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лавската1ир1изаНА минисгерския съвет на европейската ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЮГОС-

ПЕТ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА 

__ЮГОСЛАВСКИТЕ РЕПУБЛИКИ Зеленович бяха осведомени и 
народните представители в 
Скупщината на Република 
Сърбия от редовете на

Социалистическата партия, а ца 
края и Парламентът на Сърбия.кьд^/призн^ш КАТО шаТигГ1?™5К/Н1У1,лики трябва Да кажа-г искат ли ДЛ 

ЯН^РИ ЕО' Л д0 15

Iщ Причините за оставката на
Я Д‘Р Драгутин Зеленович не бяха 
1щ съобщени, а председателят на 
Щ Народната скупщина на 
IЩ Република Сърбия Александар
Вр Бакочевич само прочете 
Щ благодарността на сръбския 

премиер на народните 
И представители за коректното 
щк сътрудничество с Правите- 
А лството и за опазването на ин- 
щщ тегритета на Правителството и 

неговия председател.

На двудневно заседание, 
което се състоя в Брюксел в 
началото на седмицата 
външните министри на 
страните-членки на ЕО 
приеха заключение, според 
което Европейската общност 
ще признае независимостта 

всички 
републики, ; 
желание да бъ 
като суверени държави и 
изпълняват условията за 
признаване на нови държави. 
Срок за приложение на това 
решение е 15 януари 1992 
година.

Югославия, 
условията от втория отдел на 
Конвенцията, отнасящи се до 
човешките права и правата на 
националните малцинства и 
етническите групи.

4. Дали и по-нататък 
подкрепят усилията на 

и Съвета

особено

РЕАГИРАЛИЯ ПО ПОВОД ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЕО 1
;;;

ПРИЗНАВАТ ВСИЧКО, 
ОСВЕН ЮГОСЛАВИЯна югославски генералния секретар 

за сигурност на ООН.
5. Дали са съгласни да 

. продължи работата на 
Конференцията за
Югославия.

Югославските републики, 
които искат да бъдат приз
нати като независими

които имат
дат признати

_____
Според Конституцията на 

Република Сърбия оставката на 
Към средата на миналата председателя на Правителството 

седмица д-р Драгутин Зеленович, същевременно е и .оставка на 
председател на Правителството Пялото Правителство, 
на Република Сърбия, подаде ос- Председателят на Република 

За Сърбия Слободан Милошевич,

- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ: "ЕНЕРГИЧНА ЗАЩИТА 
НА ДОСТОЙНСТВОТО НА СТРАНАТА"

■ ВЛАДИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ: ~
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕО

"ДЕКЛАРАЦИЯТА ЕОбсъждайки въпроса за 
признаване независимостта 
на Словения и Хърватско, 
външните министри на ЕО 

Декларация за 
която

държави,
заключението на Заключенията на външните министри на страните-членки на
Министерския съвет на ЕО, Европейската общност във връзка с югославска криза 
ще трябва да подадат ”молба на седмицата на световната политическа сцена. По този повод 
д оНе0бкХоТфМе^„Же,ГТза РеагиРаха и 6Р°Й политически субекти в нашата страна. 
Югославия и Арбитражната В съобщението от заседанието на Председателството на СФРЮ,
комисия, която работи като на което са обсъдени брюкселските заключения се подчертава; ’

* Конференцията. До 15 януари Председателството на СФРЮ енергично ще отстои 
1992 година Конференцията определението си да защити неотчуждимите права на народите и 
за Югославия и нейната Ар- достойнството на страната като изходна основа в по-нататъшните 
битражна комисия ще кажат усилия за изнамиране на приемливи решения за основните 

дали проблеми на югославската криза, включително и в разговорите на 
републиките-кандидати за Хагската конференция и в Обединените нации" 
признаване изпълняват пред
видените условия.

според

станаха тема тавка на поста си. 
намерението си да подаде остав- сл®‘® като чУе мнението на пар
ка на един от най- отговорните ламентарното мнозинствр 
постове в Република Сърбия назначава мандатар за съставяне 
Зеленович най-напред осведоми п3 ^ово Правителство на 
Главния отбор на Социалис- «нумика Сърбия. Съществува 
тическата партия на Сърбия конституционна възможност, 
след това председателя на въз основа на която някои 
Народната скупщина и ™енове на Досегашното
Правителството-н!ГСърбия. За !^о“ ТГ “о™™ 
оставката на д-р Драгутин ^Гел.пво

иеха
гославия, 

призоваха всички югославски 
републики да се декларират 
до 23 декември т.г. дали 
приемат поставените от 
западноевропейската 
асоциация пет условия. Ето 
тези условия;

?<? в

1. Дали искат да бъдат 
признати като независими 
държави.

2. Приемат ли всички 
задължения от документа за 
критериите за признаване на 
нови държави.

3. Приемат ли условията 
от проекта на Хагската 
конвенция, която се обсъжда 
на Конференцията за

мнението си

Па затворената сесия на Народната скупщина на Република 
Сърбия сръбският външен министър Владислав Йованович е 
запознал народните представители с основните характеристики на 
политическата обстановка след решението на ЕО да признае югос
лавските републики до 15 януари 1992 година. След сесията 
Йованович заяви:

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕДЛОЖИ НОВ 
МАНДАТАРВ заключенията на мини

стрите «на евро 
”дванадесетмина” не се пред
вижда никаква възможност 
да останат в Югославия, 
онези републики, които имат 
такова желание.

пейските

БОЖОВИЧ
ВМЕСТО

ЗЕЛЕНОВИЧ
- Под удара на ЕО преди всичко е Югославия Декларацията не 

представлява нищо ново, понеже е продължение на политиката на 
ЕО, която се води вече няколко месеца.

Решението на Министерския съвет на ЕО за признаване на 
югославските републики най-радушно беше посрещнато 
Германия, къдсто "компромисът от Брюксел" се тълкувГкато 
голяма победа на Бон. Канцлерът Хелмут Кол заявил на конгреса 
на християнско- демократичната уния в Дрезден, че Германия вече 
в четвърпкще признае Словения и Хърватско и останалите юте
ла в ски републики, които имат такова желание и изпълняват 
условията на ЕО, а решението ще встъпи на 15 януари 1992 тдина. 
Според Кол и Гсншср решенията на ЕО са "ясен сигнал" на 
сръбското ръководство и армейските ръководители, че "най-сетне 
трябва да прекратят кръвопролитието и да'допуснат спщиониранс 
на мирните сили на ООН"

Заключенията на европейските "дванадссетмина", според 
първите оценки на американската преса, са предизвикали 
неспокойствие във Вашингтон. Президентът на САЩ Джордж Буш 
заявил: "Становището на Съединените американски щати е такова, 
че ние искаме да видим мирна еволюция на югославската 
криза.. Подкрепяме и стремежа на Обединените нации да се върви 
по бавен И обмислен път към признаването па независимостта..."

Лондонски "Гардиан" пише: "Това което видяхме миналата нощ 
е първото и най-ясно доказателство, че след много години 
Германия прави опит да укрепи позицията си в европейската 
външна политика" В Лондон се твърди, че Великобритания няма 
да промени отношението си към югославската криза и ще признае 
независимостта на всички югославски републики при следните 
условия: а/ да имат ясно дефинирана територия и население, б/ да 
имат правителство, способно да контролира територията и в/ да 
имат независима външна политика. Според "Таймс" Словения 
изггълнява тези условия, но Хърватско не

Югославският посланик в Рим е предупредил италианското 
правителство за нссъблюдаемитс последствия от "евентуалната 
италианска инициатива, която би била опит да се търси решение 
за югославския проблем вън от определенията на ЕО. ” В един 
коментар на римска "Република" италианското ръководство 
откровено е предупредено за опасността, наречена - Германия

и

ПЕТ УСЛОВИЯ НА ЕО 

ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА 

НОВИ ДЪРЖАВИ

Правителство и да съобщи 
състава на кабинета си.

Обяснявайки решението си, 
председателят на Република 
Сърбия подчертава в писмото 
си, че ”на функцията пред
седател на Изпълнителния съвет 
на Скупщината на Войводина д-р 
Радоман Божович се е проявил 
като твърде способен стопански 
деец и ефикасен шеф на 
администрацията.”

Министерският съвет на Европейската общност на 
заседанието си в Брюксел прие пет условия, коиго трябва 
да бъдат изпълнени от всеки бъдещи "кандидат” за 
независима държава:

1. Спазване на разпоредбите от Хартата на ООН и на 
задълженията, коита со поети въз основа на 
Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта, 
особено когато става дума за правовата държава, 
демокрацията и човешките права.

2. Гарантиране правата на етническите и националните 
групи и малцинства в унисон със задълженията, които са 
подписани в рамките на КЕБС.

3. Спазване на ненарушимостта на всички граници, 
които могат да се меиявата само по мирен начин с взаимен 
договор.

4. Приемане на всички релевантни задължения, 
отнасящи се до разоръжаването и ненатруняансто на 
ядрено оръжие, както и до сигурност и регионалната 
стабилност.

5. Задължението да се решават с договор, а когато се 
наложи и с помощта на арбитраж, въпросите за правното 
наследство на държави и регионалните спорове. ч

Д-р Радоман Божович е 
роден 1953 година в Шипачно. 
Гимназия е завършил във Врбас, 
дипломирал е на Икономически 
факултет 
магистрирал 
Икономическия факултет в 
Белград, а през 1981 година е

Суботица,в
е на

Радоман Божович 
Председателят на Република докторирал на Юридическия 

Сърбия Слободан Милошевич факултет в Белград. От 1989 
година Божович е председател 
на Изпълнителния съвет на 
Войводина, от декември 1990. г. е 
народен представител в Народ
ната скупщина на Сърбия.

във вторник изпрати писмо до 
Народната скупщина на Сърбия, 
с което уведоми народните 
прсдотавитсли, че е предложил 
д-р Радоман Божович за нов , 
председател на републиканското Новият сръбски мандатар е и 
Правителство. Божович трябва члс'1 ™1 лавния на СП<-и 
да представи в Парламента на ШСФ на парламентарната груп 
Сърбия програма на бъдещото на Социалистическата партия.
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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛН

НА ФРОНТА ДО ЧЕТИРИ 

МЕСЕЦА

ГЩУАЛНО •
СЪОБЩЕНИЕ НА ССНО

съшът и сигурност ппш ризолюция зл Югославия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА БОН 

ДА СЕ ВЪЗДЪРЖИ ОТ
ПРИЗНАВАНЕ НА 

ХЪРВАТСКО И СЛОВЕНИЯ

ноиьлнаване на боевите поделения. 0адекватно
това служенето в запасния състав се изравнява за 
всички подлежащи на военната повинност. Раз- 

направена само за войниците, които се 
задържават до три месена като подлежащи на 
военната повинност, защото ге са вече напълно 
обучени. Липата в запасния състав се повикват на 
четири месеца, зашото в рамките иа този период 
те трябва да се обучват, а по потреба и прек
валифицират за други длъжности, а специално за 
ръкуваме сЪс съвременно въоръжъние, техника и 
сложни системи.

”В условията на непосредствена военна оиас- 
намнра страната, ЮНА и ТОпост1, в които се 

изпълняват задачи от съдбовно значение за 
отбраната от напиращия фашизъм и за 
осуетяване разширяването на гражданска!а 
воина и геноцида над сръбския народ в 
Хърватско. Така т рябва да се обезпечи трайно и 
стабилно попълване и съответна численост на 
армията, нропорниоилана на потребите за 
подържането на боевата готовост и нейните 
части и учреждения. Това с нужно и за туй 
защото не с обявена обща мобилизация” - казва 

съобщението на службата за информиране 
Съюзния сскрстариит на народната Отбрана 

от 13 декември т.г.
"Имайки всичко това предвид, Пред

седателството на СФРЮ на заседанието от 10 
декември 1991 година е издало наредба, с която 
сс задържат в ЮНА като войници до три месена 
непосредствено след отбиването на военната 
П01ШИ0СТ войниците, постъпили в ЮНА през 1991 
година. Лицата от запасния състав в бъдеще 
може да сс повикват и т ова най-дълго до четири 
месена. Толкова (четири месена) могат да се 
задържат и онези войници, които понастоящем 
сс намират в боевите части” - казва се в 
съобщението.

лика е

II първата фаза па работа пърху 
Резолюцията, тъкмо по почни па Франция 
и при подкрепа па Великобритания и 
Съединените щати както и па 
необвързаните страни, е взето становище 
че трябва енергично да сс изяисят против 
намерението на Германия. Преценено е, че 
признаването на Словения и хърватско би 
създало опасен прецедент в пяла Пирона и 
би насърчило разни сецесионистки 
процеси, които в крайна сметка би 
застрашили сигурността на Гал каните, 
дори и в Европа.

Тази мисъл се съдържа в доклада на 
генералния секретар Де Кусляр в СД,вета за 
сигурност. Заюпа и първоначалния проект 
на Резолюцията, който трябваше да бъде 
приет по-миналата вечер, е внесен умерен 
параграф, който с основание е внесен в 
документа. Тук преди всичко сс дава 
подкрепа на заключението от доклада на 
генералния секретар и сетне се дава до 
знание "че сс предупреждават 
заинтересованите държави да сс въздържат 
от каквито и да било акции, политически и 
други, които биха съдействували да сс 
повиши напрежението, или пречат на 
прекратяването на огъня и застрашават или 
отлагат мирното решение на 
съществуващия конфликт в Югославия...

Американското тълкуване е съвсем по- 
друго. След заседанието на Съвета за 
сигурност американският посланик Пикср- 
инг беше твърде категоричен и кристално 
ясен, когато каза, че Резолюцията е добър 
документ и че поръката, че международната 
общност осъжда намерението на Германия 
да признае Хърватско и Словения е налице.

Явно е, че дипломатическата игра във 
връзка с германските амбиции да признаят 
Словения и Хърватско и отхвърлянето па 
предупрежденията, които пай-често идват 
от Вашингтон, продължава.

След дълги консултации, пресне па 
компромис и съгласуване на текста, 
Съветът за сигурност прие на 16. декември 
единодушно Резолюция за Югославия. 
Документът, носещ номер 724 съдържа три 
основни поръки. Първо, Венсовата мисия 
на подготовка на почва за изпращане на 
”сини каски", продължава. Засега, с оглед 
иа факта, че продължително примирие, като 
основно предусловие не е осъществено, 
мирни сили не могат да бъдат изпратени. 
Обаче като междуход в континуитета на 
акцията веднага ще бъдат изпратени в 
екипа на личния пратеник на генералния 
секретар, малка група от военни и цивилни 
специалисти. Те ще имат за задача да 
подготвят почва за мирна акция така че 
войските могат да бъдат пратени, щом сс 
прекратят военните действия.

Второ, формулирано е предупреждение 
на всички странила се въздържат от ходове, 
които биха могли да влошат югославското 
положение и попречат иа мирната мисия на 
световната организация. Както се тълкува 
сред дипломатите, това е пряко 
предупреждение на Кол да се въздържи от 
признаване на Хърватско и Словения. 
Трето, създава се специален комитет за най- 
строг контрол в провеждането на ембарго 
върху вноса на оръхсие в нашата страна.

Най-големи мъки имаше около фор
мулирането на оная точка в Резолюцията, 
която говори за предупрежданието на 
страните да се въздържат от всички 
действия, които могат да влошат 
положението в Югославия. Това пешо се

Посоченият период също така дава 
възможност за планомерна подмяна на 
поделенията в борбата, отпочияане на хората, 
пък и ползуване на отпуск на военните лица.

Както и досега - казва се в съобщението - 
подлежащите на военната повинност, които - 
съгласно тази наредба - се задържат на служба 
във въоръжените сили имат право на съответни 
парични изплащания съгласно валидните 
законопредлисания и всички други нрава, пред
писани за военнослужещи в запасния състав.

сс в
към

Последователното провеждане на приетите 
решения е пряка и жизнена потреба на всеки 
гражданин на нашата страна, зашото с това се 
обезпечават условия за решаване на бъдешето на 
югославските народи по мирен и достоинствен 
начин” • казва се в съобщението на службата на 
ССНО за информиране на обществеността

”С наредбата е изрично определено, че повик
ването от запасния състав трябва да се върши 
възможно по-равномерно, така че да се обезпечи

ОТ НОВА ГОДИНА НОВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА В СЪРБИЯ

КАК ЩЕ ПЛАЩАМЕ 

ДАНЪЦИТЕ
данък би изглеждал «ака: Па 
месечната бруто-заплата, която в 
неочврн е била до 5 500 динара 
данък не се плаша. Ако е била до 
22 500 динара - плаша се аванс до 
3 600 динара. Ако бруто заплатата 
е била до 40 500 авансовият данък 
възлиза да 8 100 дина 
месечни бруто заплати над 
динара плаша се авансов данък от 
8 100 плюс 30% за сумата над 40 
500 динара.

ГРАЖДАНИ ЩЕ ПЛАШАТ ДАНЪЦИ НА ВСИЧКИ ЛИЧНИ 
ИЗПЛАЩАНИЯ, НА ВСЯКО ИМУЩЕСТВО, КОЕТО 
ПРИТЕЖАВАТ ИЛИ ПОЛЗУВАТ И НА ВСЯКА ПЕЧАЛБА КОЯТО 
ОСЪЩЕСТВЯТ. - ВЕЧЕ ОТ ЯНУАРИ ДАНЪЧНИТЕ ЧИНОВНИЦИ 
ЩЕ НАМАЛЯВАТ НА ЗАЕТИТЕ АВАНСОВ ДАНЪК - НА ЗАЕТИТЕ 
'СЕ ПРОЩАВА" ЧЕТВЪРТИНА А НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ДО 40 НА 
СТО ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА СРЕДНА ЗАПЛАТА - ДАНЪК НА 
ЛИХВИТЕ ОТ СПЕСТЯВАНИЯТА Е 15 ПРОЦЕНТА - ЧАСТНИТЕ 
РАБОТНИЦИ, КОИТО ЗАПОЧВАТ РАБОТАТА ПРЕЗ ПЪРВАТА 
ГОДИНА НЕ ПЛАЩАТ НИЩО НА ДЪРЖАВАТА А ПОСЛЕ..

те, от самостоятелните

считаше за възлов дял в документа и от
говор'на Съвета за сигурност към 
намерението на Германия да признае 
Хърватско и Словения. Рязката промяна на 
становището на френската позиция в 
момента, когато документът вече трябваше 
да бъде приет, предизвика същинска драма 
в Съвета за

ра. За 
40 500

сигурност. За какво се касае?
гори 
дейнс
права, патенти и изобретения, от 
издаване на имущество н под. 
След това като на собственици, 
квартнрантн или дългосрочни 
наематели ще плащат данък на 
имуществото. Също така 
трудоустроени или собственици 
на предприятия ще плащат данък 
на печалба.

Гражданите на Сърбия най- 
после получиха дазгьчна система, 
с каквато могат да се похвалят и 
много по-богатнте държави. От 1 
януари 1992 година републи
канския бюджет ще попълват 
около 6 милиона данъкоплатци в 
Република Сърбия.

Впрочем, 
скупщина на Република Сърбия 
тези дни гласува следните закони, 
конто регулират цялостно 
данъчната система: зя данък на 
имущество, за данък върху 
печалба на обединения, за 
обществените приходи н

В сърдечен и отворен разго ости, на приходи от авторскиОТНОШЕНИЯТА НА 
СЪРБИЯ И РУМЪНИЯ 

ПРОНИКНАТИ ОТ 
ВЗАИМНО 

РАЗБИРАТЕЛСТВО

вор са разменили 
мнения по осъществяване на билатералпиге 
отношения, както и за актуалпото положение в 
Югославия. Съвместно е констатирано, чс 
отношенията между Сърбия и Румъния са сгабил-

АВАНСОВ ДАНЪК ВЪРХУ 
ПЕНСИИТЕ

П предпоставката, че 
ските средни заплати в 

Републиката са били 18 000 
динара, данъците върху пенсиите 
за януари биха изглеждали така: 
Бруто-пенсиите до 7 200 динара - 
без данъчно облагане. Пенсиите от 
7 200 до 22 500 динара се облагат 

анък от 15 до 2 2 
нените от 22 500 и повече 

плюс 20%

ри
РИЙноем!ни и проникнати от взаимно разбирателство. Към 

това значително допринася и взаимната насоченост 
на стопанствата на двете страни, както и взаимният 
интерес за по-нататъшно развитие на икономическо 
сътр у дни чество.

като
Народната

Председателят на Република Сърбия Слободан 
Милошевич прие на 12 декември министъра на 
външните работи на Румъния Адриан Настасе, 
който беше на посещение в нашата страна.

ЗАПОЧВА СЕ ОЩЕ ОТ 
ЯНУАРИ 1992

Първата среща с данъчните 
чиновници трудоустроените 
очаква при изплащането на

В разговорите са били засегнати и усилията на 
Република Сърбия за политическо решение на 95 динара.с Д 

Пе1
облагат с 2 295 дннара 
за сумата над 22 500 динара.

югославската криза.

седател на Стопанската камара на Сърбия и дирек
тор на ”Прогрсс” е подписал Протокол от името на 
Сърбия, а заместникът,на руския министър за 
икономически връзки с чужбина Владимир Шибасв 
и подпредседателят за икономически отношения 
Юрий Ол

Според Пртокола Русия ще достави в ид| 
година на Сърбия 2 милиона тона нефт, 850 000 т 
мазут и 750 000 тона дизел- гориво. Сз.1 
2,3 милиарда кубически метра природен газ.

СЪРБИЯ И РУСИЯ ПОДПИСАХА 
ПРОТОКОЛ ЗА ЛИСТИ ЗА 1992 ДАНЪК НА КВАРТИРИ 

АПАРТАМЕНТИ) И КЪЩИ 
Ако се предпостави, че сред- 

о-заплата в декември 
00 динара, тогава смет

ката за годишния данък на 
имущество в 1992 година би 
изглеждала така: На стойността 
на апартамента до 4 милиона 
дннара - годишен данък 8 хиляди 
дннара. Ако стойността е до 12 

гькът е до 32
СТОЙНОСТ 110-

СДЕЛКИ ОТ 3,5 
МИЛИАРДА ДОЛАРА брут 

: 20 0н ата 1 
1991 еховиков в името на Русия. ' м н* НАШАТА РЕПУБЛИКА ЩЕ ВНАСЯ НЕФТ И 

ГАЗ, А ЩЕ ИЗНАСЯ ЛЕКАРСТВА, МЕСО, 
МАШИНИ

* СКЛЮЧЕНИ ВАЖНИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ДОГОВОРИ

В Москва на 14 декември беше подписан 
протокол за листата на стоки, с коитс се предвижда 
стойността на стокообмена между Сърбия и Русия 
в идната година да достигне 2,5 милиарда долара, а 
с инвестиционните работи възлиза на 3,5 милиарда 
долара.

пата
тона

цо така, над

От Сърбия в Русия ще бъдат изпратени 
лекарства на стойност от 200 милиона долара, сетне 
50 000 тона говеждо и свинско месо, консерви, 
произведения на машиностроенето и суровини за 
черната металургии. За разлика от по-раншните 
протоколи, това не са "индикативни”, но 
задължителни листи в стокооборота, чиито 
вкедрители ще бъдат предприятия в двете страни.

милиона динара да| 
хиляди динара. На 
голяма от 12 милиона ДНН: 
плаща се като за стойност от
милиона динара плюс 0,5 (данък 
за разликата над 12 милиона 
динара.(Упълномощеният представител на сръбското 

правителство Мирко Марянович, инак подпред- (Ташог) И т.нар. вили не са забравени. 
Така например, за вила от 60 
квадратни метра, която струва 4,2 
милиона дина 
данък би бил 8 
"къщичка” за почивка 
квадратни метра дори - 42 000 
Динара.

КРА ТКИ НОВИНИ годишният 
динара, а за

от 200

ра
600

Собствениците на вили ше плашат от 0,20 до 0,50 от пазарната 
им стойност
обществените разходи, за начина 
по утвърждаван 
контрола на
приходи, за службата на 
платежния обо 
надзор, както и 
на дохода на гражданите.

МИРЕГИ ГЧЛТТИ Вашингтон - Министърът на отбраната на Съединените
1УтГ 1 американски щати Дик Чейни е изразил надежда, че е ангажирането
т, гЛ’ I зз и на мирннтесили на Обединените нации ще сс прекрати гражданската
11ГЕ/ 1Ш) война в Югославия. "Надяваме се, че ще успеем да спрем
1^40 А мутт а тт/^тг а пп а П^жДаиската война, да поставим мирни сили и да прекратим 
ГРАЖДАНСКАТА «аешшята” - е заявил Чейни пред "Еи-Би-Сн”.

ВОЙНА

СТРОГИ НАКАЗАНИЯ 
Ако се съди по наказателните 

разпоредби в новата данъчна 
политика около шестте милиона 
данъкоплатци не би трябвало Д* 
се шегуват със своята гражданска 
длъжност. У информираните чин
овници от данъчните управления 
вече от първия ден и* 
настъпващата година ще нм*т 
право да проверят всички данни, 
всяка книга и чек и да претърся* 
жилището, ако им се струва, че^* 
работи нещо нелегално нли>с 
печели повече отколкото са 
дадени сведения за това. Ако се 
утвърди че нещо с излъга»0 »
скрито може данъкоплатецът Я* 

от 50 ДО 500

януарските заплати. Според 
новата система над два милиона 
аоотници 
руто-заплата, 
анъчиото 
вали”

Об
плащането и 
щественитс Р Ще узнаят своята 

от която 
го управление първо ще 
17,5 на сто облагания за 

социално осигурание, след това 20 
Вече од първите дни на новата до 30 иа сто авансов данък. Този 

1992 година данъчните чинов- път данъчното управление ще им 
ници ще почнат да им «стави само 25 на сто от средната 
изчлисляват данъка за всеки бруто-заплата в Републиката . 
динар, който зарабават, върху по-миналия месец (ноември 
всяко имущество, което 1991). Ако данъкоплатец!? 
притежават, дори н на всяко издържана някой членм! 
право - например на жилищното, семейството може да разчита на 
което ползуват. С други думи, в намаление от 4 до 6 на сто.

рот и финансов да 
Закона за данъка »сВ рамките на застъпване за ангажиране на мирни сили на ООН в 

Югославия Вашингтон остро се противопостави на германските 
намерения да признае статус на самостоятелни страни на Хърватско и 
Словения. Великобритания и Франция, със синхронизирана акция с 
генералния секретар на световната организация Перес де Жуеляр и 
Джордж Буш настояват това намерение да бъде осуетено.

КАКВО 
ЩЕ КАЖЕ
МИНИСТЕРСКИ Брюксел”. Това е официален отговор на Министерството на външните 

^ работи на Италия след откритото намерение на Германия да признае
ЯТ СЪВЕТ? Слоим» и Хърнягско.

Рим. • Италия засега остава при становището си за признаването 
на Словения * Хърватско "трябва да реши Министерският съвет в

п., новатв дан 
жителите на 
плащат данък- на всички лични 
изплащания, приходи от земята н бъде глобен пари 

хиляди динара!* януяря 1992 ГОДНИЯ чип
този

Ст.Ст-__
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО • 20 ДЕКЕМВРИ I*1



ТОМИЦЛ РЛИЧЕВИЧ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕД НАСТЪПВАЩАТА ЗИМА

ДА НЕ ГУБИМ 

ОПТИМИЗЪМ
® ДИМИТРОВГРАД ОТНОВО НА ДНЕВЕН 

РЕД: ИМЕНАТА НА УЛИЦИТЕКОЙ И КАК ЩЕ 

СНАБДЯВА СЕЛАТА В 

ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА

НОВИ ИМЕНА - 

СТАРИ КУМОВЕИ покрай изключителните 
трудности, в които се намира 
Сърбия, не трябва да. губим 
оптимизъм, защото все още има 
млади и способни хора, готови да 
поемат

МИНАЛАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ПОСТАВИ НА 
ДНЕВЕН РЕД ВЪПРОСА ЗА ПРОМЯНА ИМ
ЕНАТА НА УЛИЦИТЕ.

ОЧАКВА СЕ В ДИМИТРОВГРАД ДА СЕ 
ВЪРНАТ ИМЕНАТА НА ЗАСЛУЖНИТЕ СТАРИ 
ЦАРИБРОДЧАНИ, НО ЕДВАМ ЛИ ТОВА ЩЕ СЕ 
ПОСТИГНЕ ЗАЩОТО В ОТБОРА, КОЙТО ФОР
МИРА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, СЕ НАМИРА 
И ЕДИН ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА ТЯХНОТО 
ПРЕМАХВАНЕ!”

на С години назад пред 
настъпващата зима, на разпи 
равнища в общината се 
водеха

СВОИ плещи
икономическите трудности, 
изтъкна Томица Ранчевич, член 
на Изпълнителния отбор на 
Главния отбор на СПС и пред- 

Съвета

дава кредити за такива 
запаси от брашно, захар...

От друга страна, 
нелоялната конкуренция, в 
някои случаи дори и 
нелегална, както изтъкват в 
"Търгокооп”, допринася 
селските магазини по-бързо 
да се закриват. Има случай, 
например в Драговита или 
Поганово, частни лица да 
докарват брашно и да го 
продават или пък "Сточар” 
да дава брашно срещу 
селскостопански 
произведения (мляко, 
месо...). А в случай, когато 
селяните трудно взимат 
пари за предаден ите 
произведения, по-добре е да 
вземат брашното, така от- 
колкото в магазините на 
"Търгокооп” да дават за него 
готови пари.

дискусии
снабдяване през зимата на 
отдалечените 
Димитровградска община. 
По присъствуващата тогава 
партийна логика, да не 
речем директива, това 
падаше на плещите на 
главния общински снаб
дител "Търгокооп". Той 
поемаше това задължение,

за
седател 
икономически отношения при 
Главния отбор па СПС в 

Тема
”Актуалното 

политическо положение у нас с 
акцент въ 
развойни' 
общината.”

на за
села в

Димитровград, 
трибуната бе: на

Скупщината в Димитровград по въпроса с им
ената на улиците - формира отбор да реши този 
въпрос и начело на същия отбор именува Сърбислав 
Златкович един от инициаторите да се извършат 
промени през 1987 година и да се изхвърлят имената 
на стари царибродчани, заслужни граждани на града.

рху
те

възможностите н
перспективи на

Що се отнася до първата част 
актуалиоТо 

политическо положение у нас - 
Ранчевич изнесе познатите вече 
становища на СПС, изтъквайки 
интернационализацията на югос
лавската криза пред Обединените 
народи, като успех и най- 
подходящ начин за разрешаване. 
А кризата може да се реши само, 
ако се зачитат аргументи на 
всички участници в тежката и 
кървава югославска драма

от темата
вероятно негодувайки в себе
си.

Какви бяха "обвиненията” срещу тези граждани на 
Цариброд заслужили да получат по една улица в 
града?

Използваме един протокол на обществено- 
политическите организации в Димитровград от 
заседание в края на 1987 година когато бе отправена 
остра критика срещу ТВ Журнала и редактора му 
Димитър Йотов и "Братство” и редактора му Ве 
Димитров, зарад забележки изречени чрез телевизията 
и печата за неправилното преименуване на улиците в 
града. На това заседание най-активно защищаваха 
тезиса за преименуване на улиците Младен Димов, 
тогава 
кович,
Иван Денчев, Властимир Вацев, Райко Зарков. Те 
всъщност бяха и главни инициатори за направените 
промени. Тогава те посочиха, че промяната на им
ената на улиците, която' била направена след ос
вобождението, всъщност била грешка понеже 
улиците получили имена на хора които това не 
заслужавали. Найден Киров, Стефан Димитров, Крум 
Златанов са хора родени в Димитровград, но били 
членове на Българската социалистическа партия 
(Сърбислав Златкович), Стефан Димитров се 
обвинява, че избягал в България и взел участие в 
Септемврийското антифашистко 
година (!?), Христо Смирненски е велик като писател, 
•но български писател (!), Марко Шукарев не бил 
включен в движението, Найден Киров ”има нещо 
югославско, но български оцветено” (Адам Георгиев), 
Люба Алексова била САМО СЪПРУГА на човек от 
движението (Иван Денчев). Намерение на общестено- 

организации било улиците които из
лизат на улица "Маршал Тито” да носят имена само 
на негови сътрудници, сиреч хора от политбюрото.

Но времената се менят и 
че дойде време 

"Търгокооп” да закрива 
нерентабилните селски 
магазини. Три са досега зак
рити, а на списъка са още 
петнадесет. И няма днес 
сила, която би могла това да 
спре. Въпреки това и тази 
година пред настъпващата 
зима "Търгокооп" не отказва 
да снабдява селските 
магазини с необходимите 
продукти и стоки. Обаче това 
ще прави само според 
възможностите си и на 
начин как снабдява и 
градските магазини и тези в 
крайградските селища. А 
това значи, когато има стока 
за магазините в града, ще от
кара и в отдалечените села, 
ако пътищата са проходими. 
За складиране на стоки в 
селата, "Търгокооп" изобщо 
няма средства, а никой не

оОщината. По този е то,
разискваше ма отделно събрание, 
на което са присъствувалн всички
директори на димитровградските 
предприятия и най-отговорните 
хора в общината. Доколкото 
неофициално узнахме, (тъй като 
журнал истите 
присъствувалн) на първата 
трибуна в по-остра фо 
разисквало въ 
възможности на

нко
не саВъв втората част на темата, 

болшинство от присъствуващите 
в изложението на Ранчевич не 
Намериха нищо отнасящо се до 
^развойните перспективи на

а се 
1ите

рм
ОЙ1 И така, тъй като времето 

на политическите магазини, 
изтъкват 

"Търгокооп”, вече е минало, 
то цеха в крайния случай пак 
ще платят потребителите в 
отдалечените села на 
общината, които, ако падне 
дълбок сняг, ще останат без 
брашно, сол, захар и други 
необходими за зимата 
продукти. Но, какво да се 
прави, крайно време е да 
завладее икономическата 
логика.

рху разв 
общината.

председател на ОК на СКС, Сърбислав Злат- 
Адам Георгиев, Петър Тасев, Живко Виденов,А.Т. както I}

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПРИХОДИ

СТРОИТЕЛИТЕ
НАЙ-НЕРЕДОВНИ
ДАНЪКОПЛАТЦИ въстание 1923АТ

РЕШЕНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД
Според отчета на Службата 

за обществени приходи, 
наплащането на данъка в 
Босилеградска община не се 
провежда според запланувания 
темп. От утвърдените за 
настоящата година, приходи от 
данък, на стойност от 32 165 248 
динара, който по отношение на 
миналогодишния е увеличен над 
три пъти, до края на октомври са 
събрани 13 484 656 динара или 
само 42 на сто.

В Службата за обществени 
приходи подчертават, че между 
данъкоплатците, най-нередовни 
са тези от областта на 
строителството. От общото 
данъчно задължение от 11 930 
540 динара за периода януари-

НОВИ ЦЕНИ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПАРЦЕЛИ

октомври, строителите и подоб
ни на тях занаяти са събрани 
само 4 011 930 динара или 32 на 
сто. След тях са данъкоплатците 
занимаващи се със селско 
стопанство. Тук събирането на 
данъка е реализирано с 40 на сто 
или от общото задължение от 12 
177 000 динара събрани са 4 621 
162 динара, а най-редовно 
данъчното задължение засега 
изпълняват данъкоплатците от 
областта на търговията и гос- 
тилничарството, където от 
общото задължение на стойност 
от Д 437 515 динара за отчетния 
период са събрани 815 340 
динара или 70 на сто.

п олитическите

Общинската скупщина в Босилеград в градоустройствената част 
на града занапред на заинтересовани лица един квадратен метър 
строителна площ ще продава за 458, вместо досегашните 355 динара. 
На собствениците, от които се извземат площите, тя за квадратен 
метър вместо досегашните 213 ще заплаща 275 динара. Това 
решение, според което цената - когато ОС купува и когато продава 
парцелите - се увеличава с към 30 на сто приеха делегатите на пос
ледната сесия на ОС.

Защо Общинската скупщина площите купува по-евтино, а ги 
продава на бъдещите строители далече по-скъпо? - бе въпрос когото 
повдигнаха повече души. Представители на Изпълнителния съвет на 
ОС, който изготви предложението подчертаха, че цената се 
увеличава понеже се налага на едно число собственици на площи да 
се заплащат и обекти, овощия, огради и пр. При това ОС, заявиха те 
има разнбеки и при комуналното уреждане на парцелите.

А за възспоменателната плоча на общината, че 
била преведена от български на сърбски език 
Сръбислав Златкович дава следното обяснение: ”Че 
тя (възспоменателната плоча) е на сръбски език, а 

още един текст на български език аз мисля, че 
това не е никаква грешка, защото когато поставяхме 
възспоменателните плочи в Сенокос и Изворище 
поставяхме ги само на български език и никой жив 
тогава не е реагирал, че не са на сръбски език. Мисля, 
че тези възспоменателни плочи, дълбоко съм убеден, 
ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА ЕЗИКА НА НАРОДА.”

Според Златкович значи езика на народа в 
Димитровградска община е сръбският?!

няма

Ако Общинската скупщина в Димитровград 
намерение да поправи грешката направена 1987 
година и върне имената на улиците от 1945 година 
тогава трябва да вземе нови хора в отбора, и поне един 
член да бъде от Демократическия съюз на българите 
в Югославия (ДСБЮ) един от инициаторите да се 
върнат старите имена. А това трябва час по скоро да 
се направи защото се кае е за хора антифашисти по 
убеждание, българи по националност, хора които са 
работили в първите училища, културни организации, 
някои от тях знаещи по два чужди езика и дали голям 
принос за културно- просветното развитие на града и 
националния интегритет на царибродчани.

М.Я. има
В.Б.

СУРДУЛИЦА: ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА АКЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА ПАРИ, ХРАНА И ОБЛЕКЛО ЗА 
СРЪБСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ХЪРВАТСКО

ПОМОЩ НА СЪРБИТЕ В КОРЕНИЦА И ИЗТОЧНА
СЛАВОНИЯ I

- НАД ЕДИН МИЛИОН ДИНАРА СА ВНЕСЕНИ В КАСАТА НА 
ЧК НА СЪРБИЯ

- 8 ТОНА ХРАНА И НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ПРЕДМЕТИ ЗА 
ОБЛЕКЛО СА ИЗПРАТЕНИ В КОРЕНИЦА - 8 ТОНА 
СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ, 2 ТОНА ХРАНА И 15 000 
ТРИКОТАЖНИ И КОНФЕКЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО В САО ИЗТОЧНА СЛАВОНИЯ, БАРАНЯ И 
ЗАПАДЕН СРЕМ

Гражданите, стопанските 
предприятия, организацията на 
Червения кръст, училищата и 
други организации и ведомства в 
Сурдулишка община проявяват 
висока готовност да помогнат 
сръбското население в 
Хърватско, което страда от 
войната. Доказателството за ис- 
тиността на тази констатация са 
забележителните резултати на 
досегашните акции по събиране 
Щ пари, храна, облекло и 
0'гроителен материал за сърбите 
в САО Крайна и САО Източна 
Славония, Бараня и Западен 
Орем. ■;V

0 резултати на първата 
акция, па солидарността, която

акцията отбелязаха и жителите 
на местните общности Клисура, 
Кострошевци, Драинци, Божица

Корсница. Там бяха изпратени и1 
няколко хиляди предмети за 
облекло.

Разбира се, че покрай тях новите улици и тези 
които още нямат имена трябва да получат имена на 
онези хора от близкото и далечно минало на сърбския 
и български народи, които воюваха за зближение на 
двата народа в миналото, а според предложението 
дадено от Скупщина на Сърбия тези дни.

Богдан НИКОЛОВ

В миналия петък от Сур- 
дулица тръгна нов коитигент с 
помощ за сръбското население в 
САО Източна Славония, Бараия 
и Западсй Срсм. Над 8 тона 
строителен материал, предимно 
тухли и стъкло, 2 топа храна и 
над 15 000 трикотажни и конфек
ционни изделия бяха доставени 
на събирателния център в Шид, 
окъдето ще бъдат изпратени на 
най-застрашеиите жители в тези 
краища.

Акцията по събиране на 
пари, строителен материал, 
облекло, обувки и храна за , 
населението от сръбските 
краища в Хърватско продължава 
и наскоро от Сурдулишка 
община отново ще тръгне 
камион със значителна помощ за 
сърбите в опустошените от 
войната краища.

и Топли дол/...С особено усърдие 
в тази акция се проявиха 
учениците от основните 
училища, особено учениците от 
основното училище "Вук 
Караджич” в Сурдулица. Една 
част от споменатата сума 
обезпечиха работещите в 
общината, отделяйки по един 
процент от септемврийските, 
октомврийските 
ноемврийските си заплати 
/колективът на основното 
училище "Вук Караджич" реши 
да отделя по три процента!

беше проведена до края сеп
тември бяха събрани над един 
милион динара. Тези пари бяха 
внесени в касата на Червения 
кръст на Сърбия с предназ
начение "във фонда на солидар- 
ността със сърбите в 
Хърватско”. В акцията се 
включиха почти всички 
стопански колективи, всички 
местни общности, ор
ганизациите на Червения кръст 
и учениците от основните 
учйлищта.с,Колективът на 
фабрика "Мачхатица” дари 100 
000 динара,"Европа” - 50 
000, всяка местна общност в 
общината събра’най-малко по 10 
000 динара/ такъв резултат в

ясенов дел
и ПОМОЩ ЗА ФРОНТА

И • Ясенов дел е в ход акция по събиране на пари и 
само пожертвования за фронта в Хърватска Председателят на 
местната общност в това малко планинско село Асен АНТОНОВ 
ни запозна, че досега са събрани 2 500 динара. Освен това събрани 
са И 100 кг фасул, 150 кг картофи и др. селскостопански 
произведения.

Очаква се сега, когато на село има повече свободно време, 
акцията да се засили. И Трудолюбивите ясемовделци са готови Да 
Помогнат на страдащото сръбско население в крайните в Западен 
Срем н Славония, нощюжено на небивал терор н угнетение.

-----

Търговските и други 
стопански организации, ор
ганизациите на Червения кръст, 
учениците и гражданите неот
давна събраха 8 тона храма за 
населението па община —к.г.
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Босилеград
ДОКУМЕНТИ - ИНИЦИАТИВИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЕ НА 

ФРОНТА В ЗАПАДНА 

СЛАВОНИЯМЕМОРАНДУМ НА ДСБЮ
ДО НАРОДНАТА СКУПЩИНА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ПА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ Петчленна делегация от организация на Червения 

която кръст в Босилеград, катоБосилеград,

конвой^Ттри камиона, "а благодарност за
който неотдавна трапспор- усилията, които полага 
тириха събраната помощ от населението в Босилк- 
храна, облекло, обувки и градска община при 
други необходими стоки от събиране помощ аа 
Босилеградска община та пострадалото тук население 
пострадалото сръбско подчерта Зоран Iакев. Л 
население в Западна Сашо Константинов добави:

■ Посетихме всички наши

МВЮРАНДП1В МИНАЛИЯ И ТОЗИ БРОЙ
лица, пито пък са публикувани конкурси /каква исзаконносг под 
"шсфството” на пай-висшия орган на властта в Република?!/ Юва 
ведомство е изпаднало в тежко материално положение, понеже и 

фундаментален въпрос пс е дефиниран. Когато се имат предвид 
..... факти, както и факт, че с новата Конституция на Сърбия на 
националните малцинства се гарантира правото на информиране на 
майчин език, но не и осъществяването на това право, реално може

да се преположи, че българското малцинство наскоро ще остане без 
печат на майчин език. ДСБЮ смята, че Правителството и 11ародпата 
скупщина трябва спешно да се изкажат по тези въирси и да не допус
нат такъв епилог. #

ДСБЮ също смята, че трябва да бъде променено 
концепцията па вестник "Братство”, понеже името му е 
идеологически лозунг от периода на тоталитаризма,а концепцията 
му е на равнището отпреди 30 години, когато населението от 
Босилсградско и Царибродско беше без радио, Ш и ежедневници. 
Застарели са и концепцията на предаването на Радио Ниш за 
българското малцинство и на ТВ журнал на български език и затова 
ДСБЮ смята, че и те трябва да бъдат заместени със съвременни кон
цепции.

и.
И. ДСБЮ предлага на Народната скупщина на Република 

Сърбия да извърши изменение в Закона за избирателните колегии, 
Босилеград и Димитровград да станат една избирателна 

колегия. Това е единственият начин българското малцинство да има 
свой представител в Парламента на Сърбия /сега го няма и това се 
случва за първи път от присъединението на тези краища към 
Кралство СХС/. Все докато Димитровград е една избирателна 
колегия заедно с Бабушница, а Босилеград заедно със Сурдулица, 
българското малцинство не ще има свой представител в Народната 
скупщина.

12. Заради по-лесно решаване на специфичните въпроси и 
проблеми в областта на образованието, културата, информирането 
и таченото на националната самобитност на българското малцинсто 
ДСБЮ предлага на Народната скупщина да извърши изменения в 
Закона за териториалната организация на Сърбия, така че общини те 
Босилеград и Димитровград да бъдат дефинирани в границите на 
някогашните Босилеградска и Царобродска околии. Сега 
населението от български национален произход, което живее на тези 
територии без каквато и да било рационална причина е разбито на

този Славония, Бараня и Западен 
Срсм, посетиха войниците и 
запасните от Босилеградска 
община, които съвместно с 

защитават 
населението в тези кризис
ни сръбски краища.

- Благодарение на воен
ните органи посетихме 
нашите войници и запас- 
нипи в Дал, Ердут, Бобота и 
Иуковар. И Ердут, например, 
разговара с нас министърът 
за военно стопанство 
Витомир Дсвстак, като при 
това пи връчи две 
благодарствени писма една 
за Общинския оперативен 
щаб, а друга за Общинската

така че тези
войници и запаспипи. Па 
всички дадохме по един 
пакет, които от тук им бяхме 
подготвили. Всичките са 
добре. Между тях няма 
ренспи, а моралът им е па 
високо равнище, макар че 
условията за живот са труд
ни и с оглед на боевите 
обстоятелства изискват не 

напрежения. 
Охрабрява факта, че спорел 
думите па командирите им, 
с които разговаряхме 
подчертаха, че всички твърде 
отговор но изпълняват 
всички зад1,лжения.

други

името на

малки

М.Я.17. Да спре процесът на административно мснянс на традицион
ните презимена на жените, относно да спре "сърбизирансто" им 
/например Иванка Иванова, а не Иванка Иванов.../ Също така ДСБЮ 
смята, че трябва да спре процесът па коригиране на старите 
топоними в духа на сръбския език /например Звонци, а не Звонцс.../

18. В Босилеградска община и по-нататък стават убийства, но 
съдебните органи и полицията не откриват убийците или не 
съобщават имената им. ДСБЮ смята, че Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на правдата с непоср 
ангажиране трябва да помогнат разясняването на тези съб!

19. ДСБЮ смята, че Министерството за религиите и Сръбската 
православна църква трябва да намерят възможност в краищата, в 
които живеят граждани от българското малцинство богуслужснието 
да се провежда на български език /проповеди, селски и домашни 
служби, адети, погребения и пр./

ПОПРАВКА
причннн в първата част на Меморан, 
I на бал гарите в Югославия до Ма

Поради технически I 
Демократическия съюз
скупщина и Правителство на Република Сърбин, коят 
публикувана в миналия брой на в-к "Братство” текстът на седмата и 
осмата точка на този документ е отпечатна в безредие. Затова в този 
брой публикуваме интегралния текст на тези две точки.

7. Обществеността е вече информирана, че за Власинското езеро и 
близката му околност се подготвя амбициозен проект за развитие на 
зимния и летен туризъм и за производство на здрава храна, който ще 
бъде реализиран със значителна помощ от Република Сърбия. С 
решение на бившия Републикански изпълнителен съвет с този проект 
е обхваната една (малка) част от Босилеградска община ДСБЮ смята, 
че това решение не е правилно и че с проекта "Власина” трябва да бъде 
обхваната цялата територия на Босилеградска община. 3 
община осигурява едно от основните условия за споменатия проект - 
вода за Власинското езеро и има останалите необходими условия.

8. Дълги години в Босилеградска община бяха вършени 
геологически изследвания, за да се утвърди с какво рудно богатство 
разполага този край. Обаче обществеността в общината и републиката 
не е обективно информирана за резултатите на тези изследвания и 
затова ДСБЮ настоява Правителството и компетентните 
републикански институции да го направят това час по-скоро. ДСБЮ 
смята, че Правителството и Народната скупщина трябва ясно да 
кажат - съществува ли готовност на Република Сърбия да използува 
това богатство (разбира се, ако това потвърждас 
изследванията), както и на рудните залежи в село Ракита 
(Бабушнишка община) и село Мъзгош (Димитровградска община).

■дума на 
•ата 
сше

АКЦИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩ ЗА 
ПОСТРАДАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ В СРЪБСКИТЕ АВОТНОМ- 
НИ ОБЛАСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ПРОДЪЛЖАВА

род| 
го б

НА РЕД Е СТРОИТЕЛЕН 

МЕТЕРИАЛ И ДЪРВА
сдствсио
ития.

ащото тази

III. В Босилеградска община 
акцията за събиране на 
помощ за сърбите от 
кризисните краища в 
Хърватско продължава. 
Сега обаче в акцията, както 
подчерта председателят на 
Оперативния щаб по 
събиране на помощ при
Общинската скупщина, 
Сотир Сотиров, ще се 
събира 
материал, преди всичко 
греди, и дърво за отопление.

и други стоки от първа 
необходимост. Сега са на 
ред дърва за отопление и 
различни 
материали. С оглед на 
факта, че нашата община 
разполага с материал за 
покривна конструкция, на 
Общинския оперативен 
щаб, взехме решение в 
акцията да събираме греди

20. Ръководейки се от желанието да допринесе за сближението 
на сръбския и българския народ и за по-нататъшното развитие па 
добросъседските отношения и сътрудничество между Република 
Сърбия и Република България, Демократическият съюз на българите 
в Югославия призовава правителствата на Република Сърбия и 
Република България с двустрашш мерки да извършат радикална 
либерализация на границата, особено на територията на общините 
Боислеград и Димитровград/премахване на разпи органичения при 
минаването на границата, много по-либерални предписания за 
малограничния оборот, свободна търговия, широко и интезивно 
сътрудничество, школуване и размяна на студенти, откриване на 
местни гранично- пропусквателни пунктове и пр./. В рамките на 
либерализацията на граничните предписания трябва да се утвърдят 
известни привилегии за жителите ма Босилеградско и 
Димитровградско, както и за онези жители на Сърбия и България, 
които водят потекло от тези краища, за да могат да бъдат истински 
мост на приятелството и сътрудничеството между двата съседни и. 
във всяко отношение твърде близки народи.

ДСБЮ предлага на правителствата на Република Сърбия и 
република България съвместно да финансират построяването на по 
един производствен цех в Димитровград и Босилеград, като израз на 
добра1’воля"и искрено желание за добри съседски отношения и 
всестранно'сътрудничество.

/Призивът и предложението от точка 20 ще бъдат изпратени и 
до Правителството и Великото парейшо събрание на Република 
България/.

строителни

ват резултатите на

5 общини /Димитровград, Бабушница, Пирот, Сурдулица и 
Босилеград/.

13. През 80-те години, под маската наречена "двуезично 
обучение", в основните училища с обучение на български език беше 
въведен модел на обучение, с който е извършено заместване на 
български учебен език със сръбски учебен езикЛози модел 
благоприяетвува за ненасилствена асимилация на българското мал
цинство и затова ДСБЮ смята, че компетентните органи на Народ
ната скупщина и Правителството на Република Сърбия заедно с 
училищата и общинските власти трябва да преразгледат сегашния 
модел в основното образование/като се започне от детските градини/ 
от аспект на положението на майчиния /български/ език в 
образованието и възпитанието, както и от аспект на опазването на 
националния идентите на българското малцинство. При това ДСБЮ 
иска да обърне вниманието на отговорните лица в Министерството 
на просветата в Сърбия към един важен факт майчиният /български/ 
език не трябва да оъде сложен в позицията на добавен, обременяващ 
предмет, относно като два или три часа повече в сравнение с 
училищата, в които сръбският е учебен език. Следователно ДСБЮ 
смята, че общият брой часове /седмично и годишно/ в тези училища 
трябва да бъде равен на общия брой часове в училищата със сръбски 
учебен език. ДСБЮ също така смята, че обучението по майчин 
/бъчгарски/ език трябва да бъде осъвременно.

14. ДСБЮ смята, че е необходимо да бъде възобновена работата 
на отдела за учители на български език при педагогическата

' академия във Враня. Заради рентабилност да се записват студенти 
всяка втора или трета година.

15. На 27 февруари 1950 година с указ на Скупщината на НР 
Сърбия, заради актуалните потребности на тогавашната комунис
тическа идерлогия, името Цариброд е променено в Димитровград. 
Изхождайки от универзалното становище, че нито една идеология 
няма право да променя традиционните названия на градове и места, 
които символизират вековната им история и традиция, ДСБЮ 
настоява Народната скупщина на Република Сърбия да гласува 
решение, с което на днешен Димитровград ще бъде върнато 
традиционното му име - Цароброд. Смятаме, че с такова решение 
Народната скупщина ще премахне една голяма неправдина, която е 
нанесена на този град.

16. След премахването на междуобщинските и общинските кон
ференции, на бившия ССТН Издателство "Братство” в Ниш и

строителен и дърво за отопление, което 
през зимния период е и най- 
необходимо. При това има и 
още едно благоприятно 
обстоятелство. Дървата и 
строителният- Акцията ще продължи 

все докато е нужно. А какво 
ще събираме ще зависи от
това за каквото се нуждае 
населението в пострадалите 
сръбски автономни области 
в Хърватско. Досега 
събирахме парични 
средства, хранителна подчерта Сотиров, 
продукти, облекло, обу^и

материал не 
трябва дту закарваме до 
назначените кризисни 
места, >,о до най-близката 
железница, в случая до 
Владичин-хан, което за нас 
к^!о изостанала община и с 
ивърде вече изхабен товарен 
транспорт е твърде важно -

М.Я.

4514/ 2Р.УЛ-У^/1
ПОМОЩАТ ОТ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕТРИНЯ От Димитровград през 

Белград, Бйелъина, Тузла, 
Добой,
Босански Нови 
събраната 
димитровградчани помощ 
за населението в Петриня. 
Буквално в последен 
както
председателят 

, Общинската организация 
на Червения кръст Симеон 
Костов, придружаващ заед
но*? МиД*я Мердович от Щаба на ТО, двата

Изненадани бяха също и 
от събраната от учениците 
помощ. Изтъкват, че така 
подредени и чисти дрехи, 
почти нови, за първ път 
получават.

Инак
Петриня полека се връща. 
Макар че младите са на 
фронта, жените и децата са 
бежанци, а само старите 
хора са в града, формирана е 
нова власт, оспособена 
пощата, фурната и ос
таналите обекти от жиз
нено значение в града. 
Докато едни разчистват пос
ледиците от боевете, други 
берат царевицата, тъй като 
тя ще бъде основна храна, 
понеже пшеницата не е 
прибрана. Впечатление е, а 
това както казва Костов, 
жителите на Петриня, 
изтъкват, че са готови Д° 
последен да защитават своя 
град и домовете си.

С надежда, че шс дойда’ 
по-добри времена, изказан 
е желание
сътрудничество 
Димитровградска община.

А.Т.

НАИСТИНА В 

ПОСЛЕДЕН ЧАС
Баня Лука и

пристигна
от

животът в
час, 

изтъква
на

но
камиона.

- Когато пристигнахме в
?яхТ найстина"предРКрай" 
изткъпа Костои, така че 
хората наистина ни се 
зарадваха. Особено, когато 
разбраха от къде идваме За 
ТЯХ е просто непонятно 
ние от границата да 
тръгнем с толкова помощ за
чели0™ДРУГа стра№1, като чели предварително
договорили каква 
им трябва, та тъкмо 
сме събрали.

неговите издания /седмичен политическо-информативен вестник 
"Братство”, списание за литература, наука и публицистика "Мост” и 
детско спикание "Другарче”/ останаха без 'основател. Макар че 
Народната скупщина по начало прие тази роля, въпросът за 
основателя не е разрешен. Освен това на 1 октомври 1990 година 
изтече мандатът на директора и главен и отговорен редактор на 
"Братство” и на главния и отговорен редактор на "Мост”, а в 
началото на тази година и мандат на главния и отговорен редак
тор на "Другарче”. До ден-днешен на тези постове не са назначени

как

сме се 
помощ 
такава

СТРАНИЦА 4
«РАТСТВО . 20 ДЕКЕМВРИ I”1



ТРИДЕСЕТ
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГУМАРА ГОДИНИ ЙА раздялата с "Тигър”, за която мнозина са считали, че ще

ГлД„е с о б ст в*е в а лифиц и р а*нГа^вГ,
реорганизация, явилите се проблеми бързо- са преодоляни В 
условията на пазарната икономика в ГИД на време "са 
разбрали и решили, че увеличаването на износа 
повишаването на качеството, ориентацията на производство 
на гумено-технически стоки, дошколуването на кадри и 
засилената трудова дисциплина са единственият изход. И 
резултатите не са изостанали. Износът е увеличен с 55 на 
сто, качеството подобрено до степен че рекламации има само 

2 1,3 0X0 в съвкупния износ, а "имиджът” ня Фирмата е 
доведен на степен ”точен, качествен и

В ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЕДНИ ОТВАРЯТ 

РАБОТИЛНИЦИ - ДРУГИ 

ГИ ЗАТВАРЯТ
НАИ-ВАЖНОЕДА 

ОЦЕЛЕЕМ И НЕ 

ПРАВИМ ЗАСТОЙ Въпреки, че с измененията и 
допълненията на Закона за 
личния труд са премахнати 
редица ограничаващи фактори в 
областта на частната ин
ициатива и бизнес а дребното 
стопанство в частния сектор в 
Босилеградска община все още 
не дава очакваните резултати. 
Още повече, че и Общинската 
скупщина от своя страна, с 
редица решения и правила, 
пряко насърчава развитието му. 
В това отношение към средата на 
годината Общинската скупщина 
на 19 заинтересовани лица за 
частна инициатива и бизнес от 
дясната страна на река

Драговищица даде позволение да 
изградят частни работилници 
(павилиони), от които повечето 
са вече под покрив, а с оглед на 
повечето заинтересовани за този 
вид стопанска дейност, 
Общинската скупщина полага 
усилия да уреди и други 
подходящи строителни площи и 
в други квартали в града. 
Въпреки това, както бе подчер
тано на последната сесия на 
Общинската скупщина,, когато 
между другото предмет на 
обсъждане бе и информацията за 
броя и структурата на частните 
занаятчийски работилници, 
резултатите и влиянието на

дребното стопанство върху раз
витието на-общината изостава, 
особено когато става дума за 
производствени работилници, 
домашно ръкоделие и дефицит
ни услуги. За сметка на тях 
преовладяват гостилничарски и 
търговски работилници.

Според тази информация в 
дребното стопанство в частния 
сектор на територията на 
Босилеградска община има 
регистрирани 366 частни 
работилници. В течение на 
настоящата година са 
регистрирани 40 нови работил
ници. От това най-много в 
областта на търговията - 14 и 
строителството 
Същевременно в този период 36 
работодатели са отказали своите 
работилници, (17 в областта на 
строителството, 5 търговски и 
по 3 в областта на гостил- 
ничарството и транспорта).

От зарегистрираните 366 
частни работилници 161 са в 
областта на строителството, 60 
инсталаторски (повечето са от 
вътрешността), 36 автопревоз- 
ници, 34 в областта на 
търговията, 
електрнинсталаторски, 10 в 
областта на гостилничарството 
и т.н.

сигурен партнъор”.

га^!0 по се6с с« това не разрешава всички проблеми в 
1 мд. 1»ще повече ако се има предвид бурното време, в което 
димитровградската гумара работи, когато условията се 
менят ежедневно. При това и последните икономически 
мерки на Европейската икономическа общност и войната в 
Хърватско, значително се отразяват върху съвкупните резул
тати на ГИД. Както подчерта Тодоров, икономическата 
блокада ще предизвика допълнителни разходи 
хиляди долара годишно, изгубен пазар за 50 на сто от произ
водството на гумени нишки и на съвкупното производство, 
както и увеличаване на вноса с 20 на сто. Ръководството на 
фабриката затова е принудено на нова делова политика, 
която се състои в увеличаване на износа на 60 на сто, като 
при това гумено-техническите стоки заемат 80 на сто от из
носа. Целта е да се достигне годишно производство ог 20 
милиона долара, да се осъществи спестяване навсякъде, 
където е възможно.„Трябва да се промени системата за 
възнаграждавано, та1са че същата да бъде в зависимост от 
произведените единици, качеството и спестяване на 
материала...

С тържествено
димитровградската гума^с™
“Грис™?"^ да: години от съще^ва^о 
:КдД„™Г0ДИШ,ШЯ - говори диречггорьтс^авд

от около 500
10.

Изтъквайки, че за 32 години ГИД е израстиал в най- 
голямо предприятие в общината, Тодоров подчерта послед
ните две годиш* като съдбовни, защото по това време дойде

Да бъдем оптимисти, защото в съществуващия хаос най- 
важно е да оцелеем, но също е важно и да не направим 
сериозен застой в развитието. Много от предвиденото зависи 
само от нас”, изтъкна на края Тодоров.

В края на тържественото заседание на 332 застй
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сионирани през миналата и тази година бяха връчени 
награди и признания. Награди са връчени и на най-добрите 
спортисти, участници в работническите спортни игри. За 
присъствуващите, бивши и сегашни работници на ГИД и 
същевременно и членове на Културно- художественото 
дружество в града, изпълниха подбрана културно- забавна 
програма.

Отделни проблеми в 
областта на дребното 

които
неблагоприятно въздействуват и 
върху по-ускорено развите на 
дребното стопанство са 
голямото число незаконни 
работилници, а вършат работи и 
услуги на гражданите, па дори и 
на някои трудови колективи. 
Затова, както се подчертава в 
информацията, а с това се 
съгласиха и делегатите на трите 
съвета на Общинската скупщина 
е организирано премахване на 
всички незаконни работилници 
и ангажиране за открйване на 
производствени работилници.

М.Я.

стопанство,

На заседанието на Работническия съвет в ГИД А.Т.

БАБУШНИЦАБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕВНОСТНИ
КРЪВОДАРИТЕЛИПЕТДНЕВНА

ТРАНСПОРТНА БЛОКАДА
Поради недоимък на нефт 

Босилеградска община през 
миналата седмица бе в истинска 
транспортна 
Съобщите

че причината за тази 
няколкодневна блокада е 
недоимъкът на нефт, който 

кностанцни 
в Ниш. 

в града се говори, че 
не само този, но и повечето пъти 
досега нередовното зареждане на 
бензиностанцията в Босилеград е 
отражение на неизпълнените 
задължения на "Автотранспорт” 
към ИНА от Ниш. В "Ав
тотранспорт” Босилеград това 
категорично отхвърлят и подчер
тават, че>предприятието винаги 
досега редовно заплаща всички 
задължею/я към снабдителя им с 
нефт от Ниш.

блокада. босилеградската бенз 
докарва от ИНА 
Неофициално

НАСКОРО ЖИТЕЛИТЕ НА Д. И Г. КЪРНИНО, 
РАКИТА, НАШУШКОВИЦА И ВУЧИДЕЛ БЕЗлните връзки с 

вътрешността четирн-пет 
бяха

дни
"Ав- "ИНФОРМАТИВНА”

БЛОКАДА
прекъснати, 
орт"тотрансп 

две; Босилеград - Скопие сутрин 
в 6 часа и Босилеград - Белград 
след обед в 17,20 часа, от 
междуградските и от време на 
време и това с големи 
затруднения местните линии 
Босилеград - Караманнца и 
Босилеград - Горна Любата. В 
застой бяха и превозните средства 
на останалите предприятия. Така 
например предприятието за 
оборот, селскостопанска дейност 
и услуги "Босилеград”, което е 
еди
общината, с големи усилия успя 
да одържи ритъма в 
снабдяването, но ако блокадата 
продължеше още някой ден, от
делни проблеми щяха да се 
почуетвуват и в тази област.

В "Автотранспорт” в 
Босилеград, който е собственик на 
бензиностанцията ни уведомиха,

поддържаше само

Тези дни Общинският фонд за пътища в Бабушннца се 
притече на помощ на населението в Звонски район и ДКърнмно. 
Именно в селищата в тези райони трудно се приема телевизион
ната програма Фондът построи пътища до местата, определени 
за ТВ-репетнтори.

Затова и години наред имаше спор на жителите с ТВ-Белград 
зарад неплащане на ТВ-абонамента ТВ-абонатнте не искаха да 
плащат, защото не можеха да следят програмата и не искаха да 
дават пари за "неизвършенн” услуги.

Но сега е на път този проблем да се разреши на общо 
задоволство.

Горно
ще бъдат освободени от свеобразната "информативна” блокада. 
Има обаче известни недоразумения с Електродистрибуция-Пнрот 
с поемането на разноските за довеждане на ток, но се очаква и 
този проблем да бъде разрешен в най-скоро време

Пускането на ТВ-репетиторите за напролет може би ще 
отстрочи лошото време

Конфекционното предприятие "Ласица” от Ьабушница е сред най- 
успешните кръводарители в общината Тези дни 68 души от "Ласица 
дадоха кръв. За отбелязване е, че сред редовните кръводарители има и 
мнозина нови. Може би за увеличението им известно влияние имат и 
облекченията, с които се ползват кръводарителите, но както и да е - 
"Ласица” както и досега, никога не измени на очакванията

Трябва да се отбележи и факта, че Бабушнншка община в последно 
време се нареди сред най-добрите по кръводаряване общини в региона 
Планът е преизпълнила. Голяма заслуга в последната акция по 
кръводаряване се пада и на Общинската организация на Социалис
тическата партия, която активно се включи в акцията Последната 
акция беше предназначена за помощ на населението от сръбска Крайна

Коя от тези две причини е 
точна не е наше да оценяваме, 
обаче от всеки недоимък на нефт 
и други иефтни деривати най- 
много щети има населението. 
Още повече, че автомобилният

н от главните снабдители в

и Долно Кърнино, Нашушковнца, Вучидсл и Ракита
е единственататранспорт 

транспортна връзка 
Босилеградска общ, 
вътрешността на страната

на
и на с 
а ни.

М.Я.
М.А.М.А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАСело Буцалево е едно от малките, ако не и най-малкото село 

в Босилеградска община. Заема само 820 хектара с 19 
домакинства и 35 жители. За последните десетина години, 
както ни уведоми председателят на местната общност Пене Ев
тимов, е преполовено. Напускат го и стари и млади. Младите 
търсейки по-удобен живот във вътрешността, а старите най- 
често отиват при децата си. Впрочем това е и съвсем естествено. 
Поради това селото от година на година е все по-празно.

' Детска глъч, освен през лятото, тук отдавна не се чува. Онова, 
което е характерно за буцалевчани е, че те не заб 
и имотите си. По време на сезонната 
завършат в домовете си и някои повече, 
обработват имота си. По 
им помагат и по-младит 
в селото е съвсем друга 
на селото има и по десетина леки коли.

гърби, но не успяхме да ги поставим. Когато и тази акция 
завършим напълно ще бъде през цялата година безопасен за 
движение. Още повече, че мястото е такова, където снегът 
съвсем малко се задържа-подчерта ЕвтимоаАТАКА СРЕЩУ 

ОБЩЕСТВЕНОТО 
ИМУЩЕСТВО

Евтимов добави, че активността им могла би да бъде и по- 
резултанта, обаче онези, които са напуснали селото, не се от
зовават да помагат нито с пари, нито с работа, а и те ползуват 
не само пътя, но и другите резултати на комунално-битов! 
активности.

равят домовете 
те с

ите
работа, стари 

а някои по м̂алк
ме на годишните почивки в тое 

тинкат
В местната общност подчертават, че в селото отделен проб

лем е, че нямат селски магазин. По този начин, макар и в 
напрендала възраст, са принудени да отиват и за най-малки 
покупки в Радичевци или село Бресница. Казват, че има селска 
сграда, която е подходяща за магазин, обаче досега нито някое 
обществено предприятие, нито някои частен магазинер не 
намери за полезно да открие магазин.

Председателят на местната общност Пене Евтимов ни 
уведоми и за една твърде отрицателна проява. Именно, в пос
ледно време в селото отделни селскостопански пр 
а не рядко и тези, които са изселени, а по време на 
работа се завърш&т, посегват за различни об 
имущества: земя, гори и пр. За тази незаконна проява, 
подчерта Евтимов, навреме осведомяват компетен 

щински органи, обаче 
че са излизали на сам

вре
Зале. Затова през този период кар 

Селото оживява. Понякога в Iцентър

и с по един, или два* 
тук не се занемарява 

иема съответни акции ; 
има електрически ток.1 
е "Кварц” и Общ 

кснис през 
общнос 
щн 

проби
този начин

юто е без млади хора 
ално-битовитс проблеми 
ност ежегодно предпр| 

аванс. Селото отдавна 
едприяти 
с годен за движ 

стите на местнат 
едседателят на местната 

на тази година

Въпреки че сел 
в къща, комун 
Местната общ 
тяхното разреш 
помощта на общественото пр 
скупщина селото е свързано 
година, път. За активно 
текущата година, пр 
тимов подчерта: ”В течение 
селски път през ”Лешйе”

оизводнтели, 
сезоннатаинсказ 

цялат 
ст пре 

ост Пене Ег 
хме на нов 

нашето сел1

ществснн 
, както 

нтните
татитс досега изостават, макар ч 

сто и са констатирали, че 
са точни. Това, според 

думите на Евтимов, отрицателно влияе върху онези, които 
енергично се борят срещу тези прояви.

об
резул
ОТО Vи по мя

бнщостконстатациите на местната о
свързахме със съседното село Райчиловци. Покрай това прочие 
тихме и канализирахме централния път, който свързва селот 
ни с регионалния път Босилсград-Карамаиица. Ма места го 
посипахме с чакъл. За него ооезпечеиихме и пропусквателн, М.Я.

Центърът ни V. Цупил спи
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ФОНД ЗА КОМУНАЛНА
ДЕЙНОСТ И ПЪТИША V

СРЕДСТВАТА НА МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
КАНАЛИЗАЦИЯТА

КАНАЛИЗАЦИОННАТА 

МРЕЖА - ПРЕД 

ЗАВЪРШВАНЕ
В работата на Фонда за пътища, 

комунална дейност и уреждане на 
строително незастроено землище, 
отчетността е била и си остава и 
занапред една од основните 
особености. С цел на пълна и нав
ременна осведоменост на заинте
ресованите субекти, тези дни 
Фондът представи информация за 
реализацията на средствата от 
местното самооблагане в изгра
ждането на канализационата 
мрежа за период 18 юни 1990 до 
30 ноември 1991 година.

През този период е изградена 10 
231 метра канализационна мрежа на 
стойност от около 27,5 милиона 
динара. От средствата на местното 
самооблагане са дадени над 5,4 
милиона динара, следователно 
приблизително една пета

За съотношението между 
средствата от местното самоо
благане и общо изразходваните 
средства твърде показателен е 
примерът от юли 1986 до 18 юни 
1990 година от средствата на 
местното самооблагане са ползвани 
1,6 милиона динара, а общо за 
канализацията са дадени към 10 
милиона динара!

Предоставянето на ФОнда да 
разрешава наболелите комунално- 
битови въпроси, какъвто е 
изграждането на канализация, се 
показа, като успешен ход. 
Посочените данни в началото на 
статията са красмирсчпо путтгсу за 
това. Средствата от местното 
самооблагане в рамките на Фонда 
придобиват и това значение, че 
могат да се ползват средства от 
други източници. С други думи 
средствата
самооблагане служат като 
"участие" в общата конструкция на 
финансирането на дадена акция

Обща оценка е, че изграждането 
на канализационната мрежа през 
посочения период е реализирана 
ефикасно, рационално, отговорно, 
функционално и качествено, за 
което свидетелсгвуват протоколите 
от техническите приеми.

Следователно: днес всички 
краища на Димитровград са пок

рити с канализационна мрежа, 
освен продължение на улица 
"Царибродски партизански отряд”, 
квартал "Киримиджийница", който 
трябва да се санкционира чрез 
градоустройствена разработка и ан 
всички собственици на семейни 
къщи да се доставят решения за 
заплащане на комуналните, свърз- 
аване на канализщията от ул. "Най
ден Киров” с канализацията на ул.
”Нишава” при "Металац", продъл
жение на улица ”Разсадник / "

Необходимо е да се направи 
предаване и приемане на 
канализационната мрежа между 
явното предприятие ”Комуналац”, 
местната общност Димитровград и 
Фонда

В експлоатацията 
канализацията трябва да се приеме 
ефикасно решение за приключване 
на канализацията с необходимите 
условия В тази насока активността 
трябва да се провежда от 
Общинската скупщина, ЯП 
”.Комуналац” и местната общност 
Димитровград. С ангажиране на 
компетентните общински служби 
трябва да се елиминират всички 
"диви” приключили се към 
канализацията и същото да се 
реализира в рамките на редовна 
процедура

От страна на местната общност 
в Димитровград трябва да се 
направи качествен анализ за 
събраните средства от таксите за 
приключване към канализацията в 
насока: подмирени и непод- 
мирени задължения В тази насока 
могат да се съберат значителни 
средства, които биха подобрили 
баланса за финансиране в 
изграждането на канализацията.

Фондът раздвижва инициатива 
за организиране на делова среща 
на тема: проблемите, свързани с 
доизграждането на канализацията. 
Организатор би бил Изпълни
телният съвет, а участници, ком
петентните служби на Общи
нската скупщина, явно предпр
иятие "Комуналац” фонда, местна 
общност Димитровград

на

на местното

ПРОГРАМА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕСТНИТЕ 
ПЪТИЩА И УЛИЦИ В ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОД 
15 НОЕМВРИ 1991 - ДО МАРТ 1992 ГОДИНА

НЕИЗПЪЛНЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ИЗГЛЕДИ ЗА ПО-ГОЛЯМА 
ПРОХОДИМОСТ

Констатира се, че отделни субекти, егзистиращи I 
осъществяващи интереси на територията на общината, 
преимствено от 1987 година до днес не са заплатили нито 
една еднодневна заработва за изграждане на пътища ю 
територията на общината.ЕДНОДНЕВНИ 

ЗАРАБОТЕН ЗА 
ПЪТИЩАТА

Тези дни Фондът'за пътища, Мъзгош-Бребевюща, Трънскн Одоров- 
комунални дейности ■ незастроени ВД*Куса врана, Погановски манастир- 
строителни площи представи Поганово - Драго вита, Димитровград- 
програма за зимно поддържане на Прача-Борово-Врабча, Каменичкн 
местните пътища и улици за период мост-Сенокос, Димктровград-Градини 
15 ноември 1991 до 30 март 1992 /паралелния път/, 
година. За разлика от преди, тази Към трета категория принадлежат 
година и навреме, и комплектно се всички останали пътища, които не са 1 
съблюдава един жизнен въпрос през влезли в първа и втора категория, 
следващите няколко месеца за 
територията на общината и града • 
проходимостта на пътища и улици

Втората група субекти нередовно изпълняват 
задълженията. Посочва се, че с неизпълнението на 
задължението за заплащане на еднодневна заработка се, 
застрашава финансовото положение на Фонда, в онази част 
за сдружаване на средства с Републиканския фонд за 
пътища н с това се нанася по-голяма вреда, относно с неан- 
гажиране на републикански средства за изграждане на 1 
пътната мрежа.

Подобно е положението и с
улмцит?У^вВащнР”,Т^?йй още през 1987 година на територията на 

Преди всичко установява се ведомстве н учреждения в града, как- Димитровградската община е постигнато самоуправител- 
предимство в поддържането на вито са: здравния дом, училищата, но СПООтмеНИе за обезпечаван? па папиит* пътищата в улиците. Всъщност хлебопекарницата, промишлените Г Т ПарИЧНИ Средства за
опрделят се три категории. В първа предприятия и под. В тази категория I "згРажДане На ПЪТИЩата На територията На общината, 
категория са пътните направления и влизат, освен главната и следните 'Това споразумение ПреДВИЖДа еднодневна заработка 
техни участъци, свързващи улици: "Зеленгорска”, "Христо Ботев”, ВСИЧКИ работещи на територията На обшилата па отпелят седалището на общината с местните "Едвард Кардел”, "Борис Кидрич"’ за ПЪТИЩата. ОШЦИНата ДВ ОТДеЛЯТ
общности - районни центрове, имащи "Бошко Буха”, "Иван Караиванов", 
особено стопанско значение. В тази "Моша Пняде", "Сутйеска” 
категория е локалния вьт Влахович”, ”В 
Димитровград- Желюша-Г оиндол. "Джуро Сал ай”.
Поради важността си поддържането 
на този път нми изключително»

‘

Дадената информация 
изпълняване на финансовите 
посочените, субекти.

2 . • .• .

«- ', "Велко 
ласаки Алексов", има за цел да ускори 

задължения от страна наТези дни във Фонда за пътища, комунални дейности и 
Тротоарите през зимния период Н* стР0ИТелНИ ПЛОЩИ, ИЗГОТВИ Подробна

трябва постоянно да бъдат чисти, за да ИНформаЦИЯ, В КОЯТО СЯ ВНесеНИ ИМецата на всички 
бъдат преходнмн за пешеходци. СТОПаНСКИ субеКТИ И ВвДОМСТВа, КОИТО не са залп*™!,!!

Вторят. к.тегоркя са пътните 3> „0дд1ржа|1е „„ „ътищат, „ дължимите суми. Между тях главно са он«и 
направления от по-малко значение В улиците ще се грижат Фонда биоми чиито опа™,.,. |л»»»0 « онези заети във
тази категория са пътищата: РадеЯна- -Комуналац”, "Градия” Обезпечава се Л1™итг,о^ЦИТ° СеДалии'* са *Л«>Н Територията на 
Петърлаш, Смкло.ци-Височкн Йсобходимат; мс^низ^ к"к“ и Д™итР°“П>»ДСКа община.
Одоровци-Гулеиовци, Пъртопопипци- промишлена сол, и писък.

ЧЕО *|Т

I \ . 7 5

■ Ал. Таджо»П‘.1I .<1 я:

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО ч 20 ДЕКЕМВРИ 1991



$ ПРЕЗ ФОТОбБЕКТИВА
ЛЕКА АТЛЕТИКАЛ>юическа1султура, ■■■ и спорт ■шт КАК ПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА?ЗАПОЧНА ? 
ПОДГОТОВКА • 

ЗА НОВПЯ 
СЕЗОН

Iш
5
©
55
8СПОРТИСТИТЕ ДАДОХА 

СВОЙ ПРИНОС КЪМ 

ДЕНЯ НА ФАБРИКАТА

©
5Лекоатлетиците на 

"Железничар” от •
Димитровград, които в пое- А 
ледните две години прос- ^ 
давиха димитровградския а 
спорт, започнаха с подготов- * 
ка за предстоящия сезон, х 
Както ни уведоми х 
треньорът на "Железничар” 5 
Александър Марков пет- У 
надесетината лекоатлетици $

В Димитровград на 9,10 и класирането е следното: 
11 декември 1991 година са Петър Милев 167, Кирил 
проведоха републиканските Алексов 147 и Петър Ставров 
работническо-спортни игри, 134 кръга, 
в пет дисциплини /две за 
жени и три за мъже/. В тези 
игри участвуваха към 
сто ти на

всеки ден тренират в а 
спортния център ”Парк” в ^ 
Димитровград. Както ^
посочи Марков, сред най- • 
усърдните са и най-из- $ 
вестните в момента имена • 
на димитровградската ат- 
летика: Душица Деянова, • 
Пеги Гюров, Ивица Иванов й 
и Нела Пейчич. х

По тенис на маса резул
татите са следните: Зоран 

спортисти. Иванов осъществи 8 точки, 
Състезанията ръководеше Димитър Каменов 6 и Воя 
Работническо-спортното Гигов 4 точки.

Iдружество към ГИД- По шахмат на първо 
Димитровград при място е Михаил Иванов,
съдействието на СОФК-а който от 8 възможни 
Димитровград. осъществи 6 точки, следван

от Чеда Тошев с 5 и Милко 
Андреев също с 5 точки /но 
има по-сляб Бухолп/.

ер в центъра на Димитровград, до рампата към Строшена чешма. $ 
боклука около него, така че едва ли можеше да се мине наблизо. • 

контейнер.Същата вечер с пламък гореше контейнера до /) 
няма начин да се спречи запалването на контейнерите. Нашата 

0 ,,ебРе5?Н0СТ като чс ли няма граници. Питам се само дали някой би изсипал запалена жа 
НИ чар наново се върна 2 контейнера, ако той беше негова лична собственост? В краен случай не е ли този контейнер на няк 
Сузана Еленкова, КОЯТО х начин частна собственост? Нима хората са толкова глупави, че не знаят че и те са дали пари за • 
година И половина паузира. X иабавка на контейнера? Как е възможно досега никой да не е заловен като виновник за запалване

• на контейнер? До кога ще живеем в град със селски навици? ™ *
Л позагасена на "буиъище”?

На снимката е запален контейне 
• Запален е не само контейнера но и 
У Това пито е първ пито последен запален 
ф Културния дом. И все ощеЕго и резултатите: 

Спортна стрелба/ж/: Отнеодавна в ”Желез-
кр«; зПо футбол на малка врата 

състезанията не Са
Аница Михайлова 144 кръга,
Данче Костова 112 и Руска 
Павлова с 88 кръга. В пикадо проведоха поради студеното 
за жени класирането е след- време. Одигран е само един 
ното: Невена Николова 80 мач. Отборът на "комер- 
кръга, Славица Такова 64 и пиала” се наложи над "обув- 
Данче Костова с 63 кръга В ки” с 9:3- 
спортна стрелба /за мъже/:
Гроздан Велков осъществи 
162 кръга Тодор Алексов 123 
и Драган Тошев също 123 
кръга. В пикадо за мъже,

ри и на село жар не са изсипва
3- След Нова година - ф 

изтъкна Марков нашите ф
заК°Бар"където 3щсИ"с1 
подготвят съвместно ос
таналите лекоатлетици от 
Република Сърбия.

А.Т.
:

На най-добрите отбори и 
отделни състезатели бяха 
връчени 
признания.

ЗА НОВОГОДИ
ШНАТА НОЩ В 
ЗВОНСКА БАНЯ

отделни
М.А.Д.Ставров

В ХОТЕЛ 
”МИР” -
ВЕСЕЛО

парични суми
Използувам тази възможност да кажа, че 

поздравявам споменатата акция Защото, ако 
толкова п.ъти давахме парична помощ за 
много градове и краища в нашата страна 
можем и трябва да помогнем и някоя 
благородна акция в родния ни край, в случая 
в Цариброд.

ПИСМА НА ЧИТЕТАЛИ

КОЙЕДЕТКО
ПЕТРОВ?

\

И
По ТВ-журнала на български език на 13 

декември 1991 година беше съобщено, че 
група граждани от Ниш и Сараево добровол- дз се ангажира повечко и да съобщи на 
но събират пари за подвигане паметник на читателите си нещо повече за Детко Петров. 
Детко Петров в Цариброд. Смятам, че ТВ- Защото не е малък броят на гражданите от 
журналът трябваше да даде по-подробни нашите краища които отдавна са се отселили 
сведения за тази акция и да обясни на във вътрешността на страната и не са имали 
зрителите, без да се срамува кой е Детко възможности да прочетат нещо за него. 
Петров, къде е роден, с какво се е занимавал и
с какво е задължил нашия народ Също така паметникът му аз искам да кажа че неговото 
беше необходимо ТВ-журналът да обяви място е пред Центъра за култура в Цариброд, 
джиро- Сметка та и банка та в която ние, хора та 
от нашите краища които живеем в много 
градове на Югославия, можем да 'внесем

ЗАБАВНОРазбира се, и вестник ”Братство’’ трябва

В хотел ”Мир” в прегръдките на Влашка планина се организира посрещане на 
Новата 1992 година. Както ни уведоми управителя на хотела Александър РАНГЕЛОВ 
кувертата за посрещането за едно лице - за ТРИ ДНИ е 3 500 динара.

Както изтъкна Рангелов останали само още малко свободни места за тридневната 
куверта, а за ”преходящи” има още свободаш куверти.

За доброто настроение на гостите на хотел ”Мнр” в най-веселата нощ ще се погрижи 
ансамбълът "ХИТ” от Пирот.

По въпроса къде да бъде подви ги ат

Йордан Веселинов 
Белград М.А.

Ген фасул! А заради това, че 
ги за Петров да 11^. ЩЛисе

молитва се принася - готви - пое 
по това време /27 юни/ се пости .
молитва изнасят семейство Дяволите.

Веднага като влезеш в селото е кръста на Св- Арахангел 
Михаил - Ранджелов дън. Тук на 27 ноември молитва 
принасят фамилия Марикйиии.

Насред селото /непосредствено до единствената селска 
' чешма/Бребсвница има воонровод, е кръста на Св. Аи- 
танасие Велики - Анатанасов дън. Молитва принасят 
фамилия Мариикови на 15 май.

На запад до селото е кръста на Просвета Богородица - 
Преснета, където на 15 юли всяка година молитва изнася 
фамилия Истатини. Срещу него, на изток накрай 
кръста на брега "Бучумет" - Св. Никола - летен. Тук молитва 
изнася фамилия Малини, относно Милеви на 22 май.

На юг накрай село се намира нашият кръст, кръстът на 
моята фамилия Андасарови. Тук се изнася /принася/ молит
ва на 27 октомври на Пейчин дън, относно Св. Петка.

Когато се изкачиш на Магура - около 700 м височина - 
отдалечена от селото около два километра, до двата дъба 
изполици е кръста Св.Илия - Илинден. От Магура ще видиш 
близкия кръст Св. Димитър, както и манастира Св.Димитър 
- Гмитровден. На Св. Илия - Илинден, на 2 август, всяка 
година молитва изнася фамилия Каралейни, а на Св. 
Димитър - Гмитровден - на 8 ноември, фамилия - Турцити.

Самият манастир ”Св. Димитър” заслужава особено 
"внимание”.

§ ВНИМАНИЕ !ЗАПИСИ I■ Тъй като 
нашите

дината вече изтича, 
внесат дъл; 

аб

го
абонати да

суми, за 1991 и възобновят 
за идната 1992 година.
Цената на нашите издания в 1991 година 
е следната:
Вестник "Братство” - 500 динара 
годишно,
Списание ”Мост” - 240 динара п 
Списание "Другарче” - 200 динара

молим 
жимите 

онамента сиБРЕБЕВНИЧАНИ 

И ТЕХНИТЕ 

КРЪСТОВЕ
а
0
I
I, лОткъде и да дойдеш, от коя страна и да влезеш в село 

Бребевница - ще те посрещнат кръстове. Кръстове - не като 
надгробни паметници,а като важни и тачени кръстове, 
кръстове на светни. Едва ли има по-малко село от солата в 
Забърдието /котловина между Козарица и Видлич/ с толкова 
кръстове. И не само че ги има на брой девет, но те живеят 
в наоодното битие, в духа и обичаите и в животите на 
нашите деди и прадеди. А днес живеят с животите на 
нашите бащи. Това са немите свидетели, че нашите хора 
/векове наред/ са ппосветени християни.

селото с

I ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 декемпрн 1991 година се навършават 
ДВЕ ГОДИНИ
от смъртта на нашия скъп и никога непрежалим

I ТОДОР ТОДОРОВ 
- ТОЦА 
ШОШЕЯ

Почти всяка фамилия в с. Бребевница си има фамилен 
/семеен/ кръст, "оброчище” - свето място, където на 

всяка година се принася жертва,I определен ден 
таканаречена "молитва”.

Ако идваш по шосето на "главната врата” на селото, ще
■ те срещне кръста при селските гробища - Свети Георги. 

При този кръст се излиза /идва/ на 6 май - на Джурджовдън,
■ и тук се донасят джурджевски агнета. Този кръст е и

единственият, който е общоселски, а не в собственост 
само на една фамилия. ___

Остреща на главните селски гробища /на северозапад 
от селото н» кълна ”Антанас7 се намира кръста на Св. 
Йелиеея - Лисе. Това е ток единственият кръст, при който

I Молитвата - жертвата - която се принася е изключител
но бяла овца, която се готви ца супа, относно чорба. В 
голем^Л казан винаги се слага и главата на овцата, а 
"запръжката” е от масло.

И така, векове наред бребевничани много други неща 
през живота учеха и забравяла. Но своите корени, 
кръстовете - немите свидетели и защитници иа селото не 
са забравили.

от Димитровград

На тоя ден в 11 час* ще посетим вечното му жилище в 
димитровградските гробища и ще пОЛожнм цветя.

Каним близки и познати да ирнсъствуват на помена.I II Опечалени:
• съпруга Олга, дъщери Гордана и Цеца,

II Зоран Т.Димитроп

7 СТРАНИЦА
..иатст во • а» дкккмири 1991



ЗА БА В А| .ХУМОР • САТИРА •
Прибра сс Иванчо в шии и рече па баща си:

■ Тате! Марийка ходи па училище е трамвай, защо го имало 
енергийна криза! Не можем ли м я взимаме е пашата кола?

Заболс пот тези думи Иаапчоаия баща
- Права е Марийка, сине ■ рече му. ■ И служебните коли 

трябва да пестят приво... Пали са за пример!
Легнаха си вечерта, по свият ис ида
Ни при Иваичо, пи при баща му. Павъика сс чука, завити 

и жужи Па сутринта, какво да видят, пред дома им минава 
линия А после сс задава малко зелено трамвайче Сбеди букви 
написано "Служебно".

■ Хайде, Иванчо! ■ подканя го баща му. ■ Време е за 
училище!

Оттогава Иванчо и Марийка ходят на училище е трамвай. 
Иванчо със "служебен", а Марийка е "номер псТ'.

Стефан Мшшсисп

ПРЕД ОНАЯ 

СЛИКА
Еве да ви расправим и това.
Това беше у ония години къга бея 

решиле нашо Краище да го прават 
бранъише. Де мек наша земя била 
песоклъива, дъждовете я одмивале, а тука 
продаде границата не могло народ да живее 
и гребало да се насади е борйе и акации и 
стоката да се затре Нечинила била тая стока 
На овцитс им била остра вуната, козите биле 
многу пакошчии а на воловете им било 
много жилаво месото.

И тека и направият: забраният ни да 
сечеме шума а селската мера насадил със 
борйе. Однема каде да се пасат овци, ние 
преполовиме булюците а они придадоят 
данъците оше току, па ела та се дръж. 
Стоката верно малко остана, ама гребе да. 
яде Па се научиме по сред ноч да я пасеме 
по бранъишата ама и горските си немат 
друга работа та и они почнаят да връват по 
нае И еднъж ме ванаят и ме дадова на суд

Дойде ми позив, нема колай, мора да 
идем. Улазим я севте у судилишето, на 
свобода Мислим си ако са судии та шо, 
турци не сд све са божем наши човеци От- 
варам вратата викам добарден на судията а 
он ме гледа како бодъливо говедо. А знам го 
многу убаво - нашинец от горните села 
Гледам го, па се чудим шо му е, а он ка се 
разрепелъи та ми теше очите извърти:

- Зели бре, знаш ли ти где си, а? Зар се 
тако улази код мене?! Па знаш ли ти бре ко 
сам уа?!

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

Лекарите ог Здрапния дом п Босилеград категорично 
твърдят че нямат регистрирани случаи на заболели от 
трипер. Трябпа да сс провери и в "регистъра" на известната 
бабичка от село Ресен която бае на "закъсалите” пациенти.

Ако късно вечер тръгнете из улиците на Босилеград ще 
се убедите, че тукашното стопанство е на слаби крака: 
пийналите директори на предприятията едвам се държат 
на краката си.

ИНТЕРЕСНО По отношение на броя на жителите в Босилеград 
вероятно има повече автомобили, отколкото в Белград. 
Разликата е само в това, че повечето от тях са - бракувани.ИЗ ДНЕВНИКА НА 

ПОЧТАЛЬОНА Когато се гласуваше за двуезичното обучение 
босилеградчани бяха сърби, когато се разнесоха слухове за 
мобилизацията - станаха българи. По всичко личи, че не 
са нито едното, нито другото, а просто - хамелеони.* * *

По какво се различават ония босилеградчани, които 
имат казани за варене на ракия от ония, които нямат? - 
Едните се бият по кафенетата с келнерите, а другите по 
мазетата с жените си.

Открай време дерекулчани се занимават с печал- 
барство. Това най- тежко пада на съпругите на дерекулци. 
След като мине по-дълго време от заминаването на 
печалбарите, започват да се бият телеграми.

За да не се изнася направо "съдържанието”, 
дерекулчанки съобщавали за своите неволи по 
заобиколен начин. Ето няколко интецесни телегоами. 
Една ясеновделка написала в телеграмата:

"Мъжо, дойди веднага. Козата иска пърч. Не могу 
вече да я слушам да врека.”

Макар че още било април една вучуделка съобщила 
следното:

някои

Я тамън да. му кажем кой е й откаде е, а 
он ровна:

- Ски ни кал у!
Реко, що му смита моята кьиросала капа, 

па обърна на майтап:
- Е защо да си скинем капа бре, ели после 

требе нова да шием. Арна си ми е тая йоще 
Я що съм убав с капа, а па без капа ич ме не 
бива.

Босилеградчани са много весели хора. Особено обичат 
да се веселят, когато на комшията му пукне кравата.

Ако се съди по босилеградчани и войната се води по 
пазарните закони: всички се пазарят за какво продават 
кожата си.

"Е1ла веднага. Сливата при кошарата е много родила, 
свила се е до земята и ще се скърши. Много зрели 
сливите, изпуцали од зрело”...

Съпругът й знаел, че през април няма зрели сливи, 
обаче след два три дни си дошъл у дома.

Босилеградчани изнамериха ново меню за закуска, обед 
и вечеря. Клюкарско дробене с яйцата на Васил Такев.

Й.Миланов
А он се издигна како поскок- 
- СлушаУ бре, води рачуна како се 

понашаш. А овде ]а одговарам пред овим - и 
тресна с песница по масата - и пред Овим! 
И ми показа Титовата 
зидо.

ХУМОР
Казват, че в Босилеград нямало никакъв хуманизъм Не 

хуман°и“м.а’ СаМ° Че 6 МаЛК° °СОбеН' Казва се ' човекоядецИВАНЧО И МАРИЙКА
свика закачена наМалък е още Иванчо, но баща му е голям началник Като 

всеки голям началник; полага му се кола Служебна Пристига 
сутрин колата и го води на училища А Марийка я водят на 
трамвай Трамвай "номер пет“.

■ Иванчо! - рече му веднъж Марийка - Не знаеш ли, 
енергийна криза? Горивото трябва да се пести! Затуй 
кара ладата, а ме води с трамвф

Видо я дека че ме згази

босилеградски институции 
Иван Николов

како луда крава 
теле, па симна капа како у цръква и си кюта 
додека он, за прошение, яде трици и ме от- 
суди дека тъгай и тъгай съм бил там и 
у бранъището и съм направил току и 
пакос и по тай и тай параграв требе да 
платим току и току глоба. Я си кюта. 
Подпиши -

че има 
та ти не

на някои там
токуи ведомства.

ШШяТаФшто подписа. И си излезна дупечки
с капата-у руце

И плати глобата А за пакосо - съга се 
види кой коку пакос е направил.

От тегай наовам мина коджа време Съга 
ми беше мерак да сретнем судията па да го 
прашам дали е почнал да суди по законо ели 
се йоще одзърта у Оуая /ели у Овая/ слика?

ИНФЛАТОРНА
(—&ОИ ЧШО.
ръможещ д/г 

-^\КУГТИШ ( 
М*ес,„ к

■п Не оогЩяи Стоимен Шляпарата

г ЖЕЛАНИЕ* ^

изгледали и американецът въздъхнал: 
- Язък, че не е Мерлин Монро!

Французинът. Н‘ е БРИЖИТ БЯРД°! '

\
\

&1 Т л въздъхнал и
козам°Ре 2* °™ не е по-тъмно да ме не види козаро... - въздъхнал нашенецът.

___
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