
ьрлгто НАРЕДБА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ВОЕННО
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ОТИВАНЕ В ЧУЖБИНА
На заседанието си от 12 ноември т. г. Председателството на СФРЮ

прие наредба, с която се регулира пътуването и пребиваването в 
чужбина на лица от резервния състав на въоръжените сили на СФРЮ. 
Според тази наредба, поради състоянието на непосредствена военна опас
ност, предварително не се ограничава това право на нито един 
гражданин, но всяко отиване се обуел 
удостоверение, 
чу&ебнна, а ^ 
териториален орган.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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с предварително търсене ца 
че не съществуват пречки за пътуване и пребиваване в 

това удостоверение издава компетентният военно-

/ТАНЮГ/

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ТЪРСИ
към Съвета на сигурността с 
иск, съгласно Хартата на ОН 
да приеме решение за спешно 
изпращане на мирни сили на 
ОН в Република Хърватско, в 
граничния пояс между 
териториите които са 
населени със сръбско 
население и териториите, 
чиито жители в мнозин
ството сръбско население и 
терититориите, 
жители в мнозинство са 
хърватска националност.

По този начин, силите на 
ОН биха създали тампон зона 
и разделили страните в 
конфликта, все докато по 
мирен, справедлив и 
международно-правно обос
нован начан, с ангажирането 
на ОН, не се реши югос
лавската криза. С това биха 
били създадени необ
ходимите условия, че Пред
седателството на СФРЮ

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА СПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНИ СИЛИ 

НА ОН В ХЪРВАТСКО
НА ЗАПАД, КЪМ 

ИЗТОЧНАТА 

РЕКА
На 9 ноември т. г. Пред

седателството на СФРЮ 
изпрати писмо до предсе- *Ч)аища нарастна на повече Въпреки това, в 
дателя на Съвета на сигур- стотнци Х^1ЯДИ, разсеяни по международната общест- 
ността на Обединените нации ДРУ™ републики и в чужбина, веност, благодарение на 
в Ню Йорк Аурел Драгош Гражданската война в жлъчната пропаганда, ролята 
Мунтеану, в което се търси Република Хърватско вече на ЮНА в Хърватско се 
спешно изпращане на получи такива размери, че представя с дезинформации 
международни сили на ОН в покрай дванадесетте за употреба на бойни отрови, 
Хърватско. бомбардиране на Загреб,

Писмото е изпрано вьз "
; основа на заключението на - V. |Щ ли,*. ^
: Председателството на С

СФРЮ от 8 ноември т. г., •' - привиж
Съветът на сигурността да се Ч?& 
осведоми за положението в 
страната и да се предприемат 
съответни мерки да се ; 
прекратят въоръжените >
конфликти и намери мирно 
решение на югославската

чиито

След "сензацноналната”
четиричленното Председателство на СФРЮ или, кякто го 
наричат на Запада, на "сръбския блок” • държавния връх/, в 
резултат на която по адрес иа Съвета за сигурност на 
Организацията на обединените нации беше отправено писмо, 
в което се настоява за спешно изпращане на "сини каски” на 
ООН в Хърватско, одисеята на тежката югославска криза 
тръгна по-нататък на запад, към Източната река, където се 
издига импозантното сданне на световната организации. Така 
трагичният юго-конфликт започна да се изкачва към послед
ното стъпало на официалната световна йерархия, за да намери 
там цяр за себе си, наречен мирно решение.

промяна в становищата на

граждани. Поради това, чие- елементарни условия за 
лото на бежанците от тези живот.

Но и да не беше писмото ка Б. Костич, Йоямч, Байрамовнч 
и Ю.Костнч острата югославска политическа като върховен командант на 

въоръжените сили на СФРЮ 
да приеме решение за дезан- 
гажиране на ЮНА в 
осуетяването на междунац- 
ионалните конфликти на 

Щ хърватските власти, които - територията на Република 
прилагат всички методи на Хърватско, 
нацистко-фашистките Спооел мнението на 
режими, които бе,синовен» Председателството 

^ кунзлингската Независима СФРЮ
I- *ъР!,‘‘тско п-рез решение на югославскатаЦ Втората световна воина ^ което тря6м
■ %,телст1,ото на „?игури тр,ен мнр в

СФРЮ обръща внимание на сегашните обстоятелства 
:|| Съвета на сигурността за 

положението, в което се е 
Щ намерил сръбският народ в 
ш Република Хърватско, и 
шШ според член 313 на 

Конституцията на СФРЮ, 
предлага на Съвета на сигур- 

примиря, ността този въпрос спешно

криза пак
щеше да се намери в "световния парламент”, понеже 
икономическите санкции против Югославия, конто въведе в 
миналия петък Европейската икономическа общност една ли 
могат да излъчат някакви ефекти, доколкото ги прилагат 
само страните-членки на западноевропейската асоциация. 
Следователно, ЕИО щеше да поиска от Организацията на 
обединените нации /това го и направи/ да се провъзгласи 
световна икономическа блокада на захванатата от военния 
Пожар "страна на южните славяни”, преди всичко да се 
провъзгласи общ ембарго върху вноса на нафта.

Както и да е, Югославия тезн^днм се намери във фокуса 
: на вниманието в Обединените нации и по-конкретно в Съвета 
за сигурност, където в началото на седмицата започнала 
подготовка за евккаване на редовна сесия, на която да бъде 
разгледано предложението на Европейската икономическа 
общност да се провъзгласи общ ембарго върху вноса на нафта 
в нашата страна. Един от спонсорите на тази инициатива са 
и Съединените американски щати, конто последваха примера 

ЕИО н въведоха иконо 
гославия. Председателят на 

румънският посланик Мантеану оповести, че тази сесия може 
да се състои вече към края на седмицата.

И докато официалните лица са започнали необходимите 
консулатадии преди сесията, наблюдателите в кулоарите на 
световната организация най-много са се занимавали с въпроса 
как ще се отнесат към предложението на ЕИО страиите- 
постоянни члеиики на Съвета за сигурност, които имат право 

еди всички Съветският съюз и Китай. При 
то на първата резолуция за Югославия

скеп-

Дълбоко огорчено и 
58Г загрижело от постъпките на

Л

• И на
политическото

криза.
В писмото, подли сан о^«т 

подпредседателя на Пред- 
седателството на СФРЮ д-р §4 
Бранко Костич, се казва: ** Ш 

”Познато е, че югос- |§<

г ■
предпоставя включване на 
силите на ОН, като гаранция 
на сръбския народ в 
Хърватско, че няма повторно 
да доживее своята трагична 
съдба от времето на Втората 
световна война — 
седателството па 
убедено, че предложеното 
ангажиране на силите на ОН 
би довело до прекратяване на 
въоръжените конфликти. 
Това същевременно би 
създало и условия за по-бързо 
мирно и демократично 
решаване на югославската 
криза, която понастоящем и с 
ангажирането на Европе
йската общност, е изправена 
пред големи трудности.

Очаквайки вашето раз
бирателство и подкрепа, 
приемете изрази на нашето 
дълбоко почитание.”

* ' !мически санкции против 
Съвета за сигурност на ООН

на
Ю >държавно- 

политическа криза трае по- 
дълго,. време. Всички 
досегашни усилия и нашето

5Грв.т„но„,Р,ше„и „т д.,™
ратичеи начин и конст- СТР“Н“ н“ хърватските власти Тъй като и дванадесетото 
итуционен път не донесоха и техиите въоръжени фор- споразумение за прекрат- 
оезултати Напротив, кризата мации, застрашава да се яванс-ю на огъня, чийто срок 
резултати, папр тив, р пренесе на по-широко д„ес изтече, не даде резул-

пространство на Югославия, тати, защото хърватските 
В последните дни власти и въоръжените им 
хърватските военни сили формации не го зачитаха, а с 
започнаха да бомбардират и желание да се осуети по- 
нападат 
селища 
републики.

лавската I
Палатата на Обединените 

нации в Ню Йорк . Пред- 
СФРЮ е

пр
не'

ив вето, 
гласува
представителят на най-мйоголдодната страна иа света 
ткчио напомнил, че такива мерки никак не трябва да се раз
берат като толерираме на намеса във вътрешните работи на 
суверени страни. Китайците се страхуват, че в новия световен 
строй така наречените хуманни акции могат да бъдат маска

се задълбочи и доведе дори и 
до междунационални 
конфликти.

Същността на югос
лавската криза е в тежне
нието с порицаване и грубо 
иарушапане иа консти-

за постигане на политически цели, включително и за сваляме 
на "неблагонадеждни правителства”.

незащитените нататъшната ескалация на 
съседните въоръжените конфликти, 

новите човешки жертви и
,',ГгФР1о7с",д'ас«|^“чъ п“ Председателството на грубото нарушаване на други па СФ) Ю и с гласуването на най-висш орган елементарни човешки права,
пДоо0веГле"'‘ИТеп^иГ Л” та >'“ ръководене н командните както и огромни материални 
проведе сепссия на 111д въоржсниТе сили на разрушения, ние се обръщаме 
републиките Словения и Сфрю ррши Югославскята ____________________________

ърватско народна армия да се ВНУШИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЛЕБИСЦИТА В
През последните месеци ангажира в Република го^т-гд тл ХЕРЦЕГОВИНА 

кризата трагично се манифсс- Хърватско изключително с ьи^11А п ишопл.
тира в Република Хърватско, целта за осуетяване на по- 
къдсто с прилагане на бругал- широки международни 
на сила сръбският народ, конфликти и защита на 
който живее в сегашните ад- сръбския народ от терора, 
министративни граници иа насилието и геноцида, който 

се . за жал - се повтаря 50 
принуждава да излезне от години след поражението на
Югославия, въпреки че на фашизма. Геноцидът над Около едим милион и 300 хиляди души се изясниха да останат 
демократичния нлсбисцит сръбския Парод в Хърватско общата държава - заяви Радован Караджич 
той решително се изясни от времето на Втората к
против това и изрази желание световна война се повтаря и 
с други те югославски народи поради това, че не е доживял 
да живее в обща държава.

в
мнява, че мняцнтативата на 
щиост ще се намери а дневния

И докато никой ме се 
Европейската икономическа 
ред иа редовната сесия ма Съвета за сигурност /мнозина дори 
и прогнозират пълен успех иа тази инициатива, относно 
провъзгласиваме на световна икономическа блокада на 
Югославия/, малцина се наемат да предвидят съдбата иа ин
ициативата иа некомплектното Председателство иа 
Югославия, макар че иа много места може да се чуе и 
прочете, че тя "заслужава внимание”. Във връзка с тази ин
ициатива се задават много въпроси - и процедуралнм, и 
политически, и дипломатически. Никои световно известни 
политически коментатори оценяват, че пред иея се е 

гояма бариера: има ли четирчлеииото Пред-

г

БОСНА ОСТАВА В 

ЮГОСЛАВИЯ
изпречила една
седателство легалитет може ли то да поиска от световната 
организация изпращане на международни сили, 
осигурат мнр в Югославив. Европейската об 
Съединените американски щати ие признават никакъв югос- 
лавки легнтммитет и легалитет на ”сърбския блок” зад 
държавното кормило и тъй като две страни-членки на ЕИО 
/Франция и Великобритания/ н САЩ са постоянни членки на 
Съвета за сигурност, те могат да се възползуват от правото 
си на вето. Не ще и съмнение, че държавните глави и техните 
екипи предварително ще се опитат да прочетат писмото на 
Председателството иа СФРЮ между редовете, за да се уверят 
за какво става дума - дали за добра инициатива, която е 
малъчена с голямо закъснение, или за "сьрбско дипломатично 
лукавство”, с което трябва да се осуетят икономическите 
санкции.

които да
щиост и

република,тази

адекватно международно ж 
осъждане, а виновниците му Ш 

Хърватските власти ор- заслужена отговорност, нито 
ганизираха нелегални военни трагичните последици са Ш 
формации, които с общата праведно исцслени. Сега това « 
мобилизация на населението
в Хърватско, с рекр>ггирансто с по-широки трагични пос
па по-голямо число терорис- ледици, не сал 
ти и наемници от чужбина, Югославия, но 
въоръжавайки сс тайно чрез Балканите и в Европа, 
посредничеството на някой В осъществяването на 
съседни държави, извършиха поверената й задача ЮНА в * 
страшни злодеяния в Република Хърватско е (; 
краищата на тази република, 
където живее население от
сръбска националност, низони и армейци, конто 
изгонвайки го от вековните' хърватските, власти вече но- 
д<у огнища, унищожавайки дълго време държат без 
имуществото му и колейки храна, вода, електрическа 
безпомощните и незащитени енергия, лекарства и други

Още един твърде важен въпрос привлича вниманието на 
политическите наблюдатели: по коя линия в Хърватско 
трябва да бъдат разпределени "сините каски”? Пред
седателството предлага това да бъде направено по сегашната 
линия иа фронта, която същевременно е и граница между 
териториите със сръбско население като мнозинство и 
териториите, ив които хърватите са мнозинство. Хърватските 
яърховиицн искат "сините каски” да бъдат разпределени по 
дължината иа административната граница между Хърватско 
и Войводииа и Хърватско и Босна и Херцеговина.

Във връзка с този въпрос обаче ие трябва да се забрави, че
вали 
и са

принудена да сс ангажира и п 
деблокадага на споите гар-”сииите каски” сами никога ие са домели мир, но са успя; 

да пазят и укрепят мяра, косато воюващите страи 
ка мъдрост да тят въоръжените синамирали кап 

стълкновения. При нас обаче во
препра 
ймата продьлжява... Председателят иа СДС Караджич иа избирателния п>нк 

(По-обширно на 3-та стр.)ЮГ.
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ВРЪЗКА СЪС 
САНКЦИИТЕ ПРОТИВ 

ЮГОСЛАВИЯ

САНКЦИИ ПРОТИВ ЮГОСЛАВИЯ
№

издигнало кандидатура за 
компенсационна защита.”

ципно, което значи в 
зависимост от това коя 
страна в стълкновението 
как се "държи на терена” и 
на масата за преговаряне.
На въпрос на журналистите 
за ‘ кои югославски 
републики се отнасят 
рссктрикциите 
Европейската общност, 
ден Брук отказал да даде 
конкретен отговор.

Положителните, така 
наречени компенсационни 
мерки, които би трябвало да 
помогнат на 
републики в Югославия, 
приемащи плана на 
Европейската общност, не 
са отделно обсъждани. По 
този въпрос, казал 
холандският министър, 
също ще се водят разговори 
„в зависимост от раз
витието на положението в 
Югославия”. Единствен 
изход от настоящата криза е 
в "преговорите и в отказ
ването от употреба на 
сила”, добавил той.

Министърът Ван ден югославски 
Брук казал, че Европейската 
общност постъпи подобно и 
с исканията на Словения и 
Хърватско за признаване на 
независимостта им. Сис
темата от положителни, заинтересовани страни”, 
мероприятия се прилага Конференцията, казал той, 
също така по принцип, ще продължи с работа 
казал той и в отговор на когато за това се създадат 
въпрос "дали Хърватско е условия.

Пакетът от рестриктив- 
, които на 8 
в Рим прие

рестриктивни мерки 
против Югославия, каза Ван 
ден Брук.

Пакетът от тези мерки, 
които би трябвало да влез
нат в сила от 9 ноември, 
обхваща суспенсия на 
споразумението 
търговско сътрудничество с 
Югославия, нейното 
изключване от системата на 
общата листа от прсферсн- 
циали, формална суспенсия 
на Югославия при учас
тието в програмата на 
помощ на страните на 
Източна Европа и 
въвеждането 
ограничение на текстилна 
квота.

ни мерки 
ноември 
Съветът на министрите на 
Европейската 
икономическа общност е 
предназначен по •принцип 
на ония югославски 
републики, които не 
приемат мирния процес на 
ЕО” и принципите, 
внедрени на мирната 
Конференция в Хага.

Холандският министър 
напомнил, че в Брюксел 
преди няколко дни било 
ешено Югославия да не 
ъдс поканена да участвува 

на срещата нагТрупата 24”, 
която следващата неделя 
трябва да се проведе в този 
град.

КИТАЙ Е ПРОТИВ§ КИТАЙ няма да се приключи към евентуалните 
мерки на икономическа блокада на нашата страна, а 
ако до блокада се стигне, ще прави всичко възможно 
да се облекчи положението на Югославия. Това е 
изтъкнал в разговор с изпълняващия дължността 
съюзен секретар за икономически отношения с 
чужбина Божидар Йованович китайският министър 
на икономическите отношения с чужбина Ли Ланг- 
инг.

за па
Ван

евентуалните 
допълнителни реектрик- 
тивни мерки спрямо 
Югославия ще се разисква в 
рамките на Европейската 
общност и когато за това се 
окаже нужда”, казал Ван ден 
Брук.

За

Това
пресконференция след 
срещата на министрите на 

работи на 
"дванадесетте” съобщи 
председателствуващият на 
Европейската общност Ван 
ден Брук. Холандският 
министър и председателят 
на Конференцията за 
Югославия лорд Карингтьн 
заявили, че мерките с които 
с Югославия се прекратява 
икономическото 
сътрудничество и изключва 
Югославдо от общата листа 
на преференциали е, пос
ледствие на "застрашения 
процес на преговаряне на 
мирната Конференция в 
Хага.

на
ония

външните
на БУШ ДАВА ПОДКРЕПА НА 

ЕВРОПАПредседателят на мир
ната Конференция за 
Югославия лорд Каринггьн 
вече е отправил възванис 
към всички страни в 
югославския конфликт 
спешно да създадат необ
ходимите условия за 
продължаване на мирната 
Конференция. "Всички 

републики 
продължи

Също така е решено 
министрите 
Европейската общност да 
поискат от Съвета за сигур
ност при Обединените 
нации да предприемат 
мерки за въвеждане на неф
тен ембарго спрямо 
Югославия, Обединените 
нации, каза Ван ден Брук, би 
трябвало и да контролират 
провеждането на по-рано 
приетото ембарго върху 
доставката на Югославия.

В пакета от мерки, 
приети на 8 ноември в Рим 
не се посочва нито една 
югославска република. В 
обоснованието на мерките 
Ван ден Брук е подчертал, 
че те ще се провеждат прин-

АМЕРИКАНСКИЯТ председател Джордж Буш е 
заявил на 8 ноември в Рим, че "Съединените 
американски щати подкрепят политиката на 
Европейската общност спрямо Югославия.”

Попитан на пресконференция за това дали САЩ 
имат намерение да въведат санкции против 
Югославия, Буш казал че по този въпрос "ще 
разговарям с държавния секретар Бейкър”, като 
добавил, че това, ще стане наскоро.

на

ис-
дакаха

Конференцията в Хага”, 
казал Ван ден Брук. "Ние ще 
продължим да поддържаме 

^връзки

СССР НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
КЪМ РИМСКИТЕ РЕШЕНИЯ"Взимайки в предвид 

положението на терена и 
текущото положение на 
фронта в Югославия, както 
и неприемливия начин на 
разрешаване на кризата, 
решихме да приложим

всичкис СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ не е задължен да се държи 
така, както други мислят когато се касае за 
въвеждането на санкции против Югославия, внедрени 
в Рим на срещата на министрите на европейската 
общност. Изтъква се, че СССР не е официално член на 
ЕО така че за мерките от Рим е казано, че това са си 
техни мерки.

Известни недоумения обаче в Москва е предиз
викало изявлението на Ван ден Брук за премахването 
на всички привилегии, с които се е ползвала 
Югославия в рамките на Европейската общност, както 
и със замрзаяването на всички кредити и договори за 
сътрудничество на ЕО и Югославия.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

САНКЦИИТЕ НЕ СА 

ПРАВИЛЕН ПЪТ ЗА 

РАЗРЕШАВАНЕ НА 

ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА
ИКОНОМИКАТА В СЛУЖБА 

НА ПОЛИТИКАТА
РЕШЕНИЕТО на дванадесетте в Рим не е из

ненадало френската общественост. Франция 
сред страните, които много не бързат с окончаването 
на югославската криза и затова вярват, че 
икономическите санкции ще принудят 
некооперативните републики” спешно да се върнат, 

при много повече воля, към компромиси и отстъпки 
на Конференцията за Югославия в Хага”. Съществува 
боязън, че селективното прилагане на санкции може 
да предизвика стопански хаос, ако добре не се 
изпланират.

иначе е

ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ СЕ ОТНЕСЕ КЪМ СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ 
ПРИ ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, КАТО ТО ЗАПОЗНАЕ С 
ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА И ПРЕДЛОЖИ КОНКРЕТНИ 
МЕРКИ ЗА МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА

В Белград на * ноември се в Рим е приел Съветът на мннн- 
проведе заседание на Пред- стрите на Европейската

ЯШНИНР^
вътрешните работи, адмирал надява че такова отношение «ъишиите работи да се отнесе 
Ст,Р„е Бровет, заместник- Югосго“ щ! се”1 към Съвет, з, сигурност при

Дждордж Буш и Франсоа Митеран в Уим

МЕРКИ БЕЗ ЕФЕКТИПо ПОВОД
отправения иск на Скупщината 
на СФРЮ, Председателството е 
заключило на първата сесия на 
Скупщината на Югославия да 

Обединените нации във връзка е изнесе доклад за досегашните 
положението като информира действия за разрешаване на 
Съвета за сигурност за държавно-политическата криза 
положеннетя ■ страната и е цел в страната, се изтъква между 
да се стигне до окончателно другото в съобщението на Пред- 
прекратяаане на военните седателството на СФРЮ. 
стълкновения и създаване на

'•асгр^0 “Загреб, нито в Белград - пише вестник 
АЬЦ никой не вярва, че възможните икономически 

санкции на ЕО против Сърбия ще имат някакъв ефект.
бих^моглнда имат ако'зал^тях^засдгша^Обединениге 
нации.

по-рано

съюзен секретар на народната 
отбрана и Милан Вереш, подсек
ретар в Съюзния секретариат на 
външните работи, като издаде 
следното съобщение: ната ЮгоДс обЩност против Сърбия и федерал- 

ескалация в Хърватско.

На заседанието на Пред
седателството на СФРЮ е 
констатирано, че ии 
дванадесетото споразумение за 

Председателството на прекратяването на огъня, чнито 
СФРЮ е запознато с срок е изтекъл на 7 ноември, не 
икономическите санкции, които се осъществява защото

/Танюг/

„ . ИЗ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
НА СЪРБИЯ ВЛАДИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ ПРЕД В. "ПОЛИТИКА”

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ 

ПОЛотРшнрНА
на ЕО™Г” п“ 0цен1(а„на РимскоТо решение на Министерския съвет сената общн«т ^ катТдържа^аГ като^астнГ'
Б5& йГ„Г„К,а„еМ:ЖТгЖГ" Ра6°™ На С^ Щ Т ”И’

ПРОТЕСТ НА СПС НА 
ФРЕНСКАТА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ

Социалистическата партия на Сърбия отправи 
писмо до Френската социалистическата партия, в 
което се протестира против най-новите ед
ностранчиви оценки на тази партия за югос
лавската криза.

Отправен е и призив към френските социалисти 
за разговори със Социалистическата партия на 
Сърбия и,с посещение на Сърбия и Югославия, 
сами да се убедят в истината за актуалните 
събития в нашата страна.

повече пъти се споменава.

оле^^1^"^ааа^аааа^ааа^РаИЯ^аС*а™а°: на*свсШ* начин° карт^Г нТхо^щ^1° —ие с предишна*

моркова. Разбира се, Хагската конференция нне приехме като пред^ Конференцията като т!|гио„ИНИ' Да 6ъдат признати и конто

да
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^тиВотношЗ№г% ** ТРИБУНА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД
и

ГРАЖДАНСКАТА ВОИНА 

МОЖЕШЕ ДА СЕ ОСУЕТИВОДАТА, ВСЕ ПАК, 

ПРОИЗВЕЖДА ТОК
Гражданската война у 

нас можеше да се осуети Югославия или онова 
и такава война осуетяват което от нея остане, да 
трезвени и разумни хора. няма националистически 
Споразмение може да се

в общия хаос, в който и 
самата участвува, е 
направила една умерена 
постъпка като предупре-

«ягикуяк
уважават, изтъкна про- принцип да бъде демо-
фесор Любомир Тадич, крацията. Партията също блокада все пак не е 
член на Главния отбор на Се застъпва народите ефикасно средство за 
Демократичната партия сами да кажат къде и с това. А двете страни 
на Сърбия на трибуната Кого искат да живеят. Що участнички във войната 
на тази партия, ор- Се отнася до Сърбия тя според него, без чужда 
ганизира/Га на 8 ноември , пемок- помощ не са в състояние
в Димитровград Тема на тР^ва вьв всеКи вид и по-дълго време да воюват, 
трибуната, на която освен нея да Решението е в прего-
професор Тадич участвува %%%*?“* ™*ма В°РИ’ а нс във война ии Драган Домазет, пред- се чувствуват като у дома дем0Кратичната партия 
седател на регионалния ще се застъпва да се

на стигне до честен и 
справедлив мир.

че тя се застъпва

'

Власинските водоцентрали в Сурдулица. прилагайки ,
само критерия за повърхнината на мястото под водата, са постпП«1„Д““™ я"рсдИ 
предложили средствата от компенсацията за ползват на нл^н.Тои™ г? „°„вектите/ 
природните блага в производството на електроенергията да до"и*ите11о 
кразпределят така че Сурдулишка община да получи 94 79 текитГД Д- н*
на сто от тях, Босилеградска община 4 91 а община * с Ч™ст»У»»т 'ч1-™ 
Владичин Хан, 0,30 на сто Изпълнителният съвет гщОСв ч™<п^™Р,1Т* " ф*ун*т*- 
Босилеград не е съгласен с такова разпределение и от О?- “и » вод>
бора за законодателство на Скупщината на Сърбия потърси “И°'Х*ДНИ "“треби и »«
да тълкува разпоредби в Закона за заплащане и насочаване индустРията- 
да сродства от ползуване на блага от общ интерес в произ
водството на електроенергия невта и газ. Просто казано, 
търси се той да бъде арбитър в спора, който може да 
тане.

отбор на Демократичната 
партия в Ниш, бе "Актуал-

Отговаряйки 
въпроса има ли шанс за 

ното положение в Сърбия мир и какво е неговото 
и Югославия ” мнение за икономичес-

а й к и ката блокада от страна на 
присъствуващите пет- Европейската общност, 
десетина димитро- професор Тадич каза: 
вградчани с основните ”Блокадата не е селектив- 
становища на партията, , '
професор Тадич изтъкна Европейската общност в

НЕ 4,91, А 50 НА СГОнас-

Н* посочените разговори 
в Сурдулица представители 
на Сурдулишка община са се 

Системата на ««гласни с предложението на застъпвали като критерий
Власинските водоцентрали Власинските водоцентрали. при разпределението на 
винаги успешно стопанисва и °Ще повече ако се има пред- средствата да се вземе само 
просто казано дава огромен вид, че °Ше пред Власинските потопената площ под водата, 
принос в развитието на Сур- водоцентрали да изготвят ^ о „
дулишка община. Но, тази предложението по ин- м критерия, който сетне 
система може да създаде раз- ициатива на Босилеградска приложили Власинските 
дор в добрите отношения община в края на откомври водоцентрали. Търсейки 
между Сурдулишка н т-г- в Сурдулица е проведено 9,'?10р!;т “ “конод,телск* 
Босилеградска община. Раз- заседание, на което са 2,'*“?сг кьм Скупщината на 
бира се, доколкото изтъкнати и приети повече '“ъРои* 
възникналият проблем не се критерии въз основа на които “«“/отамне ”
реши „а справедлив начин. Д» се разпределя, средствата. ?ре«т« "т ^л!"1не « 
По-точно казано, доколкото Един от критериите за б^а от общ интереЬ в произ
несе вземат всички критерии разпределението е водството на екелтроенергия,

Инак организация на 
трибуната подпомогнаха 
няколко частни магазини 
и кафенета в града - 
"Бамби ”, ” Туп - руп ”,
”Тонди”, ”Мича”...

чалаалааааа/члаалааааллл/\/члаааалаал/\/чгчллл/
Запознае

на както се очакваше и
АТ.

БОСНА ОСТАВА В 

ЮГОСЛАВИЯ
да тълкува

На 9 и 10 ноември т. г. в Македония. Организатор на този като подчерта че това са 
Босна и Херцеговина се проведе исторически плебисцит беще комюторски обработени данни, 
плебисцит на сръбския народ и Сръбската демократична партия, Караджич осведоми жур- 
всички други народи, които оглавявана от Радован налистите, че в избирателните 
желаят да останат в Югославия. Караджич. списъци в Босна и Херцеговина
Същевременно плебисцитът се На 12 ноември в седалището са били записани 1 064 157 
провеждаше всякаде в -страната на Сърбската демократична пар- граждани от сръбска национал- 
където живеят сърби от Босна ТИр/СДС/в Босна и Херцеговина ност- На територията на Б и X 
или по потекло са от тези в Сараево бяха съобщени резул- °бшо се изяснили 1 162 032 
краища! във Бойводина, Сърбия, хатите от изясняването. Данните граждани от сръбската 
Косово и Метохия, Словения, съобщи д-р Радован Караджич националност и 49 342, които не

у у ' са от сръбска националност. За
оставане в Югославия са се 
изяснали 1 161 146 граждани от 
сръбската националност. 
Против са гласували 398, а 488 
листчета са невалидни. От 49 342 
граждани, които не са от сръбска 
националност ”за” са гласували 
48 895, "против” 395, а 50 
бюлетини са невалидни.

Ш

РЕАГИРАЛИЯ

ВЛАСТ НА ВСЯКА ЦЕНА
Във вестник "Братство” брой 1516 от 25 октомври 1991 година е Общо взето ОКОЛО 1 300 000

публикувана статията "Формирана е общинска изборна комисия", в к у „
която се подчертава, че за предстоящите избори за отборници на ДУШИ В ЬОСНа И Херцеговина са 
общинските скупщини Общинската скупщина в Босилеград е фор- се ИЗЯСНИЛИ да останат в 
мирала общинска избирателна комисия от 5 члена и 5 заместника. Югославия.

В същия брой на вестника Общинският отбор на Съюза на Ичвопът който може па гедвижение за Югославия в Димитровград категорично пдшдм, коиш може да се
заяви, че е против отлагането на изборите за локално самоуправ- направи ОТ това е: 
лснис. И преди това, в "Братство" брой 1514 от 11 октомври 1991 Когна и Хепнегонина ос-
година, председателите „а общинските отбори на спс и СК- - ь°снаи .Херцеговина ос 
движение за Югославия от Босилеград се застъпиха за провеждане тава в лл ославия. 
на изборите на местно самоуправление, понеже - според тях - не цяма начин освен сила
съществувала нито една причина за отлагане на тези избори. В това * 4рпн«*гпвмн* пя ге
време единствено Демократическият въюз на българите в соена и херцс! чинна да сс 
Югославия ясно и гласно каза, че когато има война, мобилизации и ОТКЪСНе ОТ Югославия.

- Босна и "Херцеговина в 
Югославия остава по две 
основния - подчерта на прес 
конференцията д-р Радован 
Караджич. - Първото основание 
е, че за отделяне на Б и X от 
Югославия липсва съгласието

е изготвено пред-влението на Власинските водонентр: 
за подялба на профита ог водата

али вУпра1_
[иетоложен комунистите -

навта и газ, представители на 
Босилеградска община и 
Изпълнителния съвет считат 
че този обтор в случая трябва 
да има и роля на арбитър.

количеството на водата, 
която Власинските водоц-

при разпределението на 
средствата от ползуването на 
природните блага в произ- ентрали ползуват за произ

водство па ток. Според този 
критерий Босилеградска 
община трябва да се намери 
на първо място при

водството на електрое
нергията.

Според предложението на

коТ“: разпределението „а срел-
разпр°едаеле„ИРетоРна те?и ^^“ГстеГтГйа“

нотопен^та Повърхнина водоцеш^алите ползува МЗ,4
водата - на Сурдулишка милиона кубика вода 
община ще бъдат дадени годишно от 7*
94,79 на сто от целокупните милиона, з.е. 52,10 на сто сс 
соелстна. Толкова всъщност обезпечава посредством пом- 

гмегкятя нено-акумуляциоиното езеро излиза според смегкат , „ относно от
понеже Власинското езеро лисииа 
заема далече много повече 
повърхнина
Лисинското и което според 

критерий 
Босилеградска 
иДонася” само 4,91 на сто от

Представители 
Босилеградска община каз
ват, че трябва да се стигне до 
справедливо решение и че 
водата не трябва да 
обременява отношенията 
между двете общини. Когато 
обаче се говори за справед
ливо решение има се предвид 
преди всичко, че Босиле
градска община има големи 
щетни последици от 
изграждането на акумула- 
ционното езеро в Лисина, от 
което водача чрез помпи и 
търби се превежда във 
Власинското езеро. В края 
крайщата въпрос е дали 
Власинските водоцентрали 
би могли да стопанисват 
успешно ако над половин от 
водача не се обезнечва пос
редством езерото в Лисина. 
Сотир Сотиров, председател 

С на ОС в Босилеград е

на
ма място за демокрацията, следователно и за демок- 
и и затова организаторът трябва да намери по-добър

страдания, ня 
ратичпи нзбор| 
термин за изоо 

В "С] 
година

рите.
1991 
а на

1ужсбен гласник" на Република Сърбия от 24 октомври 
с публнковано решение на Народната скупщин 

Република Сърбия, с което се изважда от сила решението за 
провсждиис на избори за отборници на общинските скуп 
Значи ли това, че общинските отбори на СПС и СК-движе
Югославия в Босилеград и Димитровград нямаха никакъв усет за на цдл един народ. Сръбският 
реалност и способност да предвидят развитието на събитията попе _п ... е СЪгпасеН Да се
в кратък срок или искаха на всяка цена да дойдат на власт, и‘1Уид ^ титхлшлиноппай 
провеждайки избори във военно време? Може да се каже, че е прОМСНИ КОНСТутуционноирав- 
присъствуващо и едното, и другото. Защото и тогава беше напълно пата ПОЗИЦИЯ на Б И Х«ТоЙ 0С- 
яссн отговорът на въпроса трябва ли да се провеждат локални из- тава федерална единица ВЪВ 
бори при тежките политически условия и може ли при тези условия ж рпятнйня Югославия 
изборите да бъдат равноправни и демократични. Впрочем, затова и цн-дера 1 пипа 1Ч'1 у
Народната скупщина на Република Сърбия взе решение за отлагане Втората ОСНОВа според 
на изборите. Караджич е тази, че далече

щини. 
ние за

натериторията 
Босилеградска община. Ос
таналото количество вода, 

на т.е. 68,7 милиона кубически 
вода /47,90 на сто/, 
Власинските водоцентрали 
обезпечават от сливове в Сур- 

средствага. На община ЛуЛИШКЯ община.

Ло*цетгграл и* Гса^ засметнал и Иа по^ноч^о мссдание
03 СТР„ от средствата. ?

средствата са посочени и 
щетните последици, които 
остават при ползуването на 

блата и обекти.

отколкого

този
община

общинските повече от еД»а тРста "а 
ри на спс и възрастните граждани на Ь и X 

заха да кажат, че са гласуваха тя да остане в 
за отлагане на из- съюзната държава Югославия. 
- голина/? Следов-ателно, пито въз основа

Как е възможно в толкова кратко време споменатите отбори да т^а нс МОЖС да ОТДСЛЯ
•<мат две противоположни мнения по един и същ въпрос? Възможно Б И X защото за това - в смисъл 
^ защото, когато от всичко най-много се обича властта, нито една на правото на Гражданите, а НС 
юна не е голяма за нейното приграбване. нарОДЙТС - бИха били ПОТреб-

п1ш две трети.'Следователно, 
нито с мнозинсЪЪ от две трети, 

з& Босна и Хер
цеговина никой не може Лй от
дели от ЮгослЗййя.

След решението на парламента на Сърбия, с което 
избори се отлагат за по-мирно време, общинските отбо 
СК- движение за Югославия в Босилеград побър 
съгласни с отлагането на изборите /"Подкрепа : 
борите", "Братство”, брой 1518 от 8 ноември 1991на

на И
категоричен и казва: - Котато 
се приложат всички посочени 
критерии и всичко това прес
метне Босилеградска община 
грябва да получи не 4,91 на 
сто, но 50 на сто от 
средствата”.

НЕ СЕ СПАЗВА 
ДОГОВОРА ЗА ОС- 

ТАНАЛИГЕ 
КРИТЕРИИ

природните 
По-точно, казрио с 
играждането и функци- 

±1 онираието 
на нтралите освен потопените

Велин Стоичков 
Босилеградна водоце-

^бщинсиата скупщина в повръхиини съществуват и 
Босилеград и на нейния площи на които поради липса 
** «пъпнителен съвет не са иш вода не могат да се

нито с конссм
*г ,’и >

.ХУП !>У О В чч*. ' Ж
В.Б.

^трХййпл
^А ГСПВО • 15 НОЕМВРИ 1991



ИЗ СЕКРЕТАРИАТА ЗА НАРОДНА ОЗЪРАНА В БОСИЛЕГРАДОБОБЩЕНИЕТО ПА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПА ДСЬЮ ВизИЗПЪЛНИТЕЛНИ* ОТВОР на СНС »ЗАСЕДАНИЕ па 
ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

МОБИЛИЗИРАНЕТО 

НЯМА МАСОВ 

КАРАКТЕР

ДА СПРЕ
МОБИЛИЗАЦИЯТА 

И ВОЙНАТА

СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА 

ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ
Изпълнителният озЯор на 

Социалистическата партия н 
Димитровград нропсде на 5 
ноември разширено 
заседание но повод приетите 
становища на Главния отТкзр 
на наритата във връзка с 
конференцията в Хага. Тъй 
като нр време на заседанието 
на Изпълнителния отбор 
конференцията бе пред 
прекъсване, то инфор> 
от заседанието на Г 
отбор послужи като повод за 
разискване върху активнос
тите на Социалистическата 
партия в Димитровград и 
разбира се, положението в 
страната.

- На всички нас недостиг- 
на точна информация за 
същественото положение. 
Обаче, изтъкна Петър Тасев, 
нещата в нашата община 
доста се изострят и влошават 
не само когато става дума за 
проблемите с частичната 
мобилизация 
стопанството и изобщо.' 
Защото, работата на някои 
органи е почти блокирана. 
Преди всичко това се отнася 
до Общинската скупщина, 
която на вяколко последни 
сесии работи с ”тънко” 
болшинство или без него. В 
момента най-много ще 
помогнем на Сърбия н 
Югославия 
разрешаваме 
проблеми.

Според Тасев, сега е мо
мент и време за засилена ак
тивност на Социалистичес
ката партия, когато трябва да 
мобилизира гражданите.

Факт е, че работата на 
Скупщината осуетяват зъкмо 
онези делегати, бивши 
членове на СЮК и затова 
Социалистическата партия 
трябва да предприеме оиред- 
ленн мерки в тази насока, 
особено ако тези делегати 
като бивши комунист сега са 
членове на СПС. и Тасев, 
както н мнозина от 
присъствуващите, отправиха 
критика защо досега никой 
от Главния отбор не е 
намерил за полезно да дойде 
(въпреки поканите) в 
Димитровград и да даде от
говори на множество 
въпроси не само на 
членовете, но н на 
гражданите, които независи
мо от партийното си 
определение, имат нужда от
жива информация, по- 
конкретна от тази по 
телевизията.

На заседанието бе обсъден 
и начинът на доссгашпаза 
помощ на бежанците и 
семействата на бойците на 
фронта. Констатирано е, че 
при мобилизацията на 
определен брой лица недос
тига обратна информация от 
военните власти дали 
мобилизираните са пристиг
нали на определеното място 
или не и къде са след това 
заминали. Такава инфор
мация значително ще намали 
загрижеността на близките 
на войниците и сигурно ще 
допринесе за стабилността на 
съвкупното положение.

планински условия, особено 
през зимата, щс има кой да им 
помогне. Обаче 
мобилизацията продължи със 
същия темп нашият край ще ос
тане без хора, способни да 
помогнат в случай ма природни 
бедствия, злопулки, болести и

- "През последните дни 
мобилизацията на граждани от 
Босилсградска община за 
попълване поделенията на 1011А 
за фронта в Хърватско се вз.рши 
с все по-силен интензитет. 
Общинският съвет на ДСБЮ 
оценява, че гази акция ма восн- 

получава 
загрижаващи размери". Топа 
покрай другото се казва в 
Съобщението ма Общинския 
съвет на Демократическия съюз 
на българите в Югославия в 
Босилеград, което прие на 8 т.м.

обсъди въпроса за 
мобилизацията на граждани от 
общината за фронта в 
Хърватско.

11 съобщението се казва, че 
по селата има голям брой ос
тарели хора, па които 
малобройните младежи и мъже 
па средна възраст са голяма 
надежда че в суровите

Опазвайки нравилото в журналистиката да се чуе и друита 
страна за да се уточни истината потърсихме отговор от Стоилко 
Смилков, секретар па Секретариата та народна отбрана към ОС а 
Босиле1рад, който по въпроса та мобилизацията в общината ката 
следното:

ако

шцията
лавния - ”В Босшшрадска община живеят 11 600 души и строго се води 

сметка за процента, относно за числото иа хората, коетго да се 
мобилизират. А свободно и отговорно казвам, че мобилизацияза 

никакъв силен интензитет, т.е. масов карактер. От резервния

/пр.питс пласти
- Общинският съвет подчер

тала, че при мобилизирането не 
се спазва критерият за равномер
но разпределение на бр 
войната според броя на 
жителите и икономическата мощ 
на общината-сс казва в 
съобщението, което приключва 
със становището: -Ние искаме 
да спре мобилизацията, да бъде 
прекратена войната, а югос
лавската политическа криза да 
бъде разрешена с преговори и 
други мирни, правови и демок
ратични средства.

няма
състав се мобилизират само хора, които военната повинност са от
бивали в специални единици, а и това потвърждава че 
мобилизира него изобщо не е масово”.

смсто на

когато Стоилков казва, че заповед за това кой ще се мобилизира издава 
Секретариатът за народна отбрана във Враня, а че заетите в 
босилеградския секретариат осведомяват повиканите. Никакви 
съобщения и празни приказки ие могат да поколебаят хората да не 
се отзовават подчертава той, и изтъква, че досега с мобилизацията 
в общината не е имало трудности.но н в В.Б.

В.Б.

В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ЛИПСАТА НА БЕЗНИН

ОРГАНИТЕ НА ОС 

ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ 

ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ

ако - сами 
нашите

АТ.
Секретариатът за общи и управителни работи на 

ОС в Босилеград преди няколко дни изготви списък 
на предприятията и организациите в общината и 
нуждите им за едномесечна потреба от бензин. Засега 
те се нуджаят за над 6 тона

Отговорните хора в Секретариата за общи и 
управителни работи тази акция подеха с намерение 
колко-толкова да се нормализира снабдяването с бен
зин на предприятията, организациите и останалите 
колективи в общината. Акцията е още по-значителна 

■ ако се има предвид, че на бензиностанцията на 
общественото предприятие "Автотранспорт” 
Босилегард обикновен бензин няма повече от два 
месеца, а високооктановият пристига в ограничени 
количества и твърде нередовно. При такива условия 
предприятията и организациите в града са изправени 
пред големи трудности, т.е., не винаги могат успешно 
да изпълняват задачите си.

Имайки предвид, че не само липсата на бензин в 
републиката е причина цистерните на 
бензиностанцията, да са празни на по-дълго време но 
и неплатежоспособността на "Автотранспорт” веднага 
да заплаша бензина сега се предприемат мерки 
предприятията и организациите "поръчката" си пред
варително да заплатят. За целта се водят преговори с

представители на "Автотранспорт”. Очаква се това 
предприятие и Секретариатът да подпишат 
споразумение за реализиране на заплануваната задачаДИМИТРОВГРАД

ИЗЛАГАТ СЕ ЗА 
ДРЕБНИ ПАРИ Частните собственици на леки и товарни коли и 

занапред ще бъдат в най-трудно положение, доколкото 
не се нормализира обстановката с бензин ос набдяването. 
Засега те не са в списъка. В Секретариата 
нужда те да правят поръчки за навта понеже "Ав
тотранспорт” този дериват почти редовно снабдява. 
Собствениците на товарните коли, т.е. легалните ав- 
топревозвачи обаче не са доволни. Имайки предвид, че 
на известен начин те са конкуренти на "Автотранспорт” 
за тях често няма навта на бензиностанцията.

считат че няма

I Димитровград е между малкото градове в Сърбия, които 
имат кабелна телевизия и собствено ТВ студио - "ТВ 
Цариброд”. Благодарение на ентусиазма на група 
димитровградчани, кабелната телевизия с осем 
чуждестрани и три наши Програми до сега влезе в над 700 
домакинства. Да не бе бавната работа на монтьорите и да не 
се чувствуваше недостиг на специален кабел и стълбове, 
вероятно заплануваните около хиляда включвания би били 
до сега реализирани.

Но вероятно е, имайки предвид интереса сред 
гражданите, че и тази бройка ще бъде надмината Защото, 
сметката е много проста включване на кабелната телевизия 
е 2100 динара а почти толкова струва обикновена антена за 
прием на трите домашни ТВ програми. С включване в кабел
ната система няма нужда от обикновена антена тъй 
посредством сателитска антена се приемат всичките 11 
програми. Наистина дребни пари! Обаче- не за всички 
включили се досега За един обикновен работник в кожарата 
това е почти месечна заплата но тъй като има възможност 
да се плати на два пъти, огромно болшинство от

в

I
Не в по-изгодно положение са и собственици на леки 

коли. Наистина, главната причина за недоволствие е лип
сата на бензин изобщо, но чашата на горчивината
препълня ват и работниците на бензиностанцията, 
на едно число хора дават и по 100 литра, а на други нито 
капка. Личи, че на обществената бензиностанция се 
раждат някакви частни навтни ”магнати”. За съжаление, 
и това явление получава право на гражданство.

които

В.Б.
като

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА ~ '
ПРАВОПИСЕН ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ 1ШТРОС

стъпки . Случва се да речем едно и също дете 
ученичка, сътрудничка на "Другарче”, веднаж да 
изпрати творба подписана с Иванка ИванОВ а друг 
път с Иванка ИванОВА?! Даже неотдавна получихме
“ А* ПИСМ0’ в което една наша сътрудничка ^между другото ни пише следното: руднична между

общество й|,ай ^?РаГа реДакцио! Има ™ кой в това 

писвате като ПетоОвХ^пп!^ "Другарче” ме под-

»КАК Е
ПРЕЗИМЕТО МИ?”

включилите се, така да ги наречем обикновени 
димитровградчани, са измирили своя дълг за кабелна 
телевизия Но, граждани дължат около 500 хиляди динара 
към кабелната телевизия. Болшинство от тях работят 
предприятия, които имат монопол в стопанството не на 
града но в републиката, които са на съюзни или 
републикански "ясли” и чиито заплати са по- големи може 
и пет пъти от средния личен доход в общината Става дума 
за директори, митничари, военни лица... Те почти по прин
цип живеят в центъра на града и между първите са 
получили кабелна телевизия Поради техния незащитен 
дълг, в йомента немогат да се включат хората, живущи от 
площада към градински път, от долната рампа до гарата и 

• тези около парка, между които има значително число, които . 
I вече са сключили договор и платили цялата или половината I 

от предвидените 2100 динара *

По въпроса за това как трябва да завършават 
женските презимена /дали на ОВА или ОВ/ е писано и 
досега, но конкретно нищо ие се превзе, така че и след 
толкова години, ние числящите се към българската 
народност, все още не знаем как трябва да пишем 
презимената на нашите дъщери, жени, майки. Някой 
ще рече, "че това и не е важно: "Кажи ми гърне, но 
недей ме счупвай...” Но аз, който вече десетина години 
работя като журналист-редактор в детския вестник на 
българската народност - "Другарче” ежедневно съм в 
дилемх И не само аз!

Аз не съм филолог, 
филологически правилно с женските 
завършават на ОВА. Не 
”политически”...От

но колкото зная, 
презимена да 

зная дали това е правилно и 
има не малък КпоТ“™ наР°л"осл> но не само от 

по този начети Р„„„ДИПЛ0МИрани Филолози, па его 
разрен,"™щ1И0Н11а Тоз Д въ,,Г„с и МеМат »
никога не ни липемм Л И поли™ните, които 
създаването поеоченм проблГм^3™ ”ПрИК0С” *

нея

Защо тези хора се излагат за дребни пари просто и 
непонятно или може би това е своеобразен навик от блис- 
кото минало. Все едно, казват ентузиастите около кабелната 
телевизия. А този текст в "Братство” е последно 
препупреждание, казва те, защото в един от следващите 
ороеве ще бъде поместен списъка на тези, които все още не 
са заплатили. След това парите ще търсим посредством

С този твърде важен въпрос, /за сега все още без 
отговор/ също така ежедневно, се срещат и 
преподавателите от нашите училища, а също така и 
онези, които пишат разни кръщелни, венчални 
шофьорски книжки, паспорти, дипломи...

И не само възрастните са в дилема в дилема са к 
наи-малките. Това мое твърдение подкрепям със 
следния факт: ежедневно в редакцията на "Другарче” 
пристигат многобройни писма на деца - читатели на 
.ШИСТ“ детско списание, в които най-често те изппащат 
своите творби, предназначени за рубриката 'ТЬ^ви

публикувано*!! въ^вест, извв5:тно /неотдавна бе 
съвет на ДСБЮ е изпп.НИК . [га ГС1Н|)" - Главният 
ната скупщина н Ппаяит Мсм0Ран-Чм л0 Народ- 
Сърбия, докумепт* в ^ойз" 112 ^публика
цира тъкмо и въпроса свТ^ап ?Р>Т0Т0 ге поте1'‘ 
българите в Югославия. ’ р н с презимената н?.съда.

АТ.е
Дано този въпрос най-сетне бъде разрешен.

Т.Пстров
_______ ^4
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БРАТСТВО • 15 НОЕМВРИ I#1



СУРДУЛИЦА
В ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАД

ДИРЕКТОРЪТ НА "ВЛАСИНА - 
ПРОДУКТ” Е ПОДАЛ ОСТАВКА ПРЪВ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ

С измененията и 
допълненията на Закона 
за дребното стопанство и 
в Босилеградска община 
през последните две 
години са открити повече 
частни фирми. Най-много 
фирми са открити в 
областта на услужните 
дейности: търговски и 
гостилничарски обекти. 
Казват, че в тези дейности 
динарът най-бързо се 
обръща и при това те са 
най- доходни. Произ
водствените и други 
дейности са истинска 
редкост. Затова открив
ането на плетачно- 
трикотажна работилница 
"Таня" на босилегр- 
адчани особено привлича

вниманието. А как и да не, 
когато в епохата на 
кафенетата и търговските 
магазини това е пръвата 
производствена работил
ница. Работилницата е

свилени и обикновени 
доколенки. Притежа
телите споделят, че засега 
нямат проблем с плас
мента на техните 
произведения. Произ
ведените тук женски 
чорапи и чорапогащници 
се продават в Македония, 
Черна гора и Сърбия, 
както и една част в 
Германия и Швейцария. 
В последно време отделен 
проблем им създава 
обезпечаването на суров
ини, но се надяват, че и 
този проблем ще 
разрешат.

Да кажем и това, че тук 
заплатата на заетите е с 90 
на сто по- голяма от този 
в обществения сектор на 
този вид производствена 
дейност, както и това, че 
собствениците на този 
производствен цех имат 
продажбен магазин и в 
Босилеград

собственост на група 
граждани. Работилницата 
има няколко машини за 
плетене и шиене, както и 
комплет машини и други 
съоръжения за бояди
сване и сушене. 
Машините са между най- 
съвремените в областта 
на плетачно- трикота
жната дейност от 
италианско и германско 
производство. В работил
ницата, освен собствен
иците, засега са нас
танени още двама работ
ника, а собствениците каз
ват, че ако се създадат 
условия, могат да 
настанят още няколко 
работника

В самостоятелната 
плета чно-трикотажна 
работилница "Таня" се 
произвеждат женски 
чорапи, обикновени 
чорапогащници, зимни 
чорапогащници

На синдикално събрание трудещите се в това производствено 
оборотно предприятие са отправили жестоки критики по ™ ндикално събрание

работещите са отправили жес
токи критики по адрес на дирек
тора на това обществено 
предприятие Милорад 
Стайкович, обвинявайки го, че е 
водил лоша делова и ор- 

уто ганизационна политика. Според 
На °иенки на работниците 

власина-продукт” има недопус
тимо големи загуби /през 
първото полугодие на тази 
делова година дефицитът на 
предприятието е достигнал 18 
милиона динара/, а загубила е 
доверието на много повее

оето
През миналата седмица е 

кулминирало незадоволството 
на трудещите се в произ- 
водствено-селскостопанско-обо

ро
про
неза

тнотодук^еГс^„ГТ;
видното положение, в коет 

е изпаднал този колектив

----- рители,
в магазините има все по-малко 
стоки, финансовите 
трудности се из<3с 
повече...

Мака 
разясни

и други 
трят все

че се е опитал да 
кои неща и да докаже, 

положението 
предприятието не е толкова 
черно, директорът Милорад 
Стайкович не е успял да убеди 
членовете на колектива си, че 
неговите преценки и пред
виждания са правилни и затова е 
подал оставка на директорския 
си пост. Оставката му 
веднага е взето реш 
публикува конкурс за нов дирек
тор на "Власина-продукт”.

В Общинския си 
съвет изтъкват, че ра 
във "Власина-

ар
ня

че на

и МЯ.
е приета и 

ение да се НА 9 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА БЕШЕ ОЗНАМЕНУВАН ЗНАЧИТЕЛЕН 
ЮБИЛЕЙ

Данило Маркович. След 
като подчерта голямото 
значение на юбилея на 
просветната дейност в 
Сурдулишка община, 
Маркович се спря на 
актуалния политически

момент в Сърбия и 
Югославия и изтъкна, че 
Сърбия и сръбският 
народ ще отстоят полит
ическия 
независимо от всички 
видове натиск

100 ГОДИШ НА 

УЧИЛИЩЕТО В 

СУВОЙНИЦА

нд
>бо

икален 
шите 
т по-

ооте 
т” опродук 

се оп
принудят директора Стайкович 
да им представи обективни 
данни

дълго време итват да

за резултатите и 
положението на предприятието, 
но не са успявали. Затова се е 

о и Общинският син-наложил
кален съвет да се намеси в 
становк

ди
об оказвайки и - С ТЪРЖЕСТВОТО В ТОВА СЕЛО Е ОЗ

НАМЕНУВАНА И СТОГОДИШНИНАТА НА ПРОСВЕТ
НАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА - В 
ЮБИЛЕЙНОТО ТЪРЖЕСТВО УЧАСТВУВАЛА 
МНОГОБРОЙНИ ГОСТИ ОТ РЕПУБЛИКАТА 
НАЧЕЛО С ДАНИЛО МАРКОВИЧ, МИНИСТЪР НА 
ПРОСВЕТАТА В СЪРБИЯ 

В миналата събота, на 
9 ноември, т.г. в Сур
дулишка община беше 
ознаменуван значителен 
юбилей на просветната 
дейност в този край: 100 
години на училището в 
село Сувойница и 
стогодишнина на прос
ветното дело в общината.
Юбилейното тържество 
се състоя в училището в 
Сувойница в присъст
вието на голям брой 
гости от Републиката 
начело с министъра на 
просветата в Сърбия д-р 
Данило ЖМаркович и на 
представители на учили
ща, институции, държа
вни органи и предпр
иятия от Сурдулица,
Владичин хан, Враня и 
други места

След поздравителното 
слово на Драган Ристич, 
директор на основното 
училище "Вук Караджич" - 
в рамките на което работи 
четирикласното училище

ата,
аботн СИ курсиците.помощ на р

К.Г.

В рамките 
тържеството се състоя 
промоция на моногр
афията "100 години на 
училището в Сувойница", 
автори на която са 
Драголюб Стоядинович и 
Будимир Филипович. 
Тържеството по случай 
юбилея на училището в 
Сувойница и на просвет
ната дейност в Сур- 

община 
приключи с богата кул
турно-художествена 
програма, кояго изпъл
ниха членовете на сек
циите в основното 
училище "Вук Караджич" 
и самодейците от култур
но- художеств еното 
дружество ”Първи май” в 
Сурдулица. Над 300 
участници в тържеството 
бяха особено въодуш
евени от три оригинални 
стихотворения на актуал- 
ни югославски теми.
чийто автор е Милко 
Здравкович, преподавател 
в основното училище 
"Вук Караджич" в Сур
дулица.

на
ТРИ ХИЛЯДИ ПОСКЪПЛЕНИЯ В НАЧАЛОТО НА НОЕМВРИ

в Сувойница, реч произ
несе републиканският 
министър на просветатаИНФЛАЦИЯТА НАБИРА

СКОРОСТ Училището 
Су*вйкиив,
СЗДЗДД1Ш* нивя ТСШ 
1оа$ш1рк!|| е швШ$а@зр 
ШШа « &г ерочу 
$*ЯМ(8ОД>- *еегвеоткр#г<» 
юМ края на миналия век 
в Сурдудишки край. 
Първо** учадание в шв 
|фш $ ^ткриТо преди 105 
Галини /през 1886 година,'

УМИСЛЯЩ* «
растнало основното 
жриШшш
Йовзнови11 11а!'11’ в С ■ р- 
дулица. Тъй иато преди

отбелязана стогодиш
нината на просветното 
,з- • > в тази обШ'--.- - 
Общинска « а скупщина а 
» у} ду лица реши гг> &- 
-.От*» ' ьде"':.оз

наменуван в рамките на 
тържеството по случай 
стогодишнината на 
училището в Сувойшша.

-в-

- ПОСКЪПНАХА СТОКИТЕ, КОИТО СА НАЙ- 
НЕОБХОДИМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: МЕСОТО, 
БРАШНОТО, ОЛИОТО И ДРУГИ СТОКИ - ОТСЕГА 
НАТАТЪК СТОКИТЕ ЩЕ ПОСКЪПВАТ МНОГО ПО- 
ЧЕСТО, НА ПАЗАРА ЩЕ ИМА ВСЕ ПО-МАЛКО 
СТОКИ, А ИНФЛАЦИЯТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С 
ПО-СИЛЕН ТЕМП...

виждат, че отсега стоките 
ще поскъпват много по- 
често, на пазара ще има 
все по-малко стоки, а 
инфлацията ще расте с 
все по-силен темп. Това

дулишка

означава че стопанското и 
социално положение в 
нашата страна, макар че и 
сега е тревожно, може да 
прерастне в пълна иконо-

ниците, купуват само на 
грами. Дори и пилешкото 
месо, което обикновено се 
смята за "бедняшко месо” 
достигна цената на 
юнешкото месо /над 180
динара за килограм/. __

Представители на 
търговските магазини 
тези дни заявиха във 
вестниците, че най-много 
са поскъпнали стоките, 

най-често се 
от бедните

Освен с многобройни 
човешки жертви и огром
ни материални разор
ения, войната, която 
бушува в нашата страна 
ни наказва и все повече 
ще ни наказва с още едно 
страшно наказване - с 
галопиращата инфлация.
Пазарът, като твърде 
чувствителен индикатор 
на всички неволи в 
страната, ясно сиг
нализира, че финансово- 
стоковите процеси у нас 
все повече са харак
теризират с недоимък на 
стоки, нарушени пари- 
тети на цените, мног
обройни и големи 
поскъпления. През ок
томври инфлацията е 
увеличана с 19 на сто в 
сравнение с предходния

месец, което вече се 
оценява като алармантен 
процент. Ноември зап
очна с около 3000 
поскъпления от 15 до 100 
процента. Тези дни се 
получава впечатлението, 
че цените започват да рас
тат неконтролирано.
Месото и местните 
изделия поскъпнаха 
толкова много, че много

хора престанаха да ги __
купуват, а мнозина от много други стоки, 
ония, които са принудени Специалистите за 
да отиват в месопродав- пазарните процеси пред-

мическа и социална 
катастрофа, оше повече 
войната продължи и ако 
светът последва примера 
на Европейската иконо
мическа общност и 
блокира вноса на нафта и 
въведе и други стопански 
и търговски ограничения.които 

купуват 
потребители, следовател- 

стоките от първа необ
ходимост. През миналата 
седмица са поскъпнали 
брашното, олиото, кон- 

изделия, 
питета, 

соковете, сиропите, 
освежителните безалко
холни напитки, каф
ето...Олиото поскъпва 
много често и в някои 
магазини цената му е над 
100 динара за литър.

К.Г.

но Инак от неразрешените 
селски проблеми в местната 
общност като проблем номер 
едно изтъкват негодните за 
движение махленски пътища. 
Според думите на Анастасов, 
нужна поправка трябва на пътя 
към махала Трамадйе” и 
"Падина” и "Диневска махала” 
на дължина от около 5 км, както 
и разширяване и прочистване на 
пътя към махала "Геловци” на 
дължина от около 3 км. И 
селските гробища според думите 
на Анастасов са доста неуреде
ни. Затова ако тази година както 
казва Анастасов, са изпуснали 
това няма да направят в 
следващата година. Вече сега се 
договарят коя от тези активнос
ти да сложат на преден план.

Да кажем, че и за Рибарци 
на редица други селски както и за другите села в 
проблеми с малко и Босилеградска община е харак- 
нсдостагьчно - подчерта Анас- лрно, чс младите го напускат, 
тасов. Останали са около 24

на СПСВ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
РИБАРЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

домакинства, а само преди 
десетина години тук имало над 
50. И още нещо. Преди десетина 
години всяко домакинство 
отглеждало по няколко говеда и 
стадо овце. Сега в селото има 
около 80 крави, а само две 
домакинства отглеждат овце и 
това Асен Илиев има около 40 и 
Минко Стоилков около 20 овце.

- Нито съветът, нито 
скупщината на местната 
общност в началото на годината 
нс направиха план за работа през 
текущата година. Поради това 
нашата местна общност и нс е 
запланувана в плана на 
Общинската скупщина за 
настоящата годна. Затова и нс 
можем да очакваме кой знае 
каква активност в селото. Но и 
покрай това в течение на 
годината успяхме някак си да 
електрифицираме училищната 
сграда и да ставим ограда на 
терасата на сградата. Това 
направихме в съдействие с 
управата на основното училище 
"Георги Димитров", към което 
принадлежи и училището в 
нашето село. Това обаче с оглед

диторските
алкохолните ГОТВЯТ СЕ

ЗА
ДОГОДИНА

Не без причини мнозина в 
местната общност Рибарци - 
село което е на десетина 
километра от Босилеград, 
негодуват, че тази година ще им 
мине напразно. Казват, че докато 
другите местни общности с ор
ганизирани селски активности 
разрешават свитс проблеми, тази 
година те нямат каквато и да е 
селска активност. Причината за 
това виждат в бездействието на 
ръководните лица в местната 
общност. Това ни потвърди и 
Владимир Анастасов, пред
седател на местната организация

Като проблем изтъкват и 
това, че селото е отдалечено от 
първите магазини. За по-големи 
покупки са принудени да отиват 
в Бранковци или Радичсвци, а за 
по-малки във временния магазин 
на гранично- пропусквателния 
пункт. Проблем им създава и от
далеченост на изкупвателните 
пунктове. Добитъка’ продават г 
Босилеград или в село Бранков
ци, а най-радушно на някой 
частен изкупчик.

много 
поскъпват и проми
шлените стоки, особено 
мебелите, така наречената 
”бяла техника”, средст
вата за поддържане на

Често и

хигиената /сапун, детер- 
гент, шампоан и пр./, коз
метичните средства, 
текстилните изделия и

М.Я.
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Те1с1ах: 010-63-112 В хода на изготмие иа истини, получихме аестга, че 

и ГИД на 11 масмври т.г. е спряно нроизовдстмто, поради 
липса на чажди. Тоаа прекъсване иа производствени* 
процес ще трае сдай седмина, но ако за този период ие се 
обезпечи нужната суровина, може да продължи и по- 

. нататък.

ПОСЛЕДНА ВЕСТ

ЗАСТОЙI ГИД ПРЕЖИВЯВА НАЙ-ТРУДНИТЕ СИ ДНИ

ЛИПСВАТ СУРОВИНИ 

■ ДАЛИ ЩЕ ДОЙДЕ 

ДО ЗАСТОЙ?

'

водство има при т.и. "балерини” и при 
обувките от летния сезон (кецове) на 
равнището на четиридневно произ
водство. До коя степен залежалите 
стоки са намалени свидетелствува 
фактът, че обувки второ качество, 
които са в началото били около 50-60 
хиляди, сега са намалени иа само шест 
хиляди.

Оттук в ГИД са приели становище: 
занапред стоки иа частните фирми 
могат да се дават само, ако пред
варително ги заплащат.

директор на ГИД Слава Тодоров тези 
дни е пребивавал в Швеция за 
договоряне на производството, относ
но продукцията за идущата година. 
Договорена е доставка кч Швеция на 
различни видове модели ботуши и 
кецове. Пак със същата цел от II до 15 
ноември тг. помощникът генерален 
директор Михаил Иванов с група 
сътрудници пребивава в Италия за 
сключване на нови спогодби за достав
ката на широк спектър обувки.

Водят се интезивни преговори и 
разговори за доставката на гумено- 
технически стоки на СССР през 1992 
година.
представители на купуващите фирми 
от СССР трябва да сключат договори 
за доставката на профил за "лада" и 
"москвич”.

Най-голямата трудова организация 
в Димитровград - ГИД - в настоящия 
момент е изправена пред почти 
непремостимн трудности. Все повече и 
повече с цялата си острота изпъква 
недостигът на възпроизводствени 
материали н суровини. В настоящия 
момент липсват чажди. Всъщност 
ГИД е заплатил необходимото 
количество чажди за около месец и 
половина производство. Нито една 
обаче спедиционна организация, 
поради обстановката в страната не 
иска да рискува и да заплаща високи 
осигуровки, за тяхното довозване.

Според мен 
помощникът генерален-директор 
Михаил Иванов - вече е настъпил 
един вид блокада. Щом ни отказват, 
"зарад сръбската политика”, както те 
изтъкват без да навлизат в 
действителното положение, да 
превезат тази суровина, намираща се в 
Атверпен, ние фактически сме 
блокирани. Нашите организации 
товарен транспорт не могат да 
получат валута, за да отидат и довезат 
суровината, а чуждестранните пък не 
желаят.

ПОЧТИ БЕЗ ЗАЛЕЖАЛИ СТОКИ

- Следователно - заяви М.Иваиов - 
ние сме почти без залежали стоки, 
което може да се обясни с голямото 
търсене и качеството на изделията. - В 
тази насока и занапред ще се 
действува: преди всичко, високо 
качество и производство на продукция 
за познат купувач.

ГИД е може би между малкото 
стопански организации, която няма 
залежали стоки. При обувките 
например /лакирани ботуши и опинци) 
стоките в склада възлизат иа двуднев
но производство. Малко повече - иа 
равнището на петнадесетдневно произ-

сподели В настоящия месец

КАДРОВО 
ПРЕУОРОИС1ВО 

ВЪВ ВЪРХА

;

ДЛЪЖНИЦИТЕ БАВНО 
ЗАПЛАЩАТ ДЪЛГОВЕТЕ СИ Тъй като досегашният директор 

на производството Иван Петров си е 
обезпечил работа в "Тигър" - Пирот, 
п ГИД по решение на работническия 
съвет неговите задължения 
съвместно са поели генералният 
директор Слава Тодоров и 
помощник генерален директор 
Михаил Иванов. Решено е да не се 
приема ново лице, с оглед общите 
определения да се намалява 
режийния, относно административен 
персонал.

АП. 61004

Немалък проблем в стопанската 
дейност на ГИД създават и 
длъжниците му, които в момента 
дължат на ГИД над 100 милиона 
динара. Най-добри платци са големите 
фирми, между които "Обуча", 

Кральево, "Спорт", 
скопска "Агрокожа". Между големите

ГИД не стоят със 
скръстени ръце. Решение за проблема 
се търси чрез една вносно-износна 
фирма от България. Но доколкото не

се обезпечат чажди, фабриката е

Все пак

"Стотекс” -

1ПППППППаППППа13ПППППГ>Г>ПППППГ%ПГ>ППГУЪГ>Г>УУГГ1ГГ1У>ГУУ1ГГ|ГУУУУ1Г>3>У»»»1 1й» М|

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ЗИМНИНА ГРИЖА ЗА 

МОБИЛИЗИ
РАНИТЕВсеизвестно е, че в сегашната кризисна обстановка, 

личните доходи на заетите са сравнително ниски, 
въпреки че в ГИД настояват да държат крак с ин
флационните процеси Макар и редовно да се заплашат, 
те недостигат почти всекиму. Ето защо в ГИД чрез син
дикалната организация полагат усилия да снабдят 
работниците с по-евтина зимнина 
защитят жизненото равнище на заетите.

Досега по сравнително по-ниски цени, 
търговската мрежа, синдикалната организация снабди 
заетите с картофи, лук; ябълки, захар, свински отрязъци 
При това заплащането им е на два или три пъти, което 
все пак представлява улеснение за работниците.

Мобилизираните и изпратените 
на фронта работници от ГИД, 
според думите на помощника 
генерален директор Михаил Иванов, 
откри още* един проблем за 
решаване. Именно, някои от тези 
работници, с оглед на ненадейното 
им повикване, не са обезпечили 
семействата си с дърва за зимата и 
с други потребности

и по тоя начин

отколко то в

Ето защо предприятието ор
ганизира помощ относно отпуска 
камиони за превоз на дърва, а ор
ганизира и други видове помощи

Според мнението на МИванов, в 
тази насока не се действува най- 
добре, защото съответната служба 
на Народната отбрана, както и 
Червения кръст, предоставят на 
фабриката да решава ",социалнитея 
случаи на тези работници, относно 
тя да се грижи за всичка Той счита, 
че в общината трябва да се създаде 
фонд, да се осигурят средства и по 
списък на всички мобилизирани в 
общината, относно на техните 
семейства да се оказва помощи

принудена да направи седмичен 
престой.

Друг проблем, с който се срещат в 
ГИД е недостигът на мазут. Засега 
запасите се изчислят на 
употреба. Към групата 
материали се числят разните ус
корители.

фирми, които не заплащат редовно е 
обаче "Дървена застава". РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ 

НА БОЛЕДУВАНИЯТАНай-лоши платци за малките 
фирми, относно най-много 
частните

дължат
предприятия, които са 

некоректни в погасване на дълговете 
си. Мнозина частници предпочитат 
спекулата, а не честната търговия, така 
че в началото унищожават прекрас
ната инициатива за разгръщане па 
частния бизнес. До 40 на сто от 
дължимата сума именно е в тях. В 
тази насока не по-добре стоят и дреб- 
ните обществени фирми. Въпреки^ 
дават акцепти от Нова 
от тях не могат да 
три милиона

еднодневна
"рискови” Доскоро отсъствията по болест бяха "проблем номер 

едно” в много трудови организации. В тази насока не бе 
пощадена и ГИД Напоследък обаче с определени мерки 
на обществото, относно въвеждане 
тиципации за на редица пар- 

здравна защита и на самата фабрика - чрез 
въвеждане на "бон за топло ядене" - боледуванията рязко 
намаляха. Преди дневно отсъствуваха от 130 до 150 а 
сега само около 60 души. ’

ГИД и "Търгокооп” са сключили споразумение за 
този бон работниците могат да купуват най-различни 
стоки в магазините на "Търгокооп” - от мляко до 
строителни материали. Следва да се каже веднага, че на 
работниците на ГИД инак в самото предприятие се дава 
по едно топло ядене в работническия стол. Следователно 
този допълнителен” бон пряко влияе върху защитата на 
жезненото равнище.

ЛНК.Ш1-. .1,

- С оглед че банките не могат да 
откриват акредитиви, принудени сме 
чрез нашите купувачи (срещу разменни 
начала) да обезпечаваме 
възпроизводствени материали, относ
но те да ги набавят за наша сметка - 
изтъкна М.Иваиов. - Но и тук се явява 
проблема за транспортуването 
нас.

година насам 
се наплатят към 

динара. Далеч по- 
сполучливо е наплащането на чекове на 
гражданите, относно от фирми, 
дават такива чекове.

им до

Въпреки всички тези проблеми в 
сегашната обстановка да се надделят 
актуалните трудности, генералният

Прнтурхаг* подготвях*
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НА ПОСЕЩЕНИЕ В УЧИЛИЩНАТА ЗЪБНА АМБУЛАТОРИЯ В БОСИЛЕГРАД
СЪЗДАВА СЕ 

КАРАТЕ 
КЛУБ ”А. 

БАЛКАНСКИ”

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

ИОПЮРГКА ЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ И 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ -
Тези ДНИ в Димитровград 

е в хол акция за създаване на 
кррате- клуб. Зачленяваяето 
на заинтересованите, конто 
искат да упражняват този 
модерен спорт трябва час по- 
скоро да подадат заявки и да 
започнат с тренировки. А ще се 
тренира два нъти в седмицата 
/в четвъртък и петък/ във физ
културната зала ма основното 
училище "Мота Пия де” в 
Димитровград,

При основното училище 
•Георги Димитров"
Босилеград, от средата на работа в амбулаторията са 
миналата година работи добри. При това намираме 
детска зъбна амбулатория, пълно ръзбирателство и в 
Амбулаторията е клон на Здравния дом в Босилеград 
зъбния отбел при Здравния по конкретно в зъбния 
дом в Босилеград. Амбулат- отдел, и мисля, че работата 
орията се помества 
сградата на училищния ин- Впрочем, това потвърди и 
териат и работи всеки
работен ден, а ръководител проверка от страна на ком- 
ия този малък, но твърде петентни органи на 
добре обзаведен зъбен Медицинския център от 
кабинет е Олга Алек- Враня. Тук вършим 
сандрова, детски зъблекар- видове прегледи на зъбите и 
специалист. Подпомагат й 
още един зъблекар и двама

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ- С оглед на повечето 
в обстоятелства, условията за

се пък отнасядо въпроса кои 
се най-честите заболявания, 
това са кариес и заболя
вания на десните, а една от 
основните причини за този 
вид заболявания, покрай 
другото, е нередовното 
поддържане на хигиената на 

в ни е твърде качествена, зъбите и неправилно 
хранене на децата. Затова 

неотдавна проведената наш съвет е при яденето 
повечето да се ползуват

ДВУЦИФРЕН РЕЗУЛТАТ В 
ДИМИТРОВГРАД

"АСЕН БАЛКАНСКИ” - "ЙОВАНОВАЦ” /НОВИ БРАЧИН/ 10:1
/5:0/ Треинизите ще води Ненад 

Лилов, майстор по карате, 
притежател на черен пояс !

Димитровград, 10 ноември 1991 год Спортният център "Парк”; 
теренът тревист. Зрители - 200 души, времето облачно и приятно за 
игра Голмайстори: Емил Иванов в 23, Зоран Хир сто в в 25, Синиша 
Димитров в 28 и 78 минута; Славиша Златкович в 34, 55 и 88 минута, 
Пстар Йованович в 40 и Александър Станков в 75 и 86 минута за 

Йованович в 81 минута за "Йовановац”. 
картончета нямаше, червено картонче получи Драган 
"йовановац"!. Съдията Видойко Панайотович от Пирот *

степен.
мляко и млечни продукти, 
овощия, а преди всичко 
яблъки. Чувствува се и 
недоимък на флуор във 

онова, което е в наша водата, и затова от време на
Освен редовните

ученици от основното и такива заболявания, които предучилищна възраст - 
средно училище, тук се оказ- ние тук не сме в състояние подчерта Александрова, 
ват услуги и на децата от да лекуваме. В случая тези 
предучилищна възраст.

Д.С
всички "А Балкански" и Славолюб 

Жълти 
Тодосиевич /
- добър.

СПОРТНА РЕКРЕАЦИЯ 
ЗА ЖЕНИ

във всички елементи на футбол
ната игра. НАСРОКО И 

АЕРОБИК!
В Димитровград - двуцифрен 
ултат. "Асен Балкански" 

високо порази гостуващия 
отбор "Йовановац” от Нови димитровгр 
Брамин дори с 10:1! Според всички иг( 
съществуващите шансове - откро 
резултатът можеше да бъде още който 
по- висок в полза на улуч 
димитровградчани. Чакането на имаш 
гостите от един час излезе още _ 
"успешно”.

Дома 
може би 
есенния по 
се е сл 
голове.
че "Балканск

рез
отбора 
адчани 

'раха до 
Славиша 3

В на
В Димитровград тези дни 
Секцията за обществена 

ност иа жената отново 
работи груп 
по аеробни. Тс

ма 
о б I кар че 

ре, се 
латкович,Амбулаторията оправ

дава откриването което 
Покрай кабинета, за тенето, пломбиране и вадене потвърджава и фактът, че 

който вече казахме, че е На зъби, тук и превантивно 
твърде добре и съвременно действуваме. Предупреж-
обзаведен, амбулаторията даваме учениците и децата година, тук са извършени 
ползува и едно помещение от какво най-често заболяват н*Д 2 442 прегледи на 
като чакалная, където когато зъбите и как трябва да ги ученици и деца. Покрай това 
се вършат систематични поддържат. При това обаче зъболекарите 
прегледи на ученици от отделен проблем имаме 
една паралелка, другите в поради недоимък на 
това помещение провеждат подходящи 
редовни занятия.

деца ги изпращаме в други 
ведомства. Покрай чис- при 

Д«й 
започна да

яваше
отбеляза 3 гола, три пъти 

и напречната греда, а 
шансове да отбележи 

ола!

а за
упражнения 
действителност е медицинска 
рекреативяа гимнастика за 
жени от всички възрасти.

Упражненията стават във 
вторник и четвъртък във физ
културната зала ка основното 
училмпк "Мота Пияде”.

само през първите шест 
месеца на настоящата

ие

"Асен Балкански” с играта си
.....  "Йовановац” подсети на

най-успешни дни.
В четвъртия кр- 

' Балкански" гостува в 
Кутина на "Елид” от Д.Д 
Мачът ще се отиграе в събота, на 

тво. 11 ноември, 
амин

отбор отигра 
бавия си мач в 

лусезон. Отдавна не 
учило да даде толкова 
Трябва да кажем и това , 

си” имаше аб-

шният
най-ху срещу

своитередовно 
посещават подведомс
твените училища.

ъг "Асен 
Първа 
ушник. ДСнагледни

средства, преди всичко Накоая па поепяпем и

дейност все оше не е на до кст™»ет: ак0 ««тате да
оявнишето на ™временте иматс Бсли и *№•*» зъби,
гаитеош |м мслииинат^В Редовно след всяко ядене ги критерии на медицина тя. и мийп с ,,етка топла вода и
това отношение полагаме зъ^на паста и повече при 
усилия да обезпечим поне изхраната ползувайте мляко 
няколко ленти и филми с и млечни продукти, както и 
които бихме на практика ВСички видове овошия. 
показвали, как заболяват и
как се поддържат зъбите. Що М.Л.

солютно превъзходс 
Надигра гостите от Нови Бр БОСИЛЕГРАДД-СтавровТези дни посетихме 

амбулаторията 
ръководителката Алек
сандрова разговаряхме за 
условията при които работи, 
и най-честите заболявания, 
както за мерките, които 
трябва да се взимат за да не 
дойде до заболяване на 
зъбите, при депата.

”МЛАДОСТ” 
ПРЕЗ 

ЕСЕННИЯ

Завърши един от най-слабите сезони в «ратхата но богата и НО ЛУСЕЗОН 
да^жтровградскаСобщина1"Партизан"Нот,5^лзош^^л40Л3,п обеди 1
9 мача и отрицателна гол-разлика от 20 гола е слаб баланс. състезанията^”пре*з есенния

разсейване на отбора, неколицина играчи минаха в ПОЛуСез0н приключиха.
(^старели, оставиха актуалната фут- съсхезаВаха се осем отбора, 

тгоре - двама играчи бяха наказани /не между м отбора "Младост” от
тбор по-дълго време/. Всичко това зле се Босилеград. На коя позиция е 

"Парти зан”. боенлеградският отбор, все още ие

и с

ЕДИН ОТ НАЙ-ЛОШИТЕ 
СЕЗОНИ НА ”ПАРТИЗАН”

Стигна се до
”А. Балкански”, а неколицина п 
болна игра. А на всичк 
можаха да играят за своя от
отрази върху резултатите на _

Отслабна и работата на Председателството на клуба В него от нн е ювсстяа Това кошг ннто 
Светислав Павлов, който не можеше да отговорните лица в отбора, каз

ват, че все още Председателството 
на групата, със седалище в Сур- 
дулнца, не намерило за сходно да 
им достави бюлетин, макър че е 
било длъжно след всеки проведен 
кръг да прави то
в седем срещи боенлеградският 
отбор спечели 9 точки. На своя 
терен се нало 
"Младост” от И 
резултат от 2:1 м "Младост” от 
Сувойннца с резултат от 3:0. През 
този полусезон босилеградскня 
отбор 3 точки спечели като гост. 
Най напред, в първия кръг, в 
Левосое срещу отбора 
"Синджелмч” игра наравно 1:1, а 
с 2 точки се завърна от Алакинце, 
където убедително порази 
домашния отбор "Алакннци" с 
резултат 8:3. Две точки спечели 
без борба, тъй като в петия кръг 
футболистите на "Буримм” от 
Жуинцн не дойдоха 
Босилеград, па срещата бе 
регистрирана със служебен резул
тат 3:0 в полза на босилеградскня 
отбор. В третия кръг "Младосг” 
от Босилеград игра срещу отбора 
"Павловац” от Павловац и загуби 

тат от 2:1

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРВ” В БОСИЛЕГРАД
о о

УЧИТЕЛСКО-РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
застарелите методи в обучението отделно в ком
бинираните паралелки и паралелките където са по 
едни или двама ученици да се отхвърлят а вместо 
тях да се ползуват наставим листчета, тест методи 
и други облици.

Инак, и този път както и на други учителско- 
родителски срещи не изостанаха и някои от 
явяващите се проблеми. Все още лкпс 
учебници. Това, както подчерта Ал 
изпъкващо в шести клас.

С цел да се подобри успеха, а отделно дис
циплината, както ни уведоми директорът на 
училището, запланувани са, а тези дни ще бъдат и 
реализирани отделни видове сказки на теми: борба 
срещу пушенето, наркотиците, алкохолизма, както 
и мерки и други превантиви срещу сидата, и 
заразителни болести, опазването на жизнената среда 
и пр. Нужно е и по-голямо сътрудничество с 
родителите, както и по-гол ям контрол от страна на 
класните ръководители иа учениците, преди всичко 
иа тези конто квартируват. 

кажем

по- дейните остана само 
стигна навсякъде.

За къс период от време заслужава да се изтъкне ангажирането 
на Драган Дончев, който беше "девойка за всичко” в клуба: и играч, 
и треноър и управник. Интересно е да се отбележи, че Д 
Дончев не е желюшанин, а гоиндолец, работещ в Белград, 
дял от своите задължения свършваше по телефона.

Съгласно плана и програмата за работа през 
настоящата учебна година, през миналата седмица 
в основното училище "Георги Димитрв” в 
Босилеград се проведоха, първите от заплануваните 
четири, учителско-родителски срещи. Срещите се 
проведоха отделно за всяка паралелка, а покрай 
другото предмет на разисквания бе дисциплината и 
успеха иа учениците. Преди това за успеха и дис
циплината разискваха колективите ив под
ведомствените училища и учителския съвет.

ган1ра
Го:лям Известно е, че

сват отделни 
!ексаидров е -------- епване

>рание
1гурно ще обсъди 
ъответни мерки за

1на пауза има достатъчно време за укре 
н”. Годишното отчетно-изборно съб 

наскоро 
юблеми

ж и срещу 
елашннца с

В предстоящата зим 
щте на "Партиза 

което ще трябва 
натрупалите се пр 
предоляването им.

Ето сега, окончателната табелка:
1. Танаско Раич 9
2. Слобода
3. Темац
4. Напредак
5. Пощар
6. Борац
7. Хайдук
8. Победа
9. Партизан
10. Звезда

редиц
оведе си 
ележи с

пр
:аб

да се 1 
и ще н

Обша констатация, както подчерта директорът 
на това възпитателно- образователно ведомство, 
Тоше Александров е, че и успехът и поведението по 

този период от предходните учебни 
години, сравнително е по-добър. Обаче,

трябва да бъдат всички доволни. Или, както 
[ександров, с осъщественото никога не 
бъдем доволни, винаги трябва да се

отношение на
23:24 /+19/ 
29:19 /+10/ 
20:14 /+6/ 
24:19 /+5/ 
21:18 /+3/ 
19:20 /-1/ 
22:17 /+5/ 
23:29 /-6/ 
15:25 /-20/ 
13:32 /-19/

не и такъв с 1708 1
което
изтъкна Ал 
трябва да >
стараем и успехът и поведението иа учениците да 
бъдат от ден иа ден по-добри. Впрочем това е и ос
новната цел на възпитателно- образователния 

само в основното училище но и ос- 
- образователни ведомства, 

колкото е възможно повече да се

1135 19
11359 1
944 19
94149

че тези днипроцес, ие
алите възпитателно

9д» 4^ “ това,
Между общи мекият педагогически завод от Враня 
направи контрол в основното училище и 

истатира, че всички учители и преподаватели 
вършат съответни подготовки за часове и имат 
съответжюазпределение на учебния материал, което 
и обеща»по-добри резултати.

149тан
Затова е нужно 
ползуват съвременни нагледни средства и раз-, 
нообразни методи в обучението да се внася креатив- 
ност в обучението, учениците да ие бъдат само 
послушни слушатели, но повече да мислят и 
разсъждават. Затова е нужна далеч по-гол ям а и сис- 

подготовка от страна иа просветните 
работници. Нужно е добави Александров, някои от

в84239
66039ко
66039
4.7029

Д.с.м.я.тематична I а две точки 
еби

с резул 
загуби с
босилеградскнте футболисти не 
отидоха на мач срещу отбора 
"Младост” от Александровац в 
Александровац.

о, понеже исъщо служ

ий. Още малко и ще се гордеем съст засъвкупния им пулс, те са изразявали своя усе 
принадлежност към великото братство на живота и раз
бирането за взаимоуважение с природата. Северният 
ловец, след като е убивал мечка, молил се на духа й за 
прошка за отнетия живот, халдейскинт жрец е пазил 
светини съседната горичка край храма, а японецът е 
считал, н ден днешен счита, за грих газене на 
цветя «...Едвам ли у нас може на никой да се вземе за 
гоих една убита мечка, една унищожена горичка и сгазени 
цветя Онова, иаЙ-жалкото във всичко това е наниза 
некултура и несъвестност. Нравехме престъпления без да 
наказваме виновника и сега когато Димитровградски 
край е станал екологически замърсена среда, ние се 
опитаваме с помощта на вестниците /и се оправдаем за

нещо, което ни засяга, но и за коегго всички ние малко или 
повече сме виновни.

гражданството Везув
собствените си глупости.ЕКОРАЗМИСЛИ

ЕКОЛОГИЧЕСКО 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 
БЕЗ ВИНОВНИК 

-НЯМА

Да кажем и това, че през 
езон, босилегр- 
р е заюлял на 

съперничките отбори 15 пъти, а 
мрежата на босилеградскня отбор 
се залюяла само 7 пъти, което е 
още едно потвърждение, че 
есенният полус
отчете като успешен сезон на него.

Неотдавна във вестниците прочетох, че нивите се 
с някакъв вид фосфорни торове, които съдържат 
ама чист уран. Фактически, ние "подсилваме” 

дните полета с фосфати и уран. А

като Iня полус 
ият отбо

есенн
адскгорят 

150 г
плодородието на род 
зеленчуците, конто се отглеждат до автомагистралите 
съдържат три пъти повече нитрати от допустимата 
норма. Отделна болезнена тема представлява замърсеният 
въздух край фабриките в Димитровград, да не говорим за 

рьтваз-а река Нишава. Грандоманскнте амбиции на 
пол у образовани политици с еснафски маниери, 

обществените и природните закономернос- 
голн

езон може да се

вече м
М.Я.група

несъобразени с
ти си казаха своята фатална дума и ние сме само 
статисти на жалка второкачествена еко-комедия в нашия 
,-рад, дя не беше така нямаше до бившата болница да бъде 
■толкова близо построена каучукова фабрика нлн детската 
градинка и Здравния дом да бъдат дори първите съседи 
на мебелната фабрика "Циле”. Нямаше и ОП "Братство" 
да бъде лепната за реката.

Вече е съвсем ясно, че в условията на всекидневната 
демагогия ние не сме виждали размерите на своята 
драма: икономическа, духовна и екологичсска. В 
условията на тоталитаризма, хората бяха богато иструк- 
тирани и бедно информирани.

От ден иа ден все повече се уверяваме във факта, че 
сме живеели строго шаблоиизираио и самоуиищожително 
и едва ли в близко време ще успеем да се доближим към 
еколопеческите иорми иа живота. Като начало бих пред
ложила да излезнем от шаблона 
"пьрвооткривателството”.
неделимо цяло с майката земя, ие са наше откритие, 
монопол на нашето време. Точно обратното, хилядолетия 
наред човекът е живял в хармония с природата около 
него. Жизненият му път е бил неделимо втъкан в 
«■орнтию н. „коли*™ Ч-даХи- ™
сил.т, и. прнрод.т», ДИХ«„*«ТО и. пл.н«т»т. ■

ПРОДАЖБА
Продавам 

между Димитровград и с. 
Градинъе, на левия бряг 
на р. "Нишава” в 
местността "Слнвннк”. 
За по-подробни сведения 
на телефони: (010) 61-500 
/Димитровград/ 
/ПЩМ5-664 /Нита/

нива
Липсва ни екологически култура!

преподавател Николов ин произнесе едиа кристално ясна 
мисъл на Гьоте, че "Природата не познава застой в своето 
движение и наказва вевко бездействие” ние пак не го 
вземахме за сериозно. Когато започна да се замърсява (от 
виновници, разбира се) нашият град, това не ни трогна. 
Даже ие ни тропи, и това, че ие познавайки екологичес- 
кмте иорми иа живота позволихме си и този лукс да 

"собствен вулкан" и това наречен сред

иа III, бъде неточно, обаче, ако обявим ек «логическата 
неграмотност за патент само на досегашните ръководства, 
оглавявали общината ни в продължение на десетилетия. 
Всички сме съучастници в това /не/дело. Обаче от 
законите на природата никой не не може да избяга Едва 
ли вече ще може всяко едно екологаческо престъпление 
да остане без виновник!?

Идеите, че човечеството е

н

Здснка Т.-Свнлснкопа
имаме
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НАШЕНСКИ ИСГОРИЙКИ

дошсл да плати сметката и 
като чул коя сума трябпа да 
даде, казал: ”Е, излезе по- 
голяма дара от маслото!”

Речено-сторено. Раз
товарили те дървата, на му 
залегнали. Трактористът и 
неговият помощник изсли

Овцевъдството и млякото на козите, па 40 парчета »ПЛсскавици” и 
козевъдството преди решил да пита и една ИЗпили 40 бутилки бира за 
стотина години били врачка от Ясенов дел. превезените дпа-три кубика Миланов 
основния поминък на Тя му казала да свали дърво. Когато чиновникът 
хората от Звонския беневреците, когато 
край. И ден-днешен се минава през селото, и 
разказва, как някои да ги издига на 
домакинства имали и кривака си. 
по хиляда брави овце 
и кози. Особено било 
развито козевъдството 
понеже условията 
били почти идеални: 
козите не се хранели 
на ясли, а през зимата 
били изкарвани да 
бръстят.

Но през февруари, а 
често и март, духал 
остър източен вятър, 
та много от козите 
умирали, па този 
вятър и днес между 
старите хора се 
нарича козодер.

По това време бил 
някой си дядо Йов- 
анча от село Пресека, 
който имал хубави 
кози, с големи вимена.
Когато ги прокаравал 
през селото, козите 
побеснявали, врякали 
и намалявали млякото.
Дядо Йованча правил- 
струвал да запази

БЕНЕВРЕЦИ НА КРИВАК
* лютиняЙорданЗаписал:

с. Зпонни
УжЛим смо йесен, требе малко дъж, па 

после слънце, та да може да пооремо и 
засейсмо пченицу. А оно еве палете ни 

лютиня, бог да те пази. Че 
измързнемо кико компири никакво 
време

какво казват за войната. 
Изпружила дясната си 
ръка към екрана и 
започнала да натиска една 
по една "команда” на 
дистанционния 
регулатор. Изредила ги 
всичките, но телевизорът 
продължавал да мълчи. 
Започнала отново, но в 
това време в стаята влезла 
свекървата й:

- Що работиш снао? 
Мамиш ли го? - най- 
сериозно 
свекървата.

МАМИШ нскаква

ЛИВърнал се той и 
решил, когато ги 
прокара, да свали , 
беневреците когато 
минава от единия до 
другия край. Когато 
наближил до селото, 
смъкнал беневреците 
и ризата закопчал с 
тел и вързал около зад
ника. Задрънкали 
звънци и хлопотари. 
Появили 
бродарици и магьос
ници с вълча пола да 
оберат млечността на 
козите Но щом видели 
дядо Йованча с бенев
реците, закачени на 
кривак, с голи рунтави 
крака, изплашили се и 
изпокрили по домо
вете. А козите и дядо 
Йованча "спокойно”

Онядьн слезо у Цариброд и слушам 
двоица се расправляйу:

- Кажем ти я! Тая лютиня не йе теби 
тека Оди войнуту иде А кита има война 
- има и лютиня! И това йе само почело: 
че видиш зимуска кига увийе и усуче 
Главу нема да може да измъкнемо...

ТЕЛЕВИЗОРА?
Някой си нашенец от 

едно босилсградско село 
преди известно време 
купил цветен телевизор с 
дистанционен регулатор. 
Повикал мойстор да 
включи телевизора в 
екектрическата мрежа, да 
избере най- подходящото 
място за антената и да 
научи домашните как се 
ръкува с това "чудо”.

Майсторът завършил 
работата и на тръгване 
предупредил домашните:

- Когато искате да 
включите телевизора, 
обезателно насочете дис
танционното към екрана

Няколко часа по-късно 
жената на нашенеца ос
танала сама в къщи и 
решила да включи 
телевизора, да му се 
нарадва и да види и чуе

- Да йе студ - студе йе, ама ти га 
прекара!

- Не знам прекарал ли съм га или не 
съм, ама стари су ми распраяли да гладна 
година не води войну, ама родна! А еве 
тая йе родна'

попитала

се жени Мамим го!
отвърнала съдито снахата 
и продължила да натиска 
"командите” на дистан
ционното.

- Е имало йе и по-страшно време, па 
не йе имало война!

Свекървата не казала 
нищо и излезла от стаята. 
Малко по-късно се 
върнала - със сол в шепата

- Мислиш, може да не йе имало при 
нас, ама некуде у свет се йе воювало...Ама 
да остаимо това кво ти мислиш, на кво 
че излезне тая война?

■ На кво че излезне?! Че страда народ, 
а у народат най-млого че страда голя!

си!
си минали през 
селото. - Снао, еве ти малко 

солчица, та белким по- 
лъсно че го домамиш.

К.Г.
- Кой?
- ГОЛЯ! Чул ли си за Голю? Никой за 

нищо не га счита ама ка загусти, нега 
окайу, за нега се залепе и нега държу за 
шийту.

ПО-СКЪПА ДАРАТА ОТ 

МАСЛОТО
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ЛЮБИТЕЛ НА 
”0В0ЩИЯ”Преди двадесетина 

години бе направен път за 
село Ясенов дел. Техниката 
и хората пробиха чудесното 
"Асеново кале”. Под калето 
имаше вековна букова гора, 
а мнозина взеха хубава пара 
за дървени въглища.

Решил 
ясеновделчанин, инак чин
овник в Звонци, да се 
занимава с "търговия”. 
Набрал два-три кубика 
букови дърва под калето и 
ги продал на една кръчма в

- Чекай малко: кико тека - държу га за 
шийту?

- Епа тека, по-лъсно да му туре главуту 
у йеръмат! Ама видим дека требе с тебе 
да оратим по-другояче: Па еве:

Звонци. Проблемът нас
танал как да прекара 
дървата. Най-сетне се 
договорил с един трак
торист и помощника му на 
кооперация ”Ерма” от Звон
ци да му прекара дървата.

Чиновникът мислил, че
ще припечели някоя пара, 
па им казал:

Другари, 
докарате дървата, почерпете 
се в кръчмата на моя смет
ка.”

В един разговор за ползата и здравословното влияние 
на овощията върху човешкия организъм трима 
димитровградчани споделят:

- Аз най-много обичам бананите! За 
твърде хранителни. тях казват, че са

- А за пък обичам крушите! 
Третият, който Нали знайеш кига беше социализмът? 

Дойучера йе бил! Кому беше най-ар но9 - 
На големците! Кой стездаше каиш9 - 
Голя

и един инак е известен гурман в 
Димитровград, след като помълчал, почесал се по 
главата и казал:

когато - Е, а аз от всички овощия най-много обичам хубаво 
сготвена телешка глава!

Големците се биеоше у груди кико 
они пазе туя дьржаву кико зарад ню не 
спу дека за ню и живот че даду. Е това
й*е за оратуе°Ше НС °Ратеошс- Това не

Ст. Н.

м. ПЕТРОВ О ПРОМЕНИ(ЩШШЙШШЮ Елем съга кига дойде да се брани тая 
държава оди църно зло, знайеш ли кво

неспособан з^войску**детЛГздрмо, 
пуцакико дрен. Друг па изпратил^ на
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