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Отсрочената в миналия
СПЕЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА петък сесияна Общинската 
СЪРБИЯ СЛОВО ДАН МИЛОШЕВИЧ скупщина в Димитровград се

; СЪСТОЯ вТЕМА НА СЕДМИЦАТА понеделник, на 8 юни, 
и ще остане запомнена по 
неприетата 
председателя на ОС ВасилДА БЪДЕМ ГОТОВИ ЗА 

ОТБРАНА
оставка на

Милев и по • оповестената буря, 
която най-вероятно ще се раз
вихри на първата сесия след 

В ОБРЪЩЕНИЕТО СИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ МИНАЛАТА годишните почивки.

НА ЮГ001АШиРизАТТ)ВА^ГРАЖДА11ИТЕ^Н^ ШИБАТ А Д3 ПрИеМЗТ °СТаВ1(аТа М? На П0СТа
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ГОТОВИ ЗА ОТБРАНА НА РОДИНАТА СИ

”В тежките дни, в които живеем |||Ш| 
съществува опасност от война, която ' Ш 
може да бъде по-голяма от войната,

НИ ВОЙНА, НИ 

МИР
председател на ОС, понеже 
минава на нова__ работа - във фри-
шопа на Тенекс" на гранично- 

- пропусквателния пункт. Из- 
Ч ненадани от постъпката на 

председателя, делегатите не 
. - Щф приеха оставката му. В бурните 

• ”разисквания, които се поведоха 
по този повод делегатите от 
гумарската промишленост ГИД 
поискаха да абдикира не само 

'■-'УШ?/ председателят на ОС, но и 
председателят на Изпълни- 

И •> телния съвет на ОС, секретарят 
|щ' . . на Общинската скупщина и 
II».,: директорите на общинските сек- 

ретариати, с една дума - цялото 
ЩШк общинско управление. Накрая 

беше решено председателят на 
Щш ОС Васил Милев да изпълнява

V. >,<
Ъ 1

• Не беше отдавна, когато ние, гр* 
бяхме принудени най-сетне да разбере 
(самоуправителен социалистически) път”

която понастоящем се води в една част 
на Югославия.на Югославия, 

нашият "трети 
е задънена улица, а не,

както си мислехме, широка магистрала, по която тр 
тръгне цялото човечество към светлото си бъдеще. Разбрахме и 
след големи пазарлъци решихме да внедряваме общоприетите в 
развития свят стойности, за да догоним Европа Но като опитни 
майстори за всички възможни и невъзможни комплнкацин, в 
твърде кратък срок догонихме - Ливан.

ажданите 
м, че

•;
Затова се обръщам към гражданите 

на Сърбия, за да им кажа, че е необ
ходимо всички да бъдат готови за 
отбрана на родината си. Защото Сърбия 
не може да се защити от войната, на 
която може да бъде принудена, 
доколкото не е готова за тази война, от
носно доколкото е уверена, че тази война 
не може да избухне. Нейната готовност 
засега трябва да се манифестира: първо, | 
в рамките на ЮНА, и второ, в рамките 
на собствените си въоръжени сили, Л 
съставени от единиците на ТО на'1 
Сърбия, които са подготвени във всеки 1 
момент да поемат на себе си 
отбранителните задачи на Република II 
Сърбия. Силите на Териториалната 1 
отбрана на Сърбия разполагат с модер- I 
ни средства, а по численост и подгот- || 

надмощно превъзхождат подоб- 
Съроия, включително и

* •**'
ябва да

... «МГ; ■ -*/•
?

Ф Да, Югославия 
потенциален европейски Ливан и тази истина е толкова очевидна, 
че не зависи от нечия готовност да я признае. Но за разлика от 
азиатски Ливан, който беше само един от многобройните 
пламъци на близкоизточния пожар, Югославия, такава, 
е днес, и каквато може да бъде вече утре, е огнище, от което ще 
се запали цяла Европа и цял свят. Разбира се, този жесток факт 
е ясен на всички: и на обикновените граждани, и на главатарите 
на югославските републики, и на Европа. По всички правила на 
здраворазумната логика това би трябвало да бъде достатъчна 
причина да се препречи пътят на безумието, да се обуздят ниските 
страсти, да се възстанови мирът и да се поведат преговори за 
мирно разрешаване на югославската криза. За съжаление 
здраворазумната логика напоследък не квартирува у нас. 
Достатъчно доказателство за това е кратката (но все пак 
катастрофална) война в СЛовення и многобройните въоръжени 
конфликти в Хърватско преди и след тази война.

за съжаление е действителен и още повече
1

каквато

длъжността си волонтерски до 
следващата сесия, която ще се 

Шя състои през септември. За тази 
Ма сесия Милев трябва да подготви 
||р§ писмено обяснение на оставката 

си. Делегатите поискаха да бъде 
С. милошевич: Мирът - това е нашето направен задълбочен анализ на- 

първо и най-силно определение работата на общинското управ
ление поради, както посочиха 

извършат насилие над сръбския народ делегатите от ГИД, "основател- 
трябва заради собствените си интереси ни съмнения, че тази работа не е 
да уважават нашето определение за мир. била резултатна и правилна”. 
Затова и сега, напук на започналата 
война, се застъпваме за възстановяване 

„ _ на мира и свободите. Никой не иска да
Гражданите на Сърбия трябва да го загиват децата му. Не искаме да загиват 

знаят това И' да разчитат на това. При нит0 нашите, нито чуждите деца и 
това искам да повторя онова, което захова се застъпваме за мир и в Сърбия, 
много пъти казах и което повтарям и в и вън от Сърбия. Това наше 
тези тежки моменти: Сърбия смята, че определение е над всички останали 
всички спорове могат да се решават по определения. То е нашето първо и най- 
мирен начин. Смятаме, че и най- силно определение, 
острият спор - във връзка с от- 
цеплението на републиките и народите 
- също така може да се разреши по 
мирен начин. Уверен съм, че Югославия
може да се развива успешно, даже много независимо от това къде и кой 
по- успешно, без ония, които решиха да застрашава интересите и мирния живот 
я напуснат. А Югославия трябва да се на Сърбия, техните граждани и ЗАКЛЮЧИТЕЛН 
запази в нови рамки само въз основа на сръбския народ, 
волята на народите и правото им на 
самоопределение. При сегашните 
обстоятелства преди всичко Югос
лавската народна армия, подкрепена от
всички политически институции и сили Призовавам всички граждани да 
на мира, трябва да осигури това. бъдат готови за отбрана на мира. И да се 
Югославия може да бъде щастлива предпазват от злоупотребите с 
страна само ако в нея живеят народи, различното тълкуване на интересите на ~пг.пси 
които искат това. Сърбия и сръбския народ от страна на СЛОВЕНИЯ

ония, които използуват тежката 
обстановка, дори и болките и грижите 
на семействата и родителите, да съберат 
точки за собствената си политическа

зеетаггжгдаж ~ ДИМИТРОВГРАД
спокойно. А ония, които не искат да ос- РешавГсамо лмжавата а не някакви 
АоНм^\аЮзТСоЛкаупаЯторс0каТв°ойскаав групи и парти* Това трябва да бъде 
бъдещето трябвали да се грижат за "Р“Л™ж^а “дГдопусне ДИМИТТ0ВГРАД 
По^шаоителшГможем^а им *кажем° че никакви изключения, когато става дума 
ние ъ?яма даЛзастрашим сигурността им, “^С^Й^ре™

войни, а винаги е воювал и винаги 
побеждавал, борейки се за свободата си.

.^5
веност
ни сили вън от 
техните нелегални военни формации.

ЮГОСЛАВИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ 
ЩАСТЛИВА СТРАНА САМО АКО В 

НЕЯ ЖИВЕЯТ НАРОДИ, КОИТО 
ИСКАТ ТОВА

ф Актуалното положение в Югославия в "следвоенните” дни 
не може да се дефинира другояче, освен като - ни война, ни мир. 
Словения не изпълнява последователно задълженията си от 
договора с представителите на Европейската икономическа 
общност, хърватските редарственици от време на време атакуват 
сръбските села в Славения. Но тези, малко по-спокойни дни ни 
дават възможност да обмислим задълбочено върху последиците 
от скорашните драматични събития и да опознаем най- 
съществените факти, от които зависи по- нататъшното развитие 
на обстановката у нас.

АТ.

В ТОЗИ 
БРОЙ:

Ф Военното стълкновение в Словения окончателно показа, че 
Югославия вече не може да остане единна държава в сегашните 
си граници. При толкова силно антиюгославство и сърбофобия у 
словенците Словения ие може и не трябва да остане в общата 
държава на югославските народи и народности, които и занапред 
искат да живеят заедно. Затова е необходимо час по-скоро да 
започне процедура, в рамките на която трябва да се извърши 
делба със словенците.

За да запазим мира за утрешния, пък 
и за днешния ден, е необходимо да 
бъдем готови за отбрана на мира,

ВЕЛКО КАДИЕВИЧ:
ТЕЧЕ

ПЯТ ЕТАЦ НА 
РАЗБИВАНЕТО

Ф Гордиевият възел на югославската криза е в Хърватско. 
Закърмените (ие по-малко от словенците) с антиюгославство и 
сърбофобия хървати също са "загубени” за бъдещета ни обща 
държава и не трябва да ги спираме. Впрочем, и те, както и словен
ците, имат право на самоопределение и отцепление, но основен 
проблем (в това е и трагедията на Югославия) е как да бъдат 
разделени от сърбите иа смесените по национален състав 
територии. Ако вече са решили да живеят самостоятелно, 
хърватите трябва непременно да признаят правото на сърбите в 
Хърватско да живеят заедно с останалия сръбски народ в една 
държава. Тогава би могло да се намери някакво разумно решение. 
Те обаче се запънали да "понесат” цялата територия иа днешна 
Република Хърватско и в унисон с това определение вършат те 
над сърбите, за да "очистят” бъдещета си "самостоятелн 
държава. Напоследък хърватското ръководство си служи с една 
провидна тактика: с перманентни нападения иа сръбското 
население цели да принуди Сърбия на въоръжено ангажиране в 
Хърватско, за да защити живеещите там сърби. Тогава, според 
тази тактика, вината би паднала на Сърбия, а хърватите би могли 
да измъкнат полза от неизбежната международна намеса.

ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ НА

ЮГОСЛАВИЯ
стр.2

ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА В

ТЕЖКО Е 
РАНЕН 

ВОЙНИК ОТ

Именно затова, имайки предвид воен
ните заплахи, които надвиснаха над 
нашата страна, смятам, че Югославската 
народна армия трябва да се намира на

рор
на”

стр.З
НОВО САМООБЛАГАНЕ В

Ф Затова Европа, ако наистина иска да помогне иа всички югос
лавски народи, енергично и конкретно трябва да се ангажира в 
развързваието иа възела в Хърватска Доколкото изостане такова 
ангажиране иа Европа, в Хърватско, а след това и в Босна и Хер
цеговина, следователно и в цяла Югославия, ще избухне 
катастрофална война с несъблюдаеми последствия за целия наш 
континент и света. Органите иа Сърбия и съюзните органи час 
по- скоро трябва да представят иа евронейскип фактори цялата 
сериозност на тази истина, понеже от досегашния ангажимент на 
Европа е ясно, че тя недостатъчно разбира същността иа югос
лавската криза и ие се съобразява с безграничните възможности 
иа нашите глупости.

РЕФЕРЕНДУМЪТ 
УСПЯ стр.4

ОФИЦИАЛНИ ДАННИ ЗА 
съюзниГ ПРИЧИНИ' НИТ° 6 ТЯ Д°бЪР БОСИЛЕГРАДтОБЩИНА "

ЖИЛИЩА 
„МНОГО”, 

ДОМАКИНСТВА 
МАЛКО стр.6

Не се боим от борба, но ще водим 
само онази борба, която е от полза за 
народа и отечеството. Но преди да бъдем 
принудени на борба, ще се застъпваме за 
мир и ще направим всичко той да бъде 
запазен.”

НЕОБХОДИМА Е ГОТОВНОСТ ЗА 
ОТБРАНА ИА МИРА И СРЪБСКИТЕ 

ИНТЕРЕСИ
К.Г.

Затова всички, които възнамеряват да



• АКТУАЛНОактуално •
ИЛ СФРЮКОМЛИДУВЛИВ ИЛ ВЪОРЪЖЕНИТЕ сили

ТЕЧЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ЕТАП НА ДНИ ИЛ Г.РИОНИ

РАЗВРЪЗКА ПОД 

КОНТРОЛ
|даюайа8Я»яв«Ш8
НИТО*^СиСК^ЛЙГГА АРМИЯТА ДА СЕ ЗАТВОРИ В 
КАЗАРМИТЕ, НИТО ДА ПРЕВЗЕМЕ ВЛАСТТА

същата (или по-голяма) 
цена за жсртпувансто на 
Югославия, така както 

НА своевременно платиха 
жертвувайки Судститс и

гамоюгосЯге ЖдаЖдаЖй 

пРРЛСЕДАТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ИМА ПЪЛНИкйЕжаввгвкждаажиет;?;
ОСТ ЩЕСТ^ВАНЕГО НА ТАЖ ДЕЮДАРАПИЯ^ОНТРОЛ 
НАД МЙШВ ИМА СЛОВЕНЕШКАТА ПОЛИЦИЯ, 
ПО 1Ю СЪЮЗНИ ПРЕДПИСАНИЯ

БЕЛГРАД, СЪБОТА 6 
ЮЛИ 1991 Г.

"ГРАЖДАНИ 
ЮГОСЛАВИЯ,

ВИЕ КОИТО СТЕ ВЪВ Чехословакия. Вярвам, че 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА това бързо ще видят и 
ЮГОСЛАВИЯ ръководствата на онези

„ ’ „ страни, които още не
Тече закюочителният забелязват една такава опас-

етап на разбиването на м_
сегашната югославска 
държава. Идеята на 
югославянството, с която ЗА
осъществихме всички свои 
победи и осигурихме 
повече десетлетен мир - е от
подложена жа жестоки обществената криза актив- 
удари.'Надделяването на н0 участвуваше в из- 
националистическите кон- намирането на пътища за 
цепти и интереси, започна нейното преодоляване, 
още от далечната 1962 Непрестанно търсехме да се 
година. Затова сега беснеят пресече пътят на страната 
шовинизъм и междуна- към пропаст, хаоса, 
ционални делби. междунациона.!

С Конституцията от 1974 верската война. $а 
година останахме без се за демократично реша- 
съюзна държава. Според ване на югославската криза 
него, Югославия може да и за цялостна реформа на 
руши който си иска и това държавата, стопанството и 
по конституционен начин, обществото. Винаги изтък- 
а с конституционни сред- вахме, че е неотчуждимо 
ства не може да бъде право на всеки народ 
осуетен. Това бе своеобраз- самостоятелно да определя 
на курдисана бомба за раз- своя път, но че това ще 
биването на федеративната трябва, в интерес на всички 

заедно и на всеки народ от- 
Плащаме прекадено делно, да се реализира с 

висока цена на многоб- договор, по мирен начин, 
ройните заблуждения и Предупре-ждавахме, че 
крупните грешки. Нито в промяната на системата по 
икономиката, нито в метода - кой как си ще, с 
политиката не следехме политиката на свършен акт 
промените, които налагаше и с едностранчиви 
съвременното обществено постъпки - води страната 
развитие. към хаоса на гражданска

война.

ност.
АРМИЯТА СЕ БОРЕШЕ 

ДЕМОКРАТИЧНИ На 7 т.м. на Бриони е това Решение ще се 
приета Декларация за сътрудничи с между- 
мирно решаване на югос- народния Червен кръст, 
лавската криза с два анекса. Всички страни са се 
Декларацията приеха съгласили следните прин- 
всички югославски ципи докрай да се спазват за 
участници в преговорите и да се осигурри ирно 
министрите на външните решение: 
работи из Холандия, лавските народи могат да 
Люксембург и Португалия - решават за собствената си 
Ван ден Брук, Жак Пое и съдба. Преговорите трябва 
Жоао Пиниера. да започнат веднага, но не

Целта на мисията на по-късно от 1 август 1991 
министерската тройка бе да
сьздадат съответни условия председателство тряова да 
за мирни преговори между пълни пълномощия н 
всички страни. Всички да играе своята 
страни са приели политическа и консти- 
декларацията на Европе- туционна 
йската общност и нейните отношение на съюзните 
държави- членки от 5 юли въоръжени сили. - Всички 
1991 и потвърдиха своето ^Рани 4>ябва ла въздържат 
задължение“ че пред- от каквито едностранчиви 
ложенията на Европейската 4>ачхи, а особено от всички 
общност от 30 юни 1991 насилствени акции, 
цялостно ще се реализират 
за да се прекъсне огъня и 
създадат възможности за 
преговори за бъдещето на 
Югославия. Във връзка с 
тези предложения, по
нататъшните модалитети са

РЕШЕНИЯ
Армейското ръководство 

самото начало на

рушителите на 
даваше
безпрепятствено

Други упорито търсят провеждат своите планове в 
Армията да поеме ролята на 
решаващ обществен арб
итър, да събори ръковод
ствата и превземе властта в Армията не е направила на 
страната.

Ние от началото 
знаехме, че и двете 
споменати алтернативи 
неминуемо водят към 
същия край.

Ако Армията бе се зат
ворила в
пламъкът на междунаци- на 
оналните 
конфликти вече 
обхванал значителна част 
от страната. Югославия 
неизбежно би се разпадала 
по най- драматичен 
възможен начин.

Нито превзимането на 
влас1та не беше в предвид.
Вътрешната криза във всяка 
страна, а така и в 
Югославия, не може трайно 
да се реши с употребата на 
войска, но единствено с 
политически средства.

Затова в осигуряването 
на мира и в създаването на 
условия за демократична 
трансформация на общес
твото ние се определихме за 
осторжно ангажиране на 
поделенията в кризисните 
огн!ш*а и за последовател
но зачитане на Консти
туцията и законите. За жал, 
освен вербална, друга 
подкрепа в това нямахме.

Показа се, че почти 
всички съюзни органи не са 
зрели за тежестта и сериоз
ността на обстановката, в 
която се намира Югославия.
Това се отнася и за тяхната 
способност в осъщест
вяването на политиката на 
отбраната на страната и 
задълженията към въоръ
жените сили. С приемането 
на закъснели и недоречени 
решения, натрупваха се 
проблеми които в зачатъка 
можеха относително лесно 
да бъдат решени. Така и 
решението за разоръжаване 
на паравоенните формации, 
за новобранците и 
Териториалната отбрана, 
биваха предварително 
осъждани на неуспех.

ЗАКЪСНЯЛО 
НЕДОРЕЧЕНО

разпадането на страната и 
кървавите пирове. Само югос-възможност

да

дело.
лната и Никога и нищо досегастъпвахме

своя ръка, вън от рамките на 
конституционните 
пълномощия и решенията 
на компетентните съюзни 
институции. Частите на 
ЮНА и в Словения са роля по
ангажирани според своите 
конституционни 

казармите, задължения в запазването 
интегритета 

въоръжени Югославия и въз основа на 
би Заключенията на Съюзния 

съвет на Скупщината на 
СФРЮ и Решението на 
Съюзния изпълнителен 
съвет.

надържава.

Когато се касае за ЕО и 
нейните членки те ще 
окажат помощ в из- 
намиране на мирни и по- 
трайни решения за 
сегашната криза, при ус
ловие строго да се спазват 

посочените

НАЩАБЪТ 
ВЪРХОВНОТО КОМАН- 
ДУВАНЕ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ 
СЪОТВЕТНИ РЕШЕНИЯ горупредвидени в Анекс I.

НА МИТНИЦИТЕ ДА СЕ 
ПРИЛАГАТ СЪЮЗНИ 
ПРЕДПИСАНИЯ

В този анекс са подчер
тани няколко неща. 
Контролът на граничните 
преходи ще превземе 
полицията на Словения, но 
ще действува съгласно 
съюзните предписания. 
Митото ще бъде съюзен 
приход и ще го обезпечават 
словенешки митничари. 
Когато се касае за контрола 
на въздушния транспорт 
според този анекс 
съществува само един 
контрол върху въздушния 
транспорт за цяла 
Югославия. Целокупния 
домашен и международен 
въздушен транспорт през 
Югославия ще контролира 
и гарантира сигурност ком
петентен съюзен орган. На 
границите ще се установи 
ситуацията от преди 25 юни 
1991 и трябва да се извърши 
деблокада на всички 
единици и обекти на ЮНА. 
Налага се безусловно да се

на вЖК Няколко пъти, когато 
система е подстъквано и ус- положението драматично 
корено с действуването на ескалираше, 
някои чужди страни. Ан- повишавана 6о 
тиюгославските сили в ност на частите на ЮНА. С 

това допринясахме за 
времнно успокояване на 
напрежението. Повече от 
това не можахме да 
направим.

задължения.
ПОД КОНТРОЛ

Председателството на 
СФРЮ оня ден прие 
съответни заключения във 
връзка с обстановката в 
Словения. ЮНА всички 
искания, които зависеха от 
нея, е изпълнила. Тъй като 
ръководството на Словения 
порицава заключенията на 
Председателството 
нападенията 
армейците продължават, 
Щабът на Върховното 
командуване според това на 
Председателството на 
СФРЮ ще предложи 
съответни решения.

В този момент най- 
важно е колкото е възможно 
по-бързо да се стигне до 
политически договор и 
трансформацията 
Югославия да се извърши 
по мирен начин, без нова 
кръв. Формирани са силни
национални войски и фор
мират се нови, които всеки 
момент са готови да грабнат 
ножове и оръжие. Основ
ната задача на ЮНА е да не 
позволи това, ползувайки се 
и с изкуството в Словения. 
Затова не е достатъчен 
мирновременния състав, 
така че бе необходима 
мобилизация на част от 
единиците.

биваше Тази помощ може да 
бъде във вид на контрол в 
подобряване 
преговорите, експертизи за 
делови групи, които ще 
формират 
ованите страни, а това 
между другото включва 
правови въпроси, въпроси 
отнасящи се до човешките 
права, включавайки Я 
правата на националните 
малцинства, икономическа 
и търговски въпросиЯ 
въпроси за сигурността. С 
оглед приетите решения I 
Прага в рамките на КЕБС, т 
са се договорили възможн 
по-рано да се изпрати миси 
за контрол, която да ока*
помощ в стабилизирането
прекъсването на огъня и Я 
контролира реализиране? 
на останалите елементи 0 
споразумението, постя* 
нато между югославски* 
страни с помош * 
Европейската обШН°*

евата готов-
на

страната не биха и били 
толкова смели и агресивни 
без силната външна 
подкрепа. И във войната 
само под крилото на 
окупаторите представл
яваха някаква сила. Това страната нашите поделения 

вече с месеци са вън от

заинтерес-
и

срещуВ някои части на

което по-рано не успяваха 
да постигнат с война отдел- казармите в неблагодарната 
ни страни сега реализират роля да разделят стълк- 
чрез своите марионети новените страни. Макар че 
откривайки им лъжливи без тяхното присъствие 
надежди и с всевъзможно сигурно би имало кръв до 

колене, ангажирането на 
поделенията на ЮНА

подмитяване.
Известно е, че възкр

есяването на старите им
перии ще бъде само първата 
крачка в по-нататъшната им 
експанзия. Европа и светьт се затвори в казармите и от 
биха могли да платят там спокойно да наблюдава

постоянно е подложено на 
различни осъди. на

Едни търсят Армията да

Ръководство на Словения, което преди няколко години първо 
започна с разбиването на Югославия, поведе същинска война против 
Югославската народна армия. Военната цел на словенското 
ръководство беше не само дефинитивно откъсване на Словения, но 
и напълно затриване на Югославия от политическата :
С постоянни лъжи и измами подмолно започна 
ликвидация и злепоставяне на армейците и членовете 
семейства. Питаме се'за чия сметка се прави това!?!

Макар че ръководството на въръжените формации на Република 
Словения се отнасяха към ЮНА като към окупаторска войска, ние 
към народа в Словения просто не можахме да се отнасяме така. 
Поради това главните сили на ЮНА, авияцията, ракетните части, 
артилерията, бронирано-механизираните и други поделения не бяха 
активирани по адекватен начин. Това нещо те по най-свиреп начин 

употребиха. Потребен бе само един ден за нашето ма. 
решително ангажиране 
злоупотребиха.

кар 
а б

та на света, 
талпата 
техните

Насоки за тази

ЮНАГв ^казармите да *се -Д^ани в Анекс II. 
премахнат всички барикади Всички югослав 
на пътищата, да се върнат страни поздравяват пр^ 
всички средства и тигането на мисията, * 
съоръжения на ЮНА. Ще се пристигна на 9 т.м. и по^, 
деактивират единиците на задължение да и 
териториалната отбрана и подкрепа, да й 
ще се върнат на началните пълна защита и да и 1 
си позиции. Всички тези тират свободно Д811#*. 
мерки - казва се в анекса, При това всички с1^ 
трябва да постъпят в сила са се съгласили. 1 
възможно по-рано, а най- защитата на малнИ ^ 
1п>сно до 24 часа на 8 юли. еното население е 0 ^ 
На края в анекса се казва, че Нено значение за Л. 
всички арестувани лица по изход на преговори

вражеските също така са потвърЛ'^
действия от 25 юни трябва в ХОВа отношение и „ 
възможно пограно да се ще спазват 
®'“б°дя0г> а най-касно до 24 задължения, преД»$,. 
часа на 8 юли. Във връзка с международното пр

*БРАТСТВО •

РУ
на мисия

На задачата
осигуряване на мира ЮНА 

И укрепва своите редици и 
повишава боевата готов- 

Вместо застъпване за ност. Върху тази задача ние 
последователно прилагане Ще се ангажираме мак- 
на единствено реалните симално. Очакваме подк- 
средства за ефикасно репа от всички патриот- 
провеждане на решенията, ически сили и осуетяване 
упорито се наблягаше само на всички онези, които се 
върху дълготрайни и ялови правят сметки, изхождайки

тесногърдите, 
поставяане на условия. Това националистическите или 
на Армията връзваше партийните интереса, 
ръцете в провеждането на МИР, А НЕ ВОЙНА в 
поставените задачи и я ОБЩ ИНТЕРЕС Р на 
компрометираше, а на ВСИЧКИ"

по
зло лко по

пък те да молят за примирие, което отново

Признавам че ни изненадиха така безочните и разбойничнически 
нападения. Изненадани сме и от широчината на извършените 
предателства. Това е нашата грешка.

Щабът на Върховното 
и изведе операция, с която

командуване 
Словения би

изобщо бихме правили това. Защо в Словения та гинат войници и 
командири от други
и окупатори? Ние не сме и за това за гинат словенците, 
не желаят да живеят в Югославия. Дали е това наша гр 
е - нека прецени обществеността

Войната която ни е натрапена отнесе и човешки животи. Аз и
изказвам 

ратята и

можеше лесно да подготви 
паднала на колене. Но, защо

националности, ако за словенците са чужденци 
, макар че те 
ешка или не

време напреговори, с погаждания и от

прекланям пред паметта на загиналите другари и 
>лбоко съболезнование на майките, бащите, бсега се 

най- дъсестрите, на роднините и приятелите.

СТРАНИЦА 2



п0 ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА В СЛОВЕНИЯ

ОТ ЧЕСГВУВАНЕТО НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
БОСИЛЕГРАДТЕЖКО Е РАНЕН ВОЙНИК ОТ 

ДИМИТРОВГРАД НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА 

ИЗКРИВЯВА ИСТОРИЯТА
В ангажиране на непос- ьолница 

защита на югос- 
граница на

извън опасностРпоб ЖИВОТ П^ЛИ’ ° ВСИЧКИ ВОЙНИЦИ от 
обаче ще остане доживотен Димитровград е осъществен 
инвалид контакт, освен с Миле Саз-

V- ' дов- като пленник се е
както ни осведомиха в завърнал и Перица Геор- 

Секретариата за народна гиев, който е пленен от

в
редствена 
лавската
територията на репубклика 
Словения на граничния 

Шентил, тежко епункт
ранен взводният командир
Владипа Николов Велков от отбрана в Димитровград, териториалните на 
Димитровград, роден през освен Владица засега няма ^ловения във Випава. В 
1971 година. Пострадал е от сведения за друг ранен или '-екретариата изтъкват, че 
граната, изстреляна от танк. пострадал войник от от Словения 
Сега се намира в градската Димитровградско. До петък, полУчават сведения, които

се търсят.

уЬЮКЕСТ^ОТО ПО ПОВОД 4 ЮЛИ - ДЕНЯ НА Гражданите на
гтптд .ГОВОРИ МИТАР Търговище и Босилеград се
СТОИЛКОВД^ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ТЪРГОВИЩЕ, гоРдеят с миналото си и с 
А НА ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД 7 ЮЛИ ДЕНЯТНА пРиноса, който са дали в 
ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ НА КИН-СТАН СТОЯН ЕВ- съвместната борба срещу 
ТИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ общия враг за ос- 
ПО ЧЕСТВУВАНЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА НА вобождението на страната. 
ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ. ОТ ТЪРЖЕСТВОТО НА Този паметник, който е 
БУКОВ РИД БЕ ИЗПРАТЕНО ПРИВЕТСТВЕНО ПИСМО изграден в чест на 
ДО СКУПЩИНАТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА загиналите бойци в бор- 
СЪРБИЯ. бата, която е водена на този

ден преди 47 години ще ос
тане да свидетелствува на 
младите поколения, че 
историята не може да се 
изкривява и фалшифицира, 

| както мислят отделни ис- 
| торици и военни теоретици 
1 в България и съседна 

Затова

главно се

А.Т.

СЛОВЕНИЯ ЕГРАДСКА °БЩИНА СЛВД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СТЪЛКНОВЕНИЯ В | 1

Ща
ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ

Населението в Босилеградска община е огорчено на постъпките на властите 
в Словения и Хърватско, които с едностранчивите си решения искат да се 
отцепят от Югославия. Загрижени са от нарастващия национализъм и фашизъм 
в тези две, засега все още югославски републики. Чашата горчивина се препълни 
след въоръжените стълкновения в Словения и с узнаването за предателството в 
редовете на Югославската народна армия от страна на офицери от словенска 
националност и направените пропуски в югославския държавен връх. Хора се 
срещат, приказват, тълкуват и изказват недоверие и недоволство от онези които 
са стреляли срещу ЮНА. Недоволството е още по-голямо ако се има предвид, 
че населението в тази крайгранична община е неразривно свързано с ЮНА.

Населенето в общината изразява голямо недоволствие от досегашното 
"братство и единство” и от словенския връх и словенешките териториални 
единици, които и след провъзгласеното примирие стреляли в ЮНА. В тази 
"мирна” обстановка са пленени и седем войника на ЮНА от Босилеградска 
община, които военната си повинност са отбивали в Словения: Сладжан Апос
толов от Райчиловци, Горан Тодоров от Милевци, Славко Стаменов от ГЛожие, 
Сладжан Димитров от Босилеград, Александър Трайков от Мусул, Владимир 
Генов от Долна Любата и Слободан Петков от Ярешник. Всички те пристигнаха 
в домовете си и чакат да се завърнат в редовете на ЮНА. От тази община няма 
войници, които да са наранени или загинали.

■Ш т■М ГчШ'
Албания.

50-чествуването на 
годишнината от въстанието 
в Сърбия и началото на 
НОБ е момент да се каже ис
тината за Народноос- 
вободителната борба и 
революция, в която най- 
голям принос е дал 
сърбският народ, и никой 

право
злоупотребява 
омаловажава това.

,Л

|
даняма
и

СЛАВЕТазгодишните юлски откри 
празници, 4 юли - Ден на АНДЖЕЛКОВИЧ, секретар 
боеца и 7 юли - Ден на На Общинската
въстанието в Сърбия, в организация на Съюза на 
Босилеградска община бойците в Търговище,-а 
преминаха под знака на 47- след това съвместна 
годишнината от борбата на делегация на двете общини 
Църноок и Буков рид, на положи венец и свежи 
сдружените партизански цветя и почетоха паметта на Хърватско за отцепление от 
отряди срещу фашистките загиналите патриоти. След Югославия, а след това 
злодеи и 50- годишнината това за значението на тази ЖКВОИН ДЖОРДЖЕВИЧ 
от въстанието в Сърбия и историческа дата, говори прочете приветственото 
Народоосвободителна борба председателят на ПИСМо, което
в Югославия. Изпълнителния съвет на тържеството бе изпратено

По повод 4 юли-Деня на Общинската скупщина в д0 скупщината 
боеца, централното Търговище, МИ1 Аг председателя на република 
тържество се проведе на СТОИЛКОВИЧ. След като Сърбия, 
местността Буков рид, край подчерта, че и тази св®тла 
паметника на загиналите за Дата на историята, е УЖюен 
свободата бойци, където момент да си припомним ..а 
въпреки лошото време, се НОБ и за местността Бук 
състоя народен събор. Тук рид, където се е ковало 
пак се намериха заедно братството и единствот
младежи, бойци и граждани междУ«ДТ* Стоилкович 
от общините Босилеград и народности, Стоил 
Търговище. Тържеството добави:

В продължение на речта 
си Митар Стоилкович се 
спря и вър 
кризисна 
страната, като при това 
остро осъди безумното 
решение на Словения и

настоящатаХоУ6становка в

Измамата, която се случи и изявата на войнишката нечестност от страна на 
едно число словенци е под всяко човешко достойнство - може често да се чуе от 
тукашното население. Тя обаче е и предупреждение занапред: да не се мрази, 
но да не се забрави! от

В.Б.
и

•з-

ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В СЛОВЕНИЯ По повод 7 юли - Деня на 
въстанието в Сърбия, 
тържеството се проведе на 
местността
където преди 47 години 
сдружените партизански 
отряди извоюваха победа 
над българската окупацион
на войска. Тук, пред памет
ника, говори СТОЯН ЕВ- 

и ТИМОВ, председател на

Кин-стан,
има значително число войници представители на организацията 

на Червения кръст, на което е 
прието решение Червеният 
кръст и Щабът заедно с 
предприятия от общината да 
оказват помощ на гражданите, 

напуснат

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ЩАБА ПО ГРАЖДАНСКА 
ЗАЩИТА

от общината, а има и настанени 
на работа там.

Имайки всичко това предвид,Макар и далеч, събитията в 
Словения не остават без следа и Ща^ът по гражданска защита 

Димитровград
в

тържество. Изостана 
традиционният марш на младите общинския комитет по 
по следите на Царибродски пар- чествуване 
тизански отряд. И много други годишнината на въстанието 
неща, свързани с Деня на в Сърбия и член на борчес- 
въстанието ката организация ввъстанието. Босилеград. След това се

. Все пак Седми юли е оз- проведе футболна среща 
наменуван на Изворище. между младежи от село 
Делегация на бойците от Църнощица и 
Димитровградска община по Ярешник. И тук бе почетена 

паметта на загиналите пар
тизани и положен венец и 
свежи цветя, на вечния им 
дом.

проведев Димитровградска община, тъй 
като в тази част от Югославия разширено

принудени да 
с Словения и Хърватско. 

Доколкото бъде необходимо, ще 
бъдат създадени и условия за 
школуване на децата им.

Щабът
гражданите, че за по-близки 
сведения могат да питат в 
организацията на Червения 

Дим. плаки» войници от Бибушиипш. общик,кръст или по телефона 61-575, 
Словения. Това а Драган Лепоевнч от иф!.в ЮКТ0 И В Общинския Щаб ИЛИ ПО

Ж. издалото н. Юл. телефона 62-888. Сведения могат
? 2ЛГнмиюккл техни другаря, > след две седмици щесе да се получат И ПОСреДСТВОМ
обадязда съответно поделете в Сърбия, зя да си отбият докрай воал центьра м осведомяване ИЛИ ПО

телефона 61-985. Доколкото има 
заинтересовани да помогнат с 
пари, средствата могат да се 
заплатят на джиро-сметка на

ДИМИТРОВГРАДзаседание
50-наСАМО 

ВЕНЦИ И 

ЦВЕТЯ
ДВАМА СЕ ЗАВЪРНАХА 

ОТ СЛОВЕНИЯ
осведомява

селог.

„ _ пплпгаши1,Тр този повод е положила венци и

ознаменувания на 7 юли Деня ^^Л^ибродск^.а^ 
на въстанието в република ^ к ^ ^ г
Сърбия, тази година дата от 

на Сърбия и 
е оз-

тизански отряд. мл.
АТ.

историята

НЯКГн* ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА БОЕЦА 
танаха рейсойете с трудещи се 
от предприятията до местността 
Изворище, недалеч от село 
Сенокос, където всяка година се 
организираше централно

ната повинност.
В Бабушница не разполагат с пълни сведения ощ 

войници има от този край в Словения, макар че пол жител 
за някои, конто са останали там.

Инак и и Баушнишк. Червения кръст 62802-678-341, с
:=“яяСмЛЮг^ - Д .рмия, които тям беше предназначение "за солидарната 
инцкпеиа да границите на Югославия. ^ ^ акция” ^

ДА НАДДЕЛЕЕ РАЗУМЪТ
да» «у»™» —

страна тРя6вв Дван“®ел това няма да прости на тези,------------йГлГГК.™..
АлмгнГ™ —г”КОМУНАЛАЦ «А прибиране на реколтата. Планът е разпратен до всички местни ката оргп, “’яЦ “Й11ш,,а гордо, с чист образ пред своя

ПОПРАВИТЕЛЕН - ДО
ХХЧУХХХ лхкжл хязо ^ на сесията на скупщината строго да к прдарм” комбайни нателната плоча на сградата на пшпи и отлича постиженията на

■ЕСЕНТА „. «и- Е—™:
-=гг: да^дяц!

Обшянскат^оргмнпация на Социалистическата партия в Сърбия^а година се очакват добри добиви от зърненит у УР ЧИСЛ0, сепаратизмът и При полагане на венци на
Рново местно самооблагане, е което да се МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ - НЕОБХОДИМОСТ Дмшизмът оличен в имената на възспомецателната плоча и

комунално- битови въпроси, като: строеж и . преди няколко месеца Общинският отбор на Социолистическата фачан и Туджман коварно се Цветя на бюста на Васил Иванов-
“бдяяане „ подобни. делег»тите сдед „арЖърбия “ 5ГЙК? КК1," "Окоай бойците присъс

Комуиали ........„ово местно самооол р--------- ----------- --------даие на сЪстава на ЮНА, продължи твуваха ц1 представители на
Йеленков. ЮНА обаче показа, че

Съюза на комунистите-движение 
за Югославия, както и ученици 
от двете училища.

възвеждаме на

беше създадена седемчленна работна група, 
л о т.пг по ад септември да изготви проекте 

а въвеждай
ъщо така, че това с единственият 

1И общини, по- 
обл

всичко в около 15 местни общности
обществено предприятие до есента даоъдпори дадена^от страна на 
•Драви крака. Инициатива за такова решятее ааяе" подробно е 
"Кояуиалац” където на събрание “„Х^ямни съоУ^ии мерки 
об-зъдено положението в колектива и наоели шанс.
за преодоляването му. Затова им беще даден оше един шап 

М» г,ки ЗА УСПЕШНО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА Г 
Поради лошия опит от пРРД™'н,гге няколко> години га.връзка 

?^Ж^.в«”н.&Им°ероприяУтия, които да сномог-

остава вярна на своите прин
ципи и не стреля в народа Тя все 
още е наша, въпреки 
предателството в нейните 
редове. Тя не е победена и тя ще

на която 
проектопрограма 
пето на местно

?и|у€^обГоГимГд^кСумснтнРИз

^ш"шпиГ'Гщщ,Г&ктои. 
бързо да разрешава немалкото комунат

АТ.итс съсед! 
игопн про

ДР>ГИ
лно-б еми.

М.А.
3 СТРАНИЦА
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(й) ИЛ босилегрлдска община СА НЕЕОБХОДИМИ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОГРАМИ и
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

."II КФ”
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, 
ИНЖЕНЕРИНГ С МАРКЕТИНГ • НИШ НЯМА РАБОТА ЗА 

СТРОИТЕЛИТЕШЕГ ОЕМЕПАи В02Е ММКОУЮА 0 
10000 N13 У1Ю031>У1А 

ТЕ1. 018/40-130, 49-008, РАХ, 494)04 
НАС1Ш 02900-001-10028 N1$ 80К21ЯО

СЛЦЗТУОЮ РЯЕШгЕЙЕ 2А ТТЮОУ*4и, НА2УО) I МАНКЕТ940 5А РО.

В СТОПАНСТВОТО НЯМА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ да
ПРОГРАМИ, КОИТО МОГАТ ДА ДАДАТ ПО-ЗНАЧИТЕЛЕН Мра™ кРака 
ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА. ЗА ЕДНО ЧИСЛО НЯМА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОГРАМИ, КОИТО ЗЕЛЕН СИГНАЛ ПОЛУЧИХА ОТ "ВСИЧКИ ГГЬТИЩА 
СУБЕКТИ” НЯМА ДОСТАТЪЧНО РАЗБИРАТЕЛСТВО В За ИЗГраждаяе иа селски и 
РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО к,ахленски пътища, за 
НА ИКОНОМИЧЕСКИ ^ОСТАН^ИТЕ КРАИЩА-ТОЙ ДЪЛГО канализация и водоснабдяване 
ВРЕМЕ НЕ РАЗИСКВА ПО ТЯХ, А НА (СРАЯНОСИШШТЕ НА Средства Се обезпечават чрез 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА ОСВЕДОМЯВА, ЧЕНЕ МОЖЕ ДА ИМ ^ с стл гого самооблагане 
ОКАЖЕ ФИНАНСОВА ПОМОЩ. БЕЗ ТАКАВА ПОМОЩ 
ОБЩИНАТА ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА

застанат на по-

КАК МОГАТ ДА 

СЪТРУДНИЧАТ 

ЧАСТНИТЕ 

СОБСТВЕНИЦИ

л

I и в това
отношение се постигат значи
телни резултат Наистина, има 
и забележки от страна на някои 
местни общности, които казват 
че повече едни и същи ползуват 
средствата от самооблагането и 
че изпълнителите на работата 
трябва да са по-действени. В този 
смисъл пропуските трябва да се 
премахнат - съгласен е и' 
председателят на ИС.

Неблагоприятните процеси в 
страната не отминаха и 
Босилсградска община. Даже, те 
тук станаха още по-изразителни 
понеже общината е всред крайно 
изостаналите в републиката. 
Стопанството в общината е низ-

Редом с обществените предприятия ”Нсф” развива сътрудничество и с частните 
собственици,'относно притежатели на частни магазини. Особени резултати в тази насока 
са постигнати със собственици на магазини в околността на Враня.

Именно, достатъчно е един собственик да изяви желание да се свърже с ”Нсф”, като 
при това предложи обзаведен магазин (делови помещения и необходимото вътре оборуд
ване) и ”Нсф” го приема на постоянна работа. Едновременно поема задължението да 
го снабдява с всички видове стоки, относно със стоките, за които е заинтересуван, а го 
плаща с определен процент срещу продадената стока.

Да посочим, че един такъв собственик средно месечно заработва от 8 до 12 хиляди 
динара. При това получава възмездие за топло ядене, превоз н други облаги, произ
тичащи от Закона за трудовите отношения.
”НЕФ” - ТЪРСЕН ПАРТНЬОР

•В заключение:
•”НЕФ” е търсен партньор, понеже снабдява потребителите по твърде достъпни цени 

с всички видове стоки.
•”НЕФ” осигурява разплащане между длъжници чрез компенсация.
•”НЕФ” в инжинеринга и маркетинга внедрява масово производство и процесна 

индустрия.
•Посредством ”НЕФ” редица фирми значително подобряват своята платежоспособ-

4С1
коакумулативно, а неплатежн- 
оспосооността му всекидневно 
се влошава. В повечето 
стопански предприятия и колек
тиви в извънстопанските 
дейности заплатите пристигат 
със закъснение, а почти всеки 

работник

Няма обаче средства за 
изграждане на регионалните 
пътища в общината. Въз основа 
крайграничния критерий от 
Републиканския фоцд за пътища 

^яШВШ общината тази година получи 
само 3 391 000 динара! Въз ос
нова на икономическата изос- 
таналост общината от тоя фонд 
не получи нито динар. А търсила 
е по двете основи да й се отпус
нат 34 милиона динара. В какво 
положение се намират регионал
ните пътища в общината без 
които тя не може да се развива 
потвърждава и факта, че тук има 
120 км пътища с този статус от 
които само 30 с лоша асфалтова 
настилка.

.

.■
вчетвърти 

стопанството получава загаран- 
тиран личен доход (пак със 
закъснение). По-значителен 
принос в развитието засега не 
дава и частния сектор, по-точно 
така нареченото дребно 
стопанство. В тази област се 
откриват само магазини и 
кафенета и по някоя работил
ница за услужна дейност. В 
списъка на онези които търсят 
работа се намират имената на 
към 1300 души.

• ••

Сотир Сотиров
извърши обзавеждане и да 
открие изкупвателните си стан
ции за селскостопански 
излишък в ГЛисина и ГЛюбата. 
Фондът и "Агробанка” отпус
наха средства за довършаване на 
ветеринарната станция в 
Д.Тлъмино - обектът е сложен

ност.
•Закупените стоки ”НЕФ” продава срещу значителни отстъпки и с всевъзможни 

намаления.
•За стоките с трайна употреба ”НЕФ” дава максимален гаранционен срок и широк 

спектър на сервизно обслужване.
•За производителите ”НЕФ” е солидан пряк и косвен пласьор на тяхната продукция.
•За търговските магазини ”НЕФ” е снабдител с най-различни стоки за широко 

потребление.

под покрив - но под въпрос е 
НОВИ дали ще бъдат достатъчни 

същият да бъде открит до края 
на годината.

НОВИ 
ЛИНИИ

Сотир Сотиров оповести 
още две новини из областта на 
инфраструктурата, от които ед
ната може да радва, а другата да 
служи за предупреждение. 
Първата е, че след няколко 
месеца телефонната централа в 
босилеградската Поща ще се 
увеличи с още 600 нови телефон
ни номера, че до началото на 
септември щ& се пусне в 
действие радио-релейната 
телефонна мрежа от Босилеград 
- Враня, с която ще се подобрят

ТЕЛЕФОННИ”СТОП” ЗА 
ПРОГРАМИ!

- Общоизвестно е, че от 
кризата може да се излезне с
нови програми и с нови приятие изготви докуме-нтация 
капиталовложения. Но, когато за комплетно дообзавеждане на 

.ив.ОШ1 _с- 0О/4/: се касае за капиталовложенията работилницата си (дооб-
6104души,относноГ™Немгл“уТмиЖг " стопанството’ налага се Да “ свеждане започна миналата ду И, сно 05 на сто. ме са гласували 2842 подчертае че са под въпрос, година), както и за изграждане
души. Този сравнително голям брой негласували Програми има малко, но и за тях, на сервиз за технически контрол 
е поради настъпилите годишни почивки и особено за новите Републ- на возила. От такъв сервиз 
неприсъствието им по домовете. иканският фонд за Насърчаване общината има нужда но искът,

За новото самооблагане са гласували 4917 Развитието на икономически понеже е нов, във фонда не се 
души, 1071 са били против и 116 души са се изостаналите краища не отпуска решава - казва Сотиров 
въздържали от гласуване средства - казва Сотир Сотиров, Общественото предприятие

С оглед на резултатите - референдумът е 
твърде успешен и свидетелствува че г на |-'ощинската скупщина
димитровградчани (въпреки тежката иконом- че всеТ^е е^зв^тъв 
ическа криза, нередовни и намалени заплати и по- ™ “ 6ъаа статугаТл^нл К 
малки доходи в смействата) в решаването на Щ У Д статуса (Ф0НА банка 
комунално-битовите проблеми награда разчитат някаша ДРУга а“ниация) и 
на себе си, както и на помощта от обществото. “2<а.т сРедства за новищ програми. Затова от миналата

изгласуваното самооблагане дава възможност година досега - с изключение на 
темпът на строителството на канализация, улици цеха за конфекция 
и водопроводна мрежа да продължи с досегашния докомплектуване 
размах.

Ст.Н.

Ст.Н. - Автотранспортното пред-

НОВО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

РЕФЕРЕЦДУМЪТ
УСПЯ

В Димитровград е въведено ново самооблагане 
за период от пет години 1991-1996 година. 
Занапред ще се плащат 2 на сто върху личните 
доходи на заетите, занаятчиите и пенсионерите и 
10 на сто върху кадастралния приход на 
гражданите.

Резултатите от референдума са повече от 
добри: "за” въвеждане на самооблагането от общия 
брой на гласувалите са се изяснили 80,55

СЕГАШНИТЕ„„„ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В
БОСИЛЕГРАДСКАТА конфекция ще далат 
КОНКРЕТЕН ПРИНОС ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЧИСЛОТО НА 
НЕТРУДОУСТРОЕНИТЕ В ОБЩИНАТА СПОРЕД ПРЩЕНКИге В "ЦЬРВЕНА ЗВЕЗда- В^ййЯ 
КРАЯ НА 10ДИНАТА В ТОЗИ ЦЕХ РАБОТА ШЕ
МГГРПАНл0пк^?.гйи?) ДУШИ' 0ЧАКВА СЕ при ТОЗИ 
п\тшЦ Д* ЕЕДАТ ПРИЕТИ 30 ДО 40
НРПКм’Ликш^АД,й^0ДИ11АТА И ОСТАНАЛИТЕ 
птпЖЕ СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ЩЕ 
«АТ РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФОНД ЗА НЕРАЗ-. 
ВИТИЕ И РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

на сто.
Инак в списъците на гласоподавателите са

за чието 
с машини и

съоръжения са отпуснати 4 
милиона динара - в стопанството 
в общината не 
изграждането на нови или д•об
завеждането на съществуващите 
цехове, подчертава Сотиров.

В областта на стопанството 
има няколко програми, но не за 
всички е известно да ли се 
реализират. Без фонда сигурно 
не могат понеже босиле- 
градското стопанство няма сили 
за това, а и ‘'сдружаването на 
труд и средства” на предприятия 

среди с 
икономически изостаналите 
краища не става без негови 
средства. Сигурно е, че 
общественото предприятие 
Босилеград” ще построи три

произведствецо-изкупвателни
станции (в Рнбарци, дукат и 
Назърица). Средствата от Фонда 
не бяха толкова под въпрос 
колкото измененията в плана на 
обекта в Рибарци. Очаква се 
изграждането им да започне

ИЩ; “а доТаТ СЪЩ° 
да се направи армираната плоча, Д° КрЗЯ 13 Г0Дината
докато работите на моста за “ОЛЬОПродукт” ОТ Враня да 
Бачево започнаха на първи юли.

А.Т.

КОМУНАЛНО-БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО В започнаДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ФОНД ЗА

МОСТОВЕ - ЗА БАЧЕВО И 
В ЖЕЛЮША

"Бор” изготви инвестиционно- 
техническа документация за 
разширение и докомплектуване 
на производствената си 
програма. Според проектосмет
ката за тази програма са необ
ходими над 28 милиона динара. 
И тази програма е във Фонда, но 
съдбата й досега не е известна. 
Не е известно и дали той ще даде 
зелен сигнал на готвещата се от 

общественото 
"Изградня” 

програма за изграждане на обект 
за дробене на кварц и чакъл, и за 
производство на строителен 
материал от бетон и украсен 
камък. Според първите преценки 
за целта са необходими около 15 
милиона динара. Доколкото се
?еГиИппРрапТ ТеЗИ Д“° пР°гРами тези предприятия ("Бор” и
Изградня”) ще създадат

връзките и че понастоящем се 
прокарват телефонни линии за 
Милевци, Груинци, Паралово и 
Радичевци, които ще бъдат 
готови до септември. Според 
втората, трудности има с 
довършаването на електриф
ицирането на неелектрифи* 
цираните махали в няколко села 
Материал има почти за. всички 
селища казва Сотиров- 
Населението в тях трябва да и' 
копае дупките, да поои 
стълбовете и развлече жица ■ 
Целокупната професионал 
работа трябва да завър
"Електроразпределителното ^
Лесковац. Без единодействие 
населението и "Елсктрор* ? 
ределйтелното” проблемь* 
ще може да се реши и кр оТ 

той да се премахне

В момента на територията на река Нишава, между селата 
Димитровградска община се Градинъе и Бачево, и другия в 
строят два моста - единият на Желюша, на Желюшкия поток.

Мостът за Бачево е предвиден с проекта за регулацията на река
Желюша. Широк^т^и^дьлъг 

етра, с два носещи стъбла иармирано- бетонно плато 
. Мостът пък на Желюшкия 

“ИЗ опоток е много по-малък и няма 
■ особено значение за пътното 

■Н '10"анство в общината, въпреки че има значение за желюшани и 
хората от съседните на Желюша

21 м

от развитите

И двата моста ще 
допринесат движението на хората да се 
през моста за 
тук друг 
ните раб 
изпълнява 
предприятие 
Димитр 
динара.

страна на 
предприятиеулесни,

— Бачево, . 
мост няма. Ст 
оти и на двата моста 

стро 
”Гра 

1.3

особено 
тъй като

роител-
игелното 
дня” от 
милиона 

е тяхното
овград за 1,: 
Запланувано

Е Я така

време е 
дневен ред.Мост за Бачево

в.6
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ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРАЛЕЛНО С ПОСТР-аЕв;шА-
"КОШУНАПАЦ" ПОСТРОЕНА Е 

СЪВРЕМЕННА 

ПРЕЧИСТВА
ТЕЛНА 

СТАНЦИЯ

ДИМИТРОВГРАД

ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ОХРАНА НА ИЗВОРА 

”ИВКОВИ ВОДЕНИЦИ”
• РЕЗУЛТАТНИ МЕРКИ

сот?1^ЛБДЯВАНЕТ° НА димитровгрДадБиЯ!колните • СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО Й НА 
УПОТРЕБА ПРЕЗ АВГУСТ Т.Г. 
ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ СЕ 
ПОДОБРИ ЖИЗНЕНАТА 
СРЕЛА

допълнително ще водоснабдяват града и околните селища Слел 
епидемията на ентероколит през 1989 година, както и приекинето на 
проекта за санитарна защита на ”Ивкови воденици", положението 
коренно е изменено.

Една од биолагуните

Димитровгоал е межлм н0 може да се каже, че в Завода за защита на и таложни лагуни,
малобройните гпалоче» сравнително кратък период здравето - Отдел за черпаещ% станция за актив-
Република Сърбия и Успешн0 и изпълни, комунална хигиена в Ниш. на тиня, плаващ прелив,

Установени са три охрани (защитни) зони на този водоснаб- страната, които Обектът вече е готов, а обекта* констатират се лород”хлоцнаУи"изходна
дителен обект. В първата зона (самият обект и непосредствената му предприемат сериозни както се очаква, през август '/, ™Р
околност) са уредени. Втората (по-широка) зона предвижда преди мерки да запазят чиста жиз- т.г. трябва да бъде предаден ф к 1 и
всичко изместване на градското сметлище на "Козарица”. То нена среда С изграждането на употреба Все още не са 
представлява постоянна заплаха за замърсяване на подземните во 
така че трябва в най-скоро време да се изнамерят начини, средс 
и място за премахването му. Третата зона е най-широка и обхваща 
хигиена в околните селища.

на станция.
Построяванетопречистване, финансова из-

ди, на съвременна пречист- сумирани всички сметки года и икономичност на станцията е направено 
тва вателна станция в но вече е известно че този експлоатация, а също така и върху най-съвременни 

местността "Сьставъкът” се обект ще струва няколко голяма биологическа научни постижения и 
създават реални предпос- десетки милиона динара. ефикасност, което е твърде изчисления за колич- 

Засега се вършат редовни контроли. Водата се дезинфекцира тавки да се осъществи това хг важно за опазване на жиз- еството отпадъчни води и
както в извора, така и във водопровода. Понеже в момента има значиТеЛН0 начинание Какво представлява нената среда.” броя на населението до 2025
достатъчно вода (благодарение на постоянните валежи) изворът всъщност този обект? Може г_рп.а лтКепржк година. При това са взети
"Ивкови воденици” ще бъде приключен в оня момент, когато в града Комуналац” пое тази би най-добре ще бъде, ако следва да се оюележи, предВИД
се яви недостиг на вода. А това ще стане ако настъпи засух през юли отговорна задача и свобод- посочим, мнението на че пречиствателната отпадъчните води от
И“ГУСТ- тематана'Жгупа“ “ °Т

система съдържа следните ^^кГто к иа птша 
особености: ниско ™я» както и на туризма,
обременяване на биологи- ^ето е правил1» ^ 
че ската постъпка в ване на неприятния вон> с
ГрГоУмНеТливГиТпоренМна отГале^.ЗокГло^™м"

0бсР“а'Та Р™ висока степен на вижда и биохранна зона.

на

самоне

Отделен въпрос за водоснабдяването представлява дотраялат* 
водопроводна мережа, чието подменяне ще зависи от прилива нг 
средствата от нововъведеното местно самооблагане.

УРЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИТЕ 
ГРОБИЩА _ пречистяване, ниски раз

ходи по строителството, 
ниски разходи на енергия и предаване на употреба на 
експлоатация.

Следователно, след
Напоследък "Комуналац” полага особени сили и грижи да уреди 

градските гробища. Освен теленна ограда, прокарани са пътища 
(пътят до гробищата е асфалтиран), бетонирани пътеки и построени 
стълбища. Поправен е водопроводът и сега те са водоснабдени. 
Почистени са шубраците и разчистена определена площ за 
разширяване на гробищата. За поддържането им се грижат платени 
лица. В резултат на това е значително подобрение на общия им

пречиствателната станция, 
водите (по-специално на р. 
Нишава) ще текат чисти 
през територията 
общината и не ще бъде

Тази ”малка фабрика” за 
[ пречистване на отпадъч- 
: ните води има: входна 
I черпаеща станция, ав- 
1 томатична коса решетка, 
: кръжен пескоуловител, 

кръжен маслоуловител, 
мерен канал, агрегационни

на

застрашена жизнената 
среда.изглед

Разби Подготвиха;
Ст.Николов
Ал.Ташков

фа се, това е само едно добро начало. Има още редица 1 
които трябва да се разрешават. Плановете в тази насока са амби 
ни и доколкото се обезпечат средства гроб! 
още по-добре

неща, 
циоз-

ищата могат да се уредят Съвременното оборудване обезпечава висока 
степен пречистване на отпадъчните водиI

БОСИЛЕГРАДЛЮБИНКА РАДОВАНОВА, 
БОРИС ТОДОРОВ, ПРОКОПИ 
РАДОВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР 
МИТОВ. Следваха кратки 

___ _____ изявления на всеки

СРЕЩА НА АБШУРИЕНШ
припомняне за строгите, но 

/ЛТ1 А €\ПА 7ТТЛТТ А справедливи преподаватели, за
III | У / I I I 1/1 Г1П/Л по нататъшното школуване и

1 гА постиженията в живота. При
това не изоставаха и шегите. От 
лицата на всички се четеше

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПРЕ 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА

Райчиловци, за онези квар
тали където тяхното превоз
но средство не може да 
пристигне, а в града по 
улиците да постави съо
тветни кошнички.

Според програмата, 
съответни задължения имат

БОСИЛЕГРАД

Не веднаж досега сме пръво място гражданите,
„ " “хигиената в трудно ще успее в това. и другите предприятия
Босилеград и съседното му Изхождайки от този факт, които са по-големи 
село Райчиловци. а в пое- Общинската скупщина на замърсители на средата.

ЕКв=”Н ЕН1“~а ™“€1еоЬ=
това е констатирано и на жизнената среда с утвъ- стопанство за изпускане на 
^пипт заседания Но какво рдени носители на отделни прегоряло масло и други 
оттов а?° Състоя ни ето и задачи и активности. В ос- замърсителни субстанции, 
занапред си остава също, новата на тази програма са Предприятието за оборот, 
занапред еи производство и услуги

"Босилеград” 
фекалии от кланицата да 
изнася
сметище в Кремиково, ум
релите животни да се 
депонират в специално цз-

ЕЕГн°Н„г1иЖ
пак се намериха в ученическите я пвалесетгодишен дулица, ДОНКА АНДОНОВА в

“■|ьгг=: = кйяг
р5кТовХо°дТи?1лиЯ“ "еНалеиЙТе0ТехниС?ъу“снициНи МИТОВА т„пни които умрелите техни съученици и пгички изоа

риваха удоволствието, че преподаватат^ а след том клас- задоволство не саМо от рр
п-ашните техни ученици, ните ръководители ВШЖОАН [|о це са и постигнали-м| 

които след зрелостния изпит РОв направиха семейния си живот,
сега са станали зрели хора!* че а на 0Т30Валите се на Доволни от ср
успешно и смело вървят и рещара тук бяха и тогаваш- торното виждане с 
осъществяват житейските си ните Им преподаватели: ЛИЛЯ- ученици останаха

ребделения и дават принос НА СТОЕВА ЗАХАРИ СТОЯ- преподаватели. ВИ11КО АН-
в всеобщото развитие на цоВ, РАДЕ КОНСТАНТИНОВ. донОВ, един от класните им

страната ни. ръководители между другото
подчерта, че тази генерациг 

ежду най-добрите гене 
сте

всич си
АНДОНОВ в 

ад, а ЦВЕТАНКА 
дори в ИЗРАЕЛ, 

зяваха голямо.
ещата, 
ного в

ни градскотона
икономисти...
класните
преподава 
неск 
няко копана дупка за тази цел в 

”Изворщица”. И дърво- 
обработвателното предпри
ятие "Бор” в рамките на 
програмата за опазване на 
жизнената среда се 
задължава да определи 
съответно място, в кръга на 
предприятието, за стър
готините и същите да пол
зува за отопление.

Покрай това нужно е 
редовно да се контролира 
водата от градския 
водопровод и всички обекти 
които могат по един или

ещата и пов- 
някогашнитс 

и техните
ОП
въ

я е
ции.ра

завършиливсичкич виешевиеше или полу 
образование. Над десет 
ръководители, директори, 
пък изпълняват отговорни

предприятия и 
ова са гордост на

ина са по-лошо. мерки задачи и активности, 
.на по-дори става и

Нечистотията се заканва да за 
завладее и.околната среда, 
която досега някак си 
успяваше да запази при
родния си амбиент, с който саниране на настоящото 

------- състояние.

или спиране 
нататъшното замърсяване, 
както и предприемане на 
съотпетни

пос
тове в своите
ведомства, а с т мерки завсеки учител.

ане друг начин да влият върху 
замърсяването й да се 

Според тази програма изолират. В рамките на 
най-големи задължения има опазването на жизнената и

ще се

Еднодневното другарув! 
на босилеградските абитури!

години
и Босилеград и цялата 
община доскоро се гор
дееше.

си
ти от преди двадесет 
преключи с традиционна 

|еря, а преди това I 
стиха и положиха 1

съвместна веч Наистина комунално- комунално- услужното трудопа среда 
услужното предприятие предприятие "Услуга . Им- включат и възпитателно- 
полага усилия в рамките на енно предприятието трябва образователните ведомства, 
споите възможности да да изготви съответна Като посветят но-голямо 
поддържа хигиената в програма кой ден и кога и в внимание на този въпрос-
града, обаче то без всестран- Кой квартал ще събират бок- практически р
но ангажиране на всички лука, да определи място за съответ р * 
субекти, включвайки на събиране на боклука в село

групи 
жи цве

поепо цветя на преждевременно 
умрелите техни съученици 
Патка Богосва ог Босил 
Славчо Василев от Горна Лисина 
и договор след пет години лов

но да се срещнат, тук в

све
ад исгр

Ли

тор!
Босилеград.
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ФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПОСИЛВГРАДСКА 
1Е1ЦИНА

МНЕНИЯ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - 

ПОДЦЕНЕН
ЖИЛИЩА ”МНОГО” 

ДОМАКИНСТВА МАЛКО
>

• Конкретен повод за настоящите редове са да разчленяваме становищата му, но истината е 
статиите "Майчин език - що е то?Г ("Братство” една: вярно е, че българската народност в след. 
бр 1500/1501 от 14 юни т.г.) от Здспка Свилспкова военна Югославия СА ИМАЛИ училища на 
Тодорова и ’’Иа чужд гроб без сълзи се плаче” майчин език. Сега НЯМАТ! Посочените данни от 
("Братство" бр.1498 от 24 май) и отговора на Здснка С. Тодорова красноречиво убеждават в 
статията "Майчин език - що е то?!” - ”И бог дава, това! 
ама в кошара не вкарва” ("Братство" от 28 юни т.г.) 
от Вапчс Богоев.

ЖИТЕЛИСелище ДОМАКИНСТВА
(Общо)

СЕЛКОСТОП.
ДОМАКИНСТВА

ЖИЛИЩА

I 19911981 Доводът на В.Богоев, че "грижовните майки и 
татковци” не искат да обременяват своите деца, 

Без да взимаме ролята на съдник, още в сиреч са ПРОТИВ изучаването па майчиния език,
считам за абсурден. Причината е другаде: не са

1991 19911991
4282 33 15II Барне

2 Белут
3 Бистър
14 Босилеград
5 Бранковци
6 Буцалево
7 Гложие
8 Голеш
9 ГЛисина
10 ГЛюбата
11 Г.Ръжана
12 Г.Тлъмино
13 Груинци
14 Доганица
15 ДЛисина
16 Бресница
17 ДЛюбата
18 Д.Ръжана
19 Д.Тлъмино
20 Дукат
21 Жеравиио
22 Зли дол
23 Извор
24 Ярешник
25 Караман юда
26 Милевци
27 Млекоминии
28 Мусул.
29 Назърица
30 Паралово
31 Плоча
32 Радичевци
33 Райчиловци
34 Ресен
35 Рибарци
36 Рикачево
37 Църнощица

15 ■
100105 35 3132 началото ще изтъкнем, че и в двете статии на 

Ванчс Богоев има несъстоятелни доводи за създадени МАТЕРИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ за 
български език в училищата на българската народ* това - няма учебници, наръчници, художествена 
пост. Именно, В.Богоев и статията "Над чужд гроб литература и тем подобни. Следователно НЕ СА 
без сълзи се плаче” твърди, че ”... българската СЪЗДАДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ! Па В. 
народност в следвоенна Югославия са имали и Богоев е известно, както впрочем и на мнозинство 
имат основни и средни училища на майчин език, наши читатели, че Заводът за издаване на учебници 
висши и полувисши учебни заведения • също на своевременно издаваше преводни учебници само за 
български език.” основните училища (но не и за средното), но и

В своята статията Здспка СТодорова с факти ™и практика преустанови след въвеждане на
двуезичното обучение , сиреч след премахване на 

български език от обучението и въвеждане на 
сърбохърватски.

: 225 100333 6872
2447 9382029 803 269

57143210 52 52
373564 19 18

173427 148630 142
2441 1971 18

298 196596896 175
328 2266581046 194 опровергава това, сочейки че ”... майчиния език - 

български, подучи третман на чужд език”, че ”в 
детските градинки български език не се 
упражнява”, че ” в средното образование И накрая: В.Богоев, като филолог, би трябвало 
българският език е застъпен само като предмет... и да знае, че катедри по български, както при 
се изучава само в три часа (в димитровградското филологическите факултети (Белград, София, 
средно училище), а в босилсградското - с два.” За Прага, Варшава, Москва...) не зарад малцинствата 
сравнение тя посочва, че сърбохърватският език е (например за сръбското малцинство в България 
застъпен двойно повече. (?!)), а че там се изучава славянска филология,

В статията ”И бог дава, ама в кошара не вкарва” която ияш 061110 с виетнамски, афганистански или 
В.Богоев вместо да отрече тези факти с доводи, се филандски езици.
опитва да прехвърли вината на "грижовните майки И съвсем накрая; тези дни КЕБС разисква за 
и татковци”, които в името на някакво си мнимо положението на малцинствата в Европа. ЕЗИКЪТ 
рмшоправис не искат да си"... блъскат главичките е основният въпрос, върху който се разисква, 
с български (майчински) език?". понеже езика представлява основен белег на една

Сетне позовавийки се, не вижда причината за народност (малцинство). Може би в този смисъл 
съществуването на катедрата по български език на една сРеШа разговор в Димитровград или 
Филологическия факултет в Белград, освен като Босилеград по въпроса на майчиния (бмгарски) 
катедра, зарад българската народност език с участие на всички заинтересовани може да

Мястото във вестника не позволява подробно Ше ПраВИЯ огговор “ този ппрос' 
да се спираме върху всички доводи на В.Богоев и

4668172 42235
99132 94298510
70100 66160249
28 285180155

123 94155365503
546094131171

202 166250580755
210 394560140

7179272 114332
162191217807 634

17 173268 34
8285324 231 114

93 71 62286 138
43299 128 47 43

188 98 68 36 35
273 205 82 72 71 Стефан Николов
145 135 48 46 42
363 230 131 86 81

ОС в Босилеград да се 
раздвижи въпроса какво 
да се предприеме и тази 
съдба да не сполети 
ителна раоота) ще 
направят и преподава
телите по тези предмети 
в гимназията от 16 до 22 
август.

Неофициално се уз
нава , че доколкото 
положението не се мени 
и през август ще се 
раздвижи процедура в ос
новното училище да се 
въведат временни мерки.

В.Б.

258 СЛЕД ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК В 
БОСИЛЕГРАД СКАТА ГИМНАЗИЯ

143 60 46 35
227 164 77 58 51

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

ОТ ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ СА НА 

"ПОПРАВИТЕЛЕН” 

ИЗПИТ

267 149 86 58 52
182 175 67 61 42

1163 1652 544 490 172
170 131 69 46 41
93 56 40 24 24

187 143 56 52 51
358 242 105 83 72

ВКУПНО 14196 11600 4983 3899 2771

• ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ икономически изостана- 
ДЕСЕТ ГОДИНИ ЧИСЛОТО лата община във вътрешно-

ж=ля “
Последното преброяване зование на пример от то

на населението в Босиле- дина на година по стотина 
градска община показа ученици има по-малко. Сега 
онова, което бе известно и 11 основното училище в об- 
по-рано - че намалява чие- шината се учат 1059 уче- 
лото на жителите. Сега ре- ника, от които 640 в Коси- 
зултатите, които всъщност леград. Преди две години 
може да се считат за офи- бяха с 200 повече. В об- 
циални, показаха не само че щината поради недоста- 
предпоставките са точни, тьчно число ученици сега 
но че числото на населе- не работят 12 училища.
нието драстично намалява. Какво е положението в ос- ПЯПРШ,.,М -
Именно, от преброяването таналите показва и. фактът, 2ше ™ Щ е
преди десет години до сега не в шест няма ученици в '

Съвсем е естествено, че

НЕ СЕ Е ЗАСТРАШАВАЛО-«шВау ^ това сгад-

колко годишно се раждат 
деца в цялата община. И 
примерите обаче от мест
ната канцелария в Боси
леград - в която се водят 
яанни за града и 13 села - 
показват, че се намалява 
числото на новородените. В 
тукашните документи е 
записано, че в тези селища 
през 1970 година, са родени 
112 деца, през 1980-92, а през 
миналата само 41 дете. 
Неофициално" се подчерта
ва, че числото на новоро
дените в останалите, по- от-

МИЛАН
АНДОНОВ

РЕПУБЛИ
КАНСКИ

ПЪРВЕНЕЦ
Милан Матеев Ан

донов, ученик в седмв 
клас в основното училище 
"Филип Филиоович” в 
Ниш тези дни стана 
републикански първенец 
по сърбохърватски език.

На проведеното в 
Медведжа първо републ
иканско първенство по 
сърбохърватски 
63 най-добри ученици по 
сърбохърватски език, 
излъчени на регионалните 
преселвания в Република 
Сърбия Милан Андонов се 
пласира на първо място- 
Инак тази година Милан 
Андонов стигна Д° 
регионално равнище в е 
съревнованията 
математика, а миналата 
година като шсстокласник 
участвува на републик
анското първенство по 
математика в Пирот.

М.Андонов иначе * 
пълен отличник *
спечелил е всички 
читателски значки.

Същинатавъпппгм ___ на тези математика и сърбохъ-
не еРизученя0Ще Рватски издържаха само 
на тях все шир 0ТГ0В0РИ 14, колкто се и залисаха.още няма. На От останалите един 
оощо взето всички са ученик издържа тес- 
недоволни: и родителите товето по мателматика, а 
и учениците, и прсио- 38 по сърбох-ърватски. 
давателите в двете Доколкото заинте-
училйща. Още повече ресованите ученици
ако се има предвид, че за такъв Успех покажат и по 
записване в първи клас вРеме на втория запис- 
бе публикуван конкурс отелен срок през август, 
за прием на 90 ученика свободно може да се 
колкото и кандадаств- *аже* че гимназията в 
уваха. Всички са завър- Босилеград ще бъде зак- 
шили основно училище рита- 

общината. От целокуп
ното число изпитите по

първи клас. Не е малко ичислото на
намаля с 2596 души. През числото на училищата, в след десет години данните 
1981 в общината имаше 14 които се учат само 4-5 за миграцията и нейните 
196, а сега тук живеят 11 600 ученика. последици ще бъдат още по-
души- В общината намалява й п°Разяввши доколкото в

общината не се създават по- 
изгодни икономически 
условия за живот.

жителите

От значение е да се наталитета (не само поради 
подчертае, че във всички миграцията). Засега не 
селища в общината има съществуват точан данни 
повече жилища отколко 
домакинства. Празните 
жилища са последица на 
миграцията. Последица на 
миграцията е и малкото 
число

средВ.В. в Тази тежка истина бе 
повод в организация на 

_ Изпълнителния съвет на 
споменатите пет-домаки- ^ -1Д инственото 
нства са останали 220 оосилегфадско средно- 
квадратни метра асфалтно училище. На заседа- 
платно, чиято стойност нието, 
възлиза на над 150 хиляди присъствували предста- 
динара. Да са чакали едва 8ители на основното и 
ли в следващите десетина средното училище,

предагог-ическия 
съветник и общинския 
училищен инспектро е 
взето становище основ
ното училище от 5 до 15

х-йздкгга
клас запишат в първи клас. Това също Гно не
със ‘татус на неправ!

- У • • •

СЛУЧИ СЕ В ЖЕЛЮША
жители, които 

живеят в домакинствата. 
Според статическите 
сега в едно домакинство 
живят 2,3 души. Освен 
Босилеград и Райчиловци, 
които

САМИ АСФАЛТИРАЛИ 
УЛИЦА

данни на което са

в Улица 
р Димитровград” в

Желюша е единствена
"Георги

село газят повече калта в своята 
улица. И не само това, но и 
да направят нещо за спомен. 
От отхвърлените парчета 
асфалт от бройните

през последните 
десет години числото на
жителите се увеличи, във У^ица в Димитровградска 
всички останали селища обшина, 
това число драстично с0°ствени средства, труд и 
намаля, в някои и с 50 на машини са асфалтирали 
сто. Това показва табелката, самите граждани, 
която за пръв път публику

ваме.

години улицата им би била 
асфалтирана, пък и едва ли 
би можали да съберат 
средства за това. Така те са 
изпреварили останалите 
жители на 5Келюша, а й 
времето. Същевременно са 
положителен пример за 
трудов ентусиазъм, тъй 
недостигащ в днешното 
бурно време.

която със раз
копани улици в града, те 
решили да асвалтират 
своята улица. Решено - 
сторено! Целта не само е 
осъществена, но и улицата 
качествено направена. След 
вредните

Именно, петте домаки
нства в тази улици - 

Последиците на отсел- Петрови, Димитрови, Три- 
фунови, Гещамови и 
Соколовичи - решили да не

МА-ването на населението от ръце на
АТ.СТРАНИЦА 6
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ПР°™^А НА 1Е1Е±И?ИЯ БЕЛГРАД -
«——---------------------------------------------- ---------- НВЯТ на н°Щта 13,30 Цвят на нощта, —

00,55 Новини 15,30 Новини
, ЮТЕЛ 15,45 Виетнам, сериален филм

16,40 Тв указател
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1 
17,20 Анимационен филм
17.30 Роднина, американски филм
19.00 Лека нощ, деца
19.30 Дневник 2
19.55 Реклами
20.00 Игрален филм (ХТВ)
21.30 Реклами 
21,35 Сериозна музика
22.30 Дневник 3 
22,50 Новини на английски
22.55 Цвят на нощта - реклами 
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ

ОТ 14 ДО 20 ЮЛИ 1991 ГОДИНА
реклами ПЕТЪК, 19 ЮЛИ 1991ПЪРВА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА7.55 Тв справочник
8.00 Добър вечер, събота
9.30 Новини
10.00 Музикален тобоган
11.00 Жак Кусто: Повторни открития
12.00 Храна - здраве
13.00 Пламенните тикови дървета, сер.филм
13.55 Новини
14.00 Цветът на нощта - реклами
16.00 Художествена програма - реклами
17.00 Снята лагуна, игрален филм
18.45 ^мненурките нинджа, анимационна
19,10 Анимационен филм
19.15 Лека нощ, деца - реклами
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Хенрих Шести, игрална програма - рек-

20,50 Четири дами, комерческа програма
21.45 Спортен преглед
22.15 ТВ Дневник
22,35 Новини на английски език 
22,40 Нощна програма - реклами 
00,40 Новини 
00,45 ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
6.20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ избрано
9.30 Програма за деца
10.00 "Морякът” френски филм
11.30 Анимационен филм
12.00 Новини 
12,05 Лятна програма
13.30 Нощна програма - реклами
15.30 Новини
15.40 Виетнам - сериен филм 
16,25 Журнал на български
16.40 ТВ справочник
17.00 Дневник
17.20 Образователна програма
17.50 Програма за деца
18.20 Три Н
18.50 Екологически дневник 
18,10 Анимационен филм 
19,15 Лека нощ, деца - реклами 
19,27 ТВ справочник
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 "Законът в Лос Анжелос” сериен филм
20.55 Реклами
21.00 Културен магазин
22.00 Музикална програма
22.30 Дневник
22.50 Новини на английски език
22.55 Нощна програма - реклами 
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ

15,25 Тв справочник
15.30 Лято на Ада
17.30 Регионите днес
ад^еГхСКаТВ“ 
22;о?нГиГ'етич“кимитинг
22,10 Сивият дом, игрална серия 
23,05 Документална 
Забележка; Няма 

в 20,30

ВТОРНИК, 16 ЮЛИ 1991

и рекламиа - реклами

- предаване

програма
индирект в 20,00 и Репортаж език език

ГГЬРВА ПРОГРАМА ВТОРА ПРОГРАМА
6,20 Музикални 15,25 Тв указател

15.30 Лято на Ада
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма -
19.30 Дневник 
19,55 ТВ справочник
20.00 Гала премиери
22.00 Новини
22,05 Научна програма

спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избор - Лято на Ада

^>Ренски прелив, игрален филм 
11,52 Анимационен филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Цвят на нощта -
15.30 Новини 
15,45 Виетнам, сер.филм 
16,40 Тв справочник
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1
17.20 Образователна програма
17.50 Анимационен филм
18.00 Програма за деца
18.30 Научна програма
19.00 Магазин КОИ 
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник 2
20.00 Лото
20.05 Сер.филм; Смрът в Сакристия и реклами
21.00 Теми и дилеми
22.30 Дневник 3
22.50 Новини на английски език
22.55 Цвят на нощта и реклами 
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ

реклами

реклами
ВТОРА ПРОГРАМА

ЧЕТВЪРТЪК, 18 ЮЛИ 19919,55 Тв справочник 
9,55 Новини
10.00 В същия строй (до 13,00)
19.30 Дневник
20.00 Докумунтална или музикална програма
20.30 Белград: атлетически митинг, предаване 
22,30/23,00 Забавна програма

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ избор - Лято на Ада, Срещу вятъра -

игрален филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Цвят на нощта - реклами
15.30 Новини
15,45 Виетнам, сер.филм 
16,40 Тв справочник
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1
17.20 Спот хит
17,50 Анимационен филм
18.00 Оцеляване, програма за деца
18.30 Неделя в четвъртък
19.00 Студио 5: Телетурниг 
19,10 Анимационен филм
19.20 Реклами
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 ЗИП - политически магазин
21.00 Реклами
21.05 Забавно музикална програма
22.05 Дневник 3
22,25 Новини на английски език
22.30 Цвят на нощта - реклами 
00,30 Новини
00,35 ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
15.25 Тв справочник
15.30 Лято на Ада
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 Сериозна музика 
20,50 Новини
20.55 Цикъл филми на Ерол Флин
22.25 Един автор - един филм
22.55 Концерт

ПОНЕДЕЛНИК, 15 ЮЛИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма, реклами
8.30 Тв избрано
9.30 Имам нещо важно да ти кажа
9.45 Деца, пейте с нас
10.00 Търсене на изгубената сянка, игрален 

филм
11,25 Анимационен филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13ДО Нощна програма - реклами 
15ДО Новини
15.45 Виетнам, сериален филм 
16,40 ТВ справочник
16,55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Нещо повече, образователно предаване 
17,50 Анимационен филм
18.00 Има нещо важно да ти кажа
18.15 Деца, пейте с нас
18ДО Предавене по културата
19.00 Студио 5: Борса 
19,10 Анимационен филм
19.15 Лека нощ, деца и реклами 
19ДО Дневник
20.00 Донатор, домашен сериал
21.00 Реклами
21.05 Външна политика; светът днес 
21Д5 Забавно музикална програма 
22Д0 Дневник 3

СЪБОТА, 20 ЮЛИ 1991;
ВТОРА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА
17,20 Тв справочник 
17,30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма 
19ДО Дневник
19.55 Тв справочник
20.00 Забавно музикална програма 
20,50 Новини
20.55 Цикъл филми от Й.Менцел "Край на 

добрите стари времена”, игрален филм

7.30 Сутринна програма 
9,55 Тв справочник
10.00 Образователен триптих
12.00 Музикална програма
13.00 ”Да питаме заедно”
14.30 Детски следобед
17.30 Дневник 
17,45 Сецем ТВ дни
18.30 Творци
19.10 Аним.филм
19.15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.15 "Смехотека”
20ДО Игрален филм
22.30 Дневник
22,50 Спортна събота
23.10 Новини на англ.език
23.15 Нощна програма
01.15 Новини 
01,20 ЮТЕН

СРЯДА, 17 ЮЛИ 1991
ВТОРА ПРОГРАМАГТЬРВА ПРОГРАМА

17,25 Тв справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма - реклами
19.30 Дневник 
19,55 ТВ справочник
20.00 Телекино: "Несъкрушими” индийски 

филм
22.00 Новини

6,20 Музикални спотове 
6ДО Сутринна програма, реклами 
8,30 Тв избрано
10.00 Дълга ръка, игрален филм 
11Д2 Анимационен филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма

Ето и окончателната табелка. 
ОФК ниш 
Свърлиг 
Раднички 
Мрамор 
Долевац 
Будучност (П)
Прогрес 
Омладинац 
Палилулац 
Будучност (ПК)
Младост 
Новоселац 
Рудар 
Куршумлия 
Асен Балкански 30 10
Слобода

Венков, Звонко Младенов, обзор 
Борис Тасев, а за това дето 
"Младост” не е постигнал 
по-завиден успех - да се 
класира в по-горен ранг 
на състезания, основна 
причина е винаги 
недоимък на материални 
средства. на фуг@

- И сега "МлаДОСТ” има десетгодишно състезаване в нея. 
млади и талатливи фут- ^0“7р^'Гз°и„Гб^Г 
болисти. С тях обаче е но бяха дигнали ръце от 
нужна далеч по-ангаж- футболния отбар: треньорът, 
Ирана работа, а някак СИ управата и някои играчи.
ИМ ЛИПСВа И мотивация за Положението в момента в 
игра - подчерта клуба е тревожно. Затова енеоб-
нрт*гпршимия номео 9 на ходимо да се подемат мерки, за несгрешимия номер у н да се доведат в ред нещата.
бОСИЛеградсКИЯ отоор. Трябва да се избере нов пред-

На въ-проса ни как ссдатсл (старият е много зает); 
пт.риявя нястояшото <Ьуг- сетне да се доведе тренъор, да се оценява наоюящою фу! подсили председателството на 
60ЛНО първенство В клуба, както и отборът. 
ДИВИЗИЯТа РадеНКО в следващия сезон "Асен 
добави: - Имахме шанс, Балкански” ще се състезава и в 
обаче И ТОЗИ ПЪТ ГО изпус- Междуобщинска футбо 
нахме. Пак ще повторя, че дивизия - Ниш - група и 

„ която също е доста силна, под въпрос са материал
ните средства с които 
отборът ни разполага, 
нестигат нито за най- 
необходимите потреби.
Отборите, които са пред
нас на табелката, ПО НИЩО в Димитровград 
не са по-добри от нас, от организации на общинското 
НЯКОИ дори сме И ПО- риболовно дружество "Нишава" 

Л к се проведе градско поотделно
ДООри. съдиите и те не първенство по спортен риболов, 
рядко кроят кой отбор ще при 
оъде на първо място, а не 
е чиста работата и в 

общ-

30 19
30 18

6/5 5
4/2 8

5/2 10
2/1 13
2/2 14
5/1 11
4/2 13
5/4 13
2/2 16 
2/2 16 
7/3 12
7/3 12
3/2 16
4/1 16
1/0 19
8/3 14

56:31
63:27 38

68:38 32
52:48 31
59:54 30
43:41
49:43 28
43:50 28
40:63
40:63 26
42:42 25
46:48 25
43:62
51:64 21
44:65 20
41:71 
Димитър Ставров

43ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ ’МШШР зо 15

30 15ИЗПАДНА зо 14
30 14 29

Стана онова, което най- 
се очакваше. "Асен 

—джи” изпадна от Регионал- 
бо

30 13
СРЕЩА И РАЗГОВОРИ С ЧЕРНОКОСИЯ НОМЕР 9 малко

Балкан 30 12
12*ЗО 26ИЗВЪНРЕДЕН УСЕТ ЗА ГОЛ лна дивизия - Ниш след

30 12дишно състезаване в нея.
. мо, защото от 

по-дълго време мнозина бухвал- 
:али ръце от 

бар: треньорът,

30 11
РАДЕНКО ЗАХАР- започва, още като малък с 

ИЕВ, чернокосия номер 9 другите деца, негови 
на футболния отбор връстници, на улицата и в 
"Младост” от Босилеград училищния двор. От 1980 
е познат на любителите година е член на футоо- 
на футбола в Босиелград. лния отбор "Младост от 
И не само в Босилеград, Босилеград. Най-напред 
но и по-широко. На две години играе за 
любителите на футбол- юношеския отбор, а след 
ната игра в Сурдулица, това за първия отбор. И 
Буяновац, Прешево, сега е един от най-редов- 
Търговище... Раденко има ните и стандартни фут- 
извънреден усет за гол. болисти. Казва, че не води 
Умело следи всяко евиденция на отбеляз- 
движение на топката, знае аните голове, обаче смята, 
къде да се постави, как да че досега е отбелязал над 
я укроти. При това има и 150. И тази състезателна 
силен и точен удар. Лако ГОДИНа Раденко е най- 
се движи в наказателното добрИят голмайстор не 
поле на съперника и сам0 в босилеградския 
затова почти винаги отб0р, но въобще се 
когато той има топката съсхезава неговия отбор, 
вратарите на противника симпа-тизъор е на 
ги обхваща страх, какво белпхщеки Партизан, а от 
ще направи с нея - ще футоолигтитите му най- 
улучи ли целта, а най- много цени Миятович. 
често това и прави. Не За босилеграския 
рядко на една футболна отбор казва, че най-добър 
среща и по няколко пъти. бил когато като футболис- 

Захариев, другару- ти били: Владимир Чипев, 
ването с футболната топка Миле Цветков, Раде

зо 11
30 11 24
30 10

30 8 19

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 юли тази година се 

ват 40 дни от преждев- 
та и трагична смърт на

навъ 
ремк
нашия мил съпруг, баща

рш
ша-

И дядо
лна

зток, ЦВЕТАН 
ГЮРОВ - 
ЦВЕЛЯ,

СПОРТЕН РИБОЛОВ
ГРАДСКО

ПЪРВЕНСТВО пенсионер от Димитровград.
По този повод на 25 юли 

1991 година в 10 часа ще дадем 
помен на димитровгр 
гробища и ще си спо; 
неговата обич, добрина и 
човеколюбив. Каним всички род- 

задоволяващо участие на нини да пи придружат, 
състезатели - рибари, 
състезанието беше добре ор- Опечалени: 
ганизирано. Ето и редоследа ма Драган и Ннко 
класирането: Ивица Чирич, Стон 
Мича Йованович, Влпдко Алек- 
сов и т.н.

в
адските
мним за

Между
футб(

управата на 
ниската

II, внуци и внуч 
многобройколна останали

ДИВИЗИЯ.
Д.с.м.я.
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН I

БОСИЛЕГРАД™
ОСИЛИ

• Някои босилеградски интелектуалци все още се опит
ват да докажат, че ДСБЮ е "национално боядисана 
партия". С топа обаче те ясно потвърдиха собствената си 
"класопа" оцвстсносг.

МОДРИЦИ
ЗАРАД

ЧЕРВЕНКОВА

# В Босилеград зачестиха слуховете, че опцефермата и 
козефермата в Радичспци 1цс бъде закрита. Ето ти пак 
несполучлива инвестиция! А говорихме навреме, че в 
Босилеград по-напред трябва да се направи ферма за 
опчари, а после за овце и кози.
# В Босилеград слабо се хващат вълните на Радио Ниш 

и емисията на български език. Един нашенец изпратил 
хабер до нишлиитс: "Да кажете на тоя дукатчанин с мус
таците по-силно да ока оттам та и ние нещо да чуеме и 
разбсрсмс".
# Един пребит босилсградски крадец отчаяно въздиша: Гледам я какво време дойде, па сек може да пцуе и да дума 

що му пръдне на акъл. и немогу да се начудим. А убаво знам 
кани беят запишиле устите како със чепове, па несмеешеме 
шило да речеме. Лошо ли ти е, арно ли ти е - кютелец. Ако 
многу знаеш - изеде те тъмницата. Тъка беше, а зина - а те од- 
исма. Ама додека да се научиме да си свиваме опашките на 
коджа души им изпраният ребрата Некои 1)и прикошарият, а 
на некои, бог да !)и прости, им изпразният опинците. И защо? 
За нищо.

• Знам я ка прекълцая Йована Ваячин от Бресница Он беше 
сирома човек, кираджия. Постояно си биеше путищата с кола 
и волове и със тъка дом врътеша Обичаше да си попивнуе, ама 
опака беше мераклия и терикат човек. Беше однекаде купил 
един чивт таквия цръвени волове, па не беят убави пущините, 
но да им се преклониш. Еднакви - како разцепена ябука Ранъил 
1)и, кръмил !)и, чешал !)и, па се лъснале ония ми ти волове - 
како лубеници.

Имаше един син, ама он пребега е София, та го удбаджиите
све бело гледашеят, а он с бабичката си работеше тука и си 
кютеше. Ама тъгай ти малку требеше - стига да те покаже некой 
с пръст.

И дошъл Йован некоя вечер от пут, земал бил некоя пара, 
па се запил у кръчмата и се накюмурил. Почнал да плюска едно- 
друго и кое му е место, и кое нее, па се изпушил, та продумал 
и това:

"Ех, да ми с онова време, да си туря партийната книжка 
в джоба, па после нека ме пипне кой смес".
• На промоцията на "Дсмокрагската странка" в 

Босилеград, освен истински демократи присъствупаха и 
"демократи" и "дсмонократи" и но някой "зяпалократ". 
® Средствата, които се отделят за култур! 
в Босилеград все повече намаляват. О 
вероятно така разсъждапаг: "Притрябвала им е на 
босилсградчани културата. Няма хляб да ядаг, седнали 
за култура да мислят”.
• Строителните на демокрацията в Босилеград имат 
материал да напрапят само - тоталитаризъм.
• Ако пазарното стопанството в Босилеград продължи 
да се развива със сегашния темп, босилсградчани наскоро 
няма да имат нужда да отиват на пазар - всеки ще има 
магазин в къщата си.
• Босилсградчани за късо време формираха четири 
политически партии. Къде би им бил краят да можеха за 
това време да формират и едно успешно предприятие!

Иван Николов

пата дейност
тговорните

- Нека са ми живи моите червенковци, за мене и за бабата 
че има и яденъе и пиенъе.

Арно ама оно, не наоди се дяволе, у кръчмата седел и некой 
от тия удбаджиите и чул тая дума. А тъгай па у България 
имаше един Вълко Червенков, беше и он там 
куретресина, па се у онова време ич не миришеят със овия 
нашите. И овай удбаджията, ка чул онова "червенковци” не да 
рече воловете на Иована, но рекъл Йован бил за Червенкова у 
България. А и син му тъгай беше там, и повече и не требеше.

ЕПОХА: СЛЕДО СВОЮЖ- ДЕнсха М.В. слага прасето на кан
тара и чака...

ТЕМА: ДОБРОВОЛНО ИЗКУП- - А тц, като кулак искаш да 
ВАНЕ НА СЕЛКОСТОП- ни излъжеш... Прасето не 
^?СКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, отговаря... Трябва да бъде тежко 
ЧЕТИ: ПРИНУДИТЕЛНО ОТ- още половин килограм... Такива 
НЕМАНЕ НА СЕЛСКИТЕ са нормите...
ПРОИЗВЕДЕНИЯ... иВзима М.В. прасето, слага го 

Моя съсюлянин М.В. в чувала и загрижел върви из 
получава един ден решение от чаршията. Какво да прави?!, 
органите на народната власт в 
срок от седем дни да предаде на 
изкупвателната комисия в 
Цариброд едно прасе...

слънцето казва на своя приятел:
- Сега взимай прасето и 

отивай при комисията, докато 
не са завършили работата си..

М.В. взима прасето отива 
при комисията, слага го на кан
тара.

ели
некаква

ни
- Е, как можа сега да 

намериш прасе според нор- 
мативите... За вас кулаците 

Среща го неговият познат и трябва само остро... 
приятел Гига Касапина.

< После го бея начекали у тъмното на Бресничха река и го 
бея направиле на пестил. Па от той къотек си захапа човеко и 
от това си и умре. Кара некоя година, син му го води у София, 
те га лекува, па го доведе тука и се помина завалията.

Па си я нещо мислим и шамлътам

ч ч 3 «и - Къде с това прасе? - пита го
Н3 ^ Тогава (моето село от- ^ига' Гиго Касапина, моето

далечено 24 километра от М.В. му разказва случилото поколение го знае като добър 
Цариброд, когато не е имало се- човек и шегобиец, отдавна
рейс и други превозни средства, . Ела с мен! - казва Гига Му споменаваммоят съселянин, М.В. взима Касапина. името, а на М.В. не мога да кажа
прасето, слага го в един чувал и л името... Вярно е, че е изминало
пеша през Видлич и Смиловско отиват в неговия дом. Гига много време, откак излъга
поле, през Радейна, отзовава се взима прасето и дава му един народната власт, но власт е 
в околийското при изкупвател- килогРам царевица... Гладно власт, може и сега да го йод
ната комисия. прасето започва да лапа... . ведат под някой параграф и да

М.В. и Гига Касапина с отговаРя за умишлена лъжа на 
малко мезе пият ракийка... И иаР°Дната власт... А за това, че 
когато Гига вижда че прасето слУчката е точна, както я раз- 
изяжда царевицита и колкото е казах> отговарям лично аз: 
дълго

како улав: викам, мама 
му стара, све, све ома и на човека се 1)уап не дава със сила. Със 
сила бея решиле да ни турат у шише. Па нищо не налравият. 
божите путищИ °И Замина> а човеко и живото си па идат по

нЧго
й ач Стоимен Шляпарата

Оси
< Чака...

- Селянинът М.В.
- Да, тук съм...

X
МОЛЯ БЕЗ докачен иесе протегнало на Богдан НИКОЛОВ

НЕ Е ПЕШАК
На пазара в Димитровград една селянка 

продава фасул. Всички заинтересовани питат 
вари ли се боба, дали е стар или не и пр. Една 
напудрена госпожа, пипкайки боба пита 
селянката:

- Стринке, пешак ли е фасула?
- Не е пешак

/^м. петров--------X:---------------------------------
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Иосип Броз Тнто от'14 февруари 1975 
година издателство "Братство" е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в

графическа дейност и за принос в раз- 
витего на брастството и единството 
между

и главен иБржтВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯмародщ и народности.


