замръсява- 
не на човешката среда, ста 
ва все по разпространена. 
Затова именно

зпечаването на изправна за чистене и дезинфекция на 
пиене вода, хигиенно према 
хване на отпадъчни 
рии (с изграждане на 
енични клозети, 
ция, торища), а отделно чр 
ез повишаване

училищните заходи.
РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

При създаването, на хйги 
енни навици при своите де 
ца, родителите играят гол 
яма роля. Но, доколкото и 
покрай това се появи какво 
то и да било съмнение, че 
някое дете е болно, ведна
га трябва да бъдат взети 
следните мерки: ;•

— ако детето е изнемо
щяло, нервно, губи апетит 
повръща или се оплаква от . 
болки в корема и в преде 
ла на черния дроб, веднага 
трябва да се заведе 
лекар;

мате- 
хиги 

канализа
а

равнището 
на хигиенния стандарт изс 
бщо чрез мерки на лична 
хигиена при всеки човек.

Миенето на

предаваме и 
кратки напътствия как да 
се осуети тази опасна боле 
ст, издадени от страна на 
Института по здравно въз- 

. питание на Сърбия.
Заразителна жълтица е 

болест, която напада 
режда черния дроб. Най- 
често се манифестира с жъ 
лтйя цвят на кожата или

ръце
ядене и след всеки допир 
с храна, както и след вър 
шене на нужда, труд или 
игра, представлява

преди

твърде
и пор важна предохранителна мя

рка.
планирам как да я убия, с каква скорост да вър-

казва Не-вя, как да не предизвикам злополука 
•нов, подчертавайки че , е доволен от богатия лов. РОЛЯТА НА ДЕЦАТА

С оглед на това, че тази 
болест е най-разпростране- 
на сред децата, отделно ср 
ед учащите се и сред ония 
в предучилищните 
ния, е необходимо да 
придържаме към следните 
мероприятия:

— преди ядене, както и

при
Свинята била около 150 килограма. само на склеротика на окото 

според което е и получила 
името еи. У иас заразител
ната

— ако лекарят установи 
че детето е болно от зара 
зителна жълтеница следва 
обезателно да се води сме 
тка за следното: болното

се дете да се изолира от до
машните и да лежи в отде 
лно легло;

— по време на^ гледането 
водоснабдя слеД отиввне в клозета, е на болното дете не бива да

задължително ръцете да се 
измиват със сапун;

— да чне се ядат немиени 
овощия и -зеленчуци;

— да се пие вода, чиято

В.Б.

жълтица е твърде ра 
зпространена и често чре< 
но заразително заболяване 
което най-често захваща де 
цата от предучилищна и уч 
илищна възраст.

заведе-

VСЪОБЩЕНИЕ Появява
се там, където 
ването не е хигиенно, как 
то и изобщо при лоши хи 
гиенни условия на живот.

Умоляваме всички абонати на а. ..Брагсгво“ 
сп. „Мост“ и детското списание „Другарте“ да 
издължат абонамента си за изтеклата 1990 година.

се допуска на други лица 
да го посещават;

— вещите на болния (съ
дове, играчки, облекло, пое 
телно бельо, кърпи и др.) 
да се изолират и отделно 
да се перат; !

— за миене на съдове, 
играчки, нощни съдове йа 
се употребяват дезинфекци 
онни средства, а облекло
то, постелното бельо, кър
пите и' др. текстил да се из

най

Сумите внасяйте на следната джиро сметка: 
НИРО „БРАТСТВО“ 62500 603-9529 — СДК

изданията на

ИЗТОЧНИК НА ЗАРАЗАТА
хигиенна изправност е пре 

Източник на заразата- об верена; 
икиовено е болно лице вНиш, като посочите за кое от 

НИРО „Братство“ изпращате парите.
Годишните абонаменти на нашите издания

да не се слагат пръс
период от около две седми 
ци след появяването на 
жълтеница при него.

Следва. да се подчертае, 
че за своята околна среда 
особено опасни са лица, 
които още не са придобили 
жълт цвят и не притежа
ват останалите характерни 
признаци на болестта и свс 
бодно се движат сред здра 

лица, ,ие знаейки че 
представляват източник на 
зараза.

ти в устата и разни пред 
мети; %

— да не се играе край 
заходи или торища;

— храната да се защища 
ва от мухите, които пр/ча вари в продължени^ 
сят заразата;

— да не се употребяват 
предмети, с които болният 
си е служил преди да бъ 
дат дезинфицирани.

за 1990 година бяха:
— за в. „Братство“ — 100,00 динара,
— за сп. „Мост“ — 60,00 динара и 

за сп. „Другарче“ — 50,00 динара.
Четете и разпространявайте изданията 

НИРО „Братство“!

малко на половин час.
Посочените дотук мерки 

са само една част от необ
ходимите действия, които 
при съдействието на меди 
цинските работници, ще 
спомогнат болестта да се 

Ра предотврати, или пък ако 
с учениците, препода дойде, възможно нач-бър 

да зо да се премахне.

на

Г
вите РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

Освен образователна 
бота
вателите могат 
помогнат в създаването 
хигиенни навици у децата 
както и в обезпечаването 
на хигиенни условия в уч 
илищата. Тук отделно след 
ва да се насочи вниманне- 

/то към следното:
— да се обезпечи изправ 

па за пиене вода;
— да се обезпечи хигие

нен начин за сготвяне

На 16 януари 1991 година се навършват 
ТРИ ТЪЖНИ НАЧИН НА ПРЕНАСЯНЕ

Причинителите иа зарази 
телиа жълтеница се нами
рат в кръвта, измета и пи 
кочните изпражнения на 

ЯК болния, откъде се добират 
рЯШ до външната среда и за- 
ЙЙЙ мръсяват водата, хранител 

ните продукти, а оттам 
боляването се предава 
здрави лица чрез замръсе- 
ни ръце.

много
иагодини от ненадейната смъ- щ.

мил и нико* ш**&&4.**
: ' АТЛЕТИКА

МОЖЕ БИ В МЕДУЛИН?
Тези дни започнаха под- 

ютовка лекоатлетиците в 
„Железничар“ в Димитров
град.

Мекото време дава въз 
можност да провеждат ча
ст от предвидената прог- 

на рама. Както ни уведоми тр 
еньорът на лекоатлетиците 

— да се поддържа съот-' на „Железничар“ АЛЕКСАН 
ветна чистота, отделно на ДЪР МАРКОВ очаква се
съдовете в ученическата да бъдат обезпечени средс

тва неколцина от тях да 
заминат за Медулин на Аг 
риатика, където се подгот 

.вят най-известните атЛети- 
ци в Югославия.

*рт на нашия 
га забравим 'л ш

Шж ’

Мидаико
Дробняк

. шш штт

ГСГШ:
■ • I ^ ■ \Я

ш за-
иа

в основнотопреподавател 
училище в Димитровград.

По този повод ще посе
тим гроба му на Димитров 
градските гробища, за да 
възобновим незабравимите 

неговия светъл 
лик и да положим

храната;
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ
МЕРКИ

С цел да се попречи поя* кухия; 
вата на заразителна жълте — да се създадат условия 
ница главно и най-важно с децата да мият ръцете си 
да се действува да се пре както и лицата, работещи 
ейчат пътищата, по^ които в ученическата кухня;

то; с обе — да се върши редовно

спомени за 
и мил 
цветя.
Опечалени съпруга Снежана 
Дробняк.

[а и семейства Микови и
Д.с.тя се пренася и
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ЯЯарикашурсн екран
ИСТОРИЙКЙНАШЕНСКИ

СДАВА
Све се меша, па и, побратиме!

Однапред имаше коледа, лазарищ^ 
Наша куЬа ,|е свалила Се, 

Лаптим... V /олему собу, у.* ^ 
Миша, деда Зари]а. 

Деда Това иричаше како му 
наказала, па га изпарила, у3 

шураци. С/зе мо] до мо)'сга, 
а ]а сс

пароЕ, мо.| 
обича.) и*

славс
банда, група му

съби-Някаква дни
седем ьЬс\

Кръстители.
астал: деда

София, сезикантп в 
рала всяка пот 
ртира и свирила п
цели пощи. До тази китя

п една к«а 
н пяла по на Тоза, деда

ДЬП
Мо)У, ни.)У,
Тали]и ВорЬенска

зетопп и

шале се.един нашенец 
могъл да си

живял сгшиеже не 
спокойно няколко нощи, сд 

се събрали 
при 

„Може

друЬи ас'1 ал 
Около кубе — 
чудим: ко]а ли слуша.

.* па вечер, като 
музикантите,

п ги попитал:
желаете ли да ми 

на ви

.Сме прича.|у углас.жепе.отишел
тях 
те ли и ослободиЧю ил. »ашнсти, л.о)лс- 

„аредба пема пише да се слаис стара слаис! У, 
спеца им и,шила! Од са' че да сдаштд.о друго. V,

Ллп, кал сссвирите имам гости 
лата, па да се развеселим 
малко? Па ще си платя ко 
лкото струва“,

Спазарили се и той ги ка 
чнл па колата и

някъде към Стара пла 
в някакво забито мя 

„Ето при 
слезете вие, а аз

и.инога!
ДруЬити „Бог“ се трепи оъш у косидбу. Мо- 

Цнста спрсмишс сие ко|е \с ред. Ичдо- 
_ ни|сдног ле познавамо! 

лико]! Непознато юс]е ]едег 
без „остани збогом“. Никсц сс нс

Бога нм
ги зака-

|а мати и 
одише

рал 
мина, 
сто и им казал:

свакакви, алп
лемаОд наш род —стигнахме, 

да обърна колата и ще ви 
заведа после па вилата, тя 
ей тука, малко по-нататък.

Обърнал той колата, 
иал покрай тях, напсувал 
ги, и им казал: „Ха сега 
свирете тука и пейте цяла 
нощ ако искате“!

И си заминал за София.

па и — отиде си
ларучп да идсмо ла шегову слаоу! 

лето, кад до]де тиуа дън, баштз
сети да ни

На друго
мм ми рече:

— Слрсма] се, идсмо у ЛиваЬе, на косельс! 
Кад сс върпуЧю дома, затскоЧю пуну собу 

гоф\ Башта и' одмери със очи, па рече:
_ Слушафгс ви! Кощ од вас ми ]'е род п 

код кога сам бил па славу — нека остане* Оста- 
ли — куде зла]у!

Соба се чъском непразни!
Од тъг ми ле славимо шуеднога Бога. Кад 

до]де тн]а „срамал дън“, ]а и мо}а. Цвета седимо 
к'о телци, а мен“ се чини да чу]ем баштин глас 
„Де, при]'ателг—Тозе, да ги ислщемо па да пи при 
чаш како те излагала Тали]а...“

със

Записал: Владимир Иванов

МЕЗЕЗоран Живковия БЕЗ ДУМИ

Срещу една Нова година 
преди няколко десетилетия 
ма даскал от Ракита дошъл 
приятел па гости. Тъй 
то даскалът бил зает с нс ПИСМОка

вогодишна програма в учи 
лището, а жена му била от 
съствуваща по болест, той 
сложил пред него изпечено 
прасе, дамаджана

Е, мо] побратиме! За Нозу годину (ону], ка- 
толичку) стиже ни честитка од унмче. Баба ис- 
пъриу од милос\ Мнлу]е честитку" тура V па- 
зупе... Све ]у изгужви. Тури на зид, куце ]е 
иекада била наша икона. Приде под 1ьу и нека* 
кво во] шъпче. Ла реко':

^и». АЮРи, замени Светог Лована Кърстите 
д»а със т\^ честитку!

— Море, ред ]е да

вино
ястия и му казал: 

„Хапни и мезни малко, до 
като се върна, па сетне ще 
гуляем!“.

Тъй като новогодишната 
програма 
зори,
даскалът у~ дома си, видял 
как гостенинът оглозва по

и
други

напишемо на децата ]еднописмо.продължила дс 
когато се завърнал А ]а: Те, па им пису]!

Оиа: Али ]а сам неписмена! 
Да: А за веч не видим!

щийер"
Ла: Какво да 
Она: Пиши

/
следните кости от печеното 
прасе!

„Ама па мезе! 
стопанинът. — Прасето бе 
ше само СТО килограма!“.

Записал: Йордан Миланов

почемо да састав
казал им пишем?

како Бог даде Пипш ,т'° ЖНВ^’ а за здРав-1е - 
У село се ^п^гт^1ШИ 11м Аа се Булка отелила.
Дете, Свадбе' нелп "у»?Р“ ГОДИ^ не->е Родило 
И ]а чу скопо Л1 РЛа -*е М,1ланка Цвърцнна.1а: А?нЛ?„б° ме У елаб.ше млого 
имаш нешто другоТ^1 гра1ье! Него- казу.1 ако

?аИ“д?Гвд у‘кой>уД'°'1ДУ “ ЕЪПЬУ •“ЧЧ>-
Й:У!?“° дс •“ Д°"у 3» Божич.

?а:аА сам се за ши’.

Она: Ако им Пм5 и за еУшенице!
недъгав а не ешто оставиш! Жалиш се 

А ти како идидаш се!
виш? Ако славиш п!, нову годину ти сла-
пратим шумку. Мм равослаШ1У. ти ми |авн да ти 
ти ДУша оче. д ПрГ].,е№аци> бар то| имамо колко 

од све болКе аиМпИИ без РеГаиДЩУ- Она р 
Драви се на тво!у баби “ н® • °А се|шраци)у. Поз‘ 
а наоди маму км ^ас-у' ли )Ош почела да

]е жива! Зщцад 1“°р'а 'иа мене? Али, нека ми
рам Да се приклътлмЧ дзебнУ ми колена, па м°- 
за пролет. Лам Уз шу, бар док се дованем

След Новата година

/Р^М. ПЕТРОВ ^ " утедза.РЕДОВНО
I
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