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С Указ
СФРЮ йо^оГт^о ^
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени 
областта _на

заслуги в 
информативна

та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности. '

’ единството 
народи и
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СЛЕД ИРАКСКАТА ОКУПАЦИЯ НА КУВЕЙТ
БУЛАТШШ™ НЛ СЛ0Б0ДАН МИЛОШЕВИЧ И МОМИРВ Персийския залив беснее война Сърбите и черногорците 

иснат да живеят заедно
НОВАТА СЪЮЗНА ЮГОСЛАВСКА ДЪРЖАВА МОЖЕ 

ДА СЕ УЧРЕДИ САМО ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА РАВНО
ПРАВНО И ЕДНАКВО ПОЛЗУВАНЕ НА ПРАВОТО НА 
НАРОДИТЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ — СРЕЩИ НА 
МИЛОШЕВИЧ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА СЕДМИЦА

'̂ : ■ .... На 18 януари т.г. в Беп Югославия 
град се състоя среща ме
жду председателя на Рспу 
блика Сърбия СЛ9Б0ДАН

могат да реша
ват само' народите на Юго 
славия, които като

- мтк
своя

държава са я и създали. А 
МИЛОШЕВИЧ и председа- сърбите и черногорците- же 
теля па Председателството 
на Черна гора МОМИР БУ 
ЛАТОВИЧ.

лаят да Живеят заедно в 
една държава, която тряб- 

. ва да бъде организиранач 
демократична федера

ция. При това, те уважа- 
най-актуалните ват правото на всеки от 

югославските народи на са 
моопределение, относно пра 

и вОто на всеки народ само 
стоятелно да 
своята съдба.
основа на равноправно и 
еднакво ползуване на пра
вото на народите на само

В по-дългия приятелски като 
разговор бяха обменени 
мнения. за
въпроси, отнасящи се до 
сътрудничеството между 

двете републики, как го 
за актуалната икономичес
ка и политическа обеганбв 
ка в страната. Изявено е 
пълно съгласие в преценка 
та, че. проблемите в Югос
лавия трябва да се реша 
ват по мирен п демократи
чен начин.и че промените 
трябва да се проведат по ст 
легален начин, чрез ююела 
всл-нте институции.

Общото определение на 
Сърбия и Черна гора -— бе 
подчертано в разговорите— 
е да се запази Югославия 
като единна федеративна 
държава на равноправни 
народи. ~ тг

Подчертано* е общото сто 
новшце, че за съдбата на

решава за 
Само въз

определение може да се уч 
реди новата съюзна югосла 
века държава, като общно 

на онзи 
роди които желаят да жи 
веят заедно в мир и сго
вор. Затова съществуващи
те административни 
пи между републиките 
Югославия не. може да 
приемат като държавни гр 
аниии, защото те никога 
не са били рамките, в ко 
ито
роди в Югославия.

югославски наОт 17 януари, когато започна война
та в Залива съюзниците, начело 
САЩ- атакуваха Кувейт с въздушните си 
сили. Ракетите, който падаха в Багдад на
правиха големи развалини. Населението 
се намира в скривалища. Няма ток, вода, 
телефонни връзки, а магазините са глав
но затворени. Данните за жертвите и те
хническите загуби са различни и непре 
цизни. Сега се очаква да започне втора
та „рунда“ на войната, когато на сцената 
ще постъпят сухоземните сили, без които

не може да се очаква изход на войната. 
Американският президент Буш, който в 
началото казваше, че войната ще трае 
кратко сега прави нов план—от всички 
страни да направи обкържение на иракс
ките сили. Иракският водач Саддам Хю- 
сеин се заканва и казва, не само че вой
ната ще бъде дълготрайна, 
пренесе в Израел, Саудитска Арабия н 
Турция.

със

грани
в
се

по че ще я

живеят отделните на-
(По-обширно на 2 и 3 стр.)

СРЕЩИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

„Върза7' железница от Суботнца до ДимитровградШИ НЛ нович към елши Председателят на Република Сърбия- Слободан Ми- 
лошевнч па 21 януари т.г. води разговори с представите
лите па повече световно известни фирми и компании от 
Франция — „Софрерайл“, „Спи Батиньо“, КАЕ и „Монтко- 
кол“ и с представителите на ЖТП „Белград“, ЦИП, Бео-

Отново се обръщаме към президента Хюсеин и Ирак 
да приемат решенията на ООН и започнат с неотложното 
оттегляне 'от Кувейт — подчертава се в изявлението на 
председателя на Председателството на СФРЮ

же да се избегне употреба 
та на оръжие.

Затова в това крайно оп 
асио положение отново се 
обръщаме към .президента 
Саддам Хюсеин и към. Ир
ак да приемат решенията 
на световната организа
ция, да започнат с пеотло 
жно оттегляне от Кувейт, 

сво чиято окупация и анексия 
актив- и доведоха до това трагнч 

по развитие па събитията.
В настоящия момент това 
е единственият начин да 
се избегне катастрофата, ко 
ято почна.

С продължаването на вой 
пата всички държави ма. 
световната общност губ- 

полити-

банка д. д. и на Френско-югославската банка, за реализа
цията на проекта по изграждане на железопътна линия за 
големи скорости.

Делегацията на френските компании борави в Бел
град във връзка с подписването на преддоговора за по
строяване на бърза железопътна линия през Сърбия 
Суботнца до Димитровград.Председателят на Предсе

дателството на СФРЮ Д'Р 
Борисаз Йович на 18 януа 
ри т.г. по повод започване 
то на войната в Персийс
кия залив даде следното из 
явление:

от

Сътрудничества между ,Нвека7 н,Цървеназастава7Югославия винаги в 
ята международна 
лост изхождаше от твърдо 

памеса- 
рабо-

то становище, чс 
та във вътрешните 
ти, агресията и окупация* 

могат да бъдат сред„С голямо разочарование 
сме принудени да констати та не 
раме неуспеха на всички ство за решаване на 
досегашни усилия на ця* ждународиите спорове. Д 
лата международна обши ес това е особено нсприем 
ост да се намери миролю- диво, когато светьт се па- 
биво политическо решение мира пред прага па новата
и да сс осуети избухването епоха па мир и стл рудни
ка войната в Залива, коя- честно, без конфронтация,

конто през изтеклите десс мокпатическите 
бяха постоянна оп 

за световния мир и

мо

ят в материално, 
чсско и всяко друго отно
шение и това обективно пр 
сдставляпа опасност за де 

запосвам-папоза съжалението отноия в международните
Затова е и в инте

тилетия 
аспост

Нашата страна като пре сигурност, 
дседателствуваи{ па дви
жението на необвързаните 
направи всичко, което бе
ите в силите и този спор 
ла бъле решем по миролю-. 
бив на чин, До последен час 
се надявахме, че где падде , ‘оъдат* сирени

ггите разорения

чпа нощес.
шения.
рее ма всички да сс излез 
нс от топа състояние“ — ос 
педоми Таиюг. Председателят па Република Сърбия Слободан Мн- 

лошевич прие и делегация па познатата италианска фирма 
„ИВЕКО-ФИАТ" и па Заводите „ДЪРВЕНА ЗАСТАВА“, во
дени от Роберто Борс и д-р Радолюб Мипнч.

Слободан Милошсвич и гостите

въоръженият 
всички 

избегнем, с в
Макар чс 

конфликт, който 
желаехме да 
течение, все още не е къс 
но той да. бъде спрян,

по-нотагьш-

, Изявления с подобни съ
държания дадоха и Съюз
ният изпълнителен съвет ц 
съюзният секретар ма вън 

и нови же шиите работи Будимнр Ло 
нчар.

разговори
за възможностите за по-бързо развитие и качествено из* 

стопанското сътрудничество между Сьрбия и

водихада
дигаме па 
Италия.ще мо-лее разумът и че ..... Iр/ви.



I по СВЕТА
ПРЕТЕНЦИИ КЪМБЪЛГАРСКИТЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ПА 

ЮГОСЛАВИЯВОЙНАТА В ЗАЛИВА

САДДАМ ОТ СОФИЯ
Ива» Георги- 

кой-НЕСЬБШОДАЕИИ последици д-р„ацио"а,,-демократите^ президенТ(
изтъкна .историческото право 

и Източна Сърбия

* Лидерът па 
__ идьхноисн от идеите 
присвоил Кувейт 

България към Македония

насв
то е

пийнати ще бъ найонна воюва и че 
до дълготрайна. — Машите 

сили все още не
Иракският лидер Саддам Хюсеин заявява, че

ГннГГК Г^енсГ„%^^ГеЮГГ сс чуят’, 
Хюсеин , блъфнра“, че възможностите му сн ог- 

Горбачов предложи'на 
план той не

1ШД1 'историчсск и' ''територитт1
каза лидерът па тази 

изключително национали
стическа и всликобългарска 
политическа партия.

Мациоиад - радикалите са 
от най-малобройните

] (на изборите с полу 
3819 гласове), но 

нейните становища и акции 
в България се придава зиа 

публицитет. Тука- 
паблюдатели учудва 

нейния вожд 
място в ТВ дпе 

своето (ин

на бългаПредседателю'
реката Мациопал-ради кал
на партия д-р Иван Георги 
св, подкрепяйки Саддам лю 

неговата нпек

сухоземи 
са включени пъп пипната, 
а само една част от вьзду 

досе

ти
вести, чс
раннчени. СъветскиятШ=ч=1г2~=
нскнят н ливанският

президент хо1 ш аватеч пи ггс сили 
га участвуваха в стълкпопс 
нията.

Мултинационалните сили 
са се доближили до ирак
ските сили в Кувейт. Н 
кръговете па тукашните па 
блюдателп и военни анали
тици все повече се 
ва, че до стъкповеимята ме 
жду двете войски па фрон
та в Кувейт може да дой
де преди очакванията. Без 
оглед твърденията, чс гдав 
ннте части па иракската во 
иска са онеспособепн и най 
-големите песимисти казват 
че войната (ще трае дълго 
Доколкото операциите тра
ят повече от месец ще на
стъпи топло време, г.е. го 
ретини а войската па Хю-

сени, сравни 
с|/м па Кувейт с „иегориче 
ското право“ ни Б1-Л1 ария 

Македония 
те покрайпиии 
(Димитровград,
Пирот). ИеотДапиа и псит 
радиото, вечерно, ииформа 
тпвпо предаване па Българ 

телевизия па Георги 
възможност

еднап източни 
Сърбия 

Боапктрал
към партии 

чила -|Ш на
на войната и отрицателни
те тенденции се увеличават 
С ракетите сн „СКУД“ 
от съвсем други мотиви ид 
чески снаряд Ирак обстре 
ля Израел и Саудитска Ара 
бия. Налага се въпрос — 
дали Израел ще отговори 
на нападенията понеже ср 
ед коалицията съществува 
боязън, че доколкото това 
тон направа някои от араб 
ските страни, конто са 
състава па съюзните, би 
могли да минат на страна 
на Хюсеин. Садам Хюсеин

От 17 януари, когато съю 
сили начелозническите

САщ нападнаха Ирак 
за да освободят Кувейт, ко 
тото' иракчаните заеха пре 
дп шест месеца досега во 
ината се разпалва и полу
чава все по-неизвестии и не 
съблюдаеми последици4. Пъ 
рвите операции бяха . от 
въздуха. Съюзническите си 
ли атакуваха въздухоплава 
тел ннте сили па Ирак и ва 
жните му обекти н комуни 
кацни. В отбраната от аме 
риканците н съюзниците 
им, Ирак досега два пъти 
с ракети атакува и градове 
и обекти в Израел. С раке 
ти той обстрелва и терито 
рията на Саудитска Арабия 
където най-много са конно 
нтриранй силите на съюзни 
ците. Американците все по- 
често ползуват и теритбри 
ята на Турция за атаки сре 
щу Ирак.

Точни резултати на пър
вия етап на операцията, на 
речена „Пустинска олуя“ за 
сега не са известни. Извес

тил |ч-, кои чителеисъс шиите
че тъкмо па 
с итстъиеио 
шшк да изрази

дисонаитно) становище 
за войната в Зазива, а до- 

чрез ТВ екрана не е 
пито един парти 

в България.

ската 
св бе дадена

свбето екстремно 
войната в Залида изпее 

виждане па
и да „пренесе“ тези „рс 

шепия“
обстановка. „Дали америка 

войска ще се анга- 
пие пожелаем да

аква и па балканската
сега 
направил 
си лидермеката

жпра, ако 
възстановим правдата и про 

Македония и за
в

(Танюг)
възгласим

ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИСТЪЛКНОВЕНИЯТА В 
ПРОДЪЛЖАВАТу-4^ЬАзгтеоллоомЕ ИРАК ИРАНарл«**ли*

Интервенция в Летоння
® имало четири жертви

а. г^.;

3. линн]^1 
2. пннн1г1 I *

1. лнни а 
Минска пол>а Във въоръженото стълкновение 

и десет наранени^КУВА,и ровевн ^Америчкв снаге 
■^Енглеске снаге 

к дСнаге земала Залмзз 
Мултинационално сн.

V* в Летоння имат съши 
белези са 

по-големи ако се има

ните 
те белези. Тези

представите 
на Летоння потвърдили 

че на 21 т.м. специални ча 
стн на милицията са завзе 
ли Министерството на вът
решните работи -на Летоння 
и че е имало и жертви. По 
време когато са траяли стъ
лкновенията летонските пре 
дставители са били в Мос
ква където са 
контакт 
вътрешните работи на СССР 
Борис Пуго и министъра 
на отбраната Дмитър Язоп 
Пуго изразил недоверие, че 
специални милицийски си
ли са нападнали Министер 
ството на вътрешните рабе 
ти в тази прибалтийска р<^ 
публика, а Язов казал: „чс 
това не се отнася до него“ 

Събитията в Рига са нзо-

Официални
лие още

предвид третата прноалгии 
република Естония, е 

столица има барика-’Ч*- л **г*
' Д 9с*|

Залив------- ска 
чиято
дн. Какво тук и дали 
скоро ще се случи засега 
не е известно.

Без оглед дали във венч 
стъпили е ко това е включен съветс 

с министъра на кият върх или не, проляна 
та кръв в Летоння има две 
йно значение. Първо, че 
съветският връх (без оглед 
дали се касае за ГорбачоЕ 
или не) е решителен да ус 
таиови ред в страната, кой 
то трагично е нарушен г 
второ, че не ще се избират 
начини и методи това да 
се реализира.

Членките на НАТО са ост 
стрили отношенията на съв дили интервенцията в Летс 
етската сцена. Обстановка- ння и повторили предупре- 
та е още по-неизвестна ако ждението, че по-нататъшне 
се има предвид, че не е то прилагане на съветската 
известна ролята на Москва сила в прибалтинските ре 
в тези събития. От значение публики може да има „от 
С да се подчертае, че съби рицателни последици** за 
тията в Литвания от преди детанта в Европа и за от 
петнадесетина дни и сегаш ношеннята със СССР.

тно е, че до преди три дни 
т.е. през първата седмица 
на войната съюзниците са \ 
извършили 7 хиляди атаки - |
със самолети, от които са 
изхвърлени около 40 хиля
ди тона експлозиви. В Ьаг-

Команда 4 
северна зоне на☆*/%• I Поморска

Амернчхе 1_п_ешаяи|а_САД _ 
во]не снагеI

к к кк к БАХРЕЙН=
Дахрандад има големи развалини 

Колко това е голямо бре
ме може да се разбере ако 
се има предвид, че през ап 
рил 1941 година на Белград 
са изхвърлени 450 тока ек 
сплозиви. За решеноспа за 
дачата да се завърши въз
можно по-рано. свидетелств 
ува и факта, че в Запита 
пристигна още един аме
рикански кораб със самоле 
ти. Сега значи има осем та 
кива кораби, относно че чи 
слото на самолетите ще бъ
де увеличено с 60 до 90, от 
носно самолетните операции 
дневно ще се увеличат със . с терористически акции вс 
150 до 250. Разбира се, ще 
бъде увеличена възможно 
стта за маневри и стратега 
чески огън.

Ефектите от стратегично- 
-политическия план на тако 
ва развитие на операции са 
видими. Представители на 
Палестинската организация 
критикуват защо „борбата 
се води по начин за унищо 
жаване на Ирак, а не 
освобождение на Кувейт“. От 
някои арабски страни преди 
всичко от Йордания идват 
мирови инициативи понеже 
са разбрали, че такъв ход 
на събитията не съответст- 
вува на интересите на ара 
бските страни. Освен това 
от съвсем други мотиви ид 
ват мирови инициативи 
от други страни, всред ко 
ито от Индия СССР и не
обвързаните страни, начело вА
с Югославия.

*
Ъ ( Команда 

V источне зонек к Я1офул КАТАР
★ *

фРфд
САУДИТСКА АРАБША

Въоръжено стълкновение
:
сейм е приспособена да 

на . воюва в горещи и пустин
ни условия.
„САДДАМ ЩЕ ЗАГУБИ ВО 
ИНАТА“

В голяма част на ислям
ския и арабски народ , в 
региона има все повече де 
монстрации, на които се 
дава подкрепа на Ирак. Ве
личае се Саддам, за когото 
се казва че все още не е 
активирал своя най-силен 

на „адут“ — половин милион 
войници, които са в крепо
сти ма територията на Ку
вейт.

Същевременно военни ек
сперти и наблюдатели са 
единствени п становището, 
че Саддам ще загуби война 
та. На друга страна обаче 
го доказва,, че армията на 
Ирак е запазила значител
на , ако не е най-голяма 
част от своята ударна сила. 
Като доказателства се пред 
лагат следните данни: ирак 
чаните имат съвсем малко 
загубени самолети, активна 

КРАК ТЕПЪРВА ШД ВОЮ противъздушна отбрана, а
съюзническото осуетяване 
на ракетните им бази засе 
га е безуспешно.

и някои структури в Иран 
призиват мюсюлманите 
света война — джихад сре 
щу „Великата сатана“. Без 
съмнение, това е значителен
момент , но е известно че

йна не се получава. Фран
ция е решила повече да се 
ангажира в тази война, а 
турският
заявил / че неговата страна 
трябва да даде по-гол ям пр 
инос в потушаването 
Ирак. Германия търси ре 
щение на дилемата си —да 
ли да вземе активно учас
тие във войната и ако взе 

за ме собствено оръжие и за 
почне операции тогава пое 
ледици ще бъдат още по- 
-тежки.

Данните за загубите на 
воюващите страни не са 
прецизни. Като и обикнове 
но една за друга страна ка 
зва, че е поетърпяла значи 
телии загуби, отколкото са 

и същинските.

президент Озал

ЛОНДОН

Военна цел е н Хюсеин
В ел икобританскнят 

енен комитет, когато 
вява 
лят

во- ст, а в традицията,на Ве
ликобританияогла

министър-председате 
Мейджър обсъдил въ 

зможността иракският 
дач Саддам Хюсеин 
де военна цел на сюзниче 
ските сили. Лондон досега 
ие е приемал нападението 
върху Хюсеин лично, тъй 
като президентът на Ирак 
той е политическа

такива
падания ме е имало. Сега 
традицията се отхвърля по 
страни и Мейджър и мини 
стрите са дошли до заклч- 
чение, че Саддам Хюсеин 
като

на-

во-
да бъ

главнокомандуващ ир 
армия е „легитим 

Хюсеин. Садда„ Хюсеин 
терес на победата на съюз 
ническите сили трябва да 
се „унижощи“.

акската
на

Иракският лидер Хюсеин 
Опасност за разширение заявил, че той тепърва ще

личио-
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СЕДМИЦАТА В СВЕТА

войната никому не е брат
(ЗАИМСТВУВЛНО ОТ В-КПокрай всичко 

тази „нова^
„БОРБА“, 19—20 ЯНУАРИ 1991 Г.)

„ВОЙНА НА ВОЙНИТЕ*

_____  . Може би нямам правото
еравенства гюли вероятно ч подценявам дшогс

дискрим инаци и 
и предразсъдъци (не призо
ва ли Хавел тези дьп За 
пада за екскомуникация ма 
мооеловца Горбачов затуй, 
че йодсили сигурността ма 
Ьалтика и че е комунист?)
Проблемът — най-много мс 
же би —

другото, в 
епоха на мече- 
отношения“ се

на съсвсем 
крстара за частно) или се 

външни работи 
със съвсем обобщени 
ления к>-: не 
пата да се спре 
вно се

па се критикуват, но 
дкрепят. Далеч по-гол ям 
олем са 
мнчески 
тическите

и псдународии 
га имаме и война. И 
ква

колкото опасението на зор
кия журналист на постоян
но дежурната американска 
телевизия Си-ен-ен пред сг 
радата на ООН в Ню Йорк 
със забележката, че всички 

че членове на Съвета на сигу 
рност са отишли на спане 
в разгара на първите воен 

на ни стълкновения.
Сега е по-лесно да се по

втори онова, което повече- 
пъти изтъквахме на тези кс 

а решение на' лони — грешката е напра 
стария порядък и безсилие вена в оня момент, 
и не готовност да се възс то постоянните членове на 
тановн нов, по-правдив и Съвета на сигурност за пръв 
по-демократичен. А това тс път приеха .решение 
гава довежда до гю-големи 
и по-малки

прс
вашиощите иконо-изяв 

е късно вой 
. и как, гла

гтппмп °?Ръщат- към едната ■ х, страна, като че ли неппт» -
За 11Гп„ЯК°Я М°ГаТ Да се вЧ>нат на _ „ Садд“м тояиието. от преди 2-ри

ти 55 .Р™“’™™*"'
” ГГЗГ

оа президента Буш пък го- огласяват, се различни 
ва е „воина за душите“, во звани „републиканци“ 
ина „за следващите сто го- то на войнствуващите 
ДИНИ“ (това са времена, ко предлагат помощ 
ито спасяват човешките ду в оръжие, което 
ши и онова, което сега на купуват), или 
правим ще определи бъде- общата кт\-ца 
щето за следващите сто ю сннуации как вече 
дини“). Не напомня ли ви включили в „терористична 
това на онези, поне на нас дейност“, 
по-възрастните, известна И то в момента, когатс 
„марксическа“ формулиоо- всички страни, а особепс 
вка за „правдива война“? европейските, на предем пл 

Какво да се каже в та аи на своите активности ела 
кава обстановка — тягост 
на, загрижаваща, нечовеш
ка и нецивилизована 
що, което вече не е каза 
но, а което тези дни най 
-добре изразява новата ве 
рсия на Леноновия рок — 
номер „Дайте шанс 
ра“ или за което, нашият 
народ има мъдрата посло
вица: ..Войната никому не 
е брат“.

Ние , югославяните, за чу 
до не сме в тази война 
което ето ни „се сбъдва“ ве 
че 45 години, въпреки че и 
на това полесражение сме 
близки съседи, както и из 
много прели това. Слава бе 
гу, както биха рекли наши 
те стари, благодарим на на 
шето независимо външно-

го ка
война! Електронна 

телевизионна, за пръв път 
Главните 
йна приписаха 
специфичност.
Хгосеин това

п
положителни промени, дс 
които се дойде тъ-шо в Ев. 
рспа, но струва ми се, 
тъкмо войната в Залива- 
дава правото. Понеже тя е 
преди всичко резултат 
една обща стабилност — вс 
емна, икономическа и поли 
тическа — до която се дой 
де в света

актьори в тази во

със
миа в-

е концерта за кс 
лективна сигурност 
ръжено, надмощие и по-иа 
татъшиа експанзия на НАТО 
(което ето разшири своите 
компетенции^ и на Средния 
изток и който би да про- 
пъди съветската 
само от Източна 
но зад Урал).

В Париж наистина на са 
мита ма КЕБС към края на 
годината е приета Харта 
която трябва да замени фи 
иадння акт от Хелзинки и

самс
кос- па въс

кога-или 
(дори и 

нелегално
ни подпират 
отгоре с ин

да пс
ставят ултиматум на Ирак 
и да позволят военна интер 
венция. С това е напуснато 
първото правило, писано р 
неписано, с Хартата първо
степенно да се интервени 
ра за смиряване на стълк 
новенията и войните. Сега 

(кс това изглежда също толко- 
личи на ва тежко, колкото и оттег

лянето на войнствуващите 
страни на полесражението 
на което е било много 
-лесно да се влезе!

ме интересува Къде са тези нобеловцр 
чия страна е военното на мира от вчера или нови 

преимущество, още повече те претенденти, .които вина 
че и най-високите военни ги се набират от редовете 
специалисти в това не са на губещите на безуспешни 

Между другото и опасни войни, да почувс 
казано, не съм убеден, че твуват и осуетят такава пат - 
„факторът човек“ е в сбль- -позиция? 
ск с „новия свят“, относ Или всички полека да се 
но чудовищна и застрава- върнем към символа на ми 
ща електроника е съвсе,м ра рок песничките и демон 
безпомощен. Това се цока страциите на младите, кои 
за много пъти през послед- то изиграха такава голяма 
ните десетилетия, това и аз роля по време на „виетнам 
лично разбрах 1956 година ската война, или може би 
като свидетел на борбата към класическия пацифи- 
между съветските танкове зъм, което е изглежда един 
и голоръкия народ на Ун
гария, това показа - и виет 
намската война. Впрочем 
американците, струва ми се 
влязоха и ,в тази война в

армия ис 
Европа стълкновения 

между отделни протагонис 
ти на силата и хегемониз-

сме сс

ма.
Не зная, нито желая да 

навлизам в това в момента 
кой е виновен за тази вой 
на, кой пръв започйа ' 
ето впрочем ми 
онази гатанка кое е по-ста 
по яйцето или кокошката) 
дали тази война се води за 
правата вяра или за неф 
та. Особено

не

по

пана мп

съгласни.

-политическо 
благодарим и на Армията 
Но...

положение. ственото право и силно дви 
жение на нашата епоха? В 
главата ми още отеква ва 
пиющият глас на един аме
рикански хуманист на ве
че споменатата тедевизия, 
отправен до дописника в Ба 
гдад: „Защо?!“ — мислейки

Млада сътрудничка па из 
вънредния програм на Ми 
хаило Ковач на Белградска
та телевизия, преди някое 
утро след вестта за избух 
ване на войната, направи 
истинска нещо, когато .ми 
иувачитс из улиците анке
тира за това какво мислят 
за войната. Дори и елин 
стар скептик, към коитс 
причислявам й себе си, им 
ппесионираха 
на хората с различна въз 
раст и професия, 
бяха изумени от американ 
ското нападение срещу Ир 
ак. Всички бяха убедени, 
че мирът няК<а алтернати
ва. Импресионира ме всъщ
ност един млад човек в ра 
ботническа блуза: „Да се 
погрижим, каза, най-напред 
за нашата обстановка“.

пустинята с техника и въс 
ръжение, 
подготвяха за война срещу 
СССР, което никак не зна
чи, че не могат да победят 
една малка страна и на не 
йння пясък.

което 40 години

на хиляди невинни жертви 
между илакската беднотия 

Защо? Може би най-добър 
отговор е реагирането 
борсата, на която, след еу- 
сЪорнята на победното бом
бардиране. цената на не<Ьта 
намаля за цели 10 долара 
по барел.

на

В момента ме интересу
ват две неща: какво да се 
направи войната да се сп
ре., веднага без каквито и 
да е условия и от едната 
и от другата страна, какпс 
да се направи след освобо
ждението ако се лойле дс 
освобождаваме на Кувейт. 
Иоак ше бъде много по-сл 
аб, а Израел ще бъде още 
по-силен, а нефта ще се про 
лава пай-сетие като стока 
па безценица под защита, 
та на американската арма
да. Очевидно е именно, без 
оглед па такъв или инакъв 
изход на войната, че неща
та не могат да се върнат 
от преди 2-ри авгусг и че 
сцената на Близкия изток

отговорите
______ Владо ТЕСЛИЧ

Всички

Войната винаги носят разрушения и страдания па народите
която би трябвало да сс за 
пммава

ИЗ КАБИНЕТА НА ПРЕЗИ 
ДЕНТА НА СЪРБИЯгат въпросите па своята си 

гурпост, иитегритет, укрен 
ване единството (във Фран 
ция дори и опозицията па 
войната сс нарежда в не
приятелски акт), а особепс 
своите въоръжени сили. Дс 
ри и една Австрия с опре 
деление и международни за 

за неутралност 
кой

главно с механиз
мите па решаване па нови 
те проблеми па европейска 
та сцена. Недостатък па та 
зи Харта е пренебрегването 

п|1'пщ1ша за независи
мост, за мемарумшмост па

СРЕЩИ НА 

ВИСОКО 

РАВНИЩЕ
па

ЗАЩО ЮГОСЛАВИЯ
териториалната цялост па 
всяка страна; пренебрегва
не па равноправието. За ра
злчка от първия КЕБС, кс остава главно същата 
йто ночив&ше върху прмм още по-иеспокойна, че про- 

на равновесие, сс блемът за Палестина и за- 
га всичко е предоставен'. напред ще бъде открит и В кабинета на президент.,
па произволието и законите че па същата сцена ще се иа Република Сърбия с опс
па по-силния. явят нови претенденти на вестено, чс през тази сед-

Ясно с тогава защо вече хегемопизъм или на по-сп- мина президентъг на Р Д
сс дойде до кри раведлива подялба па пе-

и отношенията между тролните блага. А всичко лошевич със сътр\дницшъ
о,..,.™ и СССР (формално топа са хоризонти иа нова си ще води разговори _ с
около3 Литвалия, Естония и голяма световна иестабил председателите иа репуоли-около лигишши, I*. » ките, относно председател
ляинтс” ; русисили защо За' мен вчерашната вест ствата н най-отговорните ЛЯШ1ГС м русию, ш _ пе разширява- ръководители па Босна г
Югославия с т0 пойната и на Изра- Херцеговина, Словения и
прицел, както- ма «Ра,е-| ' _^|1ежо .,а‘ топа всички Хърватско. Тези срещи са
Т° '- хора, които логически раз- насрочени за 22, 24 и 25
кои маши съседи. „мелят, предупреждаваха, януари в Белград.

Колко се грижим и как 
може См е ключовото нещо 
иа което трябва да обър
нем внимание. Някога, сно

на брой Рти

дължеиия
спешно приема закон 
то допуска военни трапспо 

(вероятно на НАТО) пр
ез своята територия, док'** 
то това е в интерес, как го 
казват иа „колективната си 
п/риост“. Накъде тези 
биха могли да тръгнат пр
ез Арстрия, ако не в паша- 
та страна?

Трябва да се схване, 
навлизаме в крайно пеизве 

па междумарс

и

мням си по време 
ните суецки кризи или 
воемето на нахлуване 
..братските“ страни в Чехо- 

чувствувахме та

ципите и
пс
па

сили
Словакия, 
зи грижа и защита — дьр 
жава, Армия, общество. Оти 
вахме в запас, осигурявах 

обектиме стратегически 
насочвахме патриотизма, 
югославСтвото. А сега? Нс 
зная и не чувам нищо, ос 
вен изявления на председа
теля на Председателството 

когато двама

степ период
нестабилност-. Б този п.

не са са 
и майно

дна
риод проблемите
мо ссиаратистишш
налистически (в които им« 
много и фашистко) пои*™ 

навред из Евро
(в момента, 
членове иа този иай-вйСок 
държавен форум в чужби които сега
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ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

БОРБА ЗА 

МЛАДИ ЧЛЕНОВЕ
КАКВА ЩЕ КЪДЕ СЪДБАТА НА ТНЮВНТЕ 

П0Р1РЕ1Н Н ПЕТОЛЪЧКАТА?
съдбата па Титоонте порт
рети в официалните 
щения на Меморалния мен 
тър и „Синия влак". Живо- 
пноБнч попита 
премахната петолъчката от 
сръбското знаме?

Топа е един от многобройннте въпроси, които народ
ните представители отправиха по адрес на досегашното 
правителство * Павнч Обрадович, Вукашнн Йокаиович, 
Радован Панков и Борнвойе Нетрович са избрани ж под
председатели на републиканския парламент * Четири пос
тоянни и два временни отбори

Във второто -продълже» ПЕТАР ПЕТРОВИЧ попи 
ние на първата сесия на та кога Народната скупщи 
Народната скупщина на Ст на ще обсъди исканията но 
рбня, което се състоя през Независимия синдикат 1? 
средата на миналата сед- Радио-телевнзня Белград г 
мнца. народните представи- се застъпи това да стане 
тели избраха четирима ис час по-скоро. Нетрович съ 
дпредседателн на репеблн що попита кога ще бъде 
канския парламент. , Това обсъден въпросът във връ 
са: Д-р ПАВИЧ ОБРАДО зка с основателя па вест 
ВИЧ от Ниш, ВУКАШИН пик „Политика“, понеже д< 
иОКАНОВИЧ от Косово и сегашният му основател 
Метохия. РАДОВАН ПАН Социалистическият съюз, пе 
КОВ от Войводина (трима че не съществува, 
та са народни представите 

• лн от редовете Социалп БАТРЙЧ ЙОВАНОВМЧ оч 
етическата партия на Сър ново зададе въпроса 
бия) и -Д-р БОРИЬОЕ ПЕТ компенсацията на военцпте 
РОВИЧ от Крагуевац. на- щети от Германия, Унгария 
роден представител, конте и България, както и въпре 
беше избран като кандн- са за обезщетените от ре 
дат на група граждани. Из публиките, в които след вг 
бнрането на подпредседате ината са преселени сръбски 
лнте стана чрез явно г-ласу те фабрики. Допълвайки вт 
ване, макар че някои пред проса на Йованович, народ

Милан

иоме
В Социалистическата партия на Сърбия и Босилег-

шшс редовете и формиране на нови организации.

Изпълнителният отбор 
ма Социалистическата нар 
тия па Сърбия и Босилсм
рад, разисквайки но лифор 

.манията за изборната актп 
шюст в първите миогоиар 
тпйии парламентарни избо 
ри, които в Босилеградска 
община, приключиха 
в т.рпия избирателен кръг 
бе засегнат и въпросът за 
по-нататъшната дейност па 
тази засега 
ртпйца 
сплеградека
това, председателят па Об 
щнпската организация 
СГ1С, ЗАХАРИ СОТИРОВ 
между другото подчерта, че 
в предстоящия период ос
новна задача ще бъде по
нататъшното зачлепявапе и 
формиране на нови местни 
организаци. Разбира се, в 
онези местни -общности 
където поради една или 
друга причина такива не 
са формирани, като при 
това отделни усилия тряб 
ва да се г|»ложат за при
добиването на младите.

Още повече, че досегашно 
то присъствие на младите 
в структурата па общото 
число не е на задоволител 
но равнище. В потвържде
ние на това, говори фак
тът. че в общия брой, 
дите до 30-годишна 
ст са застъпени с 18 на 
сто, докато тези от над 55 
годишна възраст с 33 на

ще бидель

За целта ще бъдат фор 
секции

сто.
мирапи младежки

само па общинско раи 
нище, по п и онези местни 
организации, п които има 
условие за това.

СЛОБОДАИ РАКЕТИЧ пе 
иска да биде взето реше 
пие, въз основа непа коетс 
ще се определи как ще сс 
ознаменуват 
клен, Бидонът и Слети Са 
ва, а Раде Лукишниопич пс 
пита кой е отговорен забър 
котията в училищата, коя 
то стана па Коледа.

Коледа, Вели

Инак, досега в Босилегра 
дека община в Социалисти 
ческата партия па Сърбия 
са зачлемсии над 950 души 
Характерно е, че от тях 
само 33 на сто преди това 
са били членове ма СЮК, 
или па 3-ма зачленени в 
СПС. слип е бил член на 
СЮК. В структурата па 
общия брой членове 33 
на сто са селскостопански 
производители, 35% работ
ници, а останалите 27 на 
сто са пенсионери, дома- 
килки, ученици, студенти'и 
пр. В 27 местни общности 
(в Босилеград — 3) са фор 
мирани местни организа
ции на СПС^ а в 10 все 
още. поради една -или дру 
га причина не са. Захари
ев, подчерта че занапред 
пред Социалистическата па 
ртия на Сърбия предстоят 
сериозни задачи, между 
тях за месец—два и избори 
за представители в 
меката скупщина, 
да се положат всички уси 
лия и в тях да се форми- - 
рат. Още повече, че члено
вете на СПС се очаква да 
бъдат основни двигатели 
на всички активности.

още

Народите представите 
ЛИ зададоха и въпроси въг 
връзка със защитата Пи ча 
стппя сектор ц обществена 
та собственост, 
каква щс бъде съдбата 
400 алекеннашкм

единствена на 
организация в Бо 

община. При
за

наслед това
на

миньори 
п кога ще негмш в сила За 
кон за здравната зашита 
Сърбия. Някои въпроси 6я 
ха свързани е плащането па 
изкупуваните 
меки стоки и докога Р»пуГ» 
ликата ще дава на селяни 
те празни обещания. Един 
от въпросите залегна 
щането на земята, която » 
огнета на селяните в след 
военния период.

селскосточг
ставители се застъпваха гг 
асуването да бъде 
Учредени са и четири пое 
тоянни и два временни ску 
пщински отбори. Постоян
ни отбори са: мандатно-Илгу 
нителен, законодателен, ад 
дпшистративен н отбор за

пият
Парошки поиска да 
ще бъде лн върнато огром 
мото
богатство, което от Сърбия 
и нейните манастири е би 
ло пренесено на територн 
ята на бившата Независи 

молби и жалби. Отоорътзв. ма държава Хърватско, 
изработка на Закон за бюд 

Републиката и От 
борът за изработка на'1 Пра 
вилник за работа на Наро

представител
тайно узчас

връкултурно-1 юторичес КС

Тъй като въпросите па 
народните представи Iели бя 
ха отправени предимно ги. 
адрес на досегашното пра 
внтелство на Сърбия, на кс 
•ло са останали

ИСИДОР МАРКОВИЧ пс 
пита дали Службата по об 
ществено 
Хърватско е получила запс 
вед да не допусне плащане 
на сметки към Сърбия, 
Момчило Грубач доведе под 
въпрос Закона за защита 
на сръбското стопанство ог 
останалите републики, пре 
пенявайки, че той е преди

Общи
трябва

жета на

счетоводство гдната скупщина са времен 
ни отбори, които ще рабо 
тят най-късно до 31 
1991 година, понеже се ппе 
дполага. че дотогава ще бъ 
дат завършени тези две в? 
жни работи.

мною мал
ко дни, не е известно 
колко и кои въпроси ще 
отговори
изпълнителен съвет.

мла
възра

намарт а
Републиканският

М. Я.

* Народните представите
ли в първия многопартиен 
парламент На Република 
Сърбия за първи път пол у 
чиха възможност да зада 
ват въпроси на държавните 
органи. Това право използу 

• ваха над 20 народни пред 
ставители. Ето няколко най 
-съществени въпроси, коитс 
се чуха от парламентарна
та трибуна:

звикал повече щети, откег 
кс-то полза. Затова от до
сегашното правителство на 
Сърбия той поиска преци 
зен отчет за ефектите на 
този закон и при това се 
застъпи политиката да ос 
тане вън от стопанството.

Популярният артист Вели 
Бата Живоинович

ПО ПОВОД НА ЕДНА „ЩЕДРОСТ

Какво да се прави
с 3,3 милиона динара?

Може ли твърде лошата регионална 
пътна мрежа в Босилеградска 
през настоящата година да бъде подоб
рена, когато за тази цел, републикански
те компетентни органи са запланували 
само 3 391 000 динари? Това е въпрос, на 
който отговорът предварително се знае—
НЕ! Още повече, ако се има предвид, че 
от около 130 километра регионални пъти 
ща, само 38 са под асфалтова настилка, а 
останалите са в твърде лошо състояние.
Дори не са годни за безопасно движе
ние. С такава пътна мрежа Босилеградс
ка община е между онези общини в ре
публиката с иай-неразвита и негодна 
тна мрежа.

Това между другото бе констатирано 
на проведеното през миналата 
разширено заседание на Изпълнителния 

на Общинската скупщина в Боси
леград и Общинския фонд за пътища, на 

акционната прог
рама на Републиканския фонд за поддър 
жане и изграждане ма регионалните пъ
тища през 1991 година.

СОТИР СОТИРОВ, председател на 
Изпълнителния съвет на ОС в Босилеград 
между друготб подчерта, че със средства 
та които са предвидени за Босилеградска 
община, могат да се изградят само 2 до 3 
километра. С това, подчерта той, 
жем да направим кой знае колко 
ги подобрим.

мир
народен представител ог 
СПС, попита каква ще бъде .

И не само това. На заседанието, не 
па Изпълнителния съвет,

В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД община. само членовете
но и членовете на фонда за пътища, 
делно негодуваха 
според които тези средства са обезпеча
вани. Именно, други общини, 
икономически много по-развитн от Ъоси- 
леградска община и с по-добра 
мрежа, при това и по-близо до железо
пътния транспорт са получили много по- 

средства. Просто е невероятно, как 
е възможно. Босилеградска община 
бъде забравена от Фонда

голямо числото
НА ЧИНОВНИЦИТЕ

от-
върху за критериите,

които са

пътна

вече
да

В органите на Общинска 
та скупщина в Босилеград 
числото на заетите не е ма 
лко. Същото се намалява 
само когато възрастните за 
минават в пенсия. В Секре 
тариата за управление и об 
щи работи например ра 
ботят 61 работници, от ко
ито 15 с виеше образование 
10 с полувисше, 15 със сре
дно и 21 работник с осно
вно образование. Тук миози 
на казват, че има място не 
дамо за намаляване числото 
на заетите, но и за подобря 
ване н а кадровата струк
тура. Всъщност, модерно 
организираната държава и 
управление това и налагат 

В. Б.

Проекта за териториална 
та организация в Републи
ката, който наскоро ще бъ 
де приет Народната скуп
щина на Сърбия покрай др 
угото се казва, че ще по 
следва по-инаква организи 
раност, рационализация на 
държавното управление и 
че сегашните общини ще 
бъдат място и облик за ме 
стно управление. В този 
смисъл, когато между Ре
публиката и общините на
станат нови облици на ор
ганизираност и нови компе 
тенции, необходимо е сега
шната, често и огромна об 
щинска администрация да 
се намали.

за насърчаване 
развитието на недостатъчно развитите и 
крайгранични. общини, от където за тази 
цел не е получила мито един динар!

IIЪ-

Недоволството на членовете на Изпъл 
съв^т на фонда за пьгища бе 

толкова изразително, че някои бяха 
мнение и тези средства да бьдат 
ти. Накрая, надделя 
прави иск до всички републикански 
бекти за ревизия

седмица
нителниясъвет

ма
върна- 

мнението да се от-
което се разисква за

су
ма заплануваните зада

чи и активности, та Босилеградска общи 
на по-реално да бъде третирана. Още 
вече, че незавидната пътна мрежа е една 
от наи-големите причини за бавното ико 
номическо и стопанско развитие, а дали 
искът ще бъде удовлетворен остава да 
се види. Все дотогава подобрението 
регионалните пътища в общината 
ват само желание.

по

не мо- 
за да па

оста-
М. Я.
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МНЕНИЯ

Опозицията 

демократичен декор
Първите многопартийни изболи г- 

бия показаха най-малко три '2 
во, агонията на комунистическа^ ,',™“ Р' 
независимо от това как се казваЛ "И”’ 
тс пропагатори, продължава- 
равняващата партия все 
о.нна политическа опозиция* и 
дилните мъки на демократ,,... 
сега започват

тЙ^^Н^ИЗЛИЗАТ1 И 150 БР°Я СУРДУЛИЧКЕ НОВОС

като Сурдулнца остана без 

местен вестник?
пп1Р лт"16 даваха хубави обещания, които 
2™°* първи поглед се виждат лъжливи.
пипппгжаТ се ,,розрачни харизми на нови лидери, които са комични до гротескиост 
в ламтежа си за власт. Техните говори са 
говори на фрустрираии провинциални чи 
новници, заредени с евтин примитивизъм 
_ трагичеп патос. Довчерашни моиархис- 

н се кандидатираха за председател 
Републиката?!

* Макар че в общината съществуват много излишни 
служби .и служащи, местният вестник, по всичко 
ще плати сметката на „голямата ни привързаност към ра 
ционализацнята в надстройката“ * Общинският отбор на 
СПС е призовал Общинската скупщина да (пре)разгледа 
възможностите за по-нататъшно печатане на „Сурдулишке 
новости“ '

личи,

второ, уп- 
сери- 

трето, ро- 
сдвам

°Ще няма

Брой '150, който излезе от 
печат към края на ноемв
ри миналата година засега 
е последният брой на „Сур 
дуличке новости“. След 15., останалите 
години, в течение на които 
бяха печатани средно пс 
10 броя в тираж от 3500 
екземпляра, сурдулишкият 
местен вестник, който спо 
ред досегашната политиче 
ска и информативна прак 
тика излизаше като офици 
ален орган на Общштката 
конференция ма ССТН, ве 
че не се печати. Официал 
мото обяснение е кратко:
„Няма пари“. С други ду 
ми, закриването на мест
ния месечник е едно от 
мероприятията в рамките 
на прокламираната ~ацио 
нализания в нестопанските 
дейности.

в общинския бюджет, по
неже от продажбата на ти 
ража и реклами вестникът 
е „покривал“ печатането и 

разходи, дори 
и една част от заплатата на 
главния и отговорен реда
ктор, който е бил единстве 
мият щатен „служащ“ в 
редакцията на вестника. 
Могат ли тези 70 процента 
от сравнително малка зап 
лата на „главния“ да бъдат 
причина да се премахне зн 
ачителната информативна

Декемврийските многопартийни из
бори в Сърбия за президент на Реиублп- 
ката и за народни представители в 
пуоликаиския парламент, освен изборни
те резултати, които са такива, каквлто 
заслужаваме, донесоха и

на
ре-

Големпят брой на политическите пар
тии направи истинска конфузия 
те на хората. Кой наистина 
да сс определи в тази суматоха? Изпла
шени \\ поучени от миналото и смутени 
пред бъдещето, мнозинството избиратели 
се определиха за настоящето. Дори и 
ония, които са най-недоволни

в главм- 
може ясно

редица
неща, които трябва^ да бъдат 
на сериозна критическа оценка. Това 
кому не може да бъде от вреда, 
да бъде само от полза.

други 
подложени

нп-
а може

от него.Тези избори ясно показаха най-малко 
три неща. Първо, агонията на комунисти 
ческата утопия, независимо 
се казват нейните ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, А НЕ 

НА ВРАГОВЕ
от това. как 

пропагатори, продъл
жава; второ, управляващата партия 
още няма сериозна политическа 
ция; и трето, родилните 
крацнята едвам сега започват.

и културна роля на този 
вестник? Разбира се, че не 
могат. Но администрацията 
си има своя логика, според 
която всяка държавна слу 
жба и всеки служащ 
нея е
(местен) вестник. И така. 
сл/т>дулишкият местен вест
ник.'по всичко личи. 
плати сметката на „голяма 
та ни гтивързаност 
рационализацията в надсто 
ой ката“.
тпината сътиествVват 
го изпишни служби и слу 
жаши.

все 
опози-

мъки на демо- Не представляваше никаква трудност 
па СПС да победи една такава слаба, не- 
дооформена и недозряла опозиция. Соци
алистическата партия може да бъде до
волна, но няма право да се гордее, за- 
щото избирателната надпревара, прилича
ше на борба, между боксьори от тежка и 
лека категория. Смислът и същността ' на 
многопартийната система е да послужи 
като политическа арена, в която ще се 
борят и състезават идеите, а ме да бъде 
полигон, за стреляме срещу глинени гъ
лъби.

в
по-важни от един

ДЕМОКРАЦИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА 
ПРЕСТРЕЛКИ ще

На първи поглед мнози
на ще се съгласят с това 
„мероприятие“ и с причини 
ге, които са го „наложили“. 
Защото в момента; когато 
обществените 
институции и ведомства се 
борят за „голия“ сн живот 
когато финансовата 
повка в общината е „буре 
с хиляда дупки“, само „още 
вестник; ни трябва“?! 
ва обаче е много повръхне 
стно наблюдаване на 
цоса, същността на който 

Разби

към
Убедителната победа на Социалисти

ческата партия на Сърбия не означава и 
убедителна победа на демокрацията. Вси 
чки участници в изборите бяха погълна
ти от въпроса кой ще спечели или загу
би властта, отколкото с методите и соед 
ствата, с които ще я спечели или отбра
ни. Вместо да бъде обща грижа на вси
чки политически партии като метод на 
политическа борба .начин на мислене н 
живот, демокрацията беше и остана сре
дство за вербални престрелки между ра
зни партии, лидери и лидерчета. Същно
стта на проблема е в това дали резулта
тите на изборите са продукт на едно ка
чествено ново, съзнателно и 
отношение на избирателите към кандила 
тите и техните политически програми или

въпреки че в об-
мно-

предприятия

— В разговорите, кои го
водих с ръководството на 
общинската организация на 

То Социалистическата партия
и с общинските ръководи- 

въп тели подчертах значението
на тези факти — казва Най 
дан Стоянович, досегашен 

не главен и отговорен редак-
радикал тор .на „Сурдуличке но-

об вости“. — но от техните от
говори и становища полу
чих впечатление, че те не

обета

с много по-инаква. 
ра сс. никой не отрича 
обходимостта от 
ни рационализации в

надстройка, но
обмислено

ществсиата 
във връзка с нея цеитра-

пък представляват отражение на навици 
те от полувековното акламиране на кан
дидати, които са избрани, зад пердетата 
па някое добра, скрита кадрова ..кухня“. 
Дали избирателите, които половин век са 
учени само да гласуват, сега могат сами 
да направят такъв прелом, че активно и 
самостоятелно да избират? Трудно с да 

Не може да има де-

. СЛУЖЕБЕН ВЕСТНИК“
трябва да излизат„Сурдуличке

защото имат важна роля в политическия, инфоР 
, стопанския и културния живот на об- 
За„да изиграе тази роля, вестникът

новости“

мативния 
щината.
нременно трябва да бъде съществено по-различен 
в сравнение с досегашния период. През изтекли
те 15 години той беше един вид „служебен вест
ник“ на дневната политика, а отсега трябва да 
бъде вестник на йенчки сурдуличанн. За тазн ро
ля Общинската скупщина трябва да му създаде 
не само финансови, но и политически условг 
преди всичко независимост от политическите фа
ктори.

не-
сс повярва в това. 
мскратично общество преди да се изгра- 

свободна личност с широка деди нова
мокпатичиа култура, исобременена от 
лицейския дух на миналото. А това е мно

на човека 
и да било избо

ло
Изплашени и поучени от миналото и сму 

мнозинство избира 
тели се определиха за настоящето
гени пред бъдещето,го по-важно за просперитета 

и обществото от каквито 
ри, на които, разбира се, ще победи една 
или друга партия.

Но, както II да е, пе може да сс от-
пока-рече фактът, че изборите са реален 

яател па моменталното отношение ма по- 
и републиката. Разби- 

че СПС е пай-съ-

ИМПРОВИЗИРАНА ОПОЗИЦИЯ
са големи привърженици 
на истинската информира 

пр ност на обществността в 
нашата община. Повече 
ми раздаваха съвети как 
да сн намеря работа.

Тези дни Общинският 
отбор ма СПС обаче . е оце 
мил, че излизането "ма мест 
мия вестник е от полза за 
общината и е призовал Об 
щинската скупщина да 
(пре)разгледа възможности 
тс. за по-нататъшно печата
не па вестника. Значи съд 
бота на „Сурдуличке мо

лен е въпросът как ще се 
извърши тазн рационализа
ция. Бюрократичната 
актика от годините ма идд 
ологическия догматизъм ви 
маги започваше (и завърша 
вашЬ) със средствата за 
масова, информация, а ето 
и в новото време, тази пра 
ктика получава нова изява 
Ко1ато казваме това. имаме 
предвид следните два фак
та. Първо, „Сурдуличке но
вости“ могат да дадат при 
нос за преодоляването на 
сложната обществено-ико
номическа обстановка в 
общината, понеже неиифор 
мипаните или недостатъчно 
информирани хора много 
по-трудно намират решения 
за проблемите. И второ, ра 
зходите за този вестник ви 
маги са били малка сума

литическите сили 
ра се, това пе означава, 
вършепната от всички партии. 1и 
още с далече от онова, което иска 
бъде.

Социалистическата пар- 
себе си ис представлява _

победи оез 
опозиция.

ВССПобедата на 
тия сама по

лошо. Лошо с това, че тя 
ла има сериозна политическа взс
Тази импровизирана като
участие в ^равняващата
демократична фасада на У нзборма-
нартия и °ше повече д Р ДИТСЛ1|а „ 
та ./обеда на СПС да бъде У оп'юияио11. 
напълно легитимна. Повечег а иа
пи партии '■тскомислеио ,10ВЯрпа-
въдицата на властта. 1 „ ,)а шшст и
ха, че сами лесно щс доил па ,га-
подцениха нуждата от Ф^Р р сини, 
дионален блок па опозид известните
който да събере и сплоти 
интелектуалци — хора нл ВмесТО тяч 
куството, на честта и идеи . _ дис-
в опозицията се закрепиха Р иар.
иденти“ от разорената УГФ Л^ \|а |1ЯКОи 
тия, които искат да си огмь научно
отдавна загубени битки. В „Гражда- 
и аргументирано фундиране

ни- да
що

изтъкнем, че
нищо ПС е решепо с провеждането 
изборите. Борбата за дмократично, свобо 
лпо и икономически ефикасно общество, 
което щс произвежда хляб, а ис врагове, 
«„вам сеЛа започва. В тази борба сдиак- 

нужна силна, конструктивна и ква
лифицирана опозиция, както п силна и 
способна управляваща партия, кои го вза
имно ще сн пазят равновесие. Да се над- 
"“аме че паузата до следващите избори 
ше бъде използувана и от едните, и о. 
пт/гитс за ннтемзивирапс па борбата за другите мм'сто за ^рба за власт, както

И мека в заключение
из

во е

пости" пряко ЗПШ1СИ от по- 
щението на 
скупщина, която тпябпа до 
поеме ролята на основател'' 
тт (Ьцппнопер. А педактопът 
пече °н е намерил паботп 
пъп „В лаеш ш-продукт“.

Общинската
и из-

ирогрес, 
беше досега.

К.Г.Иван НИКОЛОВ
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■самошШШстопанствпн^япппизвпйствпде
ЗАПЕРСПЕКТИВИТЕ И ТРУДНОСТИТЕ ИЛ СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРЛДСКЛ 

ОБЩИНА В

Инвестиционната 

дейност пресъхна
Толеранция
няма-ще
„играят" клещите

Общинската скупщина в Босилеград все още не 
прие документи за развитието на общината през тези го
дина. Причината е — чака се да се види какви ще й 
бъдат компетенциите, по-точно в Скупщината па Сърбия 
да се приеме закона за териториалната организираност в 
Републиката.

Боснлеградска община 
все още заема едно от пс 
следните места сред и коне 
мически най-нзостаналнте 
общини в Републиката. В 
обществения и частния сек 
тор понастоящем работят 
около 2300 души. В това чп 
сло са включени и 50-те ра 
ботници в Цеха на Е И 
Ниш, които не работят ве
че осем месеца н 50-те ра 
ботници в Цеха за експло
атиране на кварц (в съста 
ва на ..Електробосна“ от 
Яйце). От целокупното чи 
сло заети около 1500 са в 
стопанството, 600 в общест 
вената надстройка, а оста
налите в занаятчийството и 

• дребното стопанство. В то
ва отношение обаче изоб 
що не е малко числото на 
безработните
души се намират в списъци 
те на фонда за трудоустро
яване.'

В такива условия . какво 
може да се очаква в стопа 
нството през тази година, 
за която в предприятията' 
в общината казват, че ше 

по-трудна от минала-

НОШ! имавъзможности 
и в частния сектор, на кой 
то често се казва, че с пс 
използуван шанс. Досега в 
дребното стопанство се от 
крнваха п откриват 
ни, зарлаватчпйшщи и 
фепета. В областта па съ
щинското занаятчийство ра 
ботилшит но се откриват. 
Няма пи работилници 
производство па коквнто г 
зта е стоки или части

магазр
ка-

с дали тези машини ще 
пристигнат там, къдего Оя 
ха н планирани, когато Фс 
ндът отпускаше средства 
По всичко личи, че работ
ниците в Босилеград м за 
напред ще работят на сеТа 
шиите машини, голямо чп 
сло от които са износени и 
създават трудности в прог 
зводството.

Без оглед на това „иедо 
разумение“ в „Чорапа ра“ г 
Лесковац все пак има една 
нишка на оптимизъм. Имег

община между 4800-те частни ела- 
такива, които за по десет и по- 

сметките си. От Електрораъ
В Боснлеградска 

ктропотребители 
вече месеца не 
предел итслиото

толеранция, па ред

има и
са заплатили 
им поръчват, че занапред не допускат ни- 

е изключване от електрическата
за

за каква
мрежаиндустрията,

В СЕЛСКОТО стопднст 
ВО ОЩЕ ТРИ НОВИ ОБЕ 
КТД

никого толеранция.
Лазаров казва, че елект- 

п ролотребигелите в Босилсг 
радска община, общо взе 
го, са изпълнителни клиен
ти. Обаче между 4800 час 

електропотребителн

Тези дим трудовата еди- 
Елсктроразнреде-
от Лесковац 1 
окачи па вид- 

списък с 
около 70 души 

плащ*

шща на
лптелното 
Босилеград 
но място в града

През миналата година г 
областта па селското шопа 
нство „Польоиромет“. от 
Враня в Горна Любата , и 

но, представители па това Горна Лнспна изгради из- 
предпрнятпе, на ОС в Боен купвателни станции. Ветс 
леград п Фонда понастоя- рннарната станция в Дол
щем водят разговори в но Тлъмпно с сложена пол
ЕИ Ниш да се монтират покрив, но бавно прити-
помещенията на цеха па чат средства за завършава
машини за чорапи, къдетс мето и. Общественото пред
да работят около 100 ду приятно „Босилеград“ пс
ши. Доколкото се реалнзи- изгради заплануваните три
ра заплануваното, тук щс производствено - изкупвате
започнат да работят п 50-те - лни станции в Дукат, На-
работницн в някогашния зърица н Рибарци). За обн

ктнте в Дукат и Назъриц?

имената на 
конто иай-нередовио 
ат сметките си за изхарче
ния електрически ток. В 

единица казг%т 
чс това меропри

тни
има и такива, които искат

електрическида ползуват 
ток на вересия, не са пла 
тил и сметките си за някол 
ко месеца, а двадесетина и 
за цяла година. Някои 
ТО у дължят И ПО 2000 
3000 динара.

трудовата 
чс знаят, 
ятие с крайно непопуляр
но, обаче други 
нямат, злщото понастоящ
ем им дължат над ,220 000 
динара.

решения от
и

над 1200
В треловат^

_ С ОГЛЕД НА ПОВЕЧЕ уведомиха, че между пере 
подче-

етининя ни

довийте клиенти има и ня 
колко обществени предп 
риятия и организации, а 
най-големи дължнипи са

ОБСТОЯТЕЛСТВА
цех за производство рта ръководителят на тру 

довата единица в Босилег 
МИЛЧА ЛАЗАРОВ, — 

разумен ср 
ок. Дотогава който не зап 
лати сметката си, ще 
лем Принудени да прило
жим и най-непопулярната 
мерка
от електр1гческата мрежа. 
Безспорно това поражда но 
ви проблеми. Повторно пр 
иключване, което, според се 
гашния ни ценоразпис 
над 450 динара. Разбира се 
това никой от нас, пито в 
трудовата единица, нито в 
предприятието, ни, не иска 
Обаче, при сегашните фи
нансови условия, ме можем 
да допуснем никаква и за

ПВЦ кондензатори. средства са обезпечени, се
рад
дадохме един' I им трудовата единица 

Електронната 
от Ниш. за шюи*»«о
дство ”а ПВП—кондензато
ри. след това трудовата 
нииа па Електообогна“ т,е 
хът за 
кварц.
лото предприятие..
ОСНОВНОТО
ги Лихштров“. конто.
ДО ЛПГВ-ьпвенття спок. не пдз 
тат въдговете си. ти#» 
сполети еътиата съдба ка- 
Т.-ТГ» ТТ пагтшгге 
требитеан.

на
ИНДУСТРИЯ

бъ-бъде
та?
В СИЛА. СА И СТАРИТЕ 

ПРОГРАМИ
да ги изключим

експлоатация на 
лърпообработвател 

4 Боо“ иНови програми в област 
та на стопанството засе - 
га все още няма Няма, пс 
не конкретни. В „игра“ са 
и по-нататък пЬне всички 
досегашни нереализирани 
планове.. Общественото пре 
дприятие „Здравйе“ от Лес 

. ковац, например вече ня
колко години планира да 
разшири _ производствените 
мощности на цеха за суше. 
не на овощия - и зеленчуци 
но все още не открива нс

'щнлише „Геог
с яке

ги

слектропс

М. Я

ДИМИТРОВГРАД
ви линии, нито пък извър 
ши доизграждане на * обек 
та. Тази задача остава 
занапред гЬстуална.

Досега не са Повишени са 

цените на превоза
Новите машини останаха з Лесковаци

га се оформява ипвестицк 
ята.за Рибарци. Очаква сс 
изграждането им да започ 
не след като позволи вре 
мето. В това

Налага се и въпросът — 
какво с останалите 50 ра
ботника, които официално 
все още, работят в цеха за 
експлоатираме на 
Те не работят вече четири 
месеца. Доколкото „Елект
робосна“ и официално се 
откаже от тях, в ОС ечи 
тат, че съществуват 
вия за формиране на пред 
приятие за- експлоатиране 
на рудни залежи. Какво ще п
се експлоатира? В републи °в,дефермата на това
канския фонд за геоложки предприятие оправдателно 
проучвания, който все още. се очакваше, да даде нов 

раз- не изготви щателен анализ импулс на животнов ьдст-
икономически за залежите на руди и ми вото в общината. Тя обаче

изостаналите краища. В Бс нерали в общината сега все още не ©изцяло по-
силеград обаче' пристигна изучава възможността за пълнена. Капацитетът й с
ха само 13, а останалите повърхностно експлоатира за 4 хиляди овце, но сега
съвременни машини остана не на фосфатите и за пър има около 3 хиляди,
ха в Лесковац. Работниците вичната' им преработка, ка очаква се през годината д? 
в Босилеград заедно с най кто и за по-нататъшното се Д°стигие
отговошште представители експлоатиране на кварца, 
на ОС в Босилеград търсе

реализира 
и заплануването в цеха за 
производство на чорапи. Ка 
сае се- за набавените нови 
вносни машини, които вме 
сто в Босилеград, останаха 

предприятието в Леско
вац. Най-напред бе заплану 
вано да се внесат 85 маши 
ни, от които две да оста
нат в Лесковац, а остана 
лите да се монтират в Бо
силеград. Сетне бяха наба 
вени 76 различни машини, 
за които иай-голяма част 
от средствата обезпечи. Фс 
ндът за насърчаване 
витието на

кварц? предприятие 
подчертават, че сега се гот 

и нвестициои но-тех н 1 пач
ка документация за рекои 
струкция на кланицата и 
че този плам ще се реали 
зира през течение на годи 
ната.

вив

ВС1е па „Ниш-експрсс“ сп 
повишени средно с 30 7А 
на сто. Най-малко са покл

литЛаКНХа "Ровите 
ветИна-ОбиЗПЪШ1ател“”я

на предт™ ',а Разходите 
на резервХ®“!0' '««те
те. увеличената Сп"’ суми‘
чия. И, разбипя амоРтиза- 
та «а клона Рв &-Загуба' 
град, която за итров'
•№ '==

загубата, както изтъ-

кна- Велин Николов, пред
седател на Изпълнителния 
съвет, тя за Димитровград
ска община не е от инте
рес, тъй като със сключе
ния договор между общи
ната и „Ниш-експрес“ ав
тобусната станция е издаде 
на на частно лице, тъкмо 
за^да не со .осъществява за
губа. По-точно някои линии 
са намалени, както ~и броят 
на заетите, а променено е 
и предназначението на стан 
Цията, което да донася но
ви приходи.

Новият ценоразпис4^ все 
пак е приет, но на предста 
вителите на „Ннш-експрес“ 
са посочени редица не ред

им
какви

у сло

ко

съ

заплануваното 
число овце и да се форми 
рат нови изкуствени лива 

Очаква- се нови машини ди и- по този начин предп
и нови работници да постъ риятието само да си обез 
пят в цеха за конфекция, печава храма за овцете а 
но-засега все още не е иг не да я купува, което нама 
вестио колко души тук ще ' лява рентабилността гга/фе 
намерят работа.

ха неправдината да се пре 
махне,, но поради крайно 
неоправдателното поведе
ние на челните хора в „Чс 
рапара“ в Лесковац въпрос

ности
към малките среди,
то е и Димитровградска об
Щипа.

в отношението
лиомрмата. В. Б. ся до

А. т.Страница 6
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СЪСТОЯНИЕТО НА ПОСЕВИТтг „ „ * - . ■ 11 "

ОСЕВИТЕ В БАБУШНИШКЛ ОБЩИНА

СТРАХ ОТ СУХОМРАЗИЦА
к. * ™”ЛИТЕ ЯНУАРСКИ ДНИ "
ВАХА НА ЕСЕННИЦИТЕ '

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В „НИШАВА'

За отделяне 

от „Сточар"
БЛАГОПРИЯТСТВА’ ната прочута . вносна „ита- 

лианка“ е почти 
ване.

на изчез- 
Засяването в равин 

ните части на общината е 
било

Топлото време през яиуа 
рп, според мнението 
спектора

шиите добиви и общото ст*
‘ по селско Н 'пИ стояш-1е на почвата.

ско стопанство при Обши ппгрГаШ1ЮТ° състояга1е ча 
нската скупщина » Е*™ посевите, по мнението
пипа Вукадин Тодорович е поД°ЙзпИЧ' е благоприяг- 
необичаено за тази частна в?'' страх сьзда
годината,- Топлината 1-т • сухомразицата, която
средното равнище в пори .шшавие, но^се П°
“®побаче твърде олагопрм да мине без особени
звт™Т“ ВЪрХу Ра’ ДИОД по посевите, звитието на пшеницата*, ел се в предстоящия период

още сняг и влага, особено 
през ранна пролет, 
ще допринесе за по-богата 
жетва.

Инак на Територията на 
общината са засети 21 000 
декара площ е пшеница, и 
ю предимно на индивидуа 

метър, след огопл- линя сектор. Обществени 
ят сектор разполага с ма 
лки площи. Засети

механизирано, докато 
в полупланинските райони 
и занапред се използва жн 
вотинска тяга. В тези райе 
ни от друга страна площи 
те се затревяват и ежегод
но намаляват посевните пл 

гя ощи.
Тодорович изтъкна съ

що така, че за есенната се 
итба са били обезпечени до 
статъчип количества сорт 

което ни семена и изкуствени то 
рове. Той обаче посочи 
че в момента не може да

на
Най-важното заключение с гориво. Нищо по-светли 

от общо събрание па бол не са и предпоставките за 
шпиство заети в предлрия стопанисване през тази гс 
тие „Нишава*, проведено дина.

14 януари, гази година, 
е „Нишава“ да се отдели ОТДЕЛЯНЕ 
о г сложеното предприятие 
„Сточар“ и продължи 
стопанисва като самостоя
телно. Инак,- обшото съб 
рание е после 
давна

напосле
Очаква ОТ „СТО 

ЧАР“ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
инствената ^есенна 
която ее засява

дакултура 
на терито

рията на Бабушиншка еб 
щина.

От досегашното 
жие (както казаха) със „Ст 
очар“ файдата не е многс 
голяма. Не само 
факта, че за общите служ 
би „Нишава“ отделя 40 на

съдру- •

дида на неот 
проведената стачка 

на група овчари от ферма 
та в Липинцй. В разговора 
между ръководството 
„Нишава“ и овчарите е би 
ло договорено, 
ва общо събрание но 
неизвестни 
го не 
ин овчар.

поради
се каже кои количества- са 
използвани, но известно е 
в общи черти, че тази го
дина това количество е по- 
малко, с оглед на незавид 
мото финансово състояние 
на земеделците и сравните 
лно високите пени на семе 
мата п торовете.

Големите сиеговале кн пр 
еди топли дни, които достн Гнаха I К1 сто от средствата, но и пс 

ради редица неразрешени 
тъкмо . то- проблеми в сложеното пре 

ис дприятие, в което доста от 
давна не са сложни негови 
те членки. Според станови 
щето на „Нишава“ те са 
ми биха стопанисвали по 
добре. Още повече, че спс 
ред законопредписапията 

' съществуването на такива 
Присъствуващите на съб предприятия като ..Сточар“ 

манието разискваха по ня 
колко въпроса, един от кс 
ито бе и финансовото 
ложеиие в

височина и до по
ловин
ването, снабдиха почвата с 
твърде необходимата вла 
га след 
суша,
зила се върху миналогодп

са висс 
. кородни сортове пшеница, 
предимно домашно произ 
водство, така че и някогащ

причини на не 
присъствува нито едпродъл жите л ната 

катастрофално отра
Ст. Н.

НЕИЗЦРСТНО 
ВО ПОЛОЖЕНИЕ

лИНАНСО
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТ ЩЕ 
НАТА ОБЩНОСТ В ЦЪР- 
НОЩИЦА — БОСИЛЕГРАД ЩЙ 
СКА ОБЩИНА

■*

е ограничено докюая на 
юни тази година. С голямс 

па болшинство предложението 
за отделяне е прието, ка 

и то при това е констатира 
но, че това подразбира съз 
даване на комерческа и фи 
нансова служба, тъй като 
от сегашната обща служба 
за цялото сложно предпри
ятие изобщо не са доволни 

Що се отнася до предло
жената реорганизация, тя 

е оставена за някое дру 
го заседание, докато проб. 

ме лемът не се изучи, макар
си че. както напомни, пиректе

предприятиетоНа ред е 

пътят за
през изтеклата година
очакванията за настояща
та. За това доста наширо
ко говори директорът Си- 
ниша Тошев, но неговото 
Изложение може да се све
де на две основни неща 
Стопанисването на „Ниша
ва“ през миналата година 
е проведено при изключите 
лно трудни условия, и су
бективни и обективни 
жду които най-важна
^УРно е сушата. Щетата от рът, окончателна дума ще 
нея е на равнището на съв има работническият съвет 
купния приход, осъщесхв- Предложено е, вместо досе 
ен през 1989 година. Що се гашното така наречено ли 
отнася до конкретните дан нейно организиране — зе
ми положението е следно 
то: „Нишава“ дължи поч
ти седем милиона и поло-

ш
З-Дш а Чш ш руг* V

Р. ;М
т?махала

■’ Ш-р

Чурчинцн
11ч

л
мощ очакваме и от компе
тентните общински органи 
преди, всичко от Общин
ския фонд за местни й не- 
категоризирани пътища, как дина. докато на нея Дъл 
то и средства от общин- - жат .3 300 000 динара. Са 
ското самооблагане. Безспо мо ма „Югопетрол“ се дъл 
рно, иай-големи "задълже- жи сума от около милион 
мИя .ще имат жителите па динара и ще бъде опасно 
тази махала, както с нари гжо се спре снабдяването 
така и с работа — подчер 
та председателят ма скуп
щината ма местната общно
ст ВАСИЛ ПЕТРОВ.

щето на активността с про 
бивнето на път към маха
ла Чурчиици. Става дума за 

от 6—7 домакинст-

меделие. животновъдство 
овощарство — - „Нишава“ 
да бъде поделена на някол 

единици въохумахала
ва, които досега напълно 
са отсечени от другите ма
хали. Просто казано — без

ко трудови 
териториален пришит. То
ва подразбира делби 
инак малобройната и зас- 
тарела механизация.

Тези- дни местната обшно 
Чърношиза обсъди (ие) 

резултати 
изтеклата и прие йо

наст в
осъществените 
през
ва акционна програма зо 
работа в настоящата годи- 

В програмата за раор- 
тази година са на*

път.
_ За реализирането

тази активност вече пред
приемаме съответни актив
ности. Раздвижихме иници
атива за обезпечаване

средства, а по-

А. Т.'на

„НИШАВА ПРЕДЛАГА НА „КООПЕРАНТ“на.
та през 
белязани няколко активно
сти. Преди всичко, в тежи

на
собствени Заедно сме по-енлниПокрай това в програма

та за работата през насто
ящата година са пабсляза-ДИМИТРОВГРАД до смиловци ми и други активности, а 
някои от тях сс отнасят и 

подобряването на сел
ското стопанство, преди вси 
чко па животновъдството. 
Планува се да се, построу.т 
няколко водопои, поддържа 
пс и разширяване па двете 
пътни направления от „Две 
реки“ към мазали „Карад- 
жиирвци“ н „Петковци“.

.Отделно внимание заемат 
и въпросите. от ежедневния 
живот в селото — снабдя-

ОТ то провежда земеделската 
която тази работа трябва

Неотдавна иа проведено
то общо събрание па зае
тите в предприятие „Ниша- да се плати", да се даде оп
на“, освен предложение за 
отделяне от „Сточар“, бе 
дадена н идея и за една но

доРазширяване на пътя ределен процент за трва и 
ето скъпо производство на 
млякото. Такива примери 
има безброй. Изхождайки 
от това, в „Нишава" пред- 

„Кооперант“ обеди 
„Сточар“ I низане в едно предприятие 

и неуспехи, като ..Работим една и съща ра- 
прмчипа .за повече иеуспе- бота, а и общината и ние 
хи посочиха несъответната гме малки да бъдем всеки 

пътноСъобщнтелии- дпганизирапост на „Сточар“ за себе си“ ,казват в „Ни- 
бройните неразрешени вза- шава“.

_ В това отношение ще чмоотпошенмя между член-
предприемем съответни ме- ,ч1.Пе па сложното предпрн приемат предложението, им 
рки за възобновяване пате ятис... Така например, ка- айки предвид сегашните 
лефоппите връзки. Крайно кхо посочи директорът иа. „напрегнати“ отношения ме 
е време компетентните об- „Нишава“ Сиимша Тошев, жду двете членки на „Рго- 
щииски субекти да мамер- разходите в производството чар“, остава да си видН;

Все пак предложението за
служава внимание и схрува 
пи се, обосновано върху 
реалност. Сега с на ред 

„Кооперант“.

В момента булдозерът иа 
Фонда провежда земните ра 
боти за разширяване от 4 
иа 5,5 метра широчина 
пътя. Както ни осведомиха 
в Общинския фонд сега сс 

посочс! гите

зем ва интеграция.Тези Дни започнаха 
ните работи на пътя от Ди 
митповград към Радей на 
и СмиловЦи. Както е извее 
тно, с изграждането на пъг 
тя от Моинци До Вълновия 
и Долни Криводол, ПЪТЯТ 
от Димитровград до Смило 
лпи етапа наистина много 
по-тесен от новопостроения 
Особено опасни са местите 
завои. Затова Фондът за 
пътища още през миналата 
голина получи разрешение 
™ делегатите иа Скушщша 
та да започне с посочени
те работи. Общинската ску 
пищна взе решеше за от
немане на част от площи 
те около самия път, за да 

съшият па бъде раз-

Именно, размеквайки 
ху своите и па 
успехи

лагат навъРпа

Ра*провеждат 
боти па дължина от / кило 
метра. Средствата обезпеча 
ва съответният република 

общински фонд за

ването, 
те връзки и пр.

Далц в „Кооперант* ще
иск и и 
пътища.

С провеждане и завърша 
валс на посочените работи 
движението по този път 
щс стане много по-безопас
но отколкото досега, а ю- 
ва значи и по-бързо идване 

Моинци и
Вълковия н

Висок.

ят пешеиие с предприятие- па мляко, възлизащи на
то За ПТТ и да оспособят 5 390 000. динара, би били 
телефона ' ни за -нормално по-малки за около милион 

добави Пе- и двеста хиляди динара ако 
„Нишава“ всичката работа 

М. Я. сама върши. Но изкупуваме

Смиловци, 
по-нататък до 
Криводол,

ползувамедо
тров. А. Т.т.е. до

Д. Т.може
ширен.
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ПТЛИЧЕН АРТИСТ, РАД™ ЗА 

КРЕА НВНИСТ В ТЕАТРАЛНОТО 

ИЗКУСТВО

* ~к%ГЛТПМШХФ ТШ&С&&ГГШ &_10:
АНАТЕМИ И ЛНАТЕМОСАНН

„А знаеш ли, кой е 

Бабараката"?
В „Братство“ от 11 януа

ри т.г. Мило Николов пое 
тави въпроса „Защо Дет 
ко Петров бе политически 
анатемосан?“ и сам даде 
отговор. Ако беше анате- 
мосап само Детко това щс 
ше да бъде приемливо, пс 
списъкът на анатсмосаните 
е много по-гол ям!

Случаят с Ангел Георгиев 
— Бабараката е също по
казателен как в близкото 
ни минало някои хора и 
след наказанието останаха 
наказани.

Ангел Георгиев ббше ра 
ботннк в Дома на култура 
та в Димитровград и стра 
стен актьор. А след шест
десетте години и в своето 
майсторство като актьор 
надминаваше и с прирав
няваше към професионал 
цнте. Да го споменем самс 
ролите му в „Бановнч Стп 
ахиня“ (1976). 
бало“ (1963),
(960). в „Александра“ (1960) 
в „Ивкова слава“ (1978) и 
т.н.

„записа“ и телевизията, по 
право ТВ—журнала на бь/ 
гарски език. Появата на 
Ангел на телевизията преди 
звнка при някои общински 
ръководители 
агиране. Остра критика бе 
отправена към главния ре 
дактор па ТВ—журнала Дп 
мптър Йотов.

1974 година. В Белград сс 
СБ занимавах професионално 

Кога го дойдох работата 
театъра в Димитровград 
имаше моментален застой,

- па с колегите-самодейци и 
и другари от града, с коигс 
с започнах като самодеец пре

ди заминаването ми за бел 
възобновихме 

на театъра.

ПА
(СЛОБОДАН ЛЛИ5СИЧ Д^ГИ^ОДИ)НИ 

ТРАЛ НАТА САМОДЕИНОС1 И ДИМИ МОДЕРЕН 
СТРЕМИ ДА ВНЕСЕ ^ДЕЙЦИТЕ)

И
ИЛ

небивало рс
ЧИП ИЛ ИЗМИЛ

е ПОАА'ьР*,<а,, 
пойни 

война
_ Геатърът 

до Балканските 
Първата 
репертоар 
от световни и 
тори. 
напия се

Неотдавна го гледахме па 
сце- 

като сне
1 шротСката театралIм 
па, където често 
цпалеи гост в тази театрал 

осъществявайки 
не една главна 

Мо-

световна
произведения 
български ав 

с прекъс
— Защо Бабараката па те 

попитаха оч рабо- 
С оглед 

за театъра 
сс измениха и изисквания 
та станаха по-амбициозни, 
пие започнахме да 
вямс и представления спо- 
-високи постижения и цели' 
Със среден или по-висок ус 
пех започнахме да участву 
па мс с наши представлени я 
па други сцепи но региони 
те в Сърбия.

— Кои представления най 
-много привличат граждани 
те?

град, 
та та 
че съзнанията

левпзпята?
Димитровград. 1

— Защото получи награ
дата! — отговорил Йотов.

— А знаеш ли кой е Ба 
бараката?

Бабараката бе издържал 
отдавна наказанието сп, за 

дейността му по резе

па къща, По-нататък
работи до идване 

сърбите в тези край 
1920 годила. На 

намират пре
кла

певеднаж п
роля. Видяхме го като 
мчпло Я бучил в пиесата 
„Бяло кафе" па Лца Попо- 
пич, чисто изпълнение стре 
гата, но твърде коректна 
пиротска публика с чести 
бурни аплодисменти пагра 
дп главната личност.

Човек, който е против 
статнчността, стсрнотипиос 
тта п рецептите, а за креа- 
тнвпо творчество в тсатра 

Слободан

то на
ща, относно 
репертоара се 
наосдспия па сръбските 
сини, как пито са С-тсрия 
Поиопич. Йоаким Вуимч ) 
особено Брапислап Нупшч 
КОЙТО с бил твърде помуля 
реи и п съседна България 
в периода между двете вой

иодгот

рад
люцията па ИБ. Но проз
вището му „нбеовац“ п ама 
темата останаха до края
на живота му.

Тези днп се навършва ед 
на година от смъртта му. 
Ето поне след смъртта му, 
да свалим анатемата 
Ангел Георгиев и да отго 
ворим на въпроса: „А зна
еш ли кой е Ангел Георги 
ев?“

във „В\-к Бу 
в „Паяк“ лпото изкуство,

Алексич е инак „служащ" 
в Културния център на Ди

ан га-

от — Най-гол ям успех пости 
гнахме с „Кошана“ от Бо 
ра Станкович, „Зона Замфи 
рова- и* „Ивкова слава“ сп 
Стеван Сремац, „Камък за 
под' глава“ от Милица Но “ 
вакович, „Снаха“ от Антон 
Страшимиров, „Римска ба 
пя“ от Станислав Стратиер 
(съвременен български пи 
сател) и много други. Осо 
беност на нашия театър е 
да изпълняваме 
ления на сърбохърватски у 
български език. В Драго
ман, Годеч и Сливница се 
представихме с пиеси на 
български и с пиеси, писа 
ни „диалектно“, каквито са 
„Зона Замфирова“, „Коща- 
на“ и др.

твърдемитровград, 
жиран и успешен пропага- 
тор и реализатор 
идеи п процеси в теагьра 
които са в сьзвуше 
съвременните процеси в те 
атрДлното изкуство. Чухме 
за неговия творчески труд 
обоснован върху нау 
стижения, па затуй разго 
вора ма тази тема прие о.\с

Всички поли, 
от Ангел Георгиев се поми 
ят и днес от 
на театралното изкуство г 
Димитровград, 
нац, на Срещите на аМа- 
тьорските 
бия Ангел получи 
за най-добра мъжка 
на съревнованието.

тълкувани па нови
Утре когато се пише пс 

торията на самодейния те
атър „Христо Ботев“ труд
но е това да се направи 
без Ангел Георгиев.

Ето, това беше Ангел Ге 
оргиев — Бабараката.

любителите СЪС

В Алекси-

театри за Сър- 
наградз 

роля 
Това

■ши пс

Богдан Николов представтно.— — От кога датира тсатра 
лната дейност в Димитров 
град?СЪДЕБНА ХРОНИКА

— Още през далечната 
1888 година група средно 
школци и ентузиасти на то 
гавашните жители на Цари 
брод, вшобеници в книгата 
решават да подготвят пър 
вото театрално представ 
ление и да се представя г 
пред гражданите. Приходи

Необикновен 

съдебен процес
Слободан Алексич

Театърът обаче получи пъ
лния си смисъл и изява сл 
ед Втората световна война 
Този висок ентусиазъм се 
поддържа и пренася все дс 
първата половина на шест 
десетте години. По това 
време голям брой самодей 

свър
културния дом. А 

оттогава насам театърът пр 
одължава работата си 
ху чисто

Вашите планове за р
бъдеще?

В сегашните условия 
нашите постижения ь качете от това представление са 

били предназначени за от 
криване на читалище, съл-

ството не може да се зами 
сли без подобряване на те 
хническйте съоръжения в 
оборудване, изменение г. ор 
ганнзационно отношение. 
За определено време на тс 
зи план ще се опитаме но 
що да направим. . Разбира 
се. според нашите сили.

Разговорът приключи с 
пожелания за по-високи ли
чни постижения и постнлсе 
ния на димитровградския 
самодеен театър.

На 31 януари т.г. пред Об Живорад Йованович, Да 
щинския съд в Ниш ще се пило Младенович, пак Бра 
проведе съдебно дело, кое нислав Ранчич, Любисав Чи 
то подвежда под отговорно ркович, йован Игич, Райке 
ст' нишкия ,урналист Зоран Зарков и Петър Тасев (ка 
Джорджевич „за написани то свидетел) за „тенденцис 
неточности, обиди и злоупс зни неистини“ в белградско 
треби“.- Делото завежда съ то списание „Ревия 92“. 
дията Милан Николич. Об Именно касае се за след 
винителите са главно бивши ното: Джорджевич

ко пъти досега или по-кон
кретно миналата година пи 
са в статиите си за отдел
ни злоупотреби на спомена 
тите лица в Ниш, на Гра 

Обвинители иичния пункт „Градина“ и 
Димитровград за което об 

които винителите казват, че е „жу 
за рналистическо престъпле

ние“.
От друга страна, журна 

листът Джорджевич твърди 
обратното, като предвестя- 
ва ^идването на голям брой 
доброволно обадили му сс За 143 ученици 
адвокати от Белград и Ниш 
които също искат да се ра 
збере поне пред съда иеги 
мата. Сред журналистичес 
кйте кръгове в Т*рщ за тс 
ва съдебно дело съществу или повече 
вч голямо

дадено десет години по-къс 
но. Това е първият случай 
влюбениците на изкуството 
по-точно в богиня Талия, да 
създадат библиотека. Обик
новено бива обратно. Пър 
вото представление е биле ла. 
„Многострадалната Тенове-

след това ната 
на цар

ци съдбовно са били 
зани с

вър
самодейни мача

■ — Какво става 
самодейност 

Вие дойдохте в 
център?

някол с театрал 
откак 

Културния

ва“, а веднага 
„Иванко, убиецът 
Асен“.

и някои още активни опера 
тивни работници ка Държа 
вната сигурност от Ниш, ка 
кто и някои известни обще
ствени работници от Ниш н 
Димитровград, 
те са: Бранислав Ранчич и 
Неманя Станкович^' 
обвиняват Джорджевич 
„измислици“ печатани в са- 
раевският седмичник „АС“ 
както и Никола Цветкович

Какъв е по-нататъшии 
ят „генезис“ на театъра? — В тази 

от Белград среда дойдох 
края но

Разговора води: 
д-р Слободанкъм Василев

НА КРАЯ НА I ПОЛУГОДИЕ В
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

Половината със слаби
ста димит

ровградската гимназия, или 
50,17 на сто, първото 
годие от тази учебна 
на не е успешно 
всичките са с

съ
отра™ а ТеТв0ърСхуУиЮ С° 
Причината" закова ' считат 
нос™аИнаТО' 6 "Ангажира
хната недостЧатъч«аТерабо’тч 

" недостатъчните
ОСНОВНОТО

ученици
са се записали с 

брой точки.
Уч«и^0теРКотПОпУСПеХ Са
то 12 със ™ ПЪРВИ клас, и
сое9; а и5лежка
гп 2На бележка 1 94 р
СЛаба бе«жка има ^"с

две 26, ас три и повече 
слаби са 72 ученика. В не 
посредствена, връзка с Чс‘
пеха е и дисциплината в У41' 
лището, най-често изказана 
посредством отсъствията
на учениците и разни нарУ
шения. За дисциплинарна
та комисия при училишет 
предложени са пет. Учеи*- ' 
ци от втори клас, които

В учнлишето 
наистина

годи-

пол у- 
годи 

защото 
две 

леж
една,

слаби бе
интересование ки. От останалите 142 с от 

Между другото, един отме ‘ личен успех са 41, с много 
тирите е и несъответното добър 67, с добър 30 
отношение между обвийите 
лите и обвинения. Ако се 

■ лобави и големият брой

както и 
ния, от 
Тези

Щ 1а 
училище, 

гимназиятавШ и със
задоволителен (двойка) 
мо трима. С най-слаб' ус
пех са учениците от втори' 
клас машинна специалност 
където от 45 ученици само 
„т, гр са °ез слаби бележ
ки. Тук са и най-много от-

са- минима-лен

и‘наказани.адвокати, 
пге бъде уеднаквено. . Инте
ресно дело. нали?-

съотношението
очакват, че този 
лош успех в края на 
ната да бъде значително
правен.

седем
3. Т. Свиленкова със

А. Т. I
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ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ мллдюкк“ 0СргдДНИг?ЖЕ ВЪВ ВРъЗКА с ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА БИВШАТА 
« ОРГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

В МЛАДЕЖКИЯ СЪВЕТ НЯМА 

МЯСТО ЗА ПОЛИТИКАТАЕТЮД ЗА 

ЦАРИБРОД Новата организация на младежта и децата ще бъде 
Атически неангажиран съюз на обществен?! организа

ции, сдружения, дружества, движения и други органи
зации: на подрастващите поколения в общината

рмира чрез сдружаване на 
споменатите организации, 
които запазват програмна
та и организационната си 
самостоятелност. Тук тряб
ва да се посочи още едно 
'свойство на новата органи 
зация: ’ Младежкият съвет 
ще бъде л обществено-въ 
зпитателна организация на 
подрастващите поколения.

Както се привежда в член 
21 на Статута Общинският 
младежки съвет що осигу
рява средства за дейността

Макар че беше 
то „конгрес на трансформа 
ция на Съюза

свикан ка дизвикаха застой в транс
формацията на организаци 
ята ма младите в цялата 
република, следователно и 
в Сурдулишка община.

Защо ти отнеха 
мой граде?

Лозунги, речи, декрети —
II КОЛКО Му било

да махнеш името 
• • на едни град!
Просто като с дума изтрито 

от цар, който бродил 
из. тези места, 
създадохме 

Град
модерен и нов, 

но с потекло много 
много старо!

Модерните соцреалистнчнн

името царско на социалис- 
младеж в Сър- 

съзвучие с изисква 
нията на/ новото време“, Дп 
анадесетият 
ССМ в 
който се

тическата 
бия в

СТЕФАН СТЕФАНОВ, 
следен председател на пос
ледното

конгрес на 
република, 

състоя през май 
миналата година, внесе ми 
ого конфузии в 
па бившата 
ганизация. особено в ..база 
то. . Така беше и, в общии- 
скат а организация иа <ССМ 
в С\фдулишка община! В 
следконгресния

гю-
нашата

ръководство 
ССМ в тази община,' казва, 
че сега са разрешени вспч 
ки дилеми във връзка с го 
зи въпрос.

I [а
редовете

младежка орг ОРГАНИ НА СЪВЕТА
Общинският, младе 

жки съвет в Сурдули 
ца ще има Скупщина, 
Изпълнителен отбор, 
Надзирателен отбор, 
председател и Колш- 
тет по всенародна от
брана и обществена 
самозащита.

Мандатът на Скуп
щината и всички оста 
нали. органи е 4 го
дини.

— В организационното ус 
тройство и 
дейност на

предстоящата
организацията 

на подрастващите поколе
ния в нашата община вече 
няма място за политиката 
— казва Сгефанович. — 
Младежкият съсег на Сур 
дулица ще работ и 
безпартийна

мерила
нахлуваха във всички твои пори 
със повика

НО ПАСАРАН
иа всички отживяли буржоазни 

лудила!
Не ти отнеха само името ти
царско граде мой,
то, цар звучи малко архаично
пред светлата и най-велика етика,
в чието име и улиците стари
„етиците прекръстиха
във нови

период тук 
ската организация на ССМ 
рмиране на Общински 
дежки съвет като 
иа. организация ' на млади
те поколения на общинско 
равнище и на Социал-демо- 
кратически съюз като поли 
™™еско крило на Съвета. 
Беше започнало 
ване в Социал-демократиче 
ския съюз. но наскоро се 
оказа, чс

мла
глобал

като 
обществена 

организация, която ше се
ръководи само от потребно 
стите и интересите на деца 
та и младежта в 
община.

В член I на Статута Об
щинският младежки съвет 
се дефинира като съюз па 
обществени
сдружения, дружества, 
ижения и други 
ции на децата и младежта 
в Сурдулишка 
неговата безпартийност (по 
литическа 
ст) е утвърдена с член 2 
на Статута. Съветът се. фо

и зачленя-
лашата

си от общинския бюджет, 
собствени 
от други 
общности, игри и други йз 
точници. В рамките на ре
ализацията на програмните 
си цели Съветът 
се занимава и със стопанс 
ка дейност, дори и да офо 
рмява собствени предприя
тия!

във връзка с ор 
гаиизацнониата и политиче 
ска трансформация иа 
дежката организация тряб
ва да се доизяснят 
въпроси. Това обаче не ста 
на, понеже 
на многопартийната систе
ма и „премеждията“ в Ре 
публиканскята 
ция на ССМ внесоха нови 
неизвестности,

постмодерни имена, 
които и тяхната революция 

вече не
акции, помощ 
организациимла ипр

АБСУРД!
Прекръстването старите хора
считат за ерес
Аз го наричам — лицемерие,
ако позволите, и АБСУРДНО БЕЗВЕРИЕ.

изнава. организации,
дв-МII ОГО -

организа
узаконяването може да

община, а

конферсн- неаигажпрано-
Зденка Тодорова—Свиленкова

К. Г.които пре-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕННЕТОЗДРАЧ
Седя при здрач на синия бряг 
Гледам мижащи светлини в тъмата 
Потокът тече край мене веч 
И изчезва някъде надалеч

Формирана е петчленна комисия * В ход е утсържда 
ванс на статистически и преброителни кръгове * Пълна

пекти от значение за по-на 
татъшното обществено и 
икономическо развитие.

Председателят на общин
ската комисия ЕьЗтър Мит 
рев ни уведоми, че понеже 
става дума за твърде важ 
на п отговорна обществена 
задача, неминуемо се нала
га съдържателна и всеобхва 
тна подготовка. Още пове
че, че утвърдените срокове 
трябва докрай да се спаз
ват. Тази подготовка в Бо- 
сплеградска община, какте 
подчерта Митрев, вече за
почна и се провежда спо
ред приетата от страна на 
комисията програма. Имен
но, досега са формирани 
статистически кръгове (об
що 37, във всяка местна об 
щиост по един), понастоя
щем е в ход формирането 
на така наречените п^ебро 
нтелни кръгове. Такива ще 
бъдат формирани около 100 
(в някои местни общности

свобода и демократичност при определението
рмте... ще се утвърдят н 
множество други важни да 

ПЕ ини от общинско, републи
канско и общоюгославско 
равнище: числото н струк
турата иа населението, да 
ини за числото и качество 
то ■иа квартирите и жилиш 
мите сгради, 
оборудемост 
състав и пр.
иа населението н домакин
ствата трябва да даде кон
кретни и всеобхватни дам 
им за сегашните икономи
чески, социални, културни,/ 
образователни и други ас

Гледам зелените ливади 
Над потока надвесила се въроа 
Защо я викат плачуща 
Дали винаги е била такава.

С формирането на петчле 
има общинска комисия за 
преброяване в състав:
ТЪР МИТРЕВ, председател 

ВЛАДИМИР СТ- 
ЕВТИМ КАРА

и членове:
ОИМЕНОВ,
ДЖОВ, ЛЮДМИЛА СОТИ
РОВА и СТОЯН ДОНЧЕВ в 
Босилеградска община всъ
щност започна подготовки 
та за шестото 
иреоброяване па население
то, което ще се проведе от 
1 до 15 април тази година 
Както и досега, щс се пре
брояват не само жителите, по 

кварти-

Лек ветрец в клоните шуми 
Зелени листа леко трептят 
Гледам само тази картина 
И някаква гнетяща тъмнина.

Крача по обраснали с трева пътеки 
Край мене е тишина и ръмяща тъма 
Най много обичам тези тихи нощи 
И когато иа брега съм сам...

Стефан Манасиев

комуналната 
, националния 
•И ребро я ванстсследвоенно

и домакинствата,

I

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА ВОДАЧИТЕ
■Г ... „ чествуване иа този пото бях ма път за Ниш,

леи Всъщност, това и ме е възобновяването иа честву-
пякакво чесгвуванне. Това напето на Деня на водачи

■ ппежба иа нас водачите те радушно поздравявам
За миг забравяме кормило- Нашият шовьорски занаят
ЗЯ отговорната си и тру- е твърде, отговорен и тру-

работа Това е момент ден, затова такива срещи
споделим нашите сго са момент, когато за миг
с д забравяме всичко и, папъл

по се посвещаваме пд. ше
га, развлечение и забава.

по един, в някои по два, 
а п но-големите и по три) 
За всеки преброителен кръг 
ще бъдат определени отго
ворни лица, а те ще бъдат 
предимно незаети и най-ма 
лко със средно образова
ние. С тях, както подчерта 
Митрев са запланувани и 
няколко съвещания, иа кон 
то ще им бъдат дадени ко 
и креп ш напътствия за рабо 
та иа терена.

те в Босилеградска община 
тази година е ч^ствуваи сл 
ед няколкогодишна пауза
и че това е удобен момент 
зя другаруваме, шеги и раз 
влечения водачите. Това 

потвърдиха и някои от

от Босилеграл-
В°общииа, Деня на вода

„ите __ 15 януари, отбелл-
заха скромно, но тържест- 

Тържеството органи
зира общественото "РеДОРИ

ска

то и 
дна 
да си 
ди и незгоди.

АНАНИ НЕНОВ, също во 
пяч в „Автотранспорта“ в 
Босилеград: — Въпреки че, 
„с участвувах ма тържест

вено.
ни

М. я.м. я.чи

порт"
домиха Страница 9
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ИНТЕРЕСНО ПЪТУВАНЕ ■ Ш ■ , Шк

ОТ БОСИЛЕГРАД ДО СУРДУЛИ1*А
/ПОД \ ■'* ’■*

Пътуваме ли от Босилеград до край шосето са наредени попи мо дина бУк,^л1,° сс ,рСССЛоаг 
Сурдулнца, ще минем през селата дернм къщи с големи балкони. Тук па. кората ^ шапмме- 
ДолнД и Горна Лнейна, Власина г е н училището и кооперативния г Остават хуоавне . ^
Чурковнца. Тази зима ияма много дом, строен след войната. След ед кн извори, ливади, - бс 
сняг. Но когато навали сняг -плава нн-два километра в клисурата се е и гори. Ммоюороиш 4■ 
пътуването-става и трудно и много изпречил бентът па Лисинското езе жичките легриди

ро, построено за влаеннекпте водо гашпитс „гшовс“ за »*Р 
централи. Прекрасна и^ртипа! Езе пане па златоносен ияе*■ »

От автобусната станция в Боси рото е • изградено н от подножия га за останките от иикогаш • 
леград иювьорът на предприятието па Совьршец, Мплевска и Гложка то примитивни пещи за 1 ■
„Автотранспорт“ хваща здраво кор планина в чичто бистри веди се пене ни железца руда 
милото на автобуса, машината енл оглеждат върховете им. Бетът на мокови“, за миньорите, „лг 
но бръмчи и поема пътя през мор езерото всъщност съединява оспоп тини", за извора „Царица 
та на Драговищица, хваща големия цте ма Гложка и Мплевска плат! ц ;щ старше углярмичи, 
завой на „Гуйчак“ и сто ни па беи- иа При местността „Клетвите“ кр „щетние“, както гп паричг 
зиностанцията над Босилеград. Тук ад устието па планинския дол местното население; Ме слу 
зарежда-резсрвоара^с шр„ио и^а- Щърбец. Тук. квдсго , сега дъното чан» ;-к°,^с^т

някога било селището ба|фа (ШЛ. „сигьрг
на селото е старата хрисги

Свети Нико^

интересно.

на
влизаме в тесния
километър над Босилеград пътят се па езерото 
разделя: левият е шосето за Люба Еленковци. До преди 10—15 години 
тнте, Мусул, Барйе и Крива Фея 
към Враня, а десният е за Сурду 
лица, Ниш и Белград. Ние пътуваме 
пр „лисинскня“ път...

тук беше и горският разсадник и япска църква 
. Минаваме огре ла. Над селото е местност- 

та „Слатина“ където се със 
планинските рекпч 

Мутшща и Колуиичка

няколко воденици.. 
мната помина станция край езеро
то. Тя, когато се ра 
ското езеро за секунда изхвърли ЗОС 
литра вода в гравнгацмониия 
топскн канал на Совършец, лю кой 

белите то водата отива във Власниското 
от езеро-

Лисни липиват Снимка за споменПЪЛНИ
КПРедуват се острите завои, пика- 

покрай живописна 6с- рска.
Когато се С,1СД като минем пространното

джина махала, хоризонтът Власинско пдаю
псе повече се разширява. към Сурдулнца минава прел сели-

Когато излизаме от тясната кли Изкачваме се на най-шкто- |)ю щата ОкРУгл^‘“ вди^-рата

летни букови гори. Някога в ден- този кран — Божнца. Божшда е пре Букова тлава и Пандж Р ма. сл Д Самоков“ Тук е Валя
гьра на Долна Лисина имаше мал чута със добри майстори строители речеш, от 1|асал™иот тез„Рбанрисс а^ца, ' по” „анадоле в клисурата

период поколс иа- пространствата па високи ВЕц Върла 1, а след малко .1 Вър-
мо, за откр бил1а; и'а изток е село Колу ла 2 в обятията иа тесния горист 

Кървави камик, 11а каньон.
Мплевска и ,.Мс 

на запад

де право шосе
та планинска Лисинска или Гожнч 
ка река. Горе се шосето където шосетоизвисяват
пространни гористи подножия 

на Мплевска и отх азпад наизток

ко къщи, а повече воденици, наре п в следвоенния 
дени край реката. Днес пък водени нпя способни специалисти, 
ците изчезват една елбд друга, а съжаление селото от година на го чуки и 

ница и баира 
юг с „Бандера“ на

па Гложка планина.
Близко е вече Сурдулнца, отда 

лечена от Босилеград цели 60 кило 
на Стрсшер, а метра. Но пътуването с автобуса не 

обкръжено Може да трае по-малко ог два и 
нещо часа. Кз;го излезнем от кли

■

ЧИТ“
е пстолииИия конус 

. па ссвср прекрасното,
зеленина, Власинско

очертанията на Чемерннк сурата ма река Върла, ето ни Сур- 
дулишката котловина, съставна ча 

в омай ст на Поморавието.
Преди войната Сурдулнца беше 

и занаятчийски

езеро, зсъс
зад него 
п Въртоп.

Власина лстно време с 
на прекрасна зеленина па ливадите
и горите н в пъстротата на лланмн малък търговски
ските цветя. През зимата тя е бяла градец. Днес това е същински грал 
Власина, привлекателна за туристи с много фабрики, модерни болници 
и пътници. Огромно богатство пред нови училища. Тук живеят мнозн 

Власинско езе- на млади строители и специалистиставлява прочутото
ро, построено след войната. Езеро- и от Босилеградскня край.

намира ма 1200 метра надмор Двучасовото пътуване с 
височина и има повърхнина от буса от Босилеград до Сурдулнца е 

15 квадратни километра. Во- същинско удоволствие и радост за
очите. От топа, което е създал чо- 

водоцентрали: векът за последните четири десети
летия и което е останало от при 
родата, създавано през вековете.

авток то се 
[ ска !
I около
Р диата енергия па езерото кара тур 
I бииите на четирите

Върла 1, Върла 2, Върла 3 и Върла 
: 4, от които се снабдяват с електри
й чеекм ток промишлените обекти и 

много градове и села в Сърбия. Стоян ЕВТИМОВПанорама — Гложка планина

ОБРАТНАТА СТРАНА НА МЕДАЛА«че .освенпродавницата, 
все още не получава запла 
та“. Какво н а края тряб 
ваше да направя, освен дана читатели

Знае ли продавачът 

в „Борово“ що е 

културна обноска?

КРНВОКЛЕТНИЦИси излезна. Разбира се, ка
зах .довиждане“, на което 
никой не ми отговор^ Ка 
кво мога да кажа па края В миналото^Ясеиовдел, ос ши дни. Така през месен
пгппп ме пикпп прчр МЯмя вен по мног°броините си март м.г. • в местността .,Руосвен, че никога вече няма вражалици, било известно но каменье- изби пожар
да влезна, в магазина „Бо и по кривоклетиицнте. Ме на площ от около 8 хекта 
рово“. Обноските ма прода ЖДУ тях се говори за пя- ра и унищожи 10-годишна-
вачите, най-често в общест к°и си дядо Михаил Геор- борова гора. Подпалвачът
вения сектор, по отношение тЕ1ппчтаПпт,'.Ш^ервдвтвл бързо бил открит и приз
ма купувачите, са твър дк_ „ '„ЕС1‘Ае®е11 ПР ,шл своето небрежие, тъп
де корави и иелюбезмн ло разглежда де- като палил тръне по слогс
Разбира се, това ле се от ако МРш.т е ТУка’ вете, като огънят се прене
нася до всички продавачи пакост ЕЧой^-шяр направн съл в боровата гора. 
в обществените продавни- Преданията ,!л Но кривоклетиицнте и тс
1ГТГ: !газеР и°ик.бПо тогавашнЙГ^ в"Г

ла“ и купих обувки при твъ ^"'ст“амгат бУ^ пръст иа решГчс беше^конегатира- ' 
РДе л,„обеае" продавач, кой ^-го “V и г°« я носил“ но, че нанесената вреда » 
то наи-любезно ме услужи порят още хората и ’ т Г°' ЗЛИЗа Иад 100 хиляди дина 
каза „добър вечер“ и „до Тодоркин бил 1ака Ра- На помощ се явиха кри
виждаме“. За съжаление И/ лен- свидетел за всяко м ^клетниците, хора пияни„ро влггляж «
давач остава като тъмно пе вотлетиичество зл п™ кр11 пЩина казал, че „този Де1’ 
тно в обноските към граж Веселин Миленов* кой *' И обвиненият му правил Рал 
дамите-купувачи, която си обичал да работи, а имяп НИ^"“ •
гурно не би трябвало чес- миогол,одно семейство чес 6 съвестта и ч1тОВа .„ „„„ с то на съдебните п™, - сия Разум на кривоклетни
то да се повтаря. кривоклетник. Д6Ла оил 13ите от Ясенов дел? И нзС

Тази традиция на ясенов бщо имат ли съвест? Нека 
делци- продължава тт ,,^НОв поие сс замислят те!кава и до „а Йордан Миланов

друг 40-С тази моя статия , ка- ре седеше и един 
то гражданка — Цариброд век, най-вероятно негов при 
чанка по произход, искам ятел, до продажбения тез- 
да кажа мнението си във гях и си мълчеше. Продава 
връзка с една постъпка на чът и по-наТатък си говоре 
продавача в магазина „Бо- ше по телефона, приятелят 
рово“. На 19 януари т.г му мълчеше, когато питах 
в предвечерните часове се „кой работи тук“ никои 
отбих в магазина да купя \ нищо не каза... Аз посто

ях известно време, може би, 
имаше и повече от пет ми
нути, продавачът продължа 
ваше да си говори по теле 

може

обувки, които предварител 
но видях във витрината Ко 
гето влезнах вътре, продава 
чът вече водеше разговор
по телефона и не ми обър- фона, а от разговора 
на внимание, пито пък мо- ше да се разбере, че гово 

ми отговори на по- ри за Ьемейии работи, кои 
то нямаха нищо общо сжа да

здрава „добър-вечер“! Вът- Зденка Т. Свиленкова
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НА ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ Н Л А. БАЛКАНСКИ” 

НА ЧЕРНО МОРЕ
НА ОФС ПИРОТ

Високи награди за 
»А. Балкански” и 

негови членове

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 януари 1991 година се навършват
ПЕТ ГОДИНИ
от смъртта на нашата скъпаФутболният отбол 

лкански“ 
ните си

„А. Ба- 
Ще започне зим- 

п___ подготовки в пача- 
ЛОТО на февруари в залата 

а основното училище в 
Димитровград, или ако вре 

™ позволи, в спортния 
център „Парк“. Главните 
подготовки от 15 февруари 
Ще се проведат иа Черно 
море в Созопол. Всички 
дробности са 
може да се

На 16 януари в Пирот 
ференция на Общинския 
Пирот, който

се състоя 
Футболен

годишна кон Цветанка
Алексова

- - съюз (ОФС)
може да има общ^с,!Г'фу*боад1МИТРОт'Р!'Д “ 
малкия брой клубове в общинската 
ва събрание на

еъю *, поради 
лига). На то- 

и въпроса за при- 
на заслужени клубове и

ПО-
договоренм и 

каже, че тези 
подготовки ще бъдат орга
низирани при твърде благо 
приятни финансови 
вия.

Дневен ред бе от Петърлаш
съждане на признания
отделни спортисти.

усло-
футболният клуб „Асен Балкански“ 

златен емблем (най-високо
Сърбия за успешна работа през изтеклите 45 то- 
д ни. Признания и награди получиха бившите фу 
тоолисти на „А. Балкански • — Милан Пейчев - 
„Фуфи , Йордан Зарков _ „Семката“ и Димитър 
Ставров. 1

получи
След Черно море, отборът 

Ще проведе няколко прия
телски контролни срещи, за 
да посрещне пролетния 
лусезон и

признание) на ФС на
На 30 май 1991 година сс иавършават 
ТРИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия скъппо-

състезаиията 
купата далеч по-подготвеп.

1 одишното събрание 
Що ще се състои 
то на февруари.

\2

съ
в начало

V- Васил
Алексов

д. С.

НА ГгВрТдАИНФОРМАЦИЯТА НА ТВ-ЖУРНАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА хипш
от Петърлаш

В чий интерес е такова осведомяване?
По кой Поклон п 

им памет!
знае кой 

ТВ—журнала в своите пре 
давания, 
ма за „Комуналац“, не под 
бира средствата да 
важи тази организация. Т? 
ка бе и в предаването, из 
лъчено на 11 януари 1991 
година в информацията за 
обществената 
града..Считам, че авторът 
Ангел Димитров не заслу
жава с него да се полеми

ред

Опечалени: дъщери, сестра 
зетьове и внуци

светлатапът говорената работа, ние г? те
ме шест изпълнители, кои-, 
то работят по почистване 
и поддържане на 
вената хигиена. Обаче 
шестдесетина работника ня 
ма да бъдат в

сто приеман е плана 
чистене на определени пл
ощи за тази година. Зато
ва с основание се налага 
въпросът: 
на автора на текста това 
заседание да свързва 
своето произволно, 
ментнрани 
гантно вмешателство в не
ща, които не само, че не 
разбира, но н съвсем енгур 
но не е в състояние да ра 
збере. Не е това за пръв 
път в ТВ—журнала да се 
пише така за нас. Не е от
далечено много времето, 
когато бяхме обвинени ка 
то виновници за епидемия
та на ентероколит. И дока 
то останалите средства па 
обществено 
се опитваха да намерят пра 
вия отговор, ТВ—журналът 
знаеше само единственият 
виновник 
Съдът ми освободи от отго 
вормост, ио и занапред ос
тана без отговор въпроса: 
какпц са били намерения
та на този процес и обви
ненията без доказателства, 
а особено каква е била по 
лята на дописника на ТВ 
журнала от Димитровград.

за
когато става ду

обще/г
омалс ш откъде правото

18
състояние със

да поддържат хигиената в 
града, ако гражданите 
държат така, както това се 

Всекидневни
свидетели на запалване на 
контейнери, 
не, па те 
години употреба са в окая
но състояние.

ИН МЕМОРИАМнеаргу 
оценки и аро-се

хигиена в
На 27 януарн 1991 година 

се навършват
ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашия скъп и 
инкога незабравим

г? правят. сме

тяхното чупе 
само след тризира, понеже става дума за 

чисто дилетантно приложе
ние, пълно с неточности и 
произволности. И не самс 
това ,но телевизионния ме 
дий се ползва да се снима 
градско сметище и об
ърнатите контейнери (кое
то са направили необуздг

Вторичните 
суровини, въгтпеки законна
та забрана, и занапред се 
изхвърлят в тях и се поагз- 

миогостранни вреди и 
Амбалажите ни

Данаил А. 
Рангелов

ят
проблеми, 
кой не събира и покрай за 
дълженията не се почист
ват тротоарите от техните 
собственици. Отпадъците сс

информираме
ни и припити младежи по 
време на празника, което 
е известно и на милицията^ 
да убещ| 
рий крт' градът е мръсен 
и че пртг всичко това един 
ственият виновник е ..Ко 
муналац“. Обаче, и покрай 
Факта, че авторът — госпс 
лин или другар, преди 
бъле господин. — когато пи 
шейки за този проблем, нс 

сходно да сс

ст с. Барне, Димитров градско
1..КомVналац“.разхвърлят на всички етпа 

ни, а поставените кошпич- 
ки за отпадъци често служ 
ят за задоволяването 
бийствупящи и пияни мпа 
лежи. Улиците и тротоар-г 
те практически са депомии 
за дт,рва и строителни ма
териали. Една трета от \/ли 
ците са строителни места, 
а само уредени 
имат три улици, което 
голяма степен влияе за тях 
лото поддържане.

Всичко това са безспорни 
факти, които за 
то добронамерен 
известител

широкия аудито

На този ден ще посетил! вечното му жилище в гро
бищата на с. Борово, ще положим цветя и ще го залеел! 
със .сълзи, а след това ще се срещнем в дома на жалост
та в с. Барне.

Каним роднини, колшнш и приятели да ни се прн- 
От неговите най-лшлн

иа

111С
дружат.

е намерил за 
отбие и в нашата оргаииза 

тпябва ля се поле
тротоари Сценарият и в този слу

чай е идентичен, 
основание се поставя 
роса: кому служат 
дезинформации и дали са 
нужни такива средства по 
информиране, които дегра
дират средата, препотентпо 
го омаловажават И не ще

Затова сло
пия. не 
мизира. понеже това не за 
служава. но все пак обшес 
твеността има право

ВЪГ!
такива ТЪЖЕН ПОМЕН

иа ис На 29 януари 1991 година 
се иавършават 

40 ТЪЖНИ ДНИ 
от трагичната и нреждевре 
мсина смърт на нашия мил 
и никога непрежалим син,' 
девер, шурей, тетнн и вуй-

всеки ка-
тината. и опитен 

биха били изхохигиена 
на завидне 
твърде мис

Обществената 
па глада не е

когато желае;ша основа; 
да пише за този проблем.

Кзя изходна основа е па 
автора от ТВ журнала А. 
Димитров, когато във всич- 

само бездеи 
„Комуналац", йе
на кадри в тази

да чуят за усилията па ор 
гаиизаниитс, които правят 
иа този план.

равнище и има 
го пропуски, между които 
лоста от тях се правят и 
от нашата организация, и- 
яче това е комплексен м 

: който „Комуяалаи 
от всички фактогш е на пс 

Преди всич 
хигис-

Такива ма
са лоброма- *■стъплспия НС 

мерени, а само нанасят вр 
еда иа тази обществено-по
литическа общност. Със 
самия факт, че пренебрег
ва всички субекти в тази 
верига, особено 
несъзнателните и

да ие менят навиците, буй 
ствуващите младежи да 
беснеят и да намират разв 
лечения в рушенето иа на
шите средства и обекти.

От всичко казано, същес 
изобилие теми, ио ял

40
IБОГДАН 

ЦВЕТАНОВ
ко това виждавт.г
ствие иа

РОС. в достатък 
организация, а оттук и ло 
ша организация, провъзгл 
асявайки го за единствения 
виновник, са отражение а 
незнание, препотентнигг. пр
;‘мй™вн.;,,мРн пепочтеми
„амереиняа Припне

заседанието
съвет, за

мпикпис непочтените 
ДЯ намерения. Понеже ма
СИ 'заседание - дневен

мито е била обшссзве 
хигиена, пито т.к са

***“*&,* връзка 
Про

следно място, 
ки за обществената 
тга най-много могат да Д°г 
Тягоесат 
шина.

работйик на ГИД
тровград -■).• . ...............

Да този ден в: 11 часа на 
гробищата в Димитровград 
ще дадеМ 40-дневен помен

Насърчава
граждани Димй-

Обтиинската скуг 
Фондът за комунад 

па дейност е обезпечаване 
средства яг 

комуналната у
иа достатъчно авторът 

ло използва 
Изпълнителния

па Каним близки и познати да присъствуват иа помена.тязи тгел. 
сайитапната инспекции, сл- 

със сяг 
едва пс

тпупя
паметен и разумен допик-ел топа гражданите 

сто поведение, па 
^г>ая ние като изпълнители 
На всеки гражданин безсггс 
вно е яспо. че работите сг 
Договарят и че се лочист 
Да само онова, за което сс 
плаща. Въз основа

/Опечалени:
майка Вела, братя Петко, Мирослав и Бранко, сестра Де- 
са, снахи Виолетов и Мара, зет Влада и останали много* 
бройни роднини.

пик.
това Симеон Маноп, 

ръководител за 
на хигиена 
палач" — Димитровград

ред 
пата
приемани
ло заК,"про&атика.

обтествс 
ч яП „Кпм«-

с тазииа дс
Страници 11
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Босилеградсни осили УСПЕШЕН
ИЗПИТЕдна известна активистка на ХДЗ говори по теле

визията: „Хърватската пушка трябва да е на хърват
ско рамо". Гледа я едни пийнал нашенец, па казва: Не 
може, хърватската 
рамо."

нога трябва да е на българско 1954—1963През периода 
година е. Ракита в Зпоиски 
край бе много живо мяс
то. Тогава ойсе мина „Ер
ма» работеше и 
беше също доста жив. Че 
сто тук идваха различни 
функционери от Звонци. В 
селото имаше две партнйш 
организации — едната в ми 
на „Ерма", а другата селс
ката.

Ч А П АМестните неприкосновени комунистически ..вели
кани" в Босилеград гн направиха на сапун — сега вепч 
кн мият ръцете си с тях.

животът

п МО) побратиме- Гледам па .тсяспизи|у спа 
капна чудила и алтите: .|'едии се чепкате, друЬи 

к'о плашила на седенйу, а 
простиш, заримили. Да Бог сачу-

На вечерята по повод Втората среща на писате
лите от българската народност в Югославия главен „де 
серт“ бяха — преселените шеги на Томислав Цвстковнч искоколили със очи

Воднаж па избирателно 
събрание в селската парти
йна организация дошел ол 
пи „големец". Сьбраипете 
се провеждало в старата 
училищна сграда. След кг 
атък доклад па секретаря 
па ГГО, взел думата деле
гатът, който говори три 
часа. вместо всичко да к.о 
жс . за двадесетина минути 
След събранието, по обич
ай. — гуляй!

трсЬи се, да
ва! Алн, нейи пут има и убапо: народно песме, 
кола, обича]и. Гледам, па се ссчам како таква яс
ноти |'а имаше и при пас, у село: седенЬе, лаза- 

Водицс, БурЬовдън... Али, кад на влас' дец-

ми

Зли езици разправят, че инициаторите па двуези
чното обучение в Босилеград посред нощ хукнали да 
бягат към Сурдулнца, когато чули как из кафенето „Рн- 
барец“ ехтят звуците на „Тих, бял, Дунав се вълнува".

рице,
доше ошуа, опи почеше ]едпо по ^едно да забра-
1ЬУЛУ.

Демокрацията в Босилеград е достъпна за всички 
— всеки може да къса плакатите за народни предста
вители.

Ссчам се, па Бъпьу вечер, мати лрострла 
зсм' църЬе, па по и»и' лрострла коврщцмьс, оре- 

варсна А башта изнесе тепси]у пред
врата, у мрак, Окиу:

— О, Церманс!...

на

си.
Прнслужничката 

ла куп дърва да наложи пе 
чката. Като я видял, делего 
тът попитал: „А прислужил 

член ли е на пау#ги

доисс-
Боснлеградските учители са големи „езичници“, 

когато се борят за по-големи заплати, но когато трябва 
да сс борят за майчиния 
покажат“.

език — не смеят „език да ТиЬем, неч^е руЬе, пз мрак, грабнуше му. 
тепси]уту! Башта беж’ у собу, а по 1ьега 
сНи учитеъ, Чана. Гледа к'о 
рове:

чката,
ята? Ако не е — не може 
да бъде прислужничка!". 
Като „дръмнал“ няколко ча 
шки варена ракия, той за

сел-
бодл»иво говедо и

Един боснлеградскн селянин гледа изборния пла 
кат на СПС и казва: „Море, и мене да ме гушне тека 
Милошевнч на снимката и я че станем народен пред
ставител“.

— Докле Не та верска затуцаност?! Шта )е ово?
— Зел>аник, сине — рече мати уплашено.
— А ово? — рече учител» и показа на църЬе.
— Па... ете... какво ]е Бог дал:

почнал да „подготвя» 
служничката за член 
партията.

при
на

През нощта останали дъ 
лго в училището. Другите 
си разотишли. На сутрин 
та прнслужничката се пох
валила пред учителите: „Е 
видяхте ли, и аз издържах 
успешно изпита за член на 
партията!“. И показала чле 
нека книжка.*
Записал: Йордан Миланов

Някои босилеградчани доказаха, че имат свой 
майчин език — изплезиха го. на ония, които искат да 
им го отнемат. А учител»Чапа напцува Бога па поче да гази 

със цокуле по колач, ореси и ]аща А мати га 
моли:Власина ще стане известен туристически ценгър 

в Европа. Е то шанс и за Босилеград: на туристите от 
Европа в някои босилеградски села може да покажем 
как се е живяло в първобитната общност.

— Немоф синЬе, греота ]е од Бога!

1ок, Чапа гази к'о кон». Тъг башта узе кондир 
па га суну комто Чапу и рече му:

— Де, учо, пи'ни малко, а за Бога чемо лъко.

Чим спази кондир, Чапа омекну. Сисну малко 
па рече:

— А! Добра!

Нацвърцка се ом, залеле]а се и — 
църгу. К’о Турчин.

После, ]едемо ореси, а башта рече на Чапу:

— Е, учо, строши ми ]а]ца, съг че ми зедеш 
компири!

Иван Николов

У
АНЕКДОТИ В Цариброд, сетне Димитровград, няколко души се 

славеха като горещи привърженици на ракията. Между 
тях: Йова Македончето — Енциклопедията и популярни 
ят Курелото. Йова бе тенекеджия, а Курелото шивач.

Веднаж двамата се срещат здравата пийнали, а Ку
релото, известен още като стихоклепец, му казва:

„Е, брат ми, Йове, ти що чукаш — па прочукаш, а 
я що пийем — све пропийем“!

Както личи — и при двамата салдото е било нула.

САЛДО 

- НУЛА
седе на

Записал: (Ст. Н.)

Кад се Чапа извлече
А! Чапо! Чу ти се осветим за ово]! 

И, освети му се. Еве

из наш дом, башта рече:ШШтйквшшю НЗ ЧАРШНЯТА како:
Договорили се Чапа и 10111 пеко)и да |еду 

пужегьи. Чу)е то] мо] башта,
Кад сеА* ФИ

ТЮ6Ь1'ИН^Ни&1 /А/ ттоак&У\ 
ряието -ня УАГоиии/

па нм се придружи. 
пужел.и сваре, оии си натура^у у панице. 

мо] башта, кришом, тури у Чапину паниц\' — 
живот пужеъа, гожака. Чапа, пи.ан, 
л>ака и — одма' се

-К-А/СЗО ИАСЙ 43

/
проглъне го- 

испорева. Навадил се уз плот, 
па црева да избл,у]е. После, 
и здрав, одлазил

г. кажу,. гол»акат, жив 
У покриве. Не могел Чапа да га

протури кроз гьегова црева.

А.]Д У здрав]е!Г•ъ
I
I Борча из Стрелъц
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