
ьрятстШ РАЗГОВОРИ В БЕЛГРАД

ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МЕЖДУ СЪРБИЯ И 
ЧЕРНА ГОРА

ВЕСТНИК НА бълг арската нлгоДНОСГ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ДЕЛЕГАЦИИТЕ ВОДЕХА политическо 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ С. МИЛО- 
ШЕВИЧ И М. БУЛАТОВИЧ

решение на 
кризата, при условие всички ед
накво да спазват тези принципи 
и същите равноправно да се 
прилагат. Републиките Сърбия и 
Черна гора смятат, че 
Белградската инициатива, която

ГОДИНА XXXII » БРОйЩ^Т 18 ОКТОМВРИ 1991 • ЦЕНА 10 ДИН. В понеделник ( на 14 ок
томври) в Белград се проведе 
заседание на представители на

г у народи, които желаят да
продължат съвместен живот в 
Югославия представлява солид
на платформа за уреждане на 
бъдещите отношения 
Югославия.

ДРАМАТИЧНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА БИХ
ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

БОСНА СЕ РАЗДЕЛИ...
Парламентът на тази 

република, без присъс
твие на представителите 
на сръбския народ прие 
платформата на Пред
седателството и Мемора
ндума на СДА и ХДЗ, в 
които Босна и Херцего
вина се дефинира като 
суверена държава, и отхв
ърли Белградската ин
ициатива.

Слободан 
Милошевич и Момир Булатович.
В разговорите взеха участие и 
подпредседателят и членът на 
Председателството на СФРЮ д- 
В Бранко Костич и д-р Борисав 
Иович, председателите на народ
ните скупщини на Сърбия и В разговорите специално 
Черна гора - Александар внимание бе посветено на по-

седателитеХАГСКА ЮГОСЛАВИЯ 
- ЩЕ БЪДЕ ЛИ?

да намерят решение, 
приемливо за всички, 
макар че много пъти бяха 
близо до такова решение, 
но . агресивните делегати 
от редовете на СДА и ХДЗ 
не допуснаха да се пос
тигне компромис, насто
явайки за суверена дър
жава, която ще се включи 
в ”лабав" съюз на суве
рени югославски репу
блики-държави.

- Вие, господа - пре- Щ 
ду преди д-р Радован Ка- | 
раджич, председател на 
Сръбската демократична 
партия в БиХ - бързате да 
вземете решение до пет
ък, за да можете да пот
върдите, че Босна и Хер
цеговина е тръгнала по 
пътя на Хърватско и Сло
вения. Бързате да постиг- | 
нете тази цел, нару
шавайки Конституцията 
на БиХ Обаче вие нямате 
начин да проведете това 
решение. В Хага не 
можете да занесете този 
документ, позовавайки се 
на кон ституцията и 
законите, когато ви е 
нужно, а когато те не са 
ви нужни, нарушавате ги 
по всички начини.

Следователно, доми
нантните политически 
фактори в БиХ показаха 
всичките си карти и сега 
е голям въпрос какво ще 
се случи не само в тази 
република, но и в рамките 
на мирния процес за раз
решаване на югослав
ската криза. Макар че 
Алия Изетбегович, пред
седател на Председател
ството на БиХ и лидер на 
мюсюлманската СДА, 
категорично заяви, че 
това не е акт на сецесия 
на Босна и Херцеговина 
по отношение на Югос
лавия, положението в 
тази република изобщо 

рандумът на мюсюл- не е безопасно. Сега е 
манската Партия за демо- ясно, че партиите на 
кратична акция и Хър- мюсюлманите и хърва- 
ватската демократична тите са създали коалиция, 
общност, документи, която според словенско- 
които оформиха струк- хърватския сценарий се 
тип ат;: ча това решение опитва да увери евро- 
/яха приети без прие- пейската общественост, 
ъствие на представи-- че Югославия няма ни- 
телите на сръбския на- Я&И изгледи да остане 
род. Това беше направено на живоТ ч че провъз- 
след като председателят гласяването на Е.ЧА за 
на Скупщината на Босна суверена държава СС 
и Херцеговина Момчило съвсем нормално нещо. 
Краишник обяви, че 
сесията е завършена1?

в

.жтагжяг-гк
сияние ни да сънуват - Югославия да изчезне от политчес 
ката карта на света - учените още дълги години ще се 
занимават с въпроса, конто вече достигна равнището на 
феномен: защо не може да оцелее и да тръгне по пътя на 
стабилно развитие (защо измина?!) държава, конто общо 
взето е оптимална опция за всички нейни народи; държава, в 
чиито основи е вградена една хуманна, възрожденска и ос
вободител ска идея, идеята за държавно единство на южните 
славяни? Дали тези идея е добра само като идеал, а идеалите 
могат да бъдат и сурови когато станат действителност или 
пък южнославянските народи избраха лош път за създаване 
на обща държава? Дали сърбите, хърватите, словенците, чер
ногорците и македонците, тъй като бяха (и все още са) народи 

културно равнище, 
или да претворят в 

стабилно дело идеята за южнославянското държавно 
единство? Или пък по-силните европейски народи, ако вече 
не са били в състояние да потушат 
й допускат да се изяви пълноценно
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Аналитиците на югос
лавската политическа 
криза едно време говоре
ха, че съдбата на Югосла
вия ще се решава в 
централната й република. 
”Пукн е” 
страната ще се намери в 
най-опасния водовъртеж. 
Междувременно 
Хърватско избухна жес
тока война, а босненското 
гърне продължаваше да 
се ”кръчка” на огън с про
менлив интензитет. Вси
чки опити за ”пренасяне” 
на войната на тери
торията на Босна и Хер
цеговина някак бяха 
осуетени и това подхра- 
няваше надеждата, че 
републиката на сърбите, 
хърватите и мюсюл
маните ще бъде онзи 
"косъм” на кантара, който 
ще претегли на страната 
на мирното решение на 
югославската криза. Така 
беше до тези дни, но в 
началото на седмицата, по 
всичко личи, босненският 
политически "гулаш” 
изкипя от гърнето, в което 
дълго се вареше

На драматична сесия в 
нощта на 14 срещу 15 ок
томври Парламентът на 
Босна и Херцеговина 
прие решение, въз основа 
на което тази република 
се дефинира като суве
рена държава Платфор
мата на Председател
ството на БиХ и Мемо-

Ху :

на ниско материално, политическо и 
нямаха и нямат достатъчно (умни) с у >,

ли и та м,
ЩШ ■идеята-пътеводител ка, не

Щв
Макар че твърде голям брой югославянн *са готови да

стоварят цялата вина на по-силните европейски народи 
"проклетията” на Югославия преди всичко е в интелектуал
но-културната структура на нейните държавотворни народи. 
В последствие на това, както и на редица неблагоприятни ис
торически и географски обстоятелства и условия, югос
лавските народи не бяха в състояние напълно сами да 
сьздадат общата си държава. За така наречената първа (или 
бивша) Югославия обикновено се казва, че е настанала ”като 
резултат на вековните стремежи да южнославянските народи 
братски да живеят в една държава и по този начин да се 
отърват от поробителските стремежи на османлиите, 
латините и Герман ите”, но при това се подценява 
Югославия е и ”версайско творение”, относно К)| 
би могла да бъде създадена без благословията на европейските 
сили. И втора, комунистическа Югославия, макар че според 
официалната идеология на ЮКП-СЮК е създадена в Яйце, 
на второто заседание на АВНОЮ окончателно е оформена на 
международните конференции след Втората 
Затова Югославия все до днешни дни беше не само природно, 
но и един вид международно административно ("договорно”) 
творение.
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Най-висшите представители на Сърбия и Черна гора
Бакочевич и д-р Ристо Вукчевич 

председателите 
правителствата

нататъшното развитие на взаим
на ното стопанско сътрудничество, 

двете Оценено е, че е необходимо да се 
републики д-р Драгутин обезпечи по-ефикасно ползуване 
Зеленович и Мило Джуканович.

Разгледани са главните мощности, за което особено 
въпроси на актуалната трябва да допринесе по- 
политическа обстановка и качественото свързване на 
решаването на държавно- предприятията от двете 
политическата криза в републики върху основите на 
Югославия, както и общите икономически интереси, 
осъществяването на взаимните Особено е под. ано 
отношения и сътрудничество на значението на общите 
Сърбия и Черна гора.

Обща е оценка, че върху 
принципите, приети в началото 
на Хагската конференция за с
Югославия може да се постигне лру™ отрасли от общ интерес-
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на наличните стопанскифактът, че
гославия не

световна война.

капиталовложения в нови 
развойни програми в областта на 
енергетиката, съобщенията, 
туризма, селското стопанство и

Този компонент в гемезата на държавата ”от Триглав до 
Гевгглня н от Суботица до Адриатика” в началото на послед
ното десетлетие на XX век започна да играе доминантна роля 
* "театъра” на югославската криза. Тези дни, даже се 
получава впечатлението, че съдбата на Югославия зависи 
изключително от външния фактор. Мнозина приемат този 
факт като голяма неправда, но отново трябва да си признаем, 
че ние, югославяните, изпус 
създадем "трета” Югославия 
и изпаднахме в трагичното положение, в което само войната 
ни остана като последно "наше” средство, с което "умеем” да 
разрешаваме проблемите си. Тъй като в комуиистичския 
период дадоха гърба ни под наем на развития Запада 
(станахме икономически зависими от развитите 
западноевропейски страни и САЩ) и съзнателни, че сами ие 
Могат да преодолеят острата икономическа и държавна криза, 
югославските ръководители бяха принудени да се съгласят с 
нам «ата на Европейската икономическа общност.

нахме голям шанс сами да си МОСКВА
по мирен и демократичен начин

МИЛОШЕВИЧ И 
ТУДЖМАН 

ПОДПИСАХА 
МЕМОРАНДУМСледователно сега въпросът иа всички въпроси за 

Югославия г«2Св така: Хагска Югославия - ще бъде ли? 
Досегашният* ход иа Между“«родият* конференция за 
Югославия, и петата й министерска сесй», 2 началото насел- 
мицата в холандската столица ясио показал^, че 
Международния фактор не е лесно да намери решение, прием* 
лма° за всички югославски народи. От началото на 
*0ифереицията в Хага, а и в периода преди иея, ЕО се опита 
Д* помогне иа съюзното и републиканските ръководства каго 
"«редник, който създава условия за преговори и осигурява 
ноитииуитет иа мирния процес и като съветодател и арбитър, 

н* югославските главатари беше оставена задачата да 
•••мерят решения за спорните въпроси. Макар че мирната 
°нфер«Нцня беше открита преди повече от един месец, 
Реговорите не мръднаха от началото си, което ще рече, че и 
Р* т«н условия югославските политици ие могат да се 

Договорят. Затова п ред седателству вашият на Конференцията 
р.Р^Кнриигтьи и председателят на Министерския съвет1 иа 
„**Р Ханс ван ден Брук са заставили работата иа триг 

'Мисии, които ряГютит в рамките на Конференцията и 
!?"кад" председателите иа югославските |кпублики и 

РЗДСгааителите иа съюзното ръководство непременно да 
&1?,И1ГГ " • петък, иа I* октомври. Дали това ще
Й* лев Д” зя Югославия и нейната криза? 1'ешил я л и г 

Рооейската общност да промени подхода си към най-опас 
, йрвзисио огнище на старии коититеит, и от носрсдкигI, 
Юг,.!/' и 1 г 1 и арбитър да стане -съдия”, който вече 
Рада! и ** Р**правн с "неразбрани” хора и със свои м 

** югославския "гордиев възел”?

Председателите на Сърбия и Хърватско Слободан 
Милошевич и Франьо туджман са постигнали в 
Москва споразумение, въз основа на което в срок от 
един месец ще поведат мирни преговори и са приз- 
вали Съветския съюз, Съединените американски 
щати и Европейската общност да помогнат 
организацията на преговорите.

Трва се подчертава в комюникето, което са под- 
Милошевич и Туджман след отделните си 

иа Съветския съюз МихаилЗасега е известно само 
едно: сръбският народ в 
Босна и Херцеговина 
никак няма да се съгласи 
с нелегалното решение 
на мюсюлманските и 
хърватските делегати в 
републиканския парла
мент. Това ясно проли
чава и го издадените след 
сесията съобщения на 
делегатите на СДС и 
СПО, в които се подчер-

писали 
срещи с нрез;;Д-ита 
Горбачов.Представителите и а 

мюсюлманския и хър
ватския народ в босне
нския парламент съ
щевременно отхвърлиха 
така наречената Белград
ска инициатива и Резо- 
луцията на парламентар
ната опозиция, въпреки 
че и двата документа до 
голяма степен бяха 
приемливи за всеки от 
трите народа.

В денонощните рази
сквания по въпроса за 
положението иа Босна и 
Херцеговина в бъдещата 
общност на югославските 
народи представителите 
на боснснеско-херцего- 
вските народи не успяха

чс е небходимо ”всд-В комюникето се подчерта??, 
пата да бъдат прекратени въоръж‘СМиТс. действия в 
Хърватско”, а в срок от един месец ръковоДт?телите ’ 
Сърбия и Хърватско” да поведат преговори иС иЯич^и 
въпроси, които са предмет иа спорове и несъгласнУ.’ • 
В този документ по-нататък се изтъква, че 
проговорите трябва да сс водят ”в интереса па югос
лавските народи”. В рамките на предстоящите 
преговори трябва да се имат предвид суверените права 
на народите и равноправието на републиките Сърбия 
н Хърватско, за да се осигури стабилен мир п 
добросъседски отношения между Сърбия и Хърватско.

на

я<|ц{^'*<олкот0 се случи такова нещо (разбира.

«• ”овъмив” трет» Югославия, 
к* у! иа Доминантния меджунароДсИ Фяк™р- А;| 1 а ... в
К)г. * ма обстоятелствата е. - тота»и

г,**л*»»ия. Или. може Си тоетатв възможност - колко 
",лкова самостоятелни и суверенн /държави - 

** иа Дредей план? к.г.

се, това не < 
са повикани тава, че решението за 

суверена Босна и Хср- 
цеговина /е ”несъще
ствуващоОстро въз
разиха и представителите 
на Босненска крайна, 
конто още ведъж по
твърдиха опр сдел С11 пето 
си да не "излизат" от 
Югославия.

В края на комюникето се подчертава, че 
ръководителите на Сърбия и Хърватско, имайки пред 
вид голямата си отговорност, сс обръщат към. 
Съветския съюз, Съединен»
Европейската общност

1Те америкатски щаги •> 
е молба да им окажа

доброжелателни уедегн" в организацията 
провеждането па предстоящите претвори.

Ще



• АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНО[АКТУАЛНО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪРБИЯ И 
ХЪРВАТСКО В МОСКВА КРАТКИ НОВИНИ

ЯПОНИЯ ОТПУСКА 2,5 млрд 
ДОЛАРА НА СССР

ЯПОНИЯ ТЕЗИ ДНИ изненада света, обявявайки, че отпус
ка помощ от 2,5 милиарда долара на СССР, с която последният 
по-лесно да прекара предстоящата зима. Япония по този начин

— чийто

МИЛОШЕВИЧ: 
СЪГЛАСИЕ С 
ГОРБАЧОВ ЗА 
МИРНО И 
СПРАВЕДЛИВО 
РАЗРЕШАВАНЕ НА 
ЮГОСЛАВКАТА 
КРИЗА

изразява и солидарност със западния политически съюз, 
е активен член. По 2,5 милиарда долара на Съветския съюз вече 
са обещали и Европейската общност и Съединените 
американски щати.

Досегашната помощ на Япония на Съветския съюз беше 
почти символична - само 100 милиона долара.

ИКАНИЯ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ 
СИМОВОЛИТЕ НА АЛБАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Република Албания Рамиз Алия е 
равен пред лавина от коренни искания на опозиционните 

партии, преди всичко на демократичната, да бъдат изведени 
пред съд "водачите от бившия режим" зарад корупция, и 

употреба на държавни постове”. На масовни митинги на 
•зицията се издигат и искания за промяна на старите

Михаил Горбачоп и Слоботп Милошевич със сътрудниците си изп

Председателите на Сърбия и Хърватско Слободан 
Милошевич и Франъо Туджман пребиваваха тези дни в 
Съветския съюз по покана на Михаил Горбачов, с който 
имаха отделни срещи във връзка с разрешаването на югос
лавската криза.

Горбачов и Милошевич разговаряха два часа, а също 
толкова време Горбачов води разговор и с Туджман.

Председателят на Сърбия Слободан Милошевич заяви 
след разговорите с Ми хай п Горбачов, че е постигнато пълно 
съгласие в мнението, мирният път за разрешаване на 
югославската криза е единствено хуманен и справедлив 
Милошевич съобщи това непосредствено след разговора, 
който при това оцени като откровен и твърде положителен.

”Председателят Горбачов има съвсем реална представа за 
всичко което става в Югославия, подчерта Милошевич, като 
добави че всеки народ има еднакво право на 
самоопределение и изразяване на волята си във връзка с 
бъдещите отношения в Югославия Надяваме се, че на едно 
такова определение Съветският съюз ще окаже пълна 
подкрепа", каза Милошевич.

Франъо Туджман, придружен от подпредседателя на 
хърватското правителство Здравко Том ад заяви, че е дошъл 
в Москва да ”,запознае” председателите Горбачов и Ис 
с положението в Югославия и войната, която се води както 
той казва, против Хърватско, като изрази надеждата че тази 
нещастна война ще свърши.

Във вързка с кризата в Югославия председателите на 
Сърбия и Хърватско Слободан Милошевич и Франъо 
Туджман водиха разговори и с Борис Йелцин.

злоЛОРД КАРИПГГЬП: опо
комунистически символи.

Както предава албанското | 
разискванята за промяната на с 
приемане на новата Конституция, защото тези въпроси са 
свързани за нея”. Алия допуска възможността това да стане 
чрез "всенароден референдум”.

КРАЧКА НАЗАД В радио, Алия се застъпва 
:имволите да стане "след

ХАГА
”3а съжаление, разговорите водени на 14 октомври в 

Хага за мирно разрешаване на кризата в Югославия все 
повече приличат на крачка назад, отколкото крачка 
нарпед", е заявил пред агенция" Би-Би-Си” английският 
лорд Карингтън, председателстуващият на мирната 
конференция на Югославия. Той е подчертал, че е трудно 
да се действува когато в Хага се договори едно, на терена 
става нещо съвсем друго. Все пак, той изтъкнал, че ще 
продължи с усилята да се намери решение за кризата в 
Югославия, защото международната общност няма право 
да остави * 
безкрайност.

В кръгове, близки на лорд Кари 
твърди, че той е изразил голямата си 
на размисляне на югославските лидери, равнището на 
което общуват и липсата на готовност при тях за каквъто 
и да било диалог.

Според "Би-Бн-Си" и Скай” решението на 
Скупщината на Босна и Херцеговина за суверенност за 

ублика допълнително усложвява и без това опас- 
. Коментаторите изтъкват, че вече четири 

републики са се определили за суверенност така че в 
Югославия каквото е сега остават само Сърбия със своя 
съюзник Чена гора, обяснявайки намерението на лорд 
Карингтън да предложи създаване на хлабав съюз на 
суверенни държави като алтернатива на днешна 
Югославия, която се разпада.

ММФ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 
ОТНОШЕНИЯТА С 

ЮГОСЛАВИЯ
ГЕНЕРАЛНИЯТ директор на Междунар 

фонд Мишел Камдеси заяви неотдавна в Банкок, където се 
проведе Скупщина на Фонда и Световната банка, че ММФ е 
заинтересована за континуитет на отношенията с Югославия.

В разговор с гувернера на Народната банка на Югославия 
Душан Влаткович и заместник съюзния секретар за финанси 
Славолюб Станич, Камдеси изрази готовност за размяна на 
мнения за начина на по- 
роикономическата политика в новонастъпилото положение в 
Югославия.

одния монетен

югославските народи да проливат кръв до

нгтьн в Лондон се 
изненада от начина

1зр
на татъшно водене на мак-

елцин тази
ното

реп
по;ложение.

ЗАКРИВА СЕ ЯДРЕНАТА 
ЦЕНТРАЛА В КОЗЛОДУЙ?

Българската ядрена централа в Козлодуй, която често се 
споменава в последно време, може би ще бъде закрита поради 
недоимък на подготовени кадри, тъй като мнозина специалисти 
решили да я напуснат поради затруднените условия за работа 
- събщи тези дни Ройтер. "Ядрената централа в Козлодуй може 
би ще продължи да работи заяви членът на правителствената 

ия Цветан Бончев. Той добавя, че изключването на 
Козлодуй би представлявало "национална 

рофа”, защото тя обезпечва 40 на сто от общото 
ство ток, произведен в България.

изтъква Димитров, категорично 
ще каже "сбогом” на мнението 
на оста и ангажирането и няма 
занапред едностранчиво да се 
привръзва за когото и да бнло, а 
на вътрешен план енергично ше 
навлезе

ПЪРВИ /НЕПЪЛНИ/ РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗБОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ вестна изненаДа - те са по-малки,
но все още в границите на 4%. 
Очевидно е още сега, без да са 
известни окончателните резул
тати, че нито една партия или 
политическа групировка не ще 
разполага с народните 
пълномощия да управлява сама.

комис
ядрената централа в 
катаст 
количесБЪЛГАРИЯ 

ЗАКРАЧИ ВДЯСНО В процес
приватизация на държавната 
собственост и реприватизация 
/връщане на имуществото на 
някогашните му собственици/.

на ЖЕЛЕВ ЗА ГРАНИЦИТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на България Жельо Желев е заявил ин

тервю пред прищинския вестник "Зери”, че България дава 
подкрепа на правото на гражданите на Македония на 
самоопределение до отцепление от държавата, в която се 
намират.

"Това е общ 
не можем да

България след изборите, 
както вече се изтъква, навлиза в 
период на голяма неизвестност, 
възможни партийни пазарлъци и 
политически комбинаторики

принцип, от който не отстъпваме Обаче ние 
приемем и македонския народ защото за това 

имаме солидни аргументи, казал Желев. Той е заявил, че 
България е готова за по- широко сътрудничество с Република 
Македония, "до степен в която границите биха представлявали 
само формалност и че такива връзки желае да 
други съседи на Балканите, пък и със Сърбия”.

Шефът на Социалистичес
ката партия Александър Лилов, 
ако се съди по онова, което 
публично заявява, че е за 
коалиция с опозиционните 
движение СДС и жестоките 
противници /в малко вероятната 
"голяма коалиция”), но Лилов, 
също така, не приема коалиция с 
турците! Той подчертава, че не е 
готов и няма намерение да влиза 
в коалиция с г-н Доган /водача 

урско Движение за права и 
свободи/. "Не виждам как 
партията на г-н Дог*н би могла, 

Лилов “да бъде регулятор 
на българската политика. Не го 
виждам в такава роля изобщо в 
бъдещето...”

■ НИКОЙ НЕ Е ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО 
• ОПОЗИЦИОННОТО ДЯСНО ДВИЖЕНИЕ СДС СТАНАЛА Т съставя»«т° на коалиция, 

НАЙ-СИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА която да 6ъде в състоя»ис да
владее в икономически тежкия и 

СДС на бърза ръка спечели политически твърде деликатния 
толкова гласове, колкото през период, в който тази страна нав- 
1990 година приграби широката лиза- 
опозициониа формация на 
Съюза на демократичните сили, „ ^
което междувременно се разля и _ Водачът на СДС Филип 
на последния изборен мегдан из- Димитров оповестява, че е 
лезе с четири отделни листи. свършила една историческа 

п, с епоха и че тези дни е започнала
Листата на СДС събра прак- нова епоха в историята на

ии1еЛК|^тИпЧЛИ плодове от България. Социалистите, казва 
“(,™'пив Т^УД на някога той, слизат от сцената, а СДС
лпугачпетве ;гпгЧИИТ0 ТрИ става най-мощната политичегч; други членове /СДС - центъра, сила с ,оятп с. „г._,
СДС - либерали и Земеделския В1,,’НГ5 - -
съюз "Никола Петков”/ още не външн'*та политика, както 
знаят дали изобщо ще успеят да 
прекрачат прага на п»'''1аир||та 
т.е, да наберат ^ним^от4 на 
сто .лаСОЙс поотделно, колкото 
ИМ са необходими за такава 
крачка.

има и с всичкиБългарите обърнали гръб на 
социалистите и направили 
голяма крачка вдясно. Според 
първите, още непълни и 
неофициални резултати, 
социалистите като бивши аб
солютни победители на първите 
многопартийни избори в тази 
страна през юни на 1990 година, 
загубиха на изборния мегдан на 
13 октомври. Според 
състоянието на нещата, ще 
отстъпят място на най-силната 
политическа партия на 
българската плуралистическа 
сцена, на крайно дясно 
насоченото опозиционно 
движение /Съюза на демок
ратичните сили - движение/, 
който макар и да нямаше аб
солютно мнозинство, стана 
победител на изборите.

Съюзът

ВРАГОВЕТЕ НА РУСИЯ 
ВИНАГИ ЗАПОЧВАТ ОТ 

ГЪРБИЯ

млад руснак личат и следните: "Враговете на Русия винаги 
ваха от Сърбия - и 1914,1941 и 1991 гойна" "Пршослшм 

Русия ще защити православна Сърбия", "Доле ръцете от 
отюГл^Г™ И СЛеДН8та "БУШ “ К0Л - по-далече*ръцете

на т

започ

във

”Л,П0АНТ” ЗА ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА времето на фашистоидните усташи, които през Вторг 
война им бяха предзначили "крайна солуция”, както н 
евреите”. Това задвижи адската "машина”, която ник 
вече не можеше да спре и с течение на времето об: 
страна - пише "Л,поант”.

ата световна 
истите на 
след това 

хвана цялата

ьпрос за вътрешните граници! 
твърди, че "те са чист продукт на комун 

|м, приети без допитване с народа, без следи дори 
архивите на югославската скупщина.” Те са внесени, добавя 
л,поант на тайни заседания на високи партийни функционери, при 

прилагането на твърде различни критерии. Да речем например, 
границите между Хърватско и Босна и Херцеговина са идентични с 

к.аРЛОВ1»шкото споразумение, което през 1699 година 
™;!!ли Австрия и Отоманската империя, като разделили на две 

части силната съсредоточеност на сръбското население."
ня ”™11^.~1е..проТив подял6ата участниците в югославската криза 

™ И демокРати”. Той счита, че "всички републики 
ппез^иияпо^аТ подведени под един и същ общ знаменател", зашото 
бопи и ™™ година организираха свободни многопартийни и* 
сЕяИи,?п са излишни обвиненията на Загреб и Любляна за 
поомени ЙГ’ особено имайки в предвид свободата и законни*; 
Ки йп,0 „ извършиха социалистите, бившите комунисти в 
за насТпяш^та пМ’ подчеРтава "Л.поант" идеологията не е причина*» 

война в триъгълника на трите метрополи. 
но стълкновение на националните интереси "

чац
ойНЕВЯРНО Е ДЕЛЕНИЕТО 

НА "КОМУНИСТИ” И 
"ДЕМОКРАТИ”

Движението за права и 
свободи, което застъпва интер
есите на българските турци е 
третата поредна сила. Според 
разполагаемите данни те имат 8

демократичните 
л социалистите водят, 

.Според резултатите, които се 
получават, още голяма 
надпревара, в която опозицион
ната групация има малка пред
нина /СДС 35, социалистите 34/ 
но все пак имат голяма пред
нина,
психологическа, както и

Във връзка с деликатния въ 
френският седмичник 
тическия режи

СИЛИ
ис-
и в

НО В крайния сбор магат да имат "Стълкновението, особено в началото, 
и 1П ппонрита иотл плппймл_ Хърватско, но между сръбския народ в
тях с] очакваше ^ навечерието въглен“ пТа^ЖГвГГГ изнася
на ИЗООрите. парижкият седмичник "Л.поант”, в своеобразния "справочник" за

не беше между Сърбия и 
Хърватско и властите в 

ално на
преди всичко

югославската кризаМоже да се очаква о голяма 
достоверност и българският Както пише

центъра^ да влезне в п^амент^ Е;Е„^ЕЬ^ДареНИе На "Р°"°вядв—о на "най- 
макар че процентите, които се 
споменават представляват из-

политическа на страната на 
пъстрия и контраверзен 
опозиционен лагер. Загубването 
на гласове от страна на 
социалистите стана рязко /на 
първите избори имаха аб
солютно мнозинство/ докато

ъбскияттози вестник, ср 
"хърватизацията” 

рнитурата и
народ е силно засегнат 

в тази република, която веднага 
а Туджман, като победил на пос-

рвг
га

При това, сърбите видяха не само "негация на своята самобит
ност и права, но и опасност от връщане на мрачните времена от
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ОБСЪДИ И
ПРИЕ НОВИЯ СТАТУТ И УТВЪРДИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ

АКТУАЛИО

ОСНОВАНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА
ВЛАСТ ДЕЗЕРТЬОРСТВОТО Е 

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО
делегата, а 25 отбоониип 
Изпълнителен отбор от "дт 
и взависимост от потресе 
могат да бъдат формирани и 
С“„™тни *°мнсии, коит“ ще

мките на 
ние

новия Статут, 
„ на Общинската

се иЕ3 6 Председател. който се избира от редовете на отбор

на състоялата се пр 
миналата седмица съвместна 
сесия на Общинската скупщина 
в Босилегад, делегатите на трите 
съвета обсъдиха и приеха новия 
Статут на общината, с който 
както подчерта секретаря 
Общинската скупщина Ни 
Савов се създават основни 
предусловия 
ратична об 
По

ез
за икономическото развитие на 
общината за период от 1991 до 
1995 година. Обаче тук веднага 
трябва да подчертаем, че изос
танаха задълбочени и 
съдържателни разисквания. 
Двама-трима диску 
бегло се отнесоха с 
важен икономически д 
и това само с малки за>

ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ИЗ
БИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ

френска дума и значи беглец от военната см част. Следователно, 
дезертьорство е бягане от военния дълг.

Миналата седмица вестниците писаха за един съдебен процес 
във Военния съд в Ниш. Съдеше се на неклоцина дезертьори от 
Лесковац, побегнали от веонните си части в Славония. Бяха 
осъдени на наказания със затвор. Предварително те са върнати в 
своите военни поделения на фронта, а след това ще издължават 
затвора.

Подлежащите иа военната повинност, както и всички 
граждани трябва да знаят, че когато става дума за 
дезертьорството касае се за сериозни и опасни работи особено сега, 
когато имаме състояние на непосредствена военна опасност в 
страната.

действу 
общинскс 

Според 
начело 
скул

ват
ото

в ра 
управле

Тъй като на общината ос
тават много по-малко задълже
ния откол»
предвид броя на населението, 
бъдещата Общинска скупщина 
ще наброява 25 отборника, 
които ще бъдат избрани в 
двадесетипет избирателни 
колегии. Основен критерий е 
броят на избирател) 
около 350 до 400 изб

т на 
кола кото досега и имайки танти само

спрямо тозиза нова демок- 
щи: 
бе,

окумент,
бележки,иска власт, 

че с новиядчертано 
Статут се уреждат и определят 
задачите и компетенциите на 
общината, като териториална 
единица, в която се осъществява 
локална само 
в съгласие с 
Република 
отношение на досегашния е 

.држателен, конкре- 
Има само осамдесет

ници
изтък„
гп»?аН е 0НЯ' 1С0ЙТ0 получи гласовете на повече от
б п п°и и?аТа 0Т 0ДЩ0Т0 ЧИСЛО ОТ-оорници. Оставена е 
възможността председателят на 
Общинската скупщина да бъде и 
председател на Изпълнителния 
отбор, за което решение ще 
вземат отборниците, 
бират председателя на
Общинската скупщина.

от които внимание заслужава 
предложението на Стоичко Ан
донов, делегат от Горна Любата, 
който потенцира и Бесна 
Кобила, 
извънредни възможности за 
зимен спорт, да бъде третирана 
както и проекта Власина.

ите - на 
иратели 

”идва” един отборник и мес
тоположението на от 
местни об 
например, местната общност 
Босилегрг- 
принадлежи 
4 отборника,
Райчиловци 2 
общности: Дукат, Гложйе, 
Църнощица, Долна Любата, 
Горна Любата, Долна Лисина, 
Горна Лисина, Долно Тлъмино и 
Горно Тлъмино в бъде 
Общинска ск 
застъпени

ни
управа. Статутът е 
Конституцията на 
Сърбия и по

която предлага Дезертьорството е тежко наказателно дела Тази материя е 
обработена в Наказателния закон на СФРЮ.

В член 214 в Наказателния закон на СФРЮ, алинея първа, 
се казва, че всеки гражданин, който без оправдателни причини не

де.1
Т
лни
акащности.

много по-съ 
тен и ясен. 
и два члена /досегашният имаше 
около 800/. Според него най- 

орган е Общинска
1щина, която занап----
роява не като до

ад, 
и и към която 

Паралово ще даде 
местната общност 

местните
се яви на повикателна заповед от военните органи прави 
наказателно дело, за което може да бъде осъден на затвор до една 
година. ~.Инак, според тази развойна 

програма през следващия раз-
од в Босиле-----
заплан

когато извиеш
скуп
набг Във втората алинея на същия закон наказанието е дб две 

години затвор, ако гражданинът се крие, за да не приепГе 
повикателнота

В алненя три се предвижда наказание 
вор, за гражданина, който е избягал в чу: 
военното повикателна

фед ще 
сега 59 во

об
ен пе 
щина

ри 
е :

гградска 
увано да бъдат 

изразходвани над 1,3 милиарда 
динара, от които най-много в 
стопанството около 550 милиона 
динара, за което има и най- 
големи природни ресурси в 
общината

щета
упщина ще бъдат 

с по един отборник, а 
местните общности: Груинци и 
Милевци, Бранковци и Рибарци 
Злидол и Бресница, Долна и 
Горна Ръжана, Бистър и 
Рикачево, Мусул, Барйе и Плоча, 
Млекоминци, Буцалево и 
Радичевци, Белут, Извор и Ресен, 
Назърица, Доганица и Ярешник 
и Караманица, Голеж и 

еравино, ще образуват по една 
бирателна колегия и ще из- 
рат по едни съвместен отбор-

■ ДО 
жб|

' четири години зат
ика, за да не приеме

В алинея четири на същия закон се казва, че всеки гражданин, 
който наговаря подлежащите на военната повинност да не се от
зоват на мобилизацията прави углавно дело, за което ще бъде 
наказан със затвор до три години.

Неотдавна Председателството на СФРЮ провъзгласи 
състояние на непосредствена военна опасност в страната. С този 
акт автоматически са изострени разпоредбите на член 214 иа 
посочения Наказателен закон. В сегашната обстановка углавните 
дела за дезертьорство или отбягване от военната повнност се 
наказват със затвор и до десет години!

Изводът е много ясен: гражданинът е дължен да се отзове на 
Впрочем, това е н негов граждански дълг, 

залегнал н в Конституцията. Страната трябва да се защищава и 
от външните и от вътрешните врагове.

Значителни 
ложения са запланувани в 
областта на инфраструктурата, 
дръвната промишленост, 
хранително-вкусовата, здрав
еопазването, образованието и пр. 
Всичко това трябва да даде нов 
подтик в развитието на 
общината. Покрай другото 
запланувано е уве 
трудоустрояването с 40 на сто, 
от което най-много /79 на сто/ в 
стопанството.

М.Я.

капиталов-

Ж
из
би
ник.

военното повикателна
БЕГЛО ВЪРХУ ПРО

ГРАМАТА ЗА ИКОНОМИ
ЧЕСКО РАЗВИТИЕ « <

На себТГяТа де’ЛбгТ»тЙте 
обсъдиха и приеха и програмата

личение на

Ст.Ст.
!

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ДИМИТРОВГРАД ПОСЕТИ ВОЙНИЦИТЕ НА 
ФРОНТАсредства обезпечава Фондът за икономически неразвитите 

краища на Република Сърбия и това изключително \за лица- 
специалисти, кОито'работят в цехове, които са изграждани със 

този фонд, а по критерии които са единствени за 
'блика. От отговора мнозина делегати останаха 

недоволни, а-и-самият Игнятов подчерта, че частично е 
доволен от отговора Бележим и отговора на втория въпрос на 
Игнятов: Да ли някое предприятие от Босилсградска община 
е включено с някоя програма за ползуване на средствата от 
заема за стопще^то възраждане на Сърбия? Отговорът 
Не, защото ни^р^р нс е търсил от тези средства

_ ОХ м
За отбелязване е и въпросът на Стоичко Андонов от Горна 

Любата, който попита дали всички търговски магазини мога т 
да изкупват горски плодове? Отговорът бе същб^^раТък - 
Могат, доколкото са регистрирани за този вид оборот.0*’

Интересен бе ,#гдъпроса на Никола Александров от 
Райчиловци; - Можс ди, Общинската скупщина или пък ком
петентните за тази Цел' органи да доведат в ред явната чешма 

село Райчиловци, които ежедневно се 
е неподходяща? За 

подчертано въпросът 
да се изучи, и отговор ще получи на поредната сесия на ОС

ОТГОВОРИ НА 
ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ ВСИЧКИ ЖИВИ И ЗДРАВИ

Тричлена 
съставена от пр>
Изпълнителния 
Николов, председателя на 
Общинския синдикален съвет 
Цанко Костов и В 
Маркович като представител на 
родителите, посети на 16 този 
месец войниците 
Димитровградско, намиращи се 
на фронта в Славония и Западен 
Срем. От дваестина войници, 
които са мобилизирани и из
пратени на фронта, делегацията 
е намерила девет, но точни 
сведения е получила и за ос
таналите. Онова което е най- 
важно е, че всички са живи и 
здрави и между тях няма ра 
Както изтъква Цанко Ко 
моралът на всички е на високо

средства от 
цялата репу

делегация, 
едседателя на 
: съвет Велин

равнище, а изтъкват се и с висока 
боеготовост. Някои дори търсятПоследната дванадесета сесия на Общинската скупщина в 

Босилеград, се характеризира по това, че делегатите по-голямо 
внимание посветиха върху отговора на няколко делегатски 
въпроса, отколкото на въпросите, които бяха на дневен ред.

Наистина, някои въпроси заслужават внимание, обаче има 
и такива, които и по съдържанието си, и по актуалността не го 
заслужават. От повечето въпроси и отговори този път нашето 
внимание привлекоха няколко.

Доситей Игнятов, делегат от Долна Любата попита кой и 
по кои критерии приема креативни средства? Отговорът бе: 
през течение на 1990 и първата половина на настоящата година 
такива средства са получили ръководителят на трудовата 
единица за производство на чорапи в стойност на 125 762,80 
динара, след това ръководителят на трудовата единица 
Конфекция” в стойност от 76 025,00 динара и ръководителят 

на трудовата единица "Сушара" в стойност от 67 612,00 динара 
и това само за 1990 година, а за 1991 година тези средства не 
получава. В образложение на въпроса бе подчертано, че тези

като добри специалисти в по- 
големи единици.е къс

Инак, димитровградските 
войници се намират най-много в 
местата Дал, Бобота и Търпиня. 
Освен посещението на деле-

укадин

ОТ

гацията, компетентната служба в 
Димитровград настоява да 
поддържа постоянна 
командите в кризиснит 
доколкото е възможно, така че 
родителите 
да имат пр 
сведения за 
се, положението често пъти е 
такова, че не може винаги да 
стигне до информация.

връзка с 
е райони

мо
иб.

гат колко-толкова 
чиииолизително то1 

своите деца. Разбв центъра на града и в 
ползуват, а водата бактериологически 
съжаление отговор не получи Трябва, бе

ира

неин.
стов,

А.Т.
н

беговнч и Сулсйман Углавни в Анкара н
благосклоното отношение на Турция към 
Македония, Босна н Санджак от една, н 
турскофилското настроение на югославските 
мюсюлмани, които, организирани в няколко 
силни политически партии, ревалоризират 
османлнйското политическо-културно нас
ледство от друга страна, ясно показват, че у 
югославските мюсюлмани вече е събуден духът 
на Турция.

Днес Турция е сравнително силна и голяма

понятия. Впрочем, нашите народи много добре 
запомниха агресията и разорителната му сила.

Всички споменати "дреболии” трябва да се 
имат предвид, когато се мисли за бъдещето на 
югославските н други народи на Балканите.

Малките балкански държави, конто днес 
крещят за независимост и воюват, вместо да 
сътрудничат, са идеални за манипулации от 
страна на великите сили по принципа "Дивнде 
ет импера”. Докато те взаимно проливат кръвта 
си, истинските виновници злорадствуват и 
чакат като лешояди да вземат своя дял. Целите 
са същи както и в близкото минало, само 
методите са по-перфидни: вместо да воюват с 
нас за завоевателските си цели, те ни насъскват 
да воюваме идни срещу други в тяхна полза. Ето 
трагиката и безсмислието на многоброшште 
жертви, конто паднаха н падат, сляпо вярвайки 
на гнусните лъжи, че воюват н умират за 
"национална свобода”, "демокрация”, "човешки 
права” и за какво ли още не. Няма никаква 
национална свобода без единство на нациите, 
няма демокрация без култура, няма човешки 
права без мир и благоденствие.

Спасението на югославските н останалите 
славянски народи е възможно единствено в 
рамките на идеята за панславянското единство, 
която да обхване всички славянски православни 
народи в една общност върху ду 
ципи иа християнството. Само обединени, 
славянските народи могат да сс 
противопоставят н на ония, които от тях искат 
да направят "рая" и на ония които искат да 
направят "тор" за нивите см.

Иван НИКОЛОВ

МНЕНИЯ

ВЕКОВЕ, КОИТО СЕ 

ВРЪЩАТ НАЗАД
още ог началото на тридесетте години, на този

Но това не е всичко. Завоевателските ам
биции водят не само от Запада към Изтока, но 
и обратно - от Изтока към Запада. Експанзията 
на ислямския фундаменталнзъм жестоко 
напира към Европа, а пътещата й, разбира се, 
пак минават през Балканите и Югославия.

Някои политически събития в последно 
време могат да сс тълкуват и като симптоми, 
които предвсстяват възраждане на идеята за 
нова Османлийска империя.

Правят виечателнис полемиките, които от
ново разглеждат въпроса дали югославските 
мюсюлмани са потурчени славяни или 
славянизирани турци. Етническите турци в 
Югославия са сравнително малко /около 100 
000/, но турският печат настоява да турцизира 
всички мюсюлмани ■ Югославия и така да 
прибави по-силен аргумент на правителството 
си за намеса във вътрешните работи на 
Югославия йод иретекс, че са застрашени 
националните прана на турското малцинство.

Посещенията на Киро Глигоров, Алия Изст-

Няма никакво съмнение, че някои ис
торически процеси в Европа и на Балканите 
континуирано продължават през последните 
няколко столетия. Огромният напредък в 
областта иа материалното развитие и в духов- 

сфера като че ли най-малко не повлия 
върху вековните амбиции на ония държави, 
които претендират за регионална и световна 
хегемония. И противниците иа техните цели си 

само се променя 
съотношението иа силите. Затова и днешните 
глобални политически и военно-стратегически 
стремежи трябва да се наблюдават във връзка с 
историческите събития от ХП до XV век.

Значи ако си припомним, че Германското 
царство в XV век се е простирало от Северно и 
Балтийско море до Адриатическо и Средиземно 
море, тогава е по-приемлив тезисът, че 
сегашната братоубийствена война в Югославия 
е признак иа старите нангермаиски амбиции 
над благословията иа Ватикан. Разбиването на 
‘Югославия, която е най.толвмлто препятствие 

’ иа германското нахлуване към Изтока, е основ
на г* стратегическа задача, за реализацията на 
кояго разузнавателните служби се ангажират

държава. Ако се случи разпад на СССР / това 
съвсем не е невъзможно/, тя даже може да сс 
подсили с псдесстина милиона нови жители от 
турски произход, които засега живеят край 
турско-съвстската 11)31111118 и сред които също 
се пропагнрат протурски идеи. Според това 
много лесно може да се случи на границата с 
България н Гърция да се изпречи една 
гигантска държава с над 120 милиона жители, 
които с наталитета си, характерен за 
ислямските дъжравн, само за две десетилетия 
могат да станат двойно повече. Кой тогава 
може да ни гарантира, че няма да сс повторят 
билката на Марица, Косовскнят бой или поне 
Кипърската криза? Впрочем, при последния ег- 
зодус на турците в България Турция й сс закани 
с "кипърския сценарий”. Но Бъгарня тогава 
имаше ядрени ракети, които лесно можеха да 
улучат американската база в Илджирлик и да 
опустошат Азия и Балканите. Намесиха сс САЩ 
и опасност беше премахната в последния мо
мент.

век.

и ата

останаха същите,

ховнитс нрин-

Трнбка да сс подчертае и специфичната 
духовна структура на исляма и неговата 
нслогичност от аспект на нашите европейски
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ОПЕРАТИВНИЯТ ОТВОР В БОСИЛЕГРАД ЧА ПОМОЩ ПА 
БЕЖАНЦИ ОТ СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКООТ ИЗВОРНАТА КАМПАНИЯ ПА СНС I» ВОСИЛШ РАД

ПОДГОТОВКА ЗА 
ИЗБОРИТЕ СЪБРАНИ СА 28 

ХИЛЯДИ ДИНАРА
Акцията за събиране на помощ продължава. Полагат се усилия 

на бежанците, пристигнали в общината колко-толкова да се 
облекчи положението. Един селскостопански производител от 
Църнощица търси в споя дом да приеме и усвои едно дете

ИЗЛЪЧВАТ
КАНДИДАТИ

Тези дни в Звонци со проведе заседание на 
представители на местните органиазции на 
Социалистическата партия на Сърбия, на което бяха 
обсъдени някои аспекти от подготовката за 
предстоящите избори за локални органи на властта. 
Председателят на Общинския отбор на СПС и 
Бабушница Зоран Спасич запозна присъствуващите 
и с акгуалното положение в страната и отговори на 
зададени въпроси.

В настоящиIV условия - изтъкна между другото 
Спасич ■ кога то в някои краища на страната бушува 
война провеждаме и избори, което налага да се 
засили дейността на СПС

На заседанието беше договорено СПС да 
раздвижи инициатива за събиране на парични 
самопожертвования и друг вид помощ за 
пострадалото население в Книнска крайна и САО 
Славония, Бараня и Западен Срем.

Щс успсс ли Социалистичсс- борници па новата скупщина, 
ката партия на Сърбия п При топа от отделно значение за 
Посилсградска община да успех е кандидатите да имат

сд избирателите.
виси не от 

СПС,

динара. Първи в акцията се бяха 
отзовали заетите в станцията на 
милицията в Босилеград, когато 
от личните си доходи отделиха 
4 хиляди динара. Тези работ
ници добродетелството си 
потвърдиха и в другата поредна 
акция, която организираха и 
когато събраха още 4 хиляди 
динара. Заетите в цеха за 
конфекция от личните си 
доходи отделиха 2 300 динара, а 
в цеха за производство на чорапи 
4 800. Заетите в ОП "Босилеград” 
събраха хиляда динара, а тези в 
автотранспортното предприятие 
"Автотранспорт” 7 400 динара. 
Общинската ск; пщина от 
бюджета си отдели 5 хиляди 
динара...От целокупните 
събрани средства на джиро- 
сметка на общинския Червен 
кръст са останали 14 800 динара, 
а останалите са насочени в 
Републиканския Червен кръст.

В интернатите в Босилеград, 
Долна Любата и Бистър са 
създадени условия за живот и 
школуване на 80 ученици Наис
тина, необходими са и известни 
средства за тази цел, но без оглед 
че с възможността са о^. 
ведомени компетентни органи в 
републиката интересование 
досега за това няма. Когато се 
касае за ученици и деца от 
значение е да се подчертае, че 57- 
годишният селскостопански 
производител от Църнощица 
Александър Христов е отправил 
писмо до общинската 
организация на Червения кръст 
в Босилеград и изразил 
желанието да приеме еднод ете в 
своя дом, което да усвои. С 
желанието е осведомен 
републиканският Червен кръст.

Акцията за събиране на 
помощ за бежанците в Сърбия, 
преди всичко паричната - бе 
изтъкнато на заседанието - 
трябва отново да се раздвижи 
всред работниците в 
босилеградските предприятия и 
колективи и местните общности 
в общината, къдего тя досега и 
не започна

през
миналата седмица заседание на 
Оперативният отбор за оказване 
помощ на бежанци от Словения 
и Хърватско бе подчертано че 
този отбор и Червеният кръст в 
общината трябва да действуват в 
две посоки: да помагат на прис
тигналите бежанци в общината и 
колко-голкова да им облекчат 
положението, а и да положат 
нови усилия в акцията за 
събиране на помощ на бежан
ците пристигнали от тези две 
републики в Сърбия, изобщо.

Представителят 
общинската организация на 
Червения кръст Зоран Такев 
изтъкна, че в Босилеградска 
община досега са пристигнали 
седем души-бежанци, които са 
напуснали домовете си в

Словения и Хърватско. Всред 
тях има и хора, на които 
събитията и войната в Словения 
и Хърватско, преди всичко 
режимите в тези републики, 
разпокъсаха семействата. 
Спасявайки голите си животи 
почти всички са пристигнали 
тук без каквито и да е средства 
за живот. Повечето от тях сега 
са при свои роднини и близки. 
Но почти всички се нуждаят от 
помощ. Всред бежанците се 
намира един военен пенсионер 
със съпругата си, който търси 
квартира. На заседанието бе 
подчертано, че за целта отборът, 
т.е. неговият председател Сотир 
Сотиров, председател на ИС на 
ОС, ще установи връзки с воен
ните власти и да му се обезпечи 
една квартира от фонда на воен
ните квартири в Босилеград. В 
Босилеград има и три ученика, 
които прие пенсионерът Стоян 
Тодоров, на които от септември 
насам ще се даде по 1 000 
динара месечно.

В раздвижената акция за 
събиране на помощ за пристиг
налите бежанци в Сърбия работ
ници от Босилеградска община 
досега са събрали 28 хиляди

обезпечи мнозинство в бъдещето 
Общинска скупщина или щс й 
сбъркат конците някоя от 
другите действуващи партии 
или
обезпечат самостоятелни кан
дидати? Отговор на въпроса 
потърсихме от секретаря на 
Общинския отбор на СПС в 
Босилеград, Любомир Иванов.

- Нужните подготовки вече 
ранихме. Приехме избирател- 
документи. Формирахме ак- 

сн избирателен щаб от 9 
деедател на който е

На проведеното«срие пер
Защото, успехът щс за 
избирателите - членове на 
,:е от онези, които все още са 
неопределени, чисто число е и 
■ай-голямо - подчерта Иванов.

Д01

ПЪК мнозинство щс

Инак, от четирите действу
ващи партии в Босилеградска 

"щика, засега в предстоящите 
общински избори нужни под
готовки направи само Социалис
тическата партия, която има над 
950 членове организира» 
местни организации. Те 
това ще направи и Съюзът на 
комунистите - Движение за 
Ю|'ославия, докато останалите 

1ртии: Дсмокра 
я и Демократическият 

бълг арите в Югославия, 
зпсс»'а мълчат. Това обаче не 
изключва някои от членовете им 
да участвуват като само
стоятелни членове, т.е. да бъдат 
кандидати на група граждани.

М.Я.

Очаква се, както и винаги досега, отзивът на 
населението от този край на Република Сърбия да 
бъде на завидно равнище.

пан
ни д 
цион
души, пра.
Захари Сотиров, председател на 
Общинския отбор. Утвърдихме 
сроковете за реализирането на 
предизборната активност. 
Евидентирахмс и кандидати за 
общинската изборна комисия. 
Понастоящем предизборната ак
тивност е в местните ор
ганизации на СПС. Провеждат 
свои заседания, на които фор
мират местни изб» 
щаб
дидати, членове на

М.А 1И и 32
зи дни

ПРЕДИЗБОРНА АКТИВНОСТ
тичнатадве па 

парти 
съюз наСПО В ДИМИТРОВГРАД 

Е ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ

на

ирателни 
ат канове и евидентира

СПС , за от-

Както ни осведоми ната комисия има и членове 
Еленът на общинския отбор на СПО, доколкото изборите 
»а СПО в Димитровград бъдат проведени, те ще 
^сен Иванов, макър че все участвуват в работата на 
>ще няма съобщение от комисията, считайки това 
Главния отбор на партията, като своя гражданска 
дейните

СРЕД БЕЖАНЦИТЕ ОТ ХЪРВАТСКО В ДИМИТРОВГРАД

И ДВУМЕСЕЧНО 

БЕБЕ
членове 

Димитровград считат, че в 
условията на истинска на 
гражданска война безсмис- \ 
тено е да се провеждат как- 
зито и да е избори па и локал
ни. В момента когато на

в длъжност.
Инак членството на СПО 

територията 
Димитровградска община се 
надява, че ще няделее разума 
и локалните избори ще бъдат 
отсрочени за някое друго 
време, време по-удобно за 
провеждане на тази все пак 
важна задача.

Окончателно решение за 
/не/ участвуване на СПО в из
борите за локална самоуправа 
се очаква тези дни.

на

На територи 
Димитровградска 
момента се 
бежанци от

|ята на 
община в 

намират 63 лица- 
Хърватско. Става 

дума главно за лица, които по 
потекло са от Димитровград и 
околията, жени, деца и мъже 
настанени на работа във 
Вуковар, Винковци, Карловац, 
ПетриняУ- Сплит...И докато 
всички са при свои роднини, 
фамилии, бащи и деди, случаят 
на Мерима Хусич от Дубровник 
заслужава отделно внимание

затова още тога 
не се връща 
повече сега, когато въоръжените 
стълкновения са и около самия 
Дубровник.

В момента Мерима с малката 
Шпреса се намира в една стая на 
хотел "Балкан”
Храна зе нея 
обезпечава 
организация на Че 
както и всичко не

тя решила да 
ратно. Още

лготици младежи и хора се 
намират в Хърватско в 
редовете
доброволните отряди, не е 
честно, считат в СПО, да им 
х отнеме възможността и те 
непоредствено да участвуват 
в избиране на отборни ни за 
общинската скупщина.

Но тъй като в избирател

на ЮНА и

в Димитровград 
и дъщеярта й 

Общинската 
рвения кръст 
юбходимо за 

бебето. За стаята Нищо не пла 
и най-вероятно това ще бъде 
подарък от "Балкан”. А заетите в 
хотела особено чистачките и 
камериерките, 
облекчат бе):<*> 
майката, а особено на малката

А.Т.
ща

Мерима е сръбкиня от Босна, 
) с години живее в Дубров- 
без майка /починала отдав- 

баща си, който 
постоянно пие. Затова не е

която 
ник, I 
на/ само сСПС В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ , се стараят да 

нските дни и на

АВТОРИТЕТ И 

СПОСОБНОСТ
В Общинския отбор на 

Социалистическата партия 
на Сърбия в Бабушница се 
развива засилена дейност 
във връзка с предстоящите 
избори за органите на 
местно самоуправление, 
които ще станат на 10 
ноември тази година. В 
миналия петък се проведе 
заседание с председателите 
на местните комитети на 
СПС, на което за предсто
ящите избори и задачите на 
местните комитети говори 
Зоран Спасич, председател 
на Общинския отбор на 
Социалистическата партия.

Между другото Спасич 
подчерта, че изборите за ор
гани на локално самоуправ
ление, относно отборници 
в Общинската скупщина за 
Социалистическата партия 
в Сърбия са важна и от
говорна задача. Тези избори
ще станат в многопартийна 
система и ако се има в 
предвид актуалното обще
ствено-политическо поло
жение, в което се намира

нашата страна, време в 
което сръбският народ и 
всички граждани на Сърбия 
се намират на исторически 
кръстопът, изправени пред 
големи опасности, натиск и 
неизвесност, изборите този 
път нямат рутинен харак
тер, както по-рано. Тъкмо 
поради това ще бъде необ
ходимо за отборници да 
бъдат предложени най-ав
торитетни и най-способни 
хора, които с активността 
си и своето знание да съдей- 
ствуват за разрешаването на 
натрупалите се проблеми; 
да подпомагат за по-ус- 
корено развитие на сто
пански 
Бабушнишка община - 
посочи Спасич.

На заседанието беше 
договорено да станат кон
султативни договори с 
ръководствата на местните 
организации на СПС, на 
които да се обсъдят най-ак- 
туалните задачи във връзка 
с предстоящите избори.

С.Златкович

Б.В.

НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ "ГРАДИНА” ТЕЗИ
ДНИ

НАМАЛЯВА БРОЯТ НА 
ПЪТНИЦИТЕ

Граничният пунк-т "Градина”, на югославско- 
българската граница край Димитровград, безспорн 
един от най-ффеквентните гранични пунктове в 
страната. Какво е положението на този пункт тези 
дни, потърсихме отговор от командира на станцията 
на милицията за контрол на минаващите държавната 
граница Борис Иванов, който изтъква, че без оглед на 
сегашното положение в нашата страна граничният 
пункт работи най-нормално. Все пак броят на 
пътниците в сравнение с миналите години е намалял 
значително.

г/пДии?/Ле Мерима почти 19 Шпреса, която наистина е хубаво 
години е прекарала по домовете и весело бебе. Купуват закуска 
за сирачета. В един от тях е , „
изучила за текстилна работ- „ майката от свои пари, помагат 
ничка. С малката си двумесечна й около бебето, залъгват го 
дъщеричка Шпреса и със сестра *огато тя отиде да пере пелени 
си, тръгнала за Димитровград да 'и тях е получила от Червения 
посети мъжа си, който е «ръст/- Най-вероятно така ще 
граничар на граничната застава ?.ъде Докато мъжът й Хайдар 
"Иван Караиванов” край Илязи> инак албанец по народ- 
Димитровград. На път от ност- не отбие воената си 
Дубровник до Херцег Нови три повиност. А къде селд това 
пъти ги спират муповците и Мерима в момента не знае. 
гвардията и едвам ги пускат да МОже би и ще остане в 

се Димитровград "където хората са 
1”> добри към мен, аа особено към дъщеря ми”, казва

о е
изостаналата

источно-европейските страни. В определени ™и 
казва Иванов минат н по 150 рейса"ш,™
сГГхаТаш!™' ТУР‘'СТИ “ и^ам®УЛ. Те всъщност 
че боост ! ^ шопинг-туристи. Може да се каже, 

е намалял и До 35 на сто в 
влияние има ит.' 011""” или две- Безспорно на това 

гашното положение в нашата страна

Иванов под™“вГ чеРте шп," “ ра5отата ,,а п7нкта’ 
нямат никакГ?роЧ5лГмиР05.ч?ОЛ “ ПаС"°ртге 
проблеми има митницата, тъй

позволено™ гГКИ П0всче “ търговия отколк-ото е 
зашечатена се"ш№*Та Те Връщат °вР»™о н"и пък 
страна превозва през територията на нашата

минат. ”3а щастие съжалиха I 
към малката ми дъщеричка”, 10
ВЪЗбудеНО ИЗТЪКВа Мвпмиа’ 00
Постъг

изтъква Мерима. 
1 им обаче не й тя.-пката

вливала никакво доверие и А.Т.
ДИМИТРОВГРАД

извън Димитровград с изключение на спедицитеУте 
хуманни или други 

този начин над 160 
достатъчни за

ФРЕНСКА ВИЗА ЗА 
МАЛКАТА ГАБРИЕЛА

почти никога не участвуват било в 
акции в града/. Събрани са по 
хиляади динари, които трябва да са 
операцията и пътя.

От името на бройните предприятия и заети кош-г 
са отделели средства пожелаваме успешно претвш 
на операцията „а малката Габриела «
Го™ В ДеТСКИЯ СВЯТ’ К0ЙТ0 сега «• сУР°п нУчин

Случаят на малката Габриела Тодорова от 
Димитровград, която има заболели бъбреци, наскоро 
трябва да бъде разрешен. Именно, нейните родтели 
очакват тези дни да пристигне френска виза за да могат 
да отведат малката Габриела в Париж, където трябва 
да се направи трансплатиция на бъбреците. 
Операцията се налага като крайна необходимост, тъй 
като при сегашното положение Габриела е принудена 
два пъти седмично да отива в Белград на диализа.

Както вече осведомихме нашите читатели, средства

с тези пътници 
като те почти винаги

Намаления брой на пътниците 
допринасят при минаване

и ефикасната работа 
на границата на "Градина”чака изобщо.А.Т.

А.Т.
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П1>Й:СТ”в51си^.?АБИЦИОЗИИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ
БЕЛЕЖКИ ОТ СЪБРАНИЕТО НА 

"БРАТСТВО” В СЕЛО ЗВОНЦИ
БАБУШНИЦА ТРУДЕЩИТЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩ

РЕПУБЛИКАНСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО Е 

ОБЕЩАЛО ПОМОЩ
просторният план на Власинското пл,т„ /най-сетне/ 

бъде готов до края на годината - Формира 
дружество "Югоекспорт-Власина” - От юп&лика-Д^! Р 
значителна финансова помощ ** Уликата се очаква 
реализацията на проекта

Правителството на Република Съ 
на помощ на ръководството на 
реализацията на амбициозния проект 
на Власина.

Така в най-къси черти гласи отговорът на 
стигна осъществяването на плановете, според които коай 
Власинско езеро трябва да "израстне” голям и модерен 
комплекс за зимен и летен туризъм. Както изтъкна Мила!! 
Величкович, председател на Общинската скупщина в Ста 
дулица, на неотдавнашната сесия на ОС, общинско" 
ръководство преди известно време е пребивавало в Белградвклгаяг: ж:
сурдулшнките ръководители са получили ” .н1.рдо" обсща ше 
,е републиката ще помогне да се изпензивира реализащ ™ 
на този проект, от което твърде много зависи йо-пататьш, ™ 
развитие не само на Сурдулишка община, но и на няколко 
околни общини. Първа конкретна крачка в тази насока ще 
бъде довършаването на просторния план на Власинското 
плато, понеже това е основната предпоставка, която трябва 
да бъде създадена, за да може да започне изграждането на 
туристически и инфраструктурни обекти- Просторният 
трябваше да бъде готов най-напред до средата, а сетне и до 
края на миналата година, но тези срокове не бяха спазени 
Според наи-новите обещания този документ непременно 
трябва да бъде готов до края на тази година. Доколкото се 
спази наи-новият ”краен” срок, републиката ще отпусне 
значителна финансова помощ за началния етап на 
реализацията на проекта, която, според обещанията на 
републиканските функционери, трябва да започне в началото 
на идната пролет. Дотогава ще бъде завършено и фор
мирането на акционерно дружество ”Югоекспорт- Власина”, 
което ще поеме цялата грижа за проекта. От републикански 
източници вече са отпуснати средства, с които ще се финан
сира по-нататъшното разширяване и асфалтиране на 
пътищата Промая-Валявица и Промая-хотел ”Власина”.

К.Г.

ТУХЛАРНИ
ЦАТА СПРЯ МОЖЕ ЛИ БЕЗ УСУКВАНИЯ...

Поради недостиг на 
-мазут спря производството 
тухларницата в Бабушница, 
след шест месеца успешно 
производство. Кога наново 
Ще бъдат запалени пешите - 
не е известно.

При по-други За щастие, почти никой
обстоятелства това заглавие не се трогна от нейното 
би било адекватно за някои ”поведение", макар че 
друга организация, а най- заслужава внимание. После 
малко за образователно се пристъпи към работа, 
учреждение, но заслугата за 
него не е наша. Именно ни 
най-малко не очаквахме „ 
такова "посрещане". В Ясно е като ден, че 
дневния ред на събранието за°еданията на колектива, 
на трудовия колектив особено когато се обсъждат 
научихме преди няколко въпРОси 
дни в Бабушница и водени трудоустрояването, е необ- 
от професионален дълг, ходима по-добра подготовка 
решихме да се уверим на и по-дълбоко изучаване на 
място с какви проблеми се закона. Това би спомогнало 
среща основното училище и много дилеми да бъдат 
"Братство" в Звонци. премахнати, като в старта се 
Точките в дневния ред и не съсичат всички опити за 
бяха толкова "страшни”, усукване и умуване. Нас- 
както се струва на някои малко щеше да се случи за 
членове на колектива. Имен- учителка в село Ясенов дел 
но, не малко бях изненадан, Да бъде прието лице, което 
когато преподавателката по изобщо не знае български 
физика Миряна Петрова език, а да се отхвърли кан- 
веднага започна с лошо око дидатката Весна Младенова, 
да гледа към мене като хоято "не е на първо място” 
представител на "седма па ранг-листата. Все пак, 
сила". надделя мнението, че тя все

пак е най-силна от Дивна 
Йоргачевич и Душица Жив
ков и ч, които досега изобщо 
не са учили български език' 
Това се потвърди и по-късно 
при гласуването, когато от 

дах към председателству- 21-18 души гласуваха за Вее
щата на събранието Стана на Младенова, а да се даде 
Милчева като я попитах 

събранието

/който е незает/ а пс 
география - Йордан Цолич 
който и преди 
години работил в звонскотс 
училище.

ТАЙНО - ЗА ПРИС 
ЛУЖНИК

С известни лутания 
въпроса с приемането н 
преподаватели стана явне 
Но какъв абсурд когато да с 
решава за приемането н. 
прислужник, в подведомс 
ственото училище в Ясено1 
дел - се гласува тайно? 
Просто казано, не искат хо 
рата да сн "развалят” отно 
шенията с четиримата кан 
дидати: Миряна Милошева 
Гюрга Аврамова, Бранк: 
Стаменкова и Сърджан Цве
тков. При първото гласуване 
Миряна Милошева получь 
4, Порга Аврамова 6, Бранш 
Стаменкова 2 и Сърджаъ 
Цветков 6, 
ствителни 
повторното гласуване Порп 
Аврамова получи 7, а 
Сърджан Цветков 11 гласа.

Чрез тайно гласопо-. 
даване /струва ни се с пълно 
оправдание, понеже в колек
тива има разделение/ досе
гашната председателка 
Стана Милчева получи 11, а 
Симеон Стоичков 9 гласа.

Не може да се избегне 
впечатлението, че на заседа
нията на колектива по-често 
трябва да присъствуват и 
журналисти, защото има 
още редица въпроси, които 
заслужават внимание.

М.Андонов

и то няколкс

в началния НЕОБХОДИМА ПО- 
ДОБРА ПОДГОТОВКА

етап на

•Рбия е обещало конкрет- 
Сурдулишка община в 
" м развитие на туризма

Неотдавна от Рача в Ба- 
оушница стигна съобщение 
Да се прекъсне с произ
водство, защото не може да 
се обезпечи мазут. Правеше 
се всичко възможно да не се 
прекъсне с производството, 
оеше взето назаем известно 
количество нефт от "Кому- 
налац” и "Тигър” но и то 
свърши.

по
въпроса докъде

Пзгасването 
ще нанесе големи щети и 
аварии, а и работниците 
остро негодуват.

на пещите

Междувременно е възбу
дено следствие срещу упра
вителя на тухларницата в 
Бабушница Марян Марчета. 
Общинският прокурор го 
обвинява 
злоупотреба на служебен 
пост, тъй като още през ав
густ на 1989 година без 
одобрение на опълно- 
мощения работник взел от 
склада на тухларницата 2 
500 кг цимент на стойност от 
3 275 динара за изграждане 
на къща в Горна Топоница 
край Ниш. За взетото 
количество не съществува 
съответна документация, 
нито
Марчета го е платил.

СЗлаткович

и два недей- 
летина. Прь

пр,
бю

- Кой е поканил жур
налиста да присъстува на 
нашето събрание? - попитав углавно дело

план тя.
Всички мълчеха. Погле-

ново обявление, докато не се 
е обади пълен специалист.дали

провъзгласено за "закрито" 
или не, като добавих че 
точките в дневния ред:

С доста отегчение мина и 
"избирането” на препо
даватели по история и 
география, за които няма 
достатъчен фонд часове. За 
преподавател по история 
беше избран Александър 
Мито в от Димитровград с 20

приемане на нови работ
ници /преподаватели по 
история, география; учител 
в Ясенов дел, помощни 
служители/ не предста
вляват голяма тайна.

- Нека журналистът каже 
кой го е повикал? 
упорствуваше Петкова.

- Госпожо /или другарко/, 
никой не ме е викал, обаче аз 
съм много изненадан от 
вашето поведение! Какво 
значи и най-обикновени 
въпроси да се разглеждат 
при открити врата? Впрочем, 
нека присъствувашите си 
кажат мнението.

Пак мълчание. Тогава аз 
реших да й отговоря:

Не знам как преподавате 
физика, обаче урока си по 
публичност в работата едва 
ли сте научили...Аз нямам 
намерение да напусна 
заседанието, а вие както ис
кате. И в тоз час препода
вателка Петрова изфуча 
навън.

пък директорът

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВЪЛЦИ НАМАЛЯВАТ СТАДАТА
ЗАПИСКА ОТ ЕДНА НОВОБРАНСКА ВЕЧЕР I СЪЮЗЪТ НА СИНДИКА

ТИТЕ В БОСИЛЕГРАД ПРЕД
ЛАГА НОВИНИ В ПО- НАТА
ТЪШНОТО ДЕЙСТВУВАМЕ

.4 ОТГ':'.‘

ЛОВЦИТЕ НЕ 
ПРЕДПРИЕМАТ АКЦИИВ ЮНА 

- С ГОРДОСТ!
В Босиле 

поради това 
порад върлува 
и данните: п

градска община числото на овцете намалява не 
че животновъдите все по-малко ги отглежпятНУЖНОСТ, А 

НЕ ОБЕЩАНИЕ
: само

дите все по-малко ги отглеждат, но и 
. Колко тази беда е голяма потвърждават 

общи
нето на вълци 
рез тази годи 

хищниците заклаха над 100 
пример едно стадо 
нолюбатската махала

НС ■ на на повечето места в 
овце. Само 

няколко животи
ната 

седмица на 
укат и дол-

Предаестява се Съюзът иа 
синдикатите в. същината да ор
ганизира откриване на дис- 
контни магазини, 
банки и оказване на трудово- 
правова защита на работниците

пр
ОВ-

еди ед 
и от 
овце.

на
на
Га

»ъд
щевица те намалиха 

Без оглед, че бедата която сполетя животновъдите не е малка, те 
не са в състояние сами да се спарвят с нея. Но ловното дружество 
в Босилеград, от което те с оправдание очакват помощ, не 
предприема някои по-значителни акции. Наистина, от време на 
време някои ловци се завръщат с убити вълци, но това са съвсем 
редки случаи - организирани хайки няма. Представители на ловното 
дружество даже казват, че това не е "дело” на вълци, а на кучета. 
Според тяхната "диагноза” вълците не убиват, т.е. не колят в толкова 
големи количества.

синдикалниИ заминаването в 
ЮНА днес е както 
беше някога. Вместо 
хората да се радват, че 
имат синове, прис
тигнали да постъпят в 
Армията, сърцата им 
се свиват при мисъ
лта, че след време 
може би ще трябва да 

. изправят гърди сре
щу дулата на вбесе
ните фашистки уста- 
шки пълчища и чер- 
носотници в Хърва
тско. Но, какво да се 
прави? Такова е вре
мето - военно. Впро
чем една от основ
ните задгчи на Югос
лавската армия е - да 
защищава родината 
от всеки вид посега
телство върху ней
ната цялост и грани
ци. И ако някои биха 
желали да отстрочат 
за известно време от
биването на военната 
си повинност Небой- 
ша Тодорович от

Бабушница не мисли 
така.

Председателството 
Общинския синдикален съвет в 
Босилеград неот. 
нов начин на д 
Съюза на си 
общината. Вс

II И
Неотдавна Небо- 

йша Тодорович зами
на в ЮН\ и то почти 
една година 
рано! Присъствува- 
хме на новобранска- 
та му вечер в хотел

".Църни връх" в Бабу
шница. Голямата зала 
в хотела беше пълна с 
изпращачи. Баш а му 
Вукадин Тодорович и 
двете му сестри, .както 

~.и Небойша достойно 
и гордо посрещаха 
гостите. А сред тях, 
естествено, бяха най- 
много младежи и де
войки, негови връс- 
таници. Почти всички 
младежи и девойки от 
Бабушница и окол
ните села...Цялата 
вечер - само песни, 
танци и веселие!

М.Андонов

данна предвестн 
действуване на 
ндикатнте в 
ред повечето 

запланувани задачи, които могат 
до значителна степен да из 
досегашната работа 
изтъкнати~'и няколко, които ще 
заинтересуват сегашните и 
бъдещи членове на тази работ
ническа организация в общината. 
Божа Йович, председател на 
Общинския синдикален съвет 
във Враня и координатор в Съюза 
на синдикатите за субрегион 
Враня например подчерта, че ще 
бъде голяма полза за работниците 
ако в Босилеград се открие поне 
един дисконт-магазин, главно с

770- Вълци или кучета, все едно. На животновъдите трябва да се 
помогне.менят

бяха В.Б.

ОТ ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАД

БЕЗ НОВИ КРЪВОДАРИТЕЛИ
Отзивът и във втората 

акция мо кръводаряване в 
Босилеград е малък. От
зоваха се само 15 души и 
това всичките, дсто се казва 
редовни кръводарители, 
което се потвърждава с 
факта че мнозина от тях са 
дали тази драгоценна 
течност над десет пъти. Ето 
имената само на някои от 
тях: Бранко Рангелов от 
село Бслут е дал кръв 23 
пъти, Иван Стоименов от 
Босилеград - 21, Прокопи 
Радованов 
Велинов от Райчиловци - 18, 
Весна Пейчева от Добри дол 
- 17 и пр.

Акцията този път про
веде екипажът по транс- 
фузия на кръв от Сурдули
ца, а лекарката спсциалист- 
транефузиолог, Миомира 
Радованович, подчерта, че 
без организационни начи
нания резултати не могат 
да се очакват, като при това 
личният пример е най- 
силен подтик, а тъкмо топа 
липсва тук в Босилеград. 
Твърдението на
Радованович подкрепва и 
един от повечекратните 
босилеградски кръводари
тели Иван Стоименов, 
работник в босилсградския 
"Автотранспорт”.

- Основното е потен
циалните кръводарители да 
се освободят от създадения 
фамозен страх от кръво
даряването. В това отно
шение най-много могат да 
дадат принос просветните 
работници, като по- голямо 
внимание посветят върху 
този въпрос. Веднага след 
тях са здравните работници, 
които пък с личния пример

ще намалят този страх - 
подчерта Стоименов.

И наистина почти във
всички досега проведени 
акции по кръводаряване в 
Босилеград, и просветните 
и здравни работници, някак 
си пасивно се отнасят 
спрямо тази общеполезна и 
хуманна акция.

х раи и тел но- вк у с 
цените ще бъд| 
кол кого и останалите магазини. В 
изострените усл 
нане и спадан 
ранните на работниците тона ще 
бъде от голяма полза за тях. Тъй 
като започнахме да жинесм пак с 

ително н

опи стоки къдсто 
ат по-низки от-
оиин на стонанис- 
е на жизненото

М.Я.исока инфлация 
обмисли и да се 

банка, н
която работниците да пестят, да 
взимат нари на заем или да 
теглят к 
също т......
заседанието при 
внимание.

израз
налага се да се 
открие една синдикална

20, Боян
НОВИНИ ОТ "МАЯ" - ЗВОНЦИредиги с низки лихви, е 

ака въпрос който на 
влече значително КОШЕРИ НА КРЕДИТ

Голямо е интересоввннето сред пчеларите в Горно 
Понишавие за развитие на този селскостопански отрасъл От 
ден на ден броят на пчеларите расте В магазините на ”Мая", 
пс само че се търси мед, восък и други произведения от мед 
но все повече се купуват кошери

На заседание-го бе преднес- 
че от началото на годиназатен 

три
ганизирана трудова и нранона 
защи та на рабо-шици ге. Задачата 
ще се реализира така че ще се 
ангажира юрист, който оказва 
нранона затича на работниците нс 
само в преднриитничя, но и пред 
съдовете.

о, ч
бна да започне да се оказва ор-

- За целта "Мая" дава кошери на кредит - каза 
изпълняващия дължността директор иа предприятието Йовча 
Витанов. На заинтересованите лица даваме кошери, 
изплашат в срок от 5 години и то не парично, а чрез мел 
Освен това, добави Витанов, оказваме и други видове услуги 
иа пчеларите даваме лекарства, разни видове професионална 
помощ и пр

През изтеклите девет месена на юдината "Мая" е дала към 
500 кошери па кредит.

конто

В нас гоящата борба на Съюза 
на синдикатите за пони членове 
тези задачи могат да се разбера т и 
като просто обещание. Без оглед 
това, промени са нужни, а с тях и 
оновестениче. МАСнимка: П.Вучуделски

На снимката: Небойша Вукадииович и баща му Вукадин
В.Б
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СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ПА ГИД ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЕ

ДНИ НА ТЕЖКА БОРБА ЗА 

ОЦЕЛЯВАНЕ
ПРОНЗВОДС1ВО! О //а страната, която нс може да отмине и

Откак започнаха военните димитровградската гумарска индустрия.
ТбраюубийстенТвоЯ^,""^вшшятне Инак обемът на стопанска дейност на
само човешки жиготи и материални домашния пазар чувствително е
блага но и стопанската дейност на намален, особено с фирми от Хърватско,
редица предприятия. Според думите на с които почти не се поддържат никакви
генералния директор на ГИД Слава стопански връзки, па затуй се търсят
Тодоров, предприятието след нови кооперанти, вследствие на което и
отпочването на войната практически нивото на производството досега се
всички суровини и ' материали, поддържа на набелязаното ниво.
пристигащи преди от Словения и Още един проблем твърде много
Хърватско, сега внася. Следователно измъчва Гумарската индустрия
вносът е съществено нараснал. Вапреки Димитровград. Именно големи труднос-
че ГИД е открил акредитиви при банките ти и проблеми на предприятието създава
за внос и са внесли динарни средства и обстоятелството,' че при наплащансто па
без оглед че има достатъчно валутни износа от страна на банките се дава
права за внос, с оглед на динарска противстойност според
неплатежоспособността на банките • те официалния курс /т.с. 13 динара за една
не заплащат акредитивите на германска марка/, а при вноса те ползват
чуджестранни доставчици, следователно таканаречения "черен курс", при което
на което идва до блокада на работата на предприятието губи огромни средства,
предприятието, относно фабриката. При Следователно износът става напълно
това чуждестранните доставчици търсят дсстимулативсн.
аванено заплащане и уреждане на _ ,
старите сметки, относно дългове, за ^е ^ез зиачеиис с и Фактът, че цените
които банките не плащат, па наскоро на сУРОвините на домашния пазар 
може да се очаква застой в произ- скокообразно нарастват, трудно се 
водството намират, а когато се намерят дос-

тавчиците им търсят да се заплати аванс, 
Освен това затруднено е и па след това ги доставят, и то с голямо

снабдяването с мазут, въпреки че този закъснение.

I

Времето минава, а трите силоск 
стоят все още неупотребими. Ав
томатичната система от бившата 
Източна Германия вече е инсталирана, 
но р ботите, които Машинната 
индустрия от Ниш, като производител 
на силосите, трябвало да завърши, все 
още не са завършени. В началото на 
септември в Ниш е проведена среща с 
представители на МИН. Договорена е 
след това още една среща за 4 ок
томври, на която е договорено до края

на годината МИН да довърши 
работата. Доколкото това не стане, 
”ГИД” ще повика специализирана 
фирма от Англия, която тази работа 
ще завърши. Разноските разбира се ще 
заплати МИН. Да ли и след този 
договор Машинната индустрия от | 
Ниш ще изпълни своето задължение * 

”ГИД” остава да се види. Във 
всеки случай ако договорът се проведе 
в дело през началото на идущата 
година силосите би трябвало да 
започнат с работа.

КОГА ЩЕ БЪДАТ 
ПУСНАТИ 

СИЛОСИТЕ ВЪВ 
ВАЛЯРАТА

Когато започна реконструкцията на 
валярата в ”ГИД”, заетите в този цех 
и в цялата гумара, както и гражданите 
живущи наблизо до гумарата се 
надяваха, че наскоро не само смрада но 
и черният прах ще се премахне. С 
пълно право, защото наскоро в кръга 
на гумарата се издигнаха три високи 
метални силоси, в които трябва да се 
складират саждите, необходими в 
производствения процес, и оттам ав
томатично да отиват във валярата.

Застарелата система, значително 
опасна по здравето на заетите 
приличащи на негри след завършаване 
на работа, трябваше да бъде премах
ната.

Iкъм

I
Р-СПЕЦИАЛИСТ Вгид

СРЪЧНИЯТ
МОДЕЛИСТ
БОРКОВИЧ

За Станко Боркович майстор- 
моделист, притежаващ изключител
но богат опит и винаги отзивчив, 
ГИД чухме само похвални думи.

- Работи не само със сръчни ръце, 
душа! В работата влага

в

но и с голяма 
себе си изцяло!

Тези оценки бяха 
срещнем с него.

повод да се
проблем поне засега в ГИД успешно се 
решава. Оттук и обстоятелството, че за 
износ се работи и произвежда с 
набелязаните темпове. Когато се касае до 
износа, определени проблеми се явяват 
с доставката на готовите стоки, относно 
тяхното превозване до потребителите. 
Доставката през Унгария е по-бавна, 
многократно по-скъпа, а застраховките са 
далеч по-високи.

Накрая в поредицата затруднения 
трябва да се изтъкне, че наплащането на 
дължимите суми е все по-трудно, с оглед 
на общата неплатежоспособност и 
хронично безпаричие, а покупвателната 
мощ на потребители и населението ежед
невно отслабват.

Неблагоприятните тенденции 
стопанската дейност в гумарската 
индустрия, и не само в нея, но изобщо в 
химическата промишленост, са пос
ледица преди всичко на обективни 
обстоятелства. Ако що-годе 
обстоятелствата бяха по-инакви, относно 
ако имаше нормални стопански условия, 
ГИД вероятно щеше да се намери между 
добре стопанисващите предприятия. Със 
сравнително висок износ /над една трета 
от целокупното производство/ и с 
коопериращи доставки на автомобилната 
промишленост и друга търсена 
продукция, ГИД би имал хубави 
перспективи и стабилно стопанско 
положение. Сегашните обстоятелства 
обаче са изключителни, така да се каже, 
военни, а войната поне досега никому не 
е донесла добруване.

В ГИД обаче са на мнение, че това са 
временни условия, че предприятието 
трябва и занапред да ангажира целокуп
ните си вътрешни ресурси и резерви, да 
се бори за 
конкурентни цени, за да преодолее 
сегашното незавидно положение.

- Веднага да уточним: дойдох тук 
пожелание на моя “чорбаджия”, от- 
носно работодател Нилсон Линдс- 
тром от Швеция, за чиято фирма ГИД 
произвежда определена продукция. В 
момента работя върху калъпи за 
детски, дамски и мъжки обувки. Аз 
съм тук трети, четвърти път. 
Следователно ние отдавна се знаем 
добре, тук имам добри приятели 
Лично аз се

&

в
Станко Боркович

§=р™=|
страната е взимала калъпи оттам.

се“„4ГЖНа " ТРЯбВЗ И3™

От друга страна, чуждестранните 
кооперанти, поради военната обстановка 

страната, с особен резерв разговарят за 
бъдещите делови работи, въпреки че в 
ГИД се надяват, че обема на произ
водството за износ, относно самият 
износ, през идущата година най-малко 
ще запази същото равнище, което има 
тази година, а може да се очаква за някой 
проценат и да се увеличи.

чувствувам твърдев
приятно в тази среда.

Да кажем че моделистът Станко 
Боркович е шеф-моделист за всички 
обувки. Работил е в "Борово”, сега е 
пенсионер. Но неговият опит и 
знания са твърде необходими и 
затова той откликна да дойде в ГИД.

- Съжалявам за сегашната обста
новка в страната. Тя е такава, че 
не може да изпълним

I
I Слава Тодоров в потвърждение на 

тази констатация изтъкна, че Гумарската 
индустрия Димитровград се намира 
пред подписване на спогодби с фирми от 
Швеция, Англия, Италия, Германия и 
Съветския съюз /Русия/, където най- 
много се изнася през годината, докато 
количеството износ за Гърция вече е 
договорено. Реализацията му се очаква 
до края на ноември.

майстопЯс!!а късия ни разговор
работи°за^пГвеция 4 46 Т°Й 'Iсега

„„ програмата и
не може да внедрим заплануваното 
предвидените срокове

„„ и че е готов по _
всяко време и на всяка <Ьипма па I

ивав** II В

I В предприятието обаче е налице
сериозна боязън, че могат да настъпят 
остри нарушения в производството, от
носно то да спре, ако продължи да владее 
сегашната неизвестност и нарушени 
пазарни отношения, които в момента 
почти са спрени. Още повече тази неиз-

вече1^^^Бв1;$дят НА работниците
отлив (заминаване в пеиси«0 тук решават иатш^мн Нг°ВИ работни»и- С естествения 

‘ото Рсшс"ие. естествения отлив, като единствено нравил- |

високо качество и
■АI

I Подготвих*
Ст.Николов
ЛлТашкон

вестност подсилват заканите на Западна 
Европа да въведе икономическа блокадаI
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Футболистите на ”Асен 
Балкански” продължават 
със слабите игри. От пос
ледното си гостуване в 
Тешице се завърнаща с 3 
гола в мрежата си. В пър
вото полувреме домашният 
отбор на ”Ястребац” се води 
равноправна борба, в която 
обаче гостите от Дими
тровград имаха няколко 
шанса за отбелязване на 
гол. Затова пък домашните 
футболисти имаха щас
тието от един полушанс да 
отбелязат гол и с 1:0 в полза 
на ”Ястребац” се отиде на 
почивка.

Същата картина се пот- 
вори и във второто полув
реме.

ЕСЕННИЯТ АТЛЕТИЧЕСКИ ШКОЛСКИ КРОСФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ НАЙ-ДОБРИТЕ - НА КРОСА НА 

"ПОЛИТИКА”
Димитровград, 10 октомври 
В спортения център "Парк” 

Димитровград се проведе 
традиционния есенен школски 
крос в организация на СОФК-а, 
"Железничар", и
преподавателите по физическо 
възпитание. Пистата беше добре 
подготвена от предприятието за 
пътища в Ниш. Тя е една от най- 
добрите в Сърбия и Югославия. 
Отзивът беше гоям, а кросът 
беше на високо равнище. 
Състе 
се боре 
кроса н
изпълниха задачата си и 
от Дими 
окончателн

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА

НОВО ПОРАЖЕНИЕ НА 

”А. БАЛКАНСКИ”
"Ястребац” /Тешице/ - ”А. Балкански” 3:0 /1:0/
Тешице, 13 октомври 1991 гол Игрището на "Ястребац".

Теренът тревист и твърд; времето облачно. Зрители 100 Играта предимно се 
души. Голмайстори: Драган Маркович в 28 и 80 и Саша в°Деше на средата на тере- 
Динитриечвич в 83 минута. Жълти картончета: Драган на> без голови положения и 
Маркович / ястреоац /. съдията - Войкан Воинович от Ниш на Двете страни. Във фини- 
. добър. ша на мача, когато попусна

концентрацията на играчи
те на ”Асен Балкански” - 
домашният отбор отбеляза 
още два гола и нанесе ви
соко поражение на дими- 
тровградчани.

следващия кръг ”Асен 
Балкански” ще бъде

зателните от V клас нагоре 
ха за квалификация за 
а в. "Политика”. Добре

:
съдиите 
Ето итровград. 

юто клас
II клас - пионерки, 200 метра: 

Катарина Накова, Ивана Геор
гиева, Елена 
Саша Ма 
и Даниел

III клас, пионерки 
Санела Денкова, Ивана Х| 
и Мая Цолева; пионери: . 
лав Йованович, Саша Аг

лан Рангелов.
IV клас, пионерки 400 м: 

Андреа Бошкович, Ивана 
Соколова и Мая Басова; пионери

ирани:

К01
Ко

ор-
ри:стова; пионер 

рков, Драган Димитров 
I Милев.

ЯСТРЕБАЦ: Братислав Камберович 6, Саша Костич 7 
Небойша Ценим 6, Синиша Станоевич 7, Деян Маркович 1 
Бранко Трайхович 6, Огнен Петрович 6 /Славиша Динчич/’ 
славолюб Милованович 6,/Саша Димитриевич/, Златимир 
дяджелкович 7, Саша Стеванович 7, Драган Маркович 7.

А БАЛКАНСКИ: Милко Соколов 6, Николай Меланов

““ ■ *■Е"“"и""“5- пт,..... ""/„к;,;-

ЗООм: Ивица Костов, Любиша
Арсенов и Еролд Иванов; ПЪРВА ОБЩИНСКА

V клас, пионерки, 400м: ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
Андриана Бошкович, Ивана ПИРОТ
Соколова и Мая Басова; 
пионери: Миомир Пейчев, Иван 
Ангелов и Ванъо Славчев.

VI клас, пионерки,
Даниела Сотирова, Мая Т 
Анаоела Димитрова; пионери:
Микица Симов, Ненад Гошев и 
Владан Иванов. За VII клас, 
пионерки, 500м: Снежана 
Сотирова, Наташа Найденова,
ДаниелаКаменова; пионери:
Адриан Младенов, Миомир Футболният отбор на 
Стоянов и Далибор Нойчев. VIII "ПарТИЗан” ОТ СвЛО 
КкТЖ НЛо60р0гМие?аЛна Желюша не отпътува тези 
Татяна Иванова, пионери: ДНИ В Пирот на мач с 
Александър Иванов, Бане Гъров "Танаско Раич” ОТ Пирот. 
иАлександар Тодорович. I и II Това е За ВТОРИ ПЪТ
П^трова^ Елена1 Йорданова°и Желюшани да не отидат 
Елизабета Георгиева; младежи: На мач За изминалите 
Браннислав Стоименов, Роки дванадесет ГОДИНИ Откак 
Стоименов и ИвицаМилошев. Ш се състезават В ПЪрва 
^Га,ДЙВе°гЙиКИг^аДГЕИми| общинска футболна 
Христова; младежи: Божа ДИВИЗИЯ. Може ОИ За ТОВа 
Димитров, Игор Стоянов и "Партизан” ще получи и 
Сърджан Еленков. "червено картонче” на

заседанието на състезате
лната комисия, разбира 
се, ако не предложи 
твърди доказателства за 
своята постъпка. В такъв 

Босилеградският отбор е случай би се отиграл нов 
мач.

ЗООм: 
ристова 
Бранис- 

нгелов иВ лав
Ми.

"ПАРТИЗАН” 
НЕ ОТИДЕ 

НА МАЧА В
500м: 

акова и
__тУхЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО 
Я"М„вС" ОТ ДИМИТРОВГРАД НА 34

6 5 .0 1 19:11 10 точки
12:4 10
11:4 9
16:5 8
13:7 8
11:6 8 
10:13 7
19:17 6
11:14 6
10:9 5
10:13 4
9:15 4
11:24 4

1. Рудар
2. Руйник
3. Омладинац
4. Лужница
5. Слобода
6. Алуминий
7. А Балкански
8. Единство
9. Гредетин
10. Йовановац
11. Пърчевац
12. ФРАД
13. ЕЛИД
14. Ястребац
15. Турист

6 4 2 0 ПИРОТ6 4 1 1 ЗАВИДЕН УСПЕХ6 3 2 1
6 4 0 2

На проведения на'13'ок- Душица Деянова на 22, 
томври в Нови Белград крос Андриана Божкович на 28 
на вестник ”Политика” при място, 
участието на 4 000 атлетици, 
седмината състезатели от ос
новното училище “Моша 
Пия де" от Димитровград 
постигнаха завиден успех.
Най-високо се класира 
Даниела Сотирова като в 
бягане на 1 000 метра е 
десета; Снежана Сотирова 
на 1 000 м се класира на 20,

6 3 2 1
6 3 1 2
6 2 2 2

От пионирите Миодраг 
Пейчев на 1000 м е тридесет 
и четвърти, Александър 
Иванов на 2 000 м тридесет 
и втори и Андриан Андреев 
в бягане на 2 000 метра се 
класира на тридесет и шесто 
място.

6 3 0 3
26 1 3

6 2 31
36 1 2

0 46 2
4:9 346 1 1

4 5:14 36 1 1 ДС Д.С.

болистите на двата отбора от 
крайграничните общини.САМО ТОПОНИМИЯТА ЩЕ 

ОСТАНЕ!
МЕЖДУНАРОДНА 

ФУТБОЛНА СРЕЩА

”Велбъжд” играл в следния състав:

"Младост” 3:0 стД°е”ш°.ртим“ ще
нов, В.Чипев, Р. Захариев, бъде изключен от диви- 
СЯкимови и МЦветков.

ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКО 
Просто и кратко казано - на дали има град в Югославия или в България, в който няма 

стари или нови преселци от Босилеградско.
От далечното минало поради икономически, политически и други причини, кората от 

този край се изселвали, търсейки по-добър поминък мирен живот и семейно щастие 
За този вековен процес на миграцията от този край няма 

научиоизследователни трудове. Едно, обаче е очевидно: най-голямата миграция на 
населението от този край стана през втората половина на сегашния век

Пред нашите очи гаснат много домове Изчезват цели махали, селските училища се 
затварят, заличват сеугьпканите някога селски пътища и вървинки, широките возиици са 
покрити с храсти и плевели гробищата на предните са потънали в треви и бурени Рухват 
или са отдавна паднали някогашните селски воденици

Ако не спрат миграционните процеси в близко бъдеще само селската 
свидетелствува че тука са живеели хора И понастоящем тази топонимя говори ™в™зн 
край от далечно минало е имало живот. Да посочим [РАДИНАаг™ даж
Учили и т.н

зията, в която се състезава.В рамките на крайг
раничното сътрудничество 
между Босилеградска общи
на (Република Сърбия) и 
Общинския народен съвет 
на град Кюстендил (Репу
блика България) в областта 
на спорта и физическата кул
тура, в миналата сряда фут
болистите на "Младост” от 
Босилеград гостуваха на 
футболния отбор ”Велбъжд” 
от Кюстендил. И този път, 
както и повечето пъти досега, 
победиха 
”Велбъжд" - "Младост” 3:0.

Както ни уведоми трен- 
ъорът на босилеградския 
отбор Георги Георгиев, 
мачът се е състоял на град
ския стадион на "Велбъжд" в 
Кюстендил и е преминал в 
спортмснска и приятелска 
атмосфера. Впрочем и целта 
на срещата е да сближи фут-

Д-С.;.Я.

почти никакв-и звонци
АКЦИЯ ПО 

КРЪВОДАРЯВАНЕ
По почин на Социалистическата партия на Сърбия в 

район Звонци тези дни ще се организира доброволна 
акция по кръводаряване. Доброволните кръводарители 
ще се заявяват при председателите на местните ор
ганизации на СПС, конто в районния център Звонци 
трябва да дадат сведения за техния брой, като след това 
се уведоми Здравния дом в Бабушница.

Очаква се екипът на Здравния дом да пребивава в 
Звонци в четвъртък на 17 октомври т.г.

топонимия ще
домакините

М.А.

» На 6 ноември 1991 година 
се навър шават 
ТРИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата 

мила, благородна и 
никога непрежалима майка

ГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

■

.ФУТБОЛ, 
ШАХМАТ, 
ТЕНИС НА 

МАСА..

Ь

Ш
БОРКА

ПЕЙЧЕВАДимитровградски футболис
ти, шахматисти и тенисисти щс 
имат разменни гостунания с 
Годеч (НРБ) в рамките па 
граничното сътрудничество. 
Договорено е на 23 и 24 ок
томври в Годеч да гостуват спор
тистите от Димитровград като 
премерят сили с гол е чан и по 
футбол, шахмат и тенис на маса 

През пролетта спорп 
от двата крайгранични града щс 
имат реванш-среща в 
Димитровград, къдсто досега 
домакините винаги излизаха 
като по-добри

от с. Гоиндол, Димитровградско
На тази дата в 11 часа на гоиндолскитс гробища ще 

дадем тригодишен помен.
Времето минава, но никога не щс заличи от спомена ни 

нейния благороден лик, предана майчина обич, 
човеколюбис.

Поклон пред светлата й памет!

1СТИТС

Дд—.. ™ д~ - «.
ганали още 4 и те ие работят.

Не мелят отдавна Васевата и Панайотковата воденица в
някогашните вади, ■ местата ще се иари «ат

Вечно скърбящи 
Слободии н Мира

Итвор. След тях ще останат само 
"ВОДЕНИ Ч И ЩА”.

Стоян Евтимов
ДС

елеци от тидините и
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ясъм
МАЙСТОР

СТОЯНI ГЛОБАI

....
-------разбира сс, работеха на "диво”. 11о затова пък вси нси

' отериите си, когато срещне никой и 1И
ой им е правил "гишлераи” да казват,

Слънцето беше на заода, кога един по- 
гьрлест селяк се изкачи на Драйна бара и 
се разока:

- Бре-ей се-ля-не, бре-ей! Ю-тре че се 
иже-кти-ра-ят пце-тата на Пла-дни-щее, 
та да ги доведете бре-ей!

учеха М1 
шта к 
Стоян.
Срещнал една су трин бай Стоян боровен, който

че е
1101:
бай

карал пълна кола с прозорци и врата. Пони гал го:
. Мой чове1с, който прави "тишлерая”?
- Майстор Стоян - отрязал боровецът като навит. 
Майстор Стоян се усмихнал и добавил:

й, карай...само знай занапред, че я съм 
нс 1111 и който ти е правил вратата

За по-сигурно он повтори, потрети, па 
се спуши низ падината и си продума;

- Кой разбрал, разбрал, кой не разбрал 
- на майчината!• Кара

майстор Стоян, а 
и прозорците...

М.А. Деда Стоил у това време беше попгьл 
кочината Ослуша се, 
тата и се ядоса

да затвори свинятау 
разбира каква е рабо

- Ък, беста го изела, съга па и оно ли 
че ме яде да го влачим чък на Пладнище? 
Я ли съм по-здрав от него! Ега пцовише...

БЕЗ ДУМИ «ПЕТИЦА ИЛИЕВ

Тази пролет дяда Станоя Мечедолски До късно се съветва с бабата и реш. 
започна да го бие голям баксуз. Най-напред ще иде при вражалед Друго не бива. С 
му липсаха три воци, секна млякото при ос- рано, оправи се, взе белег от добитък^ 
таналнте чу овце а и с воловете нс беше го гижливо в една книжка и се запъти в 
чиста работата Той не беше вчерашен, беше дол, при дядо Таско Пристигнаха там в 
патил та главата му беше побелела от съмнушка, дядо Таско тамън беше станал и 
такива ядове, и веднага му стана ясно, че си налагаше опинците с навоща Поселеха и 
някоя вещица му е сторила нещо, та да 
затрие домакинството му. 
рително да заглежда всички комшийски 
жени, но нищо не забележи. И какво ще 
забележи, тия магии се правят нощем. Знае 
го това дяда Станоя, не са го еднъж и дваж 
яли.

иха - 
тана

уви
Зли

Сабайле деда Стоил се повърте, па 
найде едно прогнило въженце, върза 
кучето на шил, узе кривачката и превит 
надве запатрави кривите си от раматиз 
нодзе по прашливия пут за Пладнище. 
Кучето размаа дръпавата опашка и засит
ни по него.

дядо Станоя му се оплака.
- Е сега че видиме тая работа - успокои 

го Таско и започна да наглася вражалските 
си реквизити. Разгоря о 
една чиния, донесе бо( 
въглени във водата и започна да тълкува:

жена е - мамката нойна. На 
Лоши очи - кого

Започна подоз-

|Гнището, сипа вода в 
силек и маша, пусна

Ъ-хъм, еве я, 
заод слънце. То* 
погледа, болен пада 
низ пръстен от мрътавец. Воловиете са 
очосали, могле са да пукнат.

Беше покарал тор в градината край 
:тт. Пътят го води край довра на дядо 

л и неговата Младенка. Води си той 
те, колата тракат по пътя, и еуо ти го 

орлията Гаврил. Поспря се той като 
човек, свиха си по цигара и си говорят за 
едно, за друго. Ето ти я Младенка. Дойде 
тях и се ококори на воловете му.

яга носи. . 
. Тебе - Стоилко, дека го повлече бре? - 

закачи го комшията.
- При доктур. Нешо го не бива. Мана 

да души кучките под опаш.

те е прогледаларек
Гав

ата
ри;
овеВОЛ!

наб а си е сичко. Но де ми 
им, тая че ме изеде..

- Готови беят, 
кажи како да се из

Дядо Таско пусна трет въглен в чинията, 
бая нещо, мисли се нещо, па се приведе над 
дяда Станоя и нещо му шепна на ухото.

тек;
;бавпри

що са ти убави- Боже, боже, Станойо, 
воловете! Како гугутанъе!

Дядо Станоя нищо не 
преглътна и си тръгна. Стова 
поводилките и си т 
воловете

- И на тебе ти требе доктур за тая 
работа. Оти му не оскубеш дронците?

На Пладнище се беят сбрали пет-шест 
селяне и секи беше вързал по едно куче. 
Кучешкият доктур справляше инжек
циите.

късно дядо Станоя пак 
аближи къщата на Гав-

Няколко дни по- 
покара тор и щом н 
рил, смъкна панталоните, закачи ги на ярема, 
уви набърже краищата на свинските си 
опинци, хвана пак поводилките на воловете 

тави крака, тръгна през 
1аден

кона, ала щом го видя,

отговори, само 
кри тора, хвана 

ръгна, та до Преслап. Тук 
спряха и ни крачка напред да 

престъпят. Тегли ги той, моли ги, йок, не 
бива, па не бива. Почуди се той, па им закачи 
поводилките и ги подкара. Че като се 
разиграха низ Кус; 
канатите и колата, ко 
яремът, а воловете като пс 
набутаха в кошарата. Дядо Ст 
от мъка и лека-полека пристигна у до 
калпака в ръцете си. И все се питаше: ”К 
ли им е на тия волове? Дали, не бай боже, 
очосаха от оная смугава Младенка?”

Заудриха се с баба Грозданка да ги 
спасяват: кадиха, пръскаха, миха и щом ги 
поуспокиха, той се върна да събира 
потрошените си кола. Що да събере? Едно 
се беше откачило и търкулнало чак до. 
при Дочовата воденица. Докато ги изне 
душата му изпадна. Слъпците и канатите 
бяха пръснали по търните - едвам ги събра. 
Посклепа ги пак, донесе стар ярем и с бабата 
впрегнаха воловете, та едвам жив се прибра

и така полугол, с рун 
- халата. Баба Мл ка

бъ
се показа на 
рзо се върна и

ма? 
бал
започна да го кълне отвътре:а падина, пръснаха 

е де види, счупи се и 
-обеснели се 

аноя заплака 
ма с 
акво

- Пуу да го накаже господ!!! Полудел, 
збръкал се, изветрея...

На другия ден дядо Станоя пак повтори 
опита с потурите си. Младенка пак го 

1люва и привика Гаврил, но дя 
ше отминал. На връщане дядо 

чакаше на пътя и веднага му се кара:
- А бре Станойо, ти полудел ли си, 

насред дън заминуеш гол преко маалата, та 
те заплювуят жените!?

- А нищо ми не Гавриле - спокойно му 
отвърна дядо Станоя. Газим по вода, па ми 
се намократ панталоните, та ги окачим на 
яремо да ми се сушат.

- Дръж го за ушите! - рече он на деда 
Стоила.

- А бре здраво е господин доктуре, не 
си арчи илячете, нищо не му е. Мене ме 
по-небива...

Станоя 
врил го

зап
бег

ДО
Га

- Айде, не се майтапи! 
доктуро.

- подвикна мулу,
:се,

Деда Стоил го грабна за ушите, кучето 
изквича щом доктуро го боцна. Дедо 
Стоил го пущи и му продума:

е залека.
и едно апче и го

Иван НИКОЛОВ
- Не бой се де, това 
Доктуро му даде 

посъветува:ТАЗДА”
- Ютре сабайле му го дай на ще-сърце.
- Това аспирин за от глава ли е?
- Дръж и това. Дай съга 300 

рече му доктуро 
квитанция.

-яебЕ вой,ЪД-нялисиаиГ'
"ГАЗДА',ПЛ5ЯРУ- милиона - 

и му надраска

- Ама за това ли? Тцъ-тцъ-тцъ...язък - 
“ * се деда Стоил, додека да извади 
гтп™!; После си пойде щом мръдна 
"°™на ■ двеста метра, ядосано се 
пцго^Ги настРана> отвръза кучето и така 

“ ГО изтегна с кривчката, та оно изквича колко 
силен галоп

го държи глас и у най- 
отпердаши пред него. 
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