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ДЕСЕТО ПРИМИРИЕ

Прекратяването на огъня всьтпм в сила същия ден - на 18 ок
томври т.г. - в 13 часа по югославско време.

На 19 октомври подобни наредби издадоха съюзният секретар на 
ата отбрана армейският генерал Велко Кадиевич на единиците 
гославската народна армия и председателят на Република 

Франъо Туджман на Сбора на народната гвардия и

народи 
на Ю«на
Хърватско Д-р
полицията в тази република.

Това е десетото примирие, което както и досегашните се нарушава 
от хърватските въоръжени формации.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЮГОСЛАВИЯ В ХАГА
ОТ 22

ПРОЕКТ ЗА ГЛОБАЛНО РЕШЕНИЕ НА 

ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

ОТ ХАГА ЩЕ НИ 

ВЪВЕДАТ В 

КАТАСТРОФА
• Слободан Милошевич не се съгласи с Пред
ложението на лорд Карингтон, докато останалите 
председатели на югославските републики принципно 
бяха "за" • Конференцията продължава с работа на 25 
октомври

международното тяло за справедливо решение за 
надзор над същото. Зато- югославската криза без 
ва, според предложението обезпечаване на защита на 
на Слободан Милошевич, личното и националното 
Конференцията трябва да съществуване на сръбския 
продължи работата си във народ. А само ако реше- 
всички свои форми и да нието на този въпрос бъде 
намери по-ясни и по-до- справедливо, а това значи 
бри решения. равноправно да уважи ин

тересите, съдбовни и за 
ЕДНОСТРАНЧИВАТА сръбския и за другите пет 

СЕЦЕСИЯ Е ПРИЧИНА конституционни учреди- 
ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ телни народи на Юго- 

славия мирът ще се възв
ърне и трайно ще осигури 
и условията за успешно 
развитие на всички 

лизират едностранчивите народи. Не съществуват 
актове на сецесия на отде- обективни причини нито 
лни републики, които Ко- едИН 0т югославските 
нституционният съд на нар0ди да бъде онеправ- 
Югославия анулира като дан в разрешаването на 
противконституционни. югославската криза - 
Точно, едностранчивата подчерта Милошевич. 
сецесия на републиките
беше причина за Слободан Милошевич 
въоръжените конфликти, изказа надежда, че Конфе- 
понеже застраши инте- ренцията за Югославия 
гритета на страната и на- ще продължи работата и 
родите. С простата лега- еднакво ще зачита интер- 
лизация на едно такова есите за всички, а особено 
състояние не само че би принципите на легали- 
били погазени прин- тета и справедливостта, 
ципите на правния ред, но 
без съмнение не биха 
били премахнати ни ос
новните причини за въо
ръжените конфликти в 
Югославия.

Дълго Председателят на Ре-На заседанието на Председателството на СФРЮ, което се състоя 
\на 22 октомври т.г. в Белград съюзният секретар на народната 
{отбрана армейски генерал Велко Кадиевич говори за последствията 
зт евентуалната реализация на концепта за разрешаване на югос
лавската криза, който беше представен на Международната 
юференция на Югославия в Хага в миналия петък Вместо нашата 
редовна рубрика "Тема на седмицата"публикуваме интегралния 
\текст на изказването на Кадиевич.

очакваната
международна конферен- публика Сърбия Слобо
дия за Югославия се дан Милошевич посочи 
състоя в столицата на Хо- на контрадикторностите 
ландия Хага на 18 октом- и недостатъците в тези 
ври. Следващото заседа- предложения. Кой може 
ние на Конференцията е да бъде субект на правото 
насрочено за 25 октомври, на самоопределение - на- 
Както и на заседанието от родът или федералната 
18 така и на 25 октомври в единица (републиката) - и 
работата на Конферен- дали сецесионизмът е 
цията ще участвуват законен от аспект на

"Съюзният секретариат за народна отбрана е запознат с документа 
на Европейската общност "Елементи на споразум 
разрешаване на югославската криза” и с хода и резултатите на 
дискусията на пленарната сесия на Международната конференция в 

[Хага от 18 октомври 1991 година. Макар че не се съмняваме в 
доброжелателността на повече от членките на Европейската общност, 

[за съжаление констатираме, че предложените решения обективно ни 
| въвеждат в катастрофа. С тях окончателно се премахва Югославия 
; като обаща държава, а заедно с нея и всички институции, които имат 
югославнски характер, включително и Югославската народна армия 
Санкционира се разбиването на Югославия с политика на свършени 
дейстия и се застрашават жизнените интереси на онези наши народи, 

\ които искат да живеят заедно. В най-голяма степен се застрашават 
■единството и интересите на сръбския народ, понеже се разделят големи 
.негови части, като се въвеждат в положение на национални мал
цинства и се подлагат на опасност от унищожение. Реализацията на 
този концепт не може да преодолоее югославската криза, но ще предиз
вика нови стълкновения и страшно кръвопролитие

КОНФЛИКТИ
ението за глобално - С тези предложения - 

каза Милошевич - се лега-

1 Би било пълно политически слепило, ако не се разбира кой, 
[вътрщените фактори, се крие зад разбиването на Югославия Т освен

върде
•явно и с подчертано нетърпение Германия за трети път в този век 
'Шала нашата страня Сега това го прави с помощата на методи, които 
са приспособени към новото време, а се служи и с методи, с които си 
е служил фашизмът по време на Втората световна война. Тогава 
Германия си е служила с така наречената "пета колона", а сега със 
стратегията на индиректно настъпление и методи на специалната 
война, подготовяйки икономическо, а след това и военно настъпление 
Стратегическите й цели са твърде ясни и известни на всичкя На 
сегашното германско нахлуване нашите народи вече плащат данък. 
Някои ще го разберат това побрано, други по-късно, но сръбският и 
черногорският
сметки, които произтичат и от реванши слейте намерения на против
ника за пораженията му в двете световни войни. Това би трябвало да 
го разберат всички югославски народя Най-сетне това би трябвало да 
го разбере и международната общност.

Всички би трябвало най-сетне да се попитат защо пито едно 
примирие, включително и последното, не се спазат от страна на 
Хърватско, но се използуват за подготовка за нови военни действия 
Отговорът е много прост. Затуй, че главните п рота гони сти на раз
биването на Югославия смятат, че военната опция е най- лесният, 
може би и засега и единственият път за осъществяване на стратигичес-
ките нм целя

В документа на Европейската общност се пренебрегва и един от 
ключовите проблеми на югославската криза. Известно е, че по начало 
всички са съгласни, че всеки наш народ има правото да избере къде, с 
кого и как ще живее - в Югославия или вън от иея Но това право се 
оспорава иа сръбския народ в Хърватско. Тамошната власт 
възнамерява и войнишки да го срази и унищожи, служейки си с 
възобновени, даже и с по-страшни геноцидии методи в сравнение с 
онези от Втората световна войан. Заради това са извършили и обща 
мобилизация, а няколко страни, които имат териториални и други 
претенции към части от Югославия им доставят оръжие и им оказват 
обилна финансова, политическа и пропагандна помощ. По тозииачин 
се застрашават не смао човешките и национални права на сърбите в 
Хърватско, но и правата и съществуването на целия сръбския народ. 
Би трябвало да бъде ясно, че при такива обстоятелства всички 
партийни интереси трябва да бъдат насочени към защита иа човешките 
и националните права, свободата и правдините.

Опитът ни подсказва, че войнишката ни готовност за отбрана иа 
Жизените интереси на народите е предпоставка да се намери справед
ливо решение по мирен начин, особено когато противникът вече е извел 

план военната си опция Фашизмът, независимо от това с 
екло се маскира, в крайна сметка не може да победя

Без разлика на това, че поредн познатите проблеми в провеждането 
ча военната повинност, а частично и поради намаляването на кадрите, 

_*оето е последица иа драматичните иътрешени вълнения, 
мирновременния състав иа Армията е значително намален, ЮНА раз
полага с голяма огнена и боева мощ. Ти се освободи от всички 
идеологически иаслойкя Същевремено тя цялостно се преобразява от 
армия на Югославия, която изчезва - в армия иа Югославия, която се 
създава и която има причини да устоя При това в иея трябва

винаги да има място ие само за армейците от народите, които ще 
останат в Югославия ио и за всички онези югославски граждани, 
които обичат свобода и демокрации и поради които и да е причини 
желаят да се борят за бъдеща Югосвлвия и да доиренесат за развръзка 
*а югославската криза без по-нататъшно разгаряне на гражданската 
война.

- Припомням, че праз 1941 година с разпадането на бивша 
{Огославия - само за няколко дни - се разпадна и нейната армия 
Историята, в това отношение, сега не се повтаря, нито ще се по»™рк- 
Югославия, във формата, в която съществуваше, изчезва, обаче Ш11А 
* Х°Д се организира в армия иа държавата, които ще бъде запазена 
според волята на народите, които желаят в иея да живеят заедно и 
Говорно.

ИНЦИДЕНТ НА ПЛЕ
НАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ

В края на пленарното 
заседание се случил един 
инцидент. Докато д- р 

Бягането от действите- Бранко Костич като 
лните причини на криза- подпредседател на Пред- 
та само ще ни отдалечи от седателството на СФРЮ 
установяването на траен и представял становищата 
стабилен мир в Югосла- на Председателството от 
вия. Наличните федерал- заседанието му, проведе
ни единици възникнали но в навечерието на Кон- 
върху идеята на федерал- ференцията, бил прекъс- 
ното държавно устрой- нат от лорд Карингтон, 
ство на Югославия обек- под претекс, че не може да 
тивно не са способни да говори от името на Пред- 
бъдат суверени и незави- седателството! Отнемане 
сими държави, от които на думата на д-р Бранко 
предпоставки се изхожда в Костич предизвикало на- 
тези аранжмани. 1 пускане на залата от стра

на на членовете на Пред
седателството на СФРЮ 

ЗА СТАТУСА НА САО д-р Бранко Костич, д-р Бо- 
КРАИНА И САО СЛАБО- рисав Йович, Югослав Ко- 
НИЯ, БАРАНЯ И ЗАЛА- стйч и Сейдо Байрамович. 
ДЕН СРЕМ

народ би били принудени на платят и допълнителни

ТУК СЕ РЕШАВА СЪДБАТА НА ЮГОСЛАВИЯ: СТОЛИЦАТА 
НА ХОЛАНДИЯ
всички председатели на 
югославските републики 
и комплектно Пред
седателството на СФРЮ.

Документът за глобал
но решение на югослав
ската криза съдържа след
ните пет основни прин
ципи:

международното право и 
при кои условия? Какъв е 
статусът на вътрешните 
или административните 
граници и външните или 
държавните граници от 
аспект на универсалното 
международно право, 
както и Парижката харта? 
Милошевич предупреди, 
че на тези и подобни въп
роси не е дала отговори, 
арбитражната комисия, 
която досега е занемарена 
в работата на Конферен
цията

Първо: - Суверени и 
независими републики с 
международен субективи- 
тет за онези републики, 
които това желаят.

Второ: - Свободна асо
циация на републиките с 
междунроден субекти- 
вите, както това е пред
видено в Споразумението.

Трето: - Всеобхватно 
споразумение включител
но и контролни механиз
ми за защита на правата 
на човека и специалния 
статус за отделни групи и 
области

Четвърто: - Европейско 
ангажиране в случаи, 
където това е потребно.

Пето: - В рамките на 
глобално решение, приз
наване на независимостта 
на онези републики, кои
то би желали това, в рам
ките на съществуващите 
им граници, освен ако не 
се пристигне по-инакво 
споразумение.

По-късно лорд Карингтон 
- Надявам се, че на се извинил на д-р Костич.

Становищата на Слобо
дан Милошевич са разбра-

всички е станало ясно, че 
огнището на въоръжения 
конфликт в Югославия е ни не като блокада на ра- 
въпросът за положението ботата на Конференцията, 
на сръбския народ в Хър- но като усилие да се наме- 
ватско, който е подложен рят най-справедливи и 
на унищожение втори конструктивни решения 
път за половин век. Няма за югославската криза.

на ггред 
какво I

Ден
обл

- Предложените прин
ципи, фактически, суспен
дират валидното консти
туционно и правно устро
йство в Югославия и пре
махват Югославия като 
държава - а такива реше
ния могат да приемат са
мо нейните народи, които 
са и създали Югославия - 
подчерта Милошевич.

В частта, отасяща се до
Правата на малцинствата цв заседанието си от 22 октомври т.г. Председателството на 
И на специалния статус на СФРЮ, във връзка с потребностите на ЮНА и отбраната на страната 
отделни групи ТИ области, н въз основа на предложенията на генерал Кадмевнм. утвърди следните 
непрецизно се сЙбКюнава три мерки:
международния*1 кбнтрол 1. трансформация на ЮНА във въоръжена сила на Югославия, 
над осъществяван,6"на то- която щс С1*,,'гстпУ,и« пияната.
ЗИ специален статус, а не К0И120 ^Л,1,а0, п̂ДиЯ д.^ат 1'ю.хклавня, а унисон с оперязквнитс 
са предвидени КОДОДДИ и 110Т1кбн 11Я юна 
ясни гаранции на между
народната общпбЬт, нито 
е определено постоянно прието в

ТРИ МЕРКИ НА ПРЕД
СЕДАТЕЛСТВОТО НА 

СФРЮ

Според преценката иа Щаба на Върховното командуване настъпи 
'•асът когато трябва ясно, решително и координирано да се 
предприемат адекватни политически и военни мероприятия. Затова
редлагам:

Първо, код кого е яътможио по-скоро ясио да се дефинират 
тически мероприятия да се оживотворят определенията ня

смушат 
кзечч) е

на СФПО последователно пк 
ктиото решение на Председателство то ня СФ1 I • 
» Хага на 18 октомври т.г.

3. въоръжените сили 
компле

и с ирак- 
а всички, 

(на 2-ря стр.)



оТТреШДМИЙАТА • актуалноактуално • акту.■
СВЕТЬТ ЗА ЮГ ОСЛАВИЯ

ЕВРОПА НЕ Е 

ДИГНАЛА РЪЦЕ'Преустройство само въз основа
НА

11П1Н шип и държатЮ'прано» коитииуитег,
2. Югославияс осшаатсл и

илагерални международни кон- 
чки по-важни международни ак- 

отпошения със 153 даржави в света 
международен суоск-

поредби”. Според испанец 
оценки това означава Ч| 
оше има надежди за мир 
преговори и търсене н; 
компромисно решение. Из 
вестна надежда дава | 
фактът, че Москва и Вашия 
гтои сега ло-лряко с> 
ангажират в разрешаване* 
на югославската криза 
изтъкват испанските комек 
татори.

Коментаторът на "Ска» 
- телевизия счита, Ч| 
забележките на Милошеви| 
на някои части на мириш 
план на ЕО не означават, ч 
Сърбия изцяло и окончатея 
но е отхвърлила този план

”Инделендент” счита, Ч| 
сега когато становищата ц 
ясни може да се започне съ 
съществени преговори 
които не ще бъдат леки, н| 
които имат изгледи н| 
успех. В коментарите н« 
английската телевизия от 
делно се изтъква, че Черн; 
гора, която със Сърбия им; 
близки или тъждествен» 
становища спрямо кризата!

ЗАПАДНИТЕ агенции но 
съобщават за

межд;
коитопппяъзгласяването на последното, десето примирие, 

хървагокиго въоръжат сили са и,вършили 34 нападения па 
поделения и обекти на ЮНА

• Изтеглянето на Армията се обуславя с оставяне на танковете

-ЗЯЕЕ&яЪЬ
« а ХъУЬюго сс върши подготовка за нови напаления ™,мос1 и и има дипломатически

Поелседателството на СФРЮ обсъди провеждането па /,|ПИН;1НП за същсствупанс и изразяване на 
оешенията за безусловно прекратяване на огъня и деблокада на '.н]штс/;
казармите и другите военни обекти а Република Хърватско, приети псшснис за преустройство на Югославия може да се при
” октомври в Хага, се изтъква в съобщението от заседанието па 3. реша исза I су , югославските народи, които са 

Председателството на СФРЮ от 22 октомври. създали изразени на референдум • с осъществяване правото на
заседанието бе констатирано, чс хърватските въоръжени ”„дит^ Иа самоопределение, включвайки и правото но отцспленис 

формации перманентно нарушават и десетото по ред примирие. |( ^дружштне /демократичен принцип/;
ед всяко примирие Република Хърватско започваше оше по- 4 1 окончателно решение за дз.ржавно-правовия статус и

роки боеви действия, обяви обща мобилизация а се обуславя и с ,„димни отношения може до се приеме само    
■но изтегляне на ЮНА от територията на Република Хърватско. “ЛПИсаио с Конституцията, т.с. в Скупщината но СФ1 Ю и
Числящите се към въоръжените сили в СФРЮ напълно спазват с;упщи1,итс на републиките, при зачитане на изразената нарол 

прекратяване на огъня от 19 октомври 1991 година. 11 ю'я рсферендумо и в съзвучие с техните «шшфичнии об| 
случай не са откривали огън или на огъня са отговорили дългосрочни интереси /принцип иа легалитст и легигими1С1/, 
го са били принудени в самоотбрана...Макар че беше „понеса на преустройство и осъществяване правото на

длъжна да направи това, Хърватско не извърши нито самоопределение трябва да се обезпечи равноправие на всички югос-

снабдяване^ храна!* ■шк^иводд Прадстовнга! н^Министср^вото* на чужд»Р.оля /ри, шип на равноправие и ре, па, шие чрез споразумяване 
отбраната на Република Хърватско, на тройната работна група в по опорни ЕСТОЯТ
Загреб не позволява да се внесе в дневния ред деблокирането на II. ЦЕЛИ, КОИТО ТР ЯВНА ДЛ СЕ ОСЬЩ
казармите, но условява преди обсъждането на този въпрос се ^ преустройство на югославската общност ше се обезпечи
обуславя с предварителната евакуцаия на ЮНА от Хърватско. Както осъществяване I
е известно, според решението в Хага, деблокадата на казармите миоен и демократичен път иа развръзка на държавно-
трябваше да стане веднага, а изтеглянето от блокиранитеказармиI и П0ЛИТИЧеСКата криза в Югославия;
т^йн^т^работна^упа^Загре^Тъ/Гкат^таз^работа^сс развива - зачитане и защита „а "Гийии
при твърде усложнени условия и много бавно, Съюзният сек- техните републики, които могат да бъдат застрашени от стихийни
ретариат за народна отбрана се обърна с две писма до процеси и едностранчиви актове,
председателствуващия на мирната конференция за Югославия лорд . общите и поотделиите нн 
Карингтън, с които го запозна с положението, се изтъква между на ВСцчки граждани оптимално 
друго в съобщението. В този смисъл вече Председателството прие начин, който легитимно утвърдят югославските народи; 
и набелязаните мероприятия от страна на Съюзния секретариат за създаване на политически и правови условия, с които на всеки
народна отбрана. югославски народ се дава възможност напълно свободно да реши да

ане във федералната и демократически трансформираната 
. лцност или да съз 
възможност да се създават съюз

- осъществяване на процес на взаимна интеграция, дружба и рав
ноправно сътрудничество в интерес на всички югославски народи 
без оглед за кой дЪржавно-правов статус се определят и

печата
продлължаването 
въоръжените стълкновения 
в Хърватско, оценявайки че 
ни от ДЕСЕТОТО, най-ново 
примире, което подписаха 
скараните югославски 
лидери, не ще бъде нищо. В 

бшенията от Хага, 
австрийският 
млъква, чс "предложението 
на лорд Карингтън разложи 
Югославия на съставни 
части”, е посрещнато с 
голяма изненада.

• От на

съоеме печат
я и

"На

Сл
ши
пъл "Гуджман има много 

причини да бъде доволен” - 
констатира виенски 
”Курир”, а "доволни” са и 
пратениците ь Хага на ос
таналите австрийски 
вестници тъй като пред
ложението на Карингтън е 
в съзвучение с възгледите 
на Виена към Югославия 

"изкуствено версайско 
творение, което не е 
трябвало ни да се създава . 
Австрийските вестници 
същевременно подчертават

дна
ци

заповедта за 
пито един 
само когат.

като»а следните цели:

тереси и новото качество на живот 
и ефикасно да се осъществяват по

що така Председателството на СФРЮ утвърди ИЗХОДНИ ост 
ОСНОВИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА оби 
КРИЗА В ЮГОСЛАВИЯ, които изпрати: на Скупщината на СФРЮ, 
лорд Карингтън и всички участници в работата на международната 
конференция за Югославия, а и публично запознава югославската 
общественост.

Съ
уверена и независима държава, при 
1И и асоциации на такива държави;

даде своя с

- отвореност към света и успешно в прогресивните 
цивилизационни и интеграционни процеси, както и научно-тех
нологическо развитие

В реализирането на тези цели ще се зачитат общоприетите 
правила на международното право и поетите международни 
задължения.

III. ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЮГОС 
ЛАВСКАТА ОБЩНОСТ

1. Според досегашните определения югославската общност би 
се преустроила в:

ИЗХОДНИ ОСНОВИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА 
ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЕЧСКАТА КРИЗА В 

ЮГОСЛАВИЯ
I . ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Преустройството на югославската държавна общност може да 

се извърши при зачитането на следните принципи:
1. Югославия съществува и действува като държавна общност и

Югославия, 
проеката на мирия план к 
ЕО. Това се тълкува кан 
тактичен сръбско-чер 
ногорски ход, но и кат! 
реален подход, защоп 
Черна гора, чито хора о 
запаса се борят окол< 
Дубровник, индиректно I 
самата се намира 
положение на война.

приех!и недоволството на сърбите, 
които демонстративно 
напуснали Хага, които 
както пише "Курир” не 
осъществали целта си - 
завладяване на всеки кът от 
Хърватско, в който живее 
макар 
сънародник.

Испанският ”Ел паис” 
подчертава, че в Хага са 
започнали решаващите 
политически разговори за 
разрешаване на югослав- 
ката криза, като добавя че 
”въпреки трудностите, Ев
ропа още не е дигнала ръце 
от Югославия”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ 

ХАГА ЩЕ НИ ВЪВЕДАТ В 
КАТАСТРОФА

- Югославска демократична федерация на равноправни 
републики, както и възможни автономни общности, които изразят 
желание да останат в рамките на Югославия като отделни федерал
ни единици със специфичен статус и

езависими и суверени републики, които са се определили за 
общност или пък ще се определят чрез референдум.такава

(от 1-ва стр.) Всички държавни общности, или само някои от тях, които изразя 
желание за това, могат взаимно да сключат конфедеративен съюз, 
относно съюз на суверени държави /специална асоциация/.

2. На такава трансформация ще предшествува утвърждаване на 
процедура за реализация на правата на народите на 
самоопределение,, включвайки и споразумителното взаимно 

страната, която е готова да остане в разграничаване, въз основа Закона за разграничаване, с което да се 
Югославия, веднага да се извърши мобилизация на бойците и частите утвърдят: критериите и процедурата за териториално 
спочел оперативните потреби иа ЮНА. Това трябва да се направи по разграничаване и за утвърждаване на взаимни материални права и 
максимално легитимен начин, имайки предвид фактическото задължения, както и гаранции за създаване на колективни и 
състояние на правния ред в страната. С извършаването на дивидуални права в бъдещите държавни общности. Този акт 
мобилизацията в необходимия обем и с прилагането на политически, уредил и условията за действуване на съюзните институции в 
правни и останали мерки, които ситуацията налага, ние бихме претходния период, заключвайки и евентуален избор и работа на 
осуетили, че иа народите, които са определени да продължат да живеят учредително събрание, съставено от представители на ония 
в Югосалвия - с вътрешна или чуждестранна сила - да се наложат общности, които искат да се учредят в общата бъдеща федерална 
неприемливи решения в преговорите, конто сг в ход или иа бойното държава, 
поле, ако преговорите не дадат резултати.

Трето, въоръжените сили на СФРЮ последователно ще провеждат 
комплектно Решение на Председателството *а СФРЮ,, прието в Хага 
иа 18 октомври 1991 година. Ако хърватската страна продължи да 
нарушава приетите от хагския договор
решителни действия с всички налични средства и да не се прекрап 
докато не се обезпечи деблокада на всички казарми и обекти на Ю 
както и ефикасна защита на сръбския народ в Хърватско до окончател
ното политическо решение на югославката криза.”

техенедин
са за опазаване на югославската държава от народите коитокоито

желаят това и то техните легитимни представители. Успоредно с това, 
се извърши трансформация на ЮНА във въоръжена сила на 

гославия, която ще устои.
Второ, в онази част на

Да
Ю Холандските вестнии 

предават причините, коит 
е изнесъл Милошевич з 
отхвърляне на европейска! 
инициатива, а дневни 
"Трау” привежда, че думи! 
на лорд Карингтън, че ш 
забележките на Милошеви 
до известна степен са опра» 
дателни ”и че бъда 
обсъдени в продължение н 
конференцията. Френския 
”Монд” пише, че неотда1 
нашното пребиваване Н 
Туджман и Милошевич 
Москва фактически беШ 
"холандска клопка” на Ва 
ден Брук, който сюгерир 
това посещение с це 
Г орбачов да се върне по 
"международните рефле) 
тори”.

ин-
би

Определена доза на 
оптимизъм испанските 
коментатори основават и на 
това, че макар че Слободан 
Милошевич отказа да 
подпише документа от 
Хага, заяви че "Сърбия не е 
фронтално 
споразумението, но само 
против някои негови раз-

V. ПРЕХОДЕН РЕЖИМ И ДИНАМИКА
До реализирането на това преустройство и завършване на 

купната процедура ще се обезпечи действуване » 
и политическата система и безпрепятствена рабо

целок 
ката
институции, в съзвучие с Конституцията и валидните правови ак
тове

на икономичес- 
та на съюзнитезадължения, да се предприемат 

яват 
НА, противТази трансформация ще се обезпечи чрез споразумение 

утвърдените срокове на най-висши представители на републиката и 
федерацията. _______________________________/Танюг/

пробив Югославия и при това, освен дипломатически и нататък продължават, дори след Резолюция 713 на 
икономически натиск да се извърши и военен натиск Съвета за сигурност, за което югославската страна раз- 
върху Югославия, както и да се обезпечи на Хърватско полага с твърди доказателства. Подсекретарят в 
и Словения съвременно въоръжение. Съюзния секретариат за външни работи Милан Береш

В посочения текст унгарското министерство отрича решително повтори искането Унгария да прекрати ан- 
дорй и съществуването на Югославия, нейната цялост тиюгославската кампания, която нанася голяма вреда на 
и международен субсктивитст. Търсят се "разговори за югославско-унгарските отношения и интересите на 
бъдещето на югославската територия", за което могат народите на двете страни, които могат да имат и по
да се скриват и териториални претенции. широки отрицателни последици защото довеждат в

Този акт недвусмислено показва, че Унгария опасност стабилността, сигурността и взаимното 
продължава с политиката па груба намеса в югославски доверие в региона и в Европа, 
работи и че не се отказва от поведение, противоположно 
на добросъседство и общо приети международни норми 

Подсекретарят в Съюзния секретарият на външните и документи. Унгария не се стеснява и от това да 
работи повика на 18 октомври посланика на Република упражнява натиск върху страните-членки на КЕБС, за 
Ургария в Югославия Ищван Еси и му връчи енергичен да застанат на пристрасни и едностранчиви позиции в 
Протест по лош* документа на Министерството на процеса на изнамиране на пътища за разрешаване на 
външните работи на Унгария "за политическите и кризата в Югославия. Също така на посланика този път 
етнически стълкновения в Югославия”, в който се е напомнено, че Югославия повече пъти е обръщала 
Шасят неоснователни и тенденциозни квалификации внимание на правителството на Унгария зарад твърде 
3^‘събитията4* Югославия и отделни фактори в опасните отрицателни последици от нелегалната дос- 
пОлитическия живот в нашата страна. тавка иа голямдйгколичествр въоръжение и военни
‘‘ Унгарското министерство тези дни официално снаряжения от УцраЬия в нашата страна, 

връчи посочения документ на по-широк кръг страни- И покрай увеЩпийта и тйърДите обещания от ун- 
КЕБС. Особено загрижва и предизвиква гарска страна, 4е°ще‘се прекъсне с тази практика, 

негодуват искането на Унгария, изнесено в документа включвайки и обещанията на председателя Антал, 
международната общност да предприеме действия нелегалните доставки на оръжие от Унгария и по-

ЮГОСЛАВСКИ ПРОТЕСТ НА УНГАРИЯ

НАШИЯТ 

СЪСЕД ЗОВЕ 

ВОЕННА 

НАМЕСА

"Елефтерос 
навестява 
Скупщината на Сърбия тези ДН 
да одобри създаване на съюз 
областите на Крайна 
Словения, които дн< 
принадлежат на Хърватско.

Своя материал от Хаг 
вестникът публикува п® 
заглавие "Милошевичево НЕ 
Хага” и добавя, че Скупщина* 
на Сърбия е казала НЕ на плзи 
на лорд Карингтън и Ван Лч 
Брук”.

типос
ВЪЗМОЖНОСТ!

Изтъкнато е, също така, че са недопустими произ
волни квалификации на положението и развитието на 
отделни югославски републики. Такова поведение е в 
противовес с общоприетите норми на международното 
право, Хартата и Обединените нации, е Декларацията на

приятелските отношения и сътрудничество между 
държавите, както и за документите на КЕБС Отделно 
е посочено, чс е такова поведение Унгария обективно 
насърчава стълкновенията в Югославия, което е против- 
но иа разпоредбите на Резолюция 713 в Съвета за сигур
ност за Югославия и за усилията за изнамиране иа 
миролюбиво и демократично решение на югославската 
криза, които прави Европейската общност, Хагската 
конференция за Югославия, Съвета за сигурност в ООН 
и друга международни фактори. /Танюг/

за принципите на международното право за

Имайки в предвид, 
териториите в Хърватско 
Босна отдавна провъзгласи 
автономия, това е......., ____ - "логияе*
край на усилията на обединен' 
международен фактор, който 
успя в опита за "прссажданс 
новия съветски модел 
Югославия”, счита гръик 
вестник.

членки на
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0т ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА ГЛАВНИЯ СЬЗЕГ НА ДСБЮ В НИШ
ПО ПОВОД ЕДНА ПРЕПОРЪКА НА СКУПЩИНАТА НА 

СЪРБИЯ

МЕМОРАНДУМ ДО НАРОДНАТА
СКУПЩИНА И
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ м

ЗА ИМЕНАТА НА 

УЛИЦИТЕ ДА СЕ 

ИЗКАЖАТ 

ДЕЛЕГАТИТЕ
В документа се потенцират двадесетина икономически пппп,,»т 

ни, културни и други въпроси с голямо значенм 
гражданите в нашите краища и за опазването 
самобитност на българското малцинство, към които о»Е™ 0и1=гггаого *Сърбт ™б°* * —йжьк

т к
,|а годишното събрание на Главния съвет на ДСБЮ отново беше 

подчертано, че Демократическият съюз на българите и Югославия е 
организация на лоялни граждани на Сърбия и Югославия, които не 
се соамуват от националния си произвол и не се отказват от I 

си самобитност, култура и традиция.
нациюнаал-ната

На 19 октомври т.г. в залата на Общинската скушпш.я .
годишно събрание „а \ Д™ “

Главния съвет иа ДСБЮ още веднъж констатира, че пвогоамните 
„ел, и определения на Демократическия съмГна бъ^^тТД 
Югослявяя максимално кореспондират с конституциите на Сърбия й 
Югославия, международните документи и „ормн А защита иапийГтй 
, положението на националните малцинства н с процеед нй 
демократизацията на политическия н културен живот в нашата 
република. Като демократична н хуманна организация, която 
вменила в дълг да се бори за ускорено разрешаване на конкютннтг 
проблеми на хората, ДСБЮ се нуждае от истински демократичмГам- 
биент, в които всички предложения и становища ще имат равноправна 
стартна позиция н в които хората, които мислят различно от властта 
„яма да бъдат провъзгласявани за "врагове на Сърбия и Югославия” 
За съжаление първата година на ДСБЮ съвпадна с най-тежката и най- 
драматнчна година на нашата страна, в която демокрацията 
немите проблеми на гражданите потънаха в мрака на жестоките 
въоръжени стълкновения, с годината, в която военната психоза насочи 
интелектуалния и емоционален ангажимент на

Ще бъдат ли променени имената на някои улици, 
учреждения и заведения в Димитровград, трябва да решат 
делегатите на Общинската скупщина. Това е заключение на 
Изпълнителния съвет, на чийто дневен ред на 17 октомври 
се намери препоръката на Скупщината на Република 
Сърбия от 24 юли тази година.

Имено, в споменатата препоръка се препоръчва на 
общинските скупщини да превземат инициативи за 
"...премахване от названията на градове, площади, улици, 
просветни и културни институции - имената на личности, 
които са отговорни за плячка на стопанството на Сърбия, 
преселване на фабрики...които са опростили на силите на 
агресора средствата от веонното обещетение...” Народната 
скупщина на Сърбия също така препоръчва "портретите и 
бюстите на такива личности да бъдат премахнати от 
всички явни места.” На тяхно място, препоръка е, да се 
върнат имената на знаменити хора и личности от 
историята на сръбския народ, които някога неоправдано са

състоя
изключително към страшната дилема ”за или против войната” /раз
бира се, ДСБЮ беше и е против войната/. Но и при тези пределно 
тежки условия ДСБЮ остана да съществува и организационно укреп
ва, така че неговото съществуване и ангажиране все повече става 
политически факт, който не може да се пренебрегав

Планирайки по-нататъшната си дейност (разбира се, с надеждата, 
че войната най-сетне ще бъде заместена с усилия за мирно и справед
ливо разрешаване на югославската драма), Главният сювег на ДСБЮ 
реши да изпрати Меморандум до Народната скупщина и 
Правителството на Република Сърбия, документ, в който се потен
цират двадесетина икономически, просветни, културни и други 
въпроси с голямо значение за живота на хората в нашите краища и за 
опазването на националната самобитност на българското малцинства 
Взимайки това решение, Главният съвет изрази увереност, че 
републиканският парламент и правителството на Сърбия ще вземат 
обективно и активно отношение към тези въпроси. Тук ще споменем 
сам
Босилеградска 
богатства на
изключително благоприятното положение на Димитровград, ос
вобождаване на земеделците в крайг 
места в крайграничните об

си е

о някои от тях: консолидация на скорашните стопански цехове в 
община, Божица и Клисура, използуване на рудните 
Босилеградска община, Ра кита и Мъзгош, н наи жиз-

ИЧ11ИЯ пояс и във високите 
аксимална

раи
■ципи от плащане на данък, 

либерализация на границата, промяна в закона за и 
колегии 
Дими 
така

гражданите , м;
збирателиите

за да се създаде възможност Босилеградска и 
тровградска община да станат една избирателна колегия (само 
българското национално малцинство може да има свой

представител в републиканския парламент; сега го няма, за първи път 
след присъединението на нашите краища към Кралство СХС/, промяна 
в Закона на териториалната организация на Републиката, въз основа 
на която Димитровградска и Босилеградска община ще се дефинират 
в териториалните рамки на някогашните Царибродска и Босилеградска 
околии (за да може по-лесно да се решават специфичните въпроси в 
образованието, културата и други области),, преразглеждане на 
сегащння модел на основното образование и възпитание в нашите 
краища, понеже той благоприятствува за нснасилствена асимилация 
па нашето малцинство съвременни концепции на в-к "Братство”, 
радио-предаването н ТВ-журнала и ПР.

Във връзка с напътствията на рапубликанското правителство за 
очистване на общините от "неблагонадеждните” названия на улици, 
площи, предприятия и ведомства Главният съвет иа ДСБЮ реши да 
изпрати писмо до Общинската скупщина в Димитровград, в което 
настояпа в названията на улиците да се върнат изхвърлените имена и 
видните царибродчани, а една ул 
писател от този край Дстко Петров.

Главният съвет на ДСБЮ прие решение песента "Хубава си моя 
горо” да бъде химн на Демократическия съюз на българите в Югославия.

ица да се нарече на имато на известния

премахнати, както и имената на чужденци, доказани 
приятели на Сърбия и сръбския народ.

Така се казва в препоръката. Как ще 
делегатите остава да се види. Ясно е, че няма да 
при последното преименуване на улиците, когато без 
почти разискване приеха предложените имена. Ясно е 
също, че макър че в препоръката не се споменава нито едно 
име, тя се отнася тъкмо до имената, които преди няколко 
години получиха някои димитровградски улици. На 
заседанието на Изпълнителния съвет, освен че бе поставен 
въпроса защо и съвета не каже своето мнение някои 
делегати се запитаха какво ще стане с имената на някои 
местни знаменити хора, чиито имена носеха някои улици. 
Също така е въпрос какво ще стане с имената на 
училищата, по-конкретно на димитровградската гимназия 
"Йосип Броз Тито”. Що се отнася до името на града, 
изтъкнато е, че то е в компетенция на скупщината на 
Сърбия, но инициативата тръгва от Общинската 
скупщина. Напомнено е също, че това, наистина, е 
значително скъпа работа.

(Снимка.■ Т. Петров) К.Г.
агират 

де както&
БОСИЛЕГРАД

ХУМАНЕН ЖЕСТ НА А. ХРИСТОВ
не помогна и на.дете-бежанец 
или пък на друго дете, което е в 
неволя - подчерта Христов.

Преди няколко дена и ние 
разговаряхме с Александър 
Христов, като при това и самият 
ни потвърди желанието си.

В Общинската организация 
на Червения кръст в Босилеград, 
ни уведомиха, че Александър 
Христов от село Църнощица из
разил желание да приеме момче- 
бежанец от Хърватско, 
Словения, или пък някое дете 
без родители. Момчето до бъде 
на 7-8 годишна възраст а 
Александър Христов ще му 
обезпечи нормални условия не 
само за живот, но се задължава и 
да го школува.

- Преди десетина дена в 
Общинската организация на 
Червения кръст в Босилиеград, 
ни посети Александър Христов 
от село Църнощици, и каза, че 
има желание да приеме едно 
момче-бежанец от Словения или

Хърватско, или пък някое дете 
без родители от Сърбия. При 
това подчерта, че ще му обезпечи 
всички условия за живот, дори и 
школуване. Покрай това, 
доколкото момчето изрази 
желание, може и да го осинови. 
Желанието на Христов веднага 
проследихме до Червения кръст 
на Сърбия и получихме отговор, 
че високо ценят постъпката на 
Христов и ще се ангажират да 
изпълнят желанието му. Разбира 
се, доколкото намерят такова 
момче, защото Христов търси 
изключително момче - подчерта 
Зоран Таксв, административен 
работник в Общинската 
организация на Червения кръст 
в Босилеград. _______

Александър Христов е на 56- 
години. Има три деца, две 
дъщери и един син, които вече 
се одомили и живеят отделно 

своите
Понастоящем той е сам със 
съпругата си Стевка. Отглежда 3 
породисти крави, три телета и 25 
овце, а казва че би можал да 
отглежда още толкова. Делегат е 
в съвета на местните общности 
на Общинската скупщина в 
Босилеград и член на съвета на 
местната общност в селото.

М.Я.

- Нямам с какво друго да 
помогна на бежанците от 
хърватския терор. Имам условия 
да помогна на едно момче. Раз
бира се, предлагам му и да го 
школувам, все докато има 
желание да се учи, а през свобод
ното време да ми помага на 
имота, а имот имам доста. 
Впрочем аз и досега дадох една 
такава подкрепа на едно момиче 
от село Ярешник, което вече 
свърши средно образование в 
Босилеград, дето сс казва, 
намери хляба си. Защо тогава да

със семейства.

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

ДЕСЕТ БЕЖАНЦИ ОТ 
СЛОВЕНИЯ И 
ХЪРВАТСКО

КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ НА 
БЕЖАНЦИТЕ

ца територията на Босилеградска община, главно в 
Босилеград, до преди два дни имаше десет бежанци от 
Словения и Хърватско. Повечсто от тях са напуснали 
домовете си в различни места в Хърватско. Бя1айки ог юр- 

опасностите, които поражда фашисоидната 
политика на режимите в тези две републики те в общината, 
впрочем както и в други места в републиката, дойдоха почти 
без никакви средства за живот. Единственото улеснение е, 
ако така изобщо може да «каже, че почти всички са дошли 
при свои роднини и близки.

Оперативният отбор в Босилеград за оказване помощ 
на бежанци от Словения и Хърватско полага усилия да 
облекчи положението на бежанците. В акцията, която 
раздвижи с общинската организация на Червения кръст 
досега са събрани към 30 хиляди динара и една част от тези 
средства е предадена на републиканския Червен кръст. 
Акцията е в ход. Налага сс тя да се засили в местните 
общности. На материално най-слабостоящите започна да 
се оказва материална помощ. Наистина, тя засега е сим- 

На три деца от септември насам се дава по ш
НШ13ГС1

Необходимо е веднага да бъдат посетени вей пей 
бежанци от Хърватско и Словения намиращи се а 
територията Па Димитровградска община, да се оцени 
положението на всеки от тях и въз основа и/» ласо 
установят критерии за помощ за всеки беХапсц отелно 
констатира Изпълнителният съвет па Общипс

- бежанци а детската градина безплатен престой на малките 
деца на бежанците. . .

Инак, от 1 юни до 14 октомври тази . 
територията на общината са регистрирани 70. бежаши Е 
момента са останали 31. От тях десет са ученици, 11 В 
възраст од два месеца до шест години, а останали! 
стари лица. От 21 семейство, седем са семайства на военни 
лица. Всички са при роднини, атключепиенагрилица, 
намиращи се в хотел "Балкан”. Помощ па всички сс оказва 
посредством Общинския оперативен отбор за бежанци, 
който предлага па Изпълнителния съвет да намери няши 
за включване не само на всички предприятия, но и1 

собственици на разни п,рговски

ПОРАДИ ЛИПСА НА ГОРИВО

мозиге и

АВТОБУСИТЕ НА ”НИШ- 
ЕКСПРЕС” МИРУВАТ

Поради липса на гориво рейсовите на ”НИш-скспрес на 
територията на Димитровградска община вече четири дни (от 18 
октомври) са спрени. От 18 до 22 октомври е вършен превоз само 
иа работници и ученици, а от 22 октомври е спрян превозът и на 
тях, тъй като няма дизел-гориво.

- За работниците и учениците бихме и могли да поддържаме 
рейсовете, тъй като може да вземем гориво на заем, но от 
дирекцията в Ниш не разрешават това! - заяви ръководител»! на 
цеха на "Ниш-екснрсс” в Димнтров1-рад Виктор Йосифов. - Кота ще 
бъде преустановено движението на рейсовете в общината с въпрос, 
конто поне засета остава без отговор.

волична. 
динара месечно.

От бежанците пристигнали в Босилеградскатаюбщина 
членове на две офицерски семейства /на един майор и на 
един иснсиран офицер/ сс нуждаят от квартири.Щрт сс 
възможности квартири да им сс обезнечйат о^ДОбЦда на 
военните квартири в Босилеград.

частнигс занаятчии и 
магазини в оказване помощ иа бежанците. А.Т.

>;иио В.Б.АТ.
3 СТРАНИ ЦЛ
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КОЛЕКТИВИ КОЛЕКТИВНИТЕ

!ЯЯвНГ”,м"комунистите - движение зл|М

ПРОТИВ ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ
винатапредприятия 

прехвърлят на дирек
торите. Подчертават, че 
деловите структури все 
още не са готови пос
редством колективните 
договори да поемат от
говорност в изплащането 

практика засега никого личните доходи, поне 
#е се

ВСЕ ОЩЕ ЦАРУВА 

НЕАКТИВНОСТзя Югославия
„рояяи.штт-сл"“ дейност в
/вдгойЖго 30 предспояшип 
изборЦ.особспо в акгиппото 
си ШлШаис в работата на 
ОбпШбкШ скупщина В тзи 
насока бтдслпи забележки 
бяха изказани па последната 
сссся по отношение Статута 

общината, броя на из
бирателните единици и от
бор нипи. Те са недоволни от 
факта, че броят на отбор- 
циците е увеличен в срав
нение с първото предложение 
(от 25 на 33), както и от пред
ложението и занапред да има 
председа тел и па Общинската 
скупщина, и па Изпълни
телния отбор. СК - движение 
за Югославия за една малка 
община, каквото е Димит
ровградска.

движение
гк Пяижение зя Юго- имаме забележки към 

еловия втората по пзлемина управляващата партия и 
^Димитровградска Сърбия, Социалистическата 

пГшиня в кояю членуват над партия, за колебливото й 
;50 души, е против отляпшею отношение по вЪПР°Р*

за закова определение и какви с болншнето от-
са желаният и очакванията от кор„ици в Общинската 
изборите? - попитахме Иванка скупщина, които щс могат да Петрова, председател на скупчи к 
Общинския отбор на Съюза сс ангажират 
на комунистите ■ движение за осъществяване на\ нашите 
Югославия, в Днммитров- приоритетни задачи и пели. 
т~„ А те са, преди всичко, да
и ' запазим Югославия като

еднна държава и в такава 
Югославия да сс възстанови 
демократическа, правова 
държава и спреведливо 
общества

Инак, Общинският отбор 
на Съюза на комунистите -

на

гЩШЩ.Т=±Т
Съюзът на синдикатите в общината

на най-низката цена на 
А в повечетотруда, 

предприятия заплатите са 
низки и нередовни. В ОП 
"Босилеград” все още 
приемат минимални лич
ни доходи и със закъсне
ние от по два месеца. Ди
ректорите в предприяти
ето заявяват, че поради 
различни трудности в 
работата тази активност 
досега е изостанала, но ше 
положат усилия тази 
задача да се завърши.

на
дейности в едни от тях 
започнаха да се прилагат 
договорите от републи
канско равнище: за сеп
тември личните доходи в 
Гимназията са увеличени 
с 63 на сто /преди няколко 
дни поради липса на сред
ства получиха 80 на сто от 
новата стойност на запла
тите/. Очаква се същата 
"процедура” 
доходи значително да се 

в основното

наСлед приемането 
Закона за колкетивните 
договори и Общия колек
тивен договор активността 
в изготвянето на отделни и 
индивидуални колективни 
договори - секна Когато се 
касае за изготвянето на тези 
договори в стопанските 
колективи в Босилеградска 
община, свободно може да 
се каже, че в тях царува 
иеактивиост. Все още няма 

активност

за

- На мнение сме, че избори 
са провеждани и в много по- 
трудни времена и самата 
констатация на президента на 
Републиката, че Сърбия не е 
във война, потвърждават 
факта, че няма причини за от
лагане на изборите. Затова

личните В член 121 в Закона за 
трудовите отношение се 
казва, че активността за 
съгласуване, относно скл
ючване на инидивидуал- 
ните колективни догово
ри трябва да приключи до 
края на януари следва
щата година. В тукашните 
обществени предприятия 
представители и на син
дикалните организации, и 
на ръководните структури 
подчертават, че задачата 
ще завършат до края на 
тази година

АТ.
увеличат
образование.

вникаква
Общественото предпр 
тие "Босилеград” Об] 
стаеното предприятие 
тотранспорт”, ОП ”Бор”... 
Не по-инакво е положе
нието и в обществените 
деПиости. В тях наистина 
индивидуални колективни 
договори не ще се склю
чват, отделните договори, 
без оглед че трябва да се 
готвят, все още не са готови. 
Когато обаче се касае за 
личните доходи в тези

ия-
ОПИТ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ще-

”Ав- Защо не се готвят кол
ективни договори? В 
обществените стопански 
предприятия работ
ниците не са доволни от 
досегашното бездей- 
ствуване в това отно
шение на синдикалните 
организации и деловите 
структури. Пред
седателите на синдикал
ните организации в тези

ние от ръководството на 
Сдруженото електр 
топанство на Сърб 
Затова средствата на 
фонда ще бъдат по-малки 
от заплануваната сума, 
следователно ще бъде по- 
малка и сумата, с която 
трябва да се компенсира 
една част от заплатите на 
висшистите, които полу
чат работно място в пред
приятията и ведомствата 

беше

ФОНД ЗА 

БЕЗРАБОТНИТЕ 

ВИСШИСТИ

ос-
II Я.

Когато се касае за 
колективните договори, 
не бива да не се каже, че 
още в началото са ос
танали неразрешени 
повече дилеми /от финан
сово и правово естество/. 
Това обаче не значи, че ак
тивността не трябва да се 
пренесе в предприятията 
и обществените дейности. 
Носител на тази акция 
трябва да бъде Съюзът на 
синдикатите. Още повече, 
ако се има предвид, че 
една от задачите с 
предимство на Син
дикатите е да се обезпечи 
нормална егзистенция на 
работниците - от работата 
им. Разбира се, да им се 
обезпечи реална заработ- 
ка. А съответно решение 
за това е в изготвянето и 
прилагането на колектив
ните договори.

Общинската скупщина, стопански предприятия и (първоначално 
обществени ведомства в Сурдулица са подписали запланувана сума от 4 500 
споразумение за създаване на фонд, от който ще се от- динара), 
пускат средства за трудоустрояване на безработните 
млади хора с виеше образование.

Тъй като две трети от 
общия брой основатели са 
подписали споразуме
нието, фондът е регистри
ран в стопанския съд в Ле- 
сковац, с което са създа
дени формално-правни 
условия за практическа 
реализация на инициа
тивата. Сега всичко зависи 
от възможностите на пре
дприятията и ведомствата 
да отделят средства за 
фонда, а те при сегашните 
условия навярно не са 
големи. Затова и занапред 
остава открит въпросът 
ще се сбъднат ли надеж
дите на 35 безработни 
висшисти в Сурдулишка 
община.

споразумението за негово
то основаване, а това са 
Общинската скупщина, 
стопанските предприятия 
и обществените ведомс
тва.

И в Сурдулишка общи
на безработицата напира с 
все по-голяма сила, а въз
можностите на общината 
да смекчи този проблем от 
ден на ден стават по-мал
ки. При такива обстоя
телства Общинската скуп
щина реши да даде пред
имство на трудоустро
яването на безработни 
лица, които са завършили 
факултети, понеже се оце
нява, че тези млади специ
алисти могат да дадат зна
чителен принос в стопан
ското и културно разви
тие на общината За целта 
неотдавна беше подета 
акция за основаване на 
общински фонд, от който 
ще се отпускат средства за 
откриване на работни ме
ста за безработните млади 
хора с виеше образование. 
Фондът ще набира финан
сови средства от субек
тите, които подпишат

Макар че на събрани
ето на представителите на 
общинската власт, пред
приятията и ведомствата, 
на което е постигнат дого
вор за основаване на такъв 
фонд всички са потвър
дили готовността си да 
подпишат споразумени
ето и да внасят средства 
във фонда, по-късно, ко
гато е започнало подпис
ването на споразумен
ието, ”5 септембар” е от
казал да го подпише, обя
снявайки постъпката си с 
големите финансови тру
дности, с които се бори, 
докато Власинските водо- 
централи, от които се оча
кваше най-голяма помощ, 
не са получили разреше-

К.Г. В.Б.

В ОБЛАСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОЛОЖЕНИЕТО 
Е ПОЧТИ НОРМАЛНОСЪЮЗЪТ 

КЕТРУДОУСТРОЕНИТЕ В 
СЪРБИЯ ПРЕДЛАГА

НА

ВОДАЧИ БЕЗ ШОФЬОРСКИ 

КНИЖКИ
РАБОТАТА В 
МЛАДЕЖКА 

КООПЕРАЦИЯ 
ДА ВЛЕЗНЕ В 

ТРУДОВ 
СТАЖ

Милиционерите в станцията на милицията в 
Босилеград, задължени за движението за разлика от 
по-рано сега предприемат по-енергични мерки в тази 
област да има възможно по-малко нарушения и 
нежелани последици. На пътищата обаче все още се 
срещат нерегистрирани моторни возила и хора, които 
карат без шофьорски книжки, което представлява 
потенциална опасност за злополуки.

От началото на
годината до края на сеп
тември на територията на 
Босилеградска община са 
се случили 15 злополуки, в 
които е имало шест леко 
повредени 
всичките тези злополуки в 
11 е имало

БОСИЛЕГРАД

Съюзът 
псггрулоустрошитс в Сърбия е 
предложил па компетентните 
републикански шшистепетза 
I решения, които да се вградят в 
Нови законни разпоредби, с 
жосто да се създава възможност 
» увеличено трудоустрояване 
особено да млади специалисти. 
Това е съобщено преди из
вестно време на 
пресконференция в Бешрад '

Министерството за работа 
е приело предложението всеки 
ден работа в младежка 
кооперация да влезне в трудов 
стаж, при условие на това да сс 
заплатят облагания.

Съюзът 
нетрудоустросните в стрбия се 
изяснил ярот® предимството в 
трудоустрояването на бежанци 
от Хърватско, зашото както бс 
подчертано това предизвиква 
нови конфликти. .

паФОРМИРАНА Е 
ОБЩИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЯ

тях няколко души са 
наказани повече пъти. 
Покрай това до съдията 
нарушения са подали 319 
искове за 400 по-сериозни 
нарушения. Всред исковете 
до съдията за нарушения 
над половината се отнасят 
до каране на мотрни возила 
без шофьорски книжки и до 
нерегистрирани возила. 
По-точно казано., в 117 
■случая возила са крали 
хора без шофьорски 
книжки, а в 120 случая 
возила 
нерегистрирани моторни 
возила.

нарушителите е наказвал 
най-малко с по 700 динара 
На едно лице е наложил 
наказание затвор от 15 дни, 
понеже повече пъти е 
карало без шофьорска 
книжка

Без оглед усилията на 
станицията на милицията и 
наказанията, които налага 
съдията за нарушения на 
пътищата в общината и 
сега се срещат нерегистри
рани возила и ”водачи” без 
шофьорски книжки, а и ед
ното и другото нарушение 
са потенциална опасност за 
злополуки. В тези есенни 
дни на пътищата даже се 
срещат и нерегистрирани 
товарни коли, което преди* 
викава недоволствие при & 
топревозвачите със 
зарегистрирани работиД'
ници и автотранспортното
предприятие "Ав-
тотранспорт”.

лица. От
за

по-голяма 
материална щета. В 
милицейската станиция 
Босилеград казват, 
тези злополуки не са за 
подценяване. Но и без 
оглед това положението в 
областта на движението 
общината

в
че и

В рамките на подготовките за предстоящите общински из
бори за отборници в общинските скупщини, Общинската 
скупщина в Босилеград, на проведената неотдавна сесия, фор
мира общинска изборна комисия, от 5 души и 5 заместника. 
Председател на комисията е Никола Савов, а негов заместник 
Борис Костадинов, за членове на комисията са избрани: 
Рашко Кирилов, Анка Стойнева, Драган Глигоров и Димитър 
Николов, а за техни заместници Кирил Георгиев, Сашо 
Константинов, Димитър Василев и Йордан Арсов.

При формирането на комисията и делегатите на трите 
съвета и преди това комисията за избиране и назначаване при 
Общинската скупщина е имала предвид партийните 
определения на членовете на Комисията и евидентирани от 
страна на действуващите партии в общината, които са из
казали желание да участвуват на предстоящите избори. Четир- 
ма са членове на Социалистичската партия, двама членове на 
Съюза на комунистите - Движение за Югославия, а ос
таналите не принадлежат към пито една партия.

Общинската изборна комисия, съгласно избирателния 
закон, ще формира избирателни комисии в местните 
общности и ще определи избирател1гите места.

в
не е загрижа-

ващо.
В станцията подчер

тават, че за разлика от по- 
рано сега се предприемат 
по-енергични мерки в 
движението да има въмо- 
жно по-малко нарушения. 
Изхождайки от броя на 
подадените искове за 
наказания това потвърждава 
и общинският съдия за 
нарушения. От началото на 
годината до края на сеп
тември за различни, "по- 
дребни” нарушения 
милиционерите са парично 
наказали 526 души. Всред

са каран и
на

Общинският 
нарушения казва, че всички 
искове са 
Според 
предписания за каране на 
моторни 
документи за правоуправ
ление са

съдия за

разгледани.
законните

возила без
■

■

предвидени 
наказания от 400 до 2000 
динара, или 60 дни затвор. 
За такива

■Мщ.

м.я. В.Б.нарушения той
СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО • 25 ОКТОМВРИ 1^*



,^ЕДШ АКЦИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ ЗЕМЯ НА СЕЛЯНИТЕ
в босилеградска РАДОСТНА НОВИНА ЗА РАКИТА И ВУЧИДЕЛ

НЕ Е ИЗДАДЕНО НИТО 

ЕДНО РЕШЕНИЕ
В 1992, - АСФАЛТ ДО РАКИТА!

ОПНОЖ'
Ако всичко'Щв^йо плана, да се направи следното: 10% от 

който е изготв^ ^Йщинския средствата ще трябва да обезпечи 
фонд за пътища^^^шнишка, * местната общност в село Ракита, 
община както нилуведоми тези 10% Фондът, а 80% ще отпусне 
дни в Звонци директорът на Фондът за изграждане на 
Фонда Богдан Цветкович - в 1992 гранични области, 
година ще трябва да се простре
асфалтно платно и до с. Ракита Д° края на настоящата 
Както подчерта Цветкович, година се надяваме да успеем.да 
някои работи на участъка от подсигурим два тунела, а 
пътя от Звонци до Раките вече се другите работи ще продължим 
извършват, но те ще трябва само напролет - подчерта Цветкович. 
да спомогнат веднаж да се 
осъществи давнашната мечта на 
ракитчани и вучуделци да стигне 
асфалт и в подножието на Руй 
планина.

- За реализиране на тази важна Видно доволни от решени- 
задача - каза Цветкович ще трябва ето на Фонда за пътища в Бабуш-

нишка община да строи пътя за 
Ракита, в разговора се намесиха 
и Рангел Стоянов от Ракита и 
Илия Вучуделски и Симеон 
Иванов от Вучидел.

- От махван ето на тесноли- 
нейката от Суково до Ракита 
постоянно се борехме, пътя по 
това трасе да се строи до Ракита, 
а не само до Звонци - намеси се 
Стоянов.

- Така ни обещаваха още на 
първите събрания, когато се зак
риваше мината в с. Ракита - 
добави Илия.

- Добре е, ча най-после ще се 
построи и този път. От 1963 го
дина е махната теснолинейката 
и закрита мината...Това не са 
малко години. Но най-сетне, 
значи ще се "доближи” пътя и 
към наш Вучидел - казва Сима, 
отнеотдавна Пенсионер, иначе 
дългогодишен работник в 
кооперация ”Ерма”.

Акцията трудно върви понеже я забавя илен 
тифииирането на «спорните» парцели. Именно, земята 
главно отвзимана през 1953 година когато в общината 
не е била устроена евиденция на площите.

рече, че почти целокупната 
работа ще се сложи върху 
Общинското 
управление. В 
заявяват, че 
всички усилия да 
”обработят" спорните 
парцели, те да ги иден
тифицират, но че 
работата е сложна и че не 
могат да стигнат да я 
завършат за кратко време 

Инак, двама души 
/Манол Йосифов от 
Г.Лисина и

геодетско 
него 

полагатКомисията за връщане със Закона за връщане на 
земята на селяните в земята, понеже
Босилеград досега не прие, имоти са отвзимани 
т.е. не връчи нито едно време на аграрната 
решение, с което да реформа. Димитрнка 
започне да се премахва Николова от тази служба 
неправдината към казва, че тези дни на тях 
селяните, която ”въз ос- ще бъдат изпратени и 
нова землищния мак- решения 
симум” I ш нанесе
тогавашната власт. Това 
обаче не значи, че няма ис
кове или пък че комисията 
тотално бездействува. От 
приемането на Закона за 
връщане земята 
селяните досега искове до 
комисията са подали 17 
души /земя е отвзета на 130 
селяни/, но петима рсред 
тях са се "обърнали 
неточен адрес". По-точно,

по
ДА СЕ ИЗПРАВИ 

ЕДНА
НЕПРАВ ДИНА

Защо все още няма 
нито едно решение, с 
което да се 
отвземата

Стаменов от ДЛюбата не 
са имали търпение да 

решения и
върша 

земя на 
селяните въз основа на 
землищния максимум? 
Почти всички членове на 
Комисията, с 
разговаряхме по тази тема 
казват, че основният проб
лем е в това че през 1953 

на година, когато главно 
отвзиманата земята, в 

казано в службата зг общината не е била 
имуществено-правови 
отношения на ОС в 
Босилеград казват, че тех- да

чакат
"своеволно" са взели 
отвзете им площи. За пар
цела в Г.Лисина е 
заинтересовано и ОП 
"Босилеград", т.е. това 
предприятие търси пар
цела да му остане, понеже 
"на него произвежда храна 
за добитък". В комисията 
съветват 
вероятно 
собственици, да не зав- 
зимат своеволно площите

която
КРАЙ НА ЕДНО 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ...

И сами се уверихме, колко 
болка и неволи сме създавали на 
ракитчани и вучуделци и ние от 
"средствата за масовна 
информация”.

И ние досега /а така говореха 
и отговорните ръководители/ 
съобщавахме, че се строи пътя 
Суково 
забравяхме, че този път /както и 
по-рано теснолинейката/ не се 
протяга от Суково само до Звон
ци, но предължава до Ракита 

Неведнаж ракитчани и 
вучуделци протестирали, но 
малка била ползата от това

бившите, 
о и б

а най- 
бъдещиустроена евиденция на 

площите и че сега е трудно 
върши

ните искове не се съвпадат идентификация. Това ще
се

В.Б

Звонци. И ниеВ ГОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД
Ракита

УСПЕШНИ ЗАЛЕСИТЕЛНИ 
АКТИВНОСТИ

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

ЧУШКИ - КОЛКОТО ЩЕШ
В Горското управление в тара От това на около 80 ха потвърди и професионал- 

Босилеград, което стопанис- са попълнени с нови фидан- ната комисия на Фонда за 
ва в рамките на Горското ки и залесени голини, а на горско дело на Република 

, стопанство от Враня, една останалите на 330 ха е Сърбия, която неотдавна 
от приоритетните задачи и извършено окопаване на извърши контрол над 
активности е възобновяване вече залесените през тази и 

това миналата година площи.
- Главните залесителни

Както и да било - остава да 
се надяваме и идната 1992Купува се по-малко и това 

не само тук в Босилеград но година асфалтното платно да се 
почти навсякъде. Мнозина извие и до Ракита. Тогва може да 
само питат за цената и отидат, се говори и за рейсова линия до 
Лично мисля, че цената на Ракита, защото жителите на 
зеленчука по отношение на ракита и Вучидел отдавна 
другите стоки, преди всичко очакват да стигне рейс и в 
на промишлените не е подножието на руй в Ракита. 
голяма - подчерта Ванче м 3
Якимов от Кавадарци един от 
посттянните снабдители на идея, надяваме се, не е останало 
босилеградския зелен пазар, още много време 

М.Я.

Обикновено октомври е 
месец, когато хората се 
подготвят за зимата. 
Домакините слагат различни 
водове туршии. Обаче сега 
далеч по-малко отколкото 
предишните години.. А как и 
да не когато, нещо поради 
общата югославска криза, а 
още
неблагоприятните стопански 
процеси, покупателната мощ е 
намалена. В такава обстановка 
купува се само онова без което 
не се може. Затова в много 
домакинства в Босилеградска 
община зимните тьрпези ще 
бъдат с по-малко от преди 
туршии, макър че зеленият 
пазар в Босилеград, а и 
повечето зарзаватчийници са 
добре снабдени с различни 
видове зеленчук В миналия 
петък, когато в Босилеград е 
пазарен ден посетихме 
зеления пазар и забслязахме, 
че има всичко и това не кат 
преди когат продавачите на 
зеленчук в Босилеград докар
ваха опово кост им остане от 
пазарите във вътрешността И 
пяколкото зарзаватчийници 
са добре заредени и пред
лагат а,що добър и качествен 
зеленчук. Пай-много има 
чушки. Има ги червени, 
жьлги, а могат да се намерят 
и зелени и това от различни

всички залесителни актив
ности, които е провело от 
началото на годината 
Горското управление в 
Босилеград. Констатация на 
комисията е, че от 95 до 100 
на сто извършените актив
ности са качественика това, 
според думите на Стойков, е 
твърде висока оценка.

на горите. В 
отношение Горското управ
ление в Босилеград акции проведохме в 
успешно реализира Тлъмински район или по 
заплануваните дължения. Точно в селата Горно 
Планът по залесяване, както Тлъмино и Жеравино и 
ни уведоми ръководителят Нещо малко в село Паралово. 
на отдела за възобновяване Мелиорация извършихме в 
на горите Тодор Стойков, за селата Бистър, Паралово, 
текущата година успешно е Караманица и други места, 
реализиран. Реализирани са където преди вършехме 
и останалите задачи и ак- залесяване 
тивности в това отношение, Стойков, 
окопаването на залесените

До осъществяването на тазипорадиповече

М.Андонов

За отбелязване е и това, 
че тук досега редовно 
приемат заплатите, които 

Онова което заслужава средно възлизат на 8000 
площи и други мелиоратив- отделно внимание е, че и динара, което е рядкост в 
ни мерки. От началото на залесихелните и другите настоящите затруднени 

различни активи0сти са твърде стопански условия, 
залесителни активности са качествен0 и професионал- 
проведени на около 410 хек- н0 извършени. Топа

подчерта
"МОСТ-ПАМЕТНИК”

ИМА ЧАКЪЛ, НЯМА 
АКЪЛ...годината

М.Я.

. АКЦИЯ НА СОЛИДАРНОСТ В БАБУНШИШКА ОБЩИНА

ПОМОЩ НА СРЪБСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ В 
ХЪРВАТСКОСТОКИ ОТ 

СЪЮЗНИТЕ 
РЕЗЕРВИ
Стоките <>Т сио-шите

облекчи «материалното 
положение но населението 
и да се спре покачването т 
йените, пристигнаха важяЬЕттш
ае&гйВжрезерви, яа*Ш гой пред- 
наритедно зрябиа Да се 
заплггя-1, МО ПИТо едно 
предприятие от обшипаза 
ие изрази готовност до ги
превземе

ат Общинският синдикален съист, 
Социалистическите партия иир

\ап
Акцията орган из 

Общинската оргапиз
Общинската организация на Чер ос пия кръс1

След акцията по кръводаряване па население'» на САО Крайна,

ЪЖране „а помощ за сръбските население » Хърватско.
чия помощ населението в Бабушнишка община събира 

Тази акция на солидарност със сръбското 
както и много пъти досега, се води с голям

ия па

сорти. И цепите им са 
достъпни. И в зар- 
заватчийницитс и па 
зеления пазар килограм 
чушки, взависимост от 
качеството и сортата 
струваха от 10 до 15 динара. 
Килограм домати се 
продаваха по 10 динара, 
гроздето по 15 динара, 
моркови по 10 динара, зеле 
по 8 динара, кромид по 25 
динара, картофи по 15 
динара, а фасул от 40 до 50 
динара. Краставици малки 
за в буркани се продаваха но 
40 динара, а шипков плод 50 
динара.

Освен пари 
и хранителни проду» 
население в Хърватско,

В нея се включват и училищата.

К1 И.

усиех- се помогне по съответен начин и на 
ираг на военното поприще в 
е. зимнина и др. потреби.

Има предложения да 
семействата на лица, които се нам 
Хърватско: в обезпечаване на отопление,

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИЗРАЕЛСКАТА ФИРМА ”ТЕВА"
С.З. Този мост, конго бс построен преди повече от една година 

на река Блатьншица в Звонци, е цел да помогне най-много на 
нссновдслчани, кой знае кога ще може да изпълнява I. 
функцията си?! Да, измина една година, а през него не е минал [ 
нито един човек, защото това е - невъзможно. Както впрочем | 
се вижда и от самата фотография мостът е проектирал някой, 
който най-благо речено е забелязал, че за построяването м\ г, 
има чакъл, но самият той не е имал акъл...

Как иначе да си обясним факта, че за този "Мост-памет п 
пик” са "хвърлени" около 180 хиляди германски марки, а п 
него могат да се качат само алпинисти, защото без алпинистки 1 
съоръжения човек трудно може да се качи на него...

Текст н снимка: Т.Петров

V
"ЗДРАВИЕ” ПРОИЗВЕЖДА 

НОВ ЛЕК
Препаратът "алфа Л" успешно лекупа заболяаанс ча костите, 

предизаикапо от недостатъчност па калция.

- Т-А..ИН и. ря.
на Е сътрудничество започва да произвежда нов лек. Ирена, 
”алфа д" успешно лекува заболяване на костите, преди.»ви1 
игдостаъчност на калций.

/(осегя са произведени 10 000 кутии с топа лекарство, а според 
договоря м> съвместно производство "Здравис" .це н|н>извгжда към 
500 000 кутии "алфа д” годишно.

ОМШ!')!'
В някои зфШатчийш1Щ1 

имаше и южни плодове: 
бананите се продаваха по 00 
динара, а лимона по 50. 1ук 
та ме имаше и липи, кошо се 
продаваха по 4 до 0 динара

овац установи 
—4КИТС

разът
(ЯНО от

1В.Б.

5 СТРАНИЦА
ЕРАТСТВО • 25 ОКТ ОМВРИ >'ГМ
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Димитро»!Р«Я
ГоаЬ»»иНСК« РО
С\роителна ТО

>ММ)1КП
СТРОИТЕЛИТЕ В БОРБАТА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАБОТА 

- ПРОБЛЕМ НОМЕР ЕДНО

™лани7дИаНсеС^рят Га съ"уваГ Гда ДОИЗГРАЖДАНЕ НА "СТАРИ" ОБЕКТИ след топа на уХ. "Нишава” бр. РАЗНИ ОБРХГИ
пншяват Между тях е строителното предприятие Един от обектите, които в момента е в ]5 ||а ул "Партизанска" бр. 1. Строителството им И31 РАЖДАНЕ И НА ДРУГИ, РАЗНИ ОБЕКТИ 
"Гладна” което с около 180 работника се числи заключителен етап е надзидавансто на сградата па с ||0 Мр0СКТ ца "Щипад" от Сараево, предприятие й с желюша се строи ново училище и детска 
към между малките и средните строителни пощта/и жилищна сграда/ с още един подкровен СГОлям опит за този пил работа. Живеещите в тези градин1 училищната сграда е в заключителен 
предприятия. Това е може би благоприятното етаж. Освен че тази сграда получава още четири сгради трябва да бъдат щастливи /особено онези 0СШа да сс направи външна канализация със 
обстоятелство, че в общото безпарчне и почти апартамента, далеч по-важно е, че сс премахва от п0дпокривнитс етажи, понеже окончателно се септичиа ЯМа, все докато не се реши въпроса за 
замряла инвестиционна активност, успяват да сс равният покрив, едно време считани за твърде рсшапа трайно един доста остър проблем, какъвто аанализация на селото. На сградата за детска 
държат на повърхността и да не докоснат дъното, модерни, а па практика сс показали, като с пр0 цИкването на вода от равните покриви. Освен градима остават 0ще 10 процента допълнителни

несполучливо архитектурно решение. През зимата т0|)а обогатява се и жилищния фонд на града раб0ти, инак и тя е вече готова По- късно ще се 
За строителите не току-така-казват, че са корав и снеговалежите, както и при ЛВЖД, 1 "““Р™ .„ . , |гши ГП,пржи строи физкултурна зала и чайна кухня,

народ. Свикнали са те с трудностите, па затуй и в овлажняват и причиняват на живеещите в ПОД1 ОТОПКИ ЗА НОВИ СТРОГ Покрай тои обекти в Димитровград тези дни е
сегашната дълбока криза намират начини да подпокривения етаж много |л™“биля:Тък“ л Понастоящем в 'Градня се готвят за реи технически прием на т.н. "топли”
поддържат сравнително нормална стопанска затова е решението, прието в много градове нд ||0строяпа||с ,|а 0бСКт в митническата зона на р поотивопожарната служба на града. В 
дейност. Строителите на "Градня" днес се срещат Републиката, над рав!1ите покриви да се надзидава грамичпо-пропускватслния пункт "Градини , от- гяр сс сРхраняват дае цистерни, пътническа 
и на обекти, за които онези интензивни строители още по един или два езажа, в зависимост от ос- съществуващия терминал. Този обект работилница, склад. С една дума, градът
сигурно не биха били заинтересовани, поради новите на сградата. В Димитровград също има щс се строи за нуждите на спедициоините ор- „озучи оШе^!«ГГодередйект 
неатрактивността си и "дребното” им значение, няколко делови и жилищни сгради с равни пок га(|ИЗацИИ: ”ферШпед”, "Войводинашпед”, ^ „

В "Градня” изтъкват, че в момента няма Р**Ц се нуждаят от надзидаване. "Београдшпед", "Совтрансавто", "Балкан” и други. Грмн* Тт „ад^шГтя Д^в^
достатъчно работа, но че те горе-долу изпълват Ето защо в Градня сс върши подготовка за Идеймата разработка е предоставена на Завода по ' козалииа д заьпючитегжГфаТе
мощностите си. Онова обаче, което п. тревожи е, че надзидаване на няколко сгради. Па първо място е ур6амизъмиот гр. Ниш. На площ от около 400 кв. П„Р^” 0 ^ тДи и с^д ш атао^фешете води

метра ще бъдат построени приемни канцеларии за Таши и положени т 25 места, след което
?ГнаПТризем™тбъде ™ ‘«инето му.
модерен, съвременен, с душове' и гостилничарски На пътя Трънски Одоровци - Петачници в 
помещения, така че ползващите услугите на изграждане е една по-голяма подпорна стена. Такива 
спедициите водачи на тежки товарни камиони еднов- стени на този път ще се построят още три, за да стане 
ременно ще могат да си починат и възстановят годен за употреба и предпази от евентуални злополуки 
силите, преди да продължат пътуването си. трактори, товарни камиони и други превозни средства. 
Строителството на този обект ще отпочне през Във Звноска баня се предвижда облицовката на 
пролетта идущата година и трябва да бъде предаден вътрешния басейн, открити басейни се предвиждат 
на употреба към средата на годината. край Погановски манастир на р. "Ерма” и пр.

Тази година между по-крупните обекти, 
предадени на употреба са зданието на Автомото 

В няколкодесетилетното си съществуване съюз на Сърбия на гранично-пропусквателния 
Традня” се наложи и като добър и качествен пункт, както и фришопа на Тенекс” от Белград, 
строител на мостове. През този период са от казаното личи, че "Градня”, въпреки 
построени десетки мостове на територията на многобройните трудности и затруднения, търси 
Димитровградска община и навред из Републиката. пътища и намира начини да оцелее в борбата за

съществувание.

СТРОИТЕЛСТВО НА МОСТОВЕ

Това лято "Градня” построи мост на Желюшкия 
поток. Предстои уреждане на подстъпите, относно 
неговата защита чрез регулацията му по 30 метра 
срещу и низ течението. Тези дни привърши и 
строителството на мост на р. "Нишава” край Бачево 
- дължина 21 и широчина 3,5 метра. Предстои 
подобен мост да се построи на "Нишава” и в с.

Подготвих»
Сг.Николов
АлДащков

■ -«-- яЗЪЧР"ЛВр 
'-.X - '

Мост в Бачево

ОТ КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 
БОСИЛЕГР.АДСКА ОБЩИНА И ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ 
НА ГРАД КЮСТЕНДИЛ

СЛЕД СРЕЩАТА НА САМОДЕЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД пролича необходимостта 
от организиране на кръг
ла маса по въпреите на 
художествената самодей
ност. На тази кръгла маса 
биха били поканени из
тъкнати самодейци в раз
лични области на худо
жествената самодейност, 
които трябва да намерят 
най-целесъобразните 
решения как тя може да 
живее и пълноценно да се 
изявява.

Засега е ясно, че така, 
както "върви” - хич не 
върви в културата. Почти 
няма никакви културни 
изяви нито на културно- 
художественото дружес
тво, нито на самодейния 
театър. Трябва да кажем 
при това, че с програмата 
по повод 100-годишни- 
ната на царибродската 
гимназия, както и с 
"Народен представител” и 
”Я, внимавайте”, театърът 
все пак отчита известни 
постижения.

ТЪРСЯТ СЕ НАЙ- 

ДЕЙСТВЕНИ ОБЛИЦИ
ОБМЕН НА ОПИТ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО
Въз основа на взаимния зуваха за размяна на опит и 

договор за сътрудничество, умения във възпитателно- 
подписан между Общинските образователния процес или, 
комисии за крайгранично както подчерта Детелина 
сътрдуничество към Общин- Ризова, преподавателка по 
ската скупщина в Босилеград физика при ОЕСПУ ”Кирил и 
(СФРЮ) и Общинския народен Методий", сътрудничеството 
съвет на град Кюстендил ни дава възможност да 
(Република България) в наблюдаваме възпитателно- 
областта на възпитателно- образователния процес от 
образователното дело, на 18 ок
томври тази година в Боси
леград, група преподаватели с училища пппгха па?

дои ученически състезания по 
физика, биология, математика и 

Според думите на дирек- химия, където учениците от 
торите на двете училища Тоше „оказакашид-
Александров и Никола Пенев, „„ Д проведоха се и 
традиционното сътрудничещ „.стезаиилпо фНут6ол и шахмат, 
твото между тези две възли- д играта по футбол победи 
тателно-образователни ведом- отборът на босилеградското 
ства, преди всичко имат за цел, училище с резултат 4:0, а по 
възпитателно-образователния Шахмат по-добри и този път 
процес да издирнат на по- учениците от Кюстендил 
високо равнище Техният отбор извоюва победа

положение. Това обаче не тулия със съответните тела 
означава, че в останалите и Щатен художествен 
дейности животът е ръководител, който ще 
спрял, както в културните подготвя собствена 
дейности, относно худо- програма, относно ще има 
жествената самодейност, годишен репертоар. Раз- 

в културния бира се, театърът би 
център "работят” към Действувал и занапред в 
десетина души заети, и състава на културния 
както считат някои от Център.

Състоялата се на 17 ок
томври т.г. среща на само
дейците в Димитровград, 
на която е потърсен от
говор на въпроса: как за
напред да се развива само
дейността в града, откри 
цялата сложност на този 
проблем. Констатацията, 
че художествената самоде- 
йсност в града е заглъх
нала, никой не отрича. 
Как обаче да се върви нап
ред, за да заживее градът 
пълноценен културен 
живот, не може току-така 
да се реши.

Преди всичко касае се 
за липса на материални 
средства, което е съвсем 
логично --.'В! сегашната 
обсгиповкА на изострена 
стопанска и обществена 
криза. ЦаЩ"йяма достат
ъчно нито .33 една област, 
понеже «"предприятията 
са в трудно материално

Нещо повече:
различни гледни точки

И докато преподавателите
Подобно решение можеучастниците в разговора, 

те са дължнй да ор- да се намери и за култур- 
ганизират и провеждат но-художественото 
определени видове кул- дружество, относно за 
турни дейности. танцовия състав и музикал

ната секция. И тук би 
в могъл да се приеме щатен

новното училище "Георги 
Димитров" в Босилеград

Много повече
изказванията е търсено кои художествен ръководител, 
именно дейности могат да като при това временно се 
се организират и как да се ангажират професионални 
провеждат. Между из- хорео1рафи 
несените мнения, заслужа-. С оглед на ограниче- 

внимание мнението на ния брой участници 
Предраг Димитров, артист мнозина самодейци не
"ХрисФо Ботев”,Якойт(?изт- ^ °ТКЛИКНаЛИ 
ъкна, че театърът трябва да 
се обособи като

Именно затова ин
ициативата за кръгла маса, 
на която ще се разисква 
върху художествената 
самодейност изцяло, зас
лужава да бъде подкре
пена.

ва

поканата да дойдат на раз
говорите, от изказванията 
на присъствуващите

И тази среща преподава- от 3:1. 
телите отдаете училища изпод мя. инсти- Ст.Н.
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА ФУТБОЛ - ЮНОШИ

И СЛЕД
ПРЕДУПРЖДЕНИ 
ЕТО - СЪЩАТА 

КАРТИНА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТОПАСНО И НЕПРИЕМЧИВО 

ЗА ОКОТО
МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ИЗТОК

Юношеската футболна 
дивизия - Пирот, 
започне да действува. След 
като веднаж започнаха да 
играят в тази дивизия/ 
когато не бяха отиграни 
повече от половина мачове/, 
бяха насрочени нови мачове 
при най-строго предупреж- 
дени че ония кулоове, които 
не се придържат към 
предписанията - ще бъдат 
подведени под отговорност и 
най-с

ВОДЕЩИЯТ ПАДНА В 
ДИМИТРОВГРАД

никак да

"АБалкански" - "Рудар" (Йелашница) (4:2) (2:0) 
Димитровград 20 октомври 1991 год.
Спортният център "Парк”. Теренът тревист. Времето 

дъждовно и негодно за игра. Голмайстори: Емил Иванов в 3, 
Зоран Христов в 42 и 67 и Славиша Златкович в 52 минута за 
Балкански", докато за гостуващия отбор голове отбелязала - 

Саша Живковия в 75 и Славиша Стоянович в 77 минута 
Жълти и червени картончета нямаше. Съдията Павле 

Иоцич от Първа кутина - добър.

трого наказани. Дори 
бъдат наказани и 

сениорските им отбори.
Обаче и покрай всичко 

това - продължава старата 
практика.

ще

В първия кръг /и по най- 
новото "разписание”/ не бяха 
отиграни всички мачове. 
Футболният отбор ”Драгош” 
от Пирот трябваше да се 
срещне с юношеския състав 
на "Балкански” от Димит
ровград. Когато димитро- 
вградчани пристигнали в 
Пирот - били много изненад- 
ни. Домашният отбор го 
нямало.

Съставен бил протокол и 
сега състезателната и дис
циплинарната комисия ще 
трябва да си кажат думата.

следващия кръг 
юношеският отбор на 
"Балкански” пак ще гостува 
в Пирот, този път отбора на 
"Пърчевац”.

АСЕН БАЛКАНСКИ: 
Милко Соколов 7, Любиша 
Таков 6, Милован Стоянов 6, 
саша Глигоров 7, Новица 
Алексов 7, Деян Митов 7, 
Зоран Христов 7 (Саша 
Стоянов) Емил Иванов 7, 
Славиша Златкович 6,

завършена и лампиона поставен, всички «зарадвах” оЛТвигата^^ре^тетоТа^^ ^рЪсте“ ^рХ^еортига 
ното пространство пред пощата - зеленина в две елипсов^нГ^тонни^корита” ^^които 
днТса сч^ен™.’ раЗЛИЧен от тези отсРеЩа пред Културния дом /които и тогава’6

на водещия отбор на 
табелката "Рудар” от 
Йелашница. Победата на 
димитровградчани можеше 
да бъде и по-убедителна ако 
след као поведоха с 4:0 - не 
започнаха да играят недис- 
циплирано. Гостите се 
възползваха от настъпилото 
положение и успяха да от
бележат два гола.

Но и покрай това, трябва 
да се отбележи, че мачът 
беше хубав и интересен, а 
постигнати бяха и 6 хубави 
гола. Малочислената публи
ка с аплодисменти изпрати и 
двата отбора в края на мача.

следващия кръг "Асен 
Балкански” ще гостува в 
Нишка баня на отбора на 
"Турист”.

IНа снимката е своеобразния лампион

РУДАР: Радиша Рат- 
кович 6, Зоран Кръстич 6,

сле^о^™е?чупенеКомуСтоечПеше?кеойагпОЩатаз наМПИ°На престана Да свети, а бързо кови^б^Предра^Мл™?™- 
би Но такъв какъвто е лнегР яятипт ™° счупи. В краен случай не е най-важно, може вичб, СинишаМладеновичб, 
опасностпо-добре да се махне, отколкото да представлява Душан Николич 6, Славиша
лГн“мо^Гла отп1ли н?кой чГ“ПеН Д°рИ И На малки деца- ^понятно е пощата Стоянович 7, Саша Жив-да не може да отдели някои динар да поправи лампиона.

яха и

В

кович 7, Синиша Стойкович 
6 (Златимир Павлович).

Футболистите на "Асен 
Балкански” успяха да 
нанесат високо поражение

ВА.Т.I I ДС.

Д.Ставровзвонци ХУМАННА АКЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СПС В БАБУШНИЦА

ПЪРВА ОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ПИРОТ

НАЙ-ПОСЛЕ - 
ПОБЕДА НА 
"ПАРТИЗАН”

ПОМОЩ НА 
КРАЙНА

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА ”ЮГ”

КРЪВ 

ЗА САО 

КРАЙНА

СИГУРНА ПОБЕДА НА 
"МЛАДОСТ”Просветните работници в основното 

Звонци изразиха готовност 
Хърватско, застрашено от не» 
датеска. Освен това, че като 
местните общности в 3 
самопож 
динара

училище "Братство” в село 
на сръбското население впомогнат

ивалия терор на Туджмановата сол- 
просветни дейци ще действуват по 
вонски район за събиране на 

кертвования за страдащото население там - та внесоха по 100 
като помощ.

"Партизан” (Желюша) - 
"Пощар” (Пирот) 4:3 (1:2)

Футболистите на "Пар
тизан”, след по-дълго време, 
зарадваха своите привърже
ници. В неделя, в спортния 
център "Парк” в Димит
ровград в оспорвана и рав
ноправна игра, те успяха да 
се наложат над отбора на 
"Пощар” от Пирот с 4:3.

Първо гостите поведоха. 
Това беше малка изненада, 
но "ПОщар” поведе заслу
жено. Съзнавайки, че от то
зи мач им зависи "същес
твуването” в тази футболна 
дивизия, желюшани нап
регнаха сили и от "отри
цателен” резултат - успяха 
да победят.

"МЛАДОСТ” /БОСИЛЕГРАД/: "МЛАДОСТ’ /СУВОЙНИЦА( 3:0
/0:0/

Босилеград, 20 октомври 1991 година. Игрището "Пескара” край 
Драговищица. Теренът 
50 души. Голмайстори 
Б.Тасев в 82 минута. Съд 

"Мла 
В.Ивков,.

тревист, времето дъждовно. Зрители около 
1: В.Тасев в 61 минута, М.Глигоров в 75 и 

Д.Милошевич от Сурдулица. 
1ДОСТ”: Д.Захариев, Л.Динов, Р.Захариев, 3.Младенов, 
М.Глигоров, БТасев, Й.Глигоров, С.Стоичков и И.Рангелов. 

"Младост” /Сувойница/: М.Милошевич, В.Джодржевич, 
С.Иванович, Д.Павлович, С.Стонлкович, Н.Тасич, Г.Иванович, С. 
Миленкович, С.Тасич, С.Ма

Покрай другите активнос
ти, които води общинската 
организация на Червения 
кръст и Общинския щаб за 
приемане на бежанци в 
Бабушница и Общинската 
организация на Социалис- 
тичес1сата партия на Сърбия в 
Бабушница по най-хуманен 
начин сс включи в акцията 
по оказване на помощ на 
пострадалото население в 
сръбска САО Крайна.

Поради скромните мате
риални възможности на тази 
среда да сс помогне на насе
лението там - Общинският 
отбор на СПС раздвижи ин
ициатива по събиране на кръв 
за пострадалите в Крайна.

Акцията излезе твърде 
успешна.

Когат* в Бабушница прис
тигна екипа за транефузня на 
кръв от Ниш дойдоха над 
стотина бабушпичани, от 
коиго 65 души дадоха дрън. 
Сред кръводарителите имаше 
и мнозина, коиго за пръв път 
даваха кръв.

Най-голям отзив на кръ
водарители имаше в ”Лу- 
жпица”. гимназията ”Вук 
Караджич”, ”Ласица” и др. 
стопански организации. Мно
зина бяха върнати, понеже с 
приемането на всички 
кръводарители би сс нарушил 
плана по кръводаряване, 
което предизвика известно 
негодувало сред желаещите 
да дадат тази цепна течност.

С.З.

Инак на събранието на синдикалната организация бяха засегнати 
редица други въпроси, отнасящи се до приложението на колектив
ните договори, изплащането на топла закуска, превоз и др.

Беше подчертано, че занапред ще е необходимо по-пълно инфор
миране на колектива, с което биха се подсекли още в началото 
опитите на всеки вид слухове и др. нежелателни прояви, каквито 
досега е имало.

ия на срещата

ович,
Б.Млркович и аденович.

М.А.
наказателно поле, които все до 61 

ешно защитаваха, 
, който бе между 

терена, успя да 
откри резултата.

Във финиша на настоящото 
футболно първенство в Между- 
общинска футболна дивизия 
Враня група "Юг” есенен 

лусезон, босилеградските 
футболисти извоюваха две 
убедителни победи. Най- напред 
в шестия кърг като гости те 
победиха отбора "Алакинци" от 
Алакинци с резултат от 8:3, а в 
седмият, последен кр 
наложиха и на еднои 
отбор "Младост” от Сувойница. 
Победата от 3:0 босилеградските 
футболисти извоюваха през 
второто полувреме.

ута те усп 
1ТО в.Тасев 

най-добрите на терена, успя да 
улучи целта и откри резултата. 
Това бе и сигнал за по-агреенва 
игра на босилеградските фут
болисти и след 14 минути 
М.Глигоров повторно накара 
вратаря на гостуващия отбор на 
капитулация, а на 8 минути пред 
края на мача и БТасев се вписа в 
листата на голмайсторите

мин;
когаюлна

"Юг"
осилегВ СЕЛО МЛЕКОМНИЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА
сезон, . 
олисти 

дителни по 
стия

по

ЛОВИЛИ ГЛИГАНИ - 
УБИЛИ ВЪЛК

Следващия мач желю
шани ще играят с "Танаско 
Раич” в Пирот на 3 ноември.

ъг, се 
мекия

ДС.М.Я.

дружество "Сокол” от 
Босилеград в миналата 
неделя тръгнали на лов па 
диви свине. В мерата на село 
Млекоминци ненадейно на 
тях

Ловджиите, Александър 
Захариев, Александър Васев, 
Александър Христов и Вече 
Рангелов от Босилеград 
членове на ЛОвното

Първото по; 
в отмераване на 
отбора, мпкър че 
отбор имаше повече 
при това и две-три стопроцен- 
тни шанса.

|уврсмс пр 
силите на

до»:;."
то (

емина 
двата 

машният ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 ноември 1991 година се навършават 
ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашата скъпа н никога непрежалнма майка, баба н 

свекърва

от играта,

ВЪЛК.налетял
През второто полувреме 

домашният отбор превзе играта в 
свои ръце, накара футболистите 

Сувойница в тяхнотош Ловджиите не се' объркали. 
Мжсду тях най-прибрап ос
танал Александър Захариев, 
натиснал спусъка и на 
стотина метра от него убил 
вълка. Вълкът според 
преценка па комисията при 
Общинската скупщина е 
стар около една година

отн
1

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА 
МЕЖДУ ДВЕ ТРУДОВИ ОР
ГАНИЗАЦИИ'

ВЕРКА
ВЕЛЕВ

нишлии
ВОДЯТИнак, това е пети-шести 

убит вълк в течение па 
настоящата 
Босилсградска община Това 
е още едно потвърждение 
на селскостопанските произ
водители, че в общината 
върлуват 
причиняват големи щети па 
животновъдите. Според 
неофициална оценка само в 
течение на тази година тези 
пакосници са удавили над 
100 овце. Може би топа е и 
сигнал па компетентните да 
се организира хайка срещу

голина в Димитровград, 16. 10. 1991 
В организация на СОФК-а и 

Работническо-спортното 
дружество ГИД - Димитровград 
беше организиран шахматен мач 
между "Вулкан" от Ниш и ГИД 

мач,
вълци и

В двукръжен
е нрляяоха по-
"9№т<с »«***

ведно 
анда на

от е Лукавнцй, Димитровградско
11а 27 октомври в II часа на гробищата в с. Лукавмца ще дадсм 

панихида.
Каним близки и познати да присъствупат на помена.
Опечалени:
син Горан, внуци Александър и Биляна, снаха Ратомнрка и ое- 

танали роднини

нишлиит 
успешни и
Т0ЧК* о N П7ГТози шахматен мач 
беше и голяма пробаI 
древната игрЧ,1)!която в 
Димитровград цма все 
привърженици (,,,,

и •'
'.V

Сашо Христов и Сашо 
Й^ев убиха вълк и н 
година. То| 
за младите ловджии.

1988ре»
гова е успех и РДОСТ

повече
тях

ДСМ.Я.
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САТИРА • ЗАБАВАХУМОР »

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН МОЛЯ БЕЗ ДОКЛЧЕИИЕ

ФИРМОПИСЕЦ
ПЕРИЦА ИЛИЕВ Елин димитровградски фирмописсц, който в 

експанзията на частната икономика има доста работа, 
рсшил с ошс един другар да започне нов бизнес.1 ‘•‘“епо 
^сторено. И вместо да бъде доволен, нашия фирмописсц 
е загрижеп, зашото фирмата написал сам, обаче сега няма 
от кого да вземе пари!»

ЗАЩО ЙЕДЪН, 

КАМОЖЕ 

ДВОИЦА

• ••
N_______ НЕПУШАЧ^ —ь Михаил Иванов, помощник генерален директор на 

”ГИД", познат е като лют противник на пушенето, н 
иегопата канцелария няма пепелник пито някои пуши. 
Обаче, изключение прани само към нашия журналист 
Стефан Николов.

Именно, когато Стефан извадил лулата Иванов му 
напомнил, че тук е забранено да се пуши и му показал 
залепения па вратата знак.

- Съгласен съм че е забранено, ама тук пише само за 
цигари, а не и за лула, казва Стефан.

- Сега Иванов търси художник да му нарисува 
забранено пушене на лула. До тогава Стефан спокойно си 
пуши в неговата канцелария.

ъ
Боже, чудан народ смо ти нийе: кига све 

граде, а нийе рушимо, кига сви мирно живею, 
а нийе смо се затепали, закървили, очи че си 
изповадимо.

Това ви оратим оти свак дън гледам 
телевизийу, слушам радийо, четим вестници. 
И само за бой слушам.

Тия дни си реко, че манем големуту 
политику и войнуту, нали Иевропа йе 
засукала рукаве да оправля нашете работе. 
Оно я знам кико чеша чужда рука, ама че 
видимо накикво че излезне.

А загъделичка ме и бай Гмитар. Каже ми?
”Кво мислиш? Кога че бирамо за кмета?”
Завалията Гмитар, он си мисли - н>ему че 

даду да бира. Море че га измисле и че га 
нацъртаю йоще преди изборете.

Прочето негде в весник дека у петак на 
скупщину че орате и за туя работу. Надиго се 
та там.

знак за

А.Т.

д и Ско-кЛу бд мя Лкйт«

бштиярдница...
П ой а с то я ще м сериозно се обмисля 

(поне
злите езици) голямата 
зала за представления 
дайре върнат и сватбена 
зала, относно да я дават 
под даем за сватби!

Ст.Н.

МОДЯ.ВЕЗ ДОКАЧЕНИ Е дадоха за

"ПАЗАРНА”
КУЛТУРА

_ ^ ИГ ж Димитровград* 
«ймс Културен дом се 
преустройват според 
изискванията на пазар* 
ннте закони. А сто как?

Клуба на само
дейните превърнаха в

У/

ОТ VII ИНТЕРНАЦИОНАЛНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА В КУБА

Е да съм умрел лани, съга не би знал кико 
работи скупщина, кико делегатите що 1)и 
оирамо заступайу наще работе.

ПОЧТИ АНЕКДОТНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИНАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ПОЛИТИКА И 
ПОЛИТИКАНТИ

СТРАХ ДА НЕ СЕ 
РАЗБОЛЕЕ

РЕШИЛДА
УНИЩОЖИ
СИРОМА-
ЩИЯТА

Първо "почеше да се расправляйу за 
директура на катастарът. Боже, боже, кикве 
думе, кикво надокуванъе, кикво претенъе - да 
не распраям, а нейе за распраянъе: те очемо 
тогова, те нечемо га, те мож да буде, те не 
мож да буде, те бил писмен, те не бил, те 
могло, те не могло...Тека га заплели, усукали, 
увъртели, мозък да ти стане!

Елем, накрай броише неколко пути кой йе 
дигал два пърста, кой не йе, поче гюрюнтия 
и не разбра - избраше ли, или несу. -

Отвори се дума за кметатога. Я начулъи 
уши да чуйем добре, оти недочувуйем, а и 
после онова оканъе за директура на катас- 
тарат кока дибидуз оглуве.

- Епа я мислим - рече йедън - не може 
йедън да буде кмет.

Млого йе работа, иема да стигне, кво че 
праимо ка отиде некуде, а кметът ни затребе. 
Па да буду двойица!

- Не мож! - рипну се друг. - Еве и съга 
имамо кмета, ама он си другу работу напгьл, 
а кмет ни йе само за лице, да не смо освен 
свет. Па и предишният и он си имаше другу 
работу. Значи, може да минемо с йеднога. А 
ти предлагаш двоицу!

Пак настаде гюрюнтия. Йедни су да 
имамо йеднога кмета, дру!)и су да има двоица, 
пак се надоратуваоше, надлъгуваоше и 
решише да буду двоица.

Честита ти мерка, Манчо! - реко си я. 
Стедзай кожу, са че требе да плачаш порез и 
за йеднога, и за друготога!

А ужЬим тия делегати наши су човеци, 
требе у скупщинуту да орате, ко нийе мис
лимо. Нийедън от делегатите не рече, тека 
мисли мойето село, онака мисли мойето 
предузеПе, или не знам кой. Сви орате: я, па 
я!

Един нашенац, който редовно 
добре си попийвал, решил да стане 
въздържател. След една сватба, пита 
го приятел му как е прекарал сват
бата:

"Известният” наш обществен и 
политически 1без1 деец от близкото 
'минало - Дража Маркович в своите 
мемоари "Живот и политика" на 
едно място записал и това:

Един наш младеж натоварил 
магарето и тръгнал за 
Босилеград. Срещнал го един 
старец и го попитал:

- Що караш това, чичин?

- Остави, ако не се разболея от 
жълтеница за три дни - добре ще 
бъде...

"...Политиката е курва!”
Трябва да му вярваме. Той 

толкова спа в прегръдките й, а тя 
после му изигра хубав номер - 
тръгна с друг.

- Защо тъкмо от жълтеница? - 
недоумява приятелят му.

- Па цял ден пих жълти сокове!
- Ти защо не си потърсил червени? 

- опитал се да се пошегува приятелят.
- Ами не съм луд да получа "чер

вен вятътр”! - отвърнал въздържа
телят.

- Сиромашията/ Ще я карам 
ада, до гуша ми дойде отв гр 

нея' И в Босилеград мнозина кокет- 
ничат с нея, разчитайки на 
щедродстта й, без да съзнават, че им
енно тях ТЯ ги използва.

- Лошо работиш, чичин! Там 
тя ще се наяде, па ще забогатее 
и после ше престане да работи, 
та пак ше стане сиромашия

Ив.НЗаписал: Ст.Н. Ив. Н.

ЗАПАСЯВАНИ
р-не.,,,
ВЯЦНЯ и.ДяЕнзиновер.у

с тш &Угнил. Х7,„ отц&яш. 
ч. ГРОЗДОБЕР^

БЕНЗИН^ &

*V

V После ка пойдо из Козарицу, съглам съм 
решил, епа нема вече овце, козе и краве да 
оягнуйу, окозуйу и отелуйу по йедно. Че 
распишем да близне, та да могу да плачам и 
за кметовете близнаци!

имО

С Указ ям правдата ка СФРЮ 
И осял Бра» Ткто от 14 фебруаря 1975 
годюю издателство "Братство”, е удос- 

С Орда братство в единство със 
сдаърев венец за особена заслугм в 
«властта ва информативната н 
графическа дейност в за принос в раз
вятото ва брастството в единството 
между нашите вародв в народности. Просвета , ул "Войвода Гойко” Но 14, 18000 Ниш.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ ПЕЧАТНИЦА.


