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ТЕМА НЕ СЕДМИЦАТА
ПРОДЪЛЖАВА ВОЕННАТА ДРАМА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ЗАЛОЖНИЦИ НА 

ДЪРЖАВА, 
КОЯТО НЕ 

СЪЩЕСТВУВА

ГОЛЯМО ЗЛОДЕЯНИЕ В САРАЕВО
След коварното нападе

ние на мюсюлманските мили
ции на изтеглящия се от 
центъра на Сараево конвой на 
Югославската народна армия и 
непредизвикания с нищо маса- 
кър над армейците войната в Бо
сна и Херцеговина навлезе в нов 
етап на големи разорения, 
човешки жертви, насилие и без
законие.

шр в Скопие преговори за мир- гурност, понеже в непосредстве
но уреждане на положението и ната околност ^ е имало 
трансформация на ЮНА в тази въоръжени стълкновения СЛед 
република. Макар че е постигна- това Председателството е заста- 
то общо съгласие кризата в БиХ нало на становището, че на 
да се преодолява само с прего- Алия Изетбегович трябва да се 
вори между трите равноправни позволи свободно да излезне от 
народи, Изетбегович е издал за- казармата когато се създадат 
повед да се извърши блокада на условия за това и така е направе- 
казармите на цялата територия но. Станалите след това съби- 
на Босна и Херцеговина. С тази тия показаха, че Алия 
постъпка се анулират всички Изетбегович е нарушил всички 
усилия и договори, въз основа договори, включително и гаран- 
на които ЮНА в БиХ трябва да циите, които е дал на УНПРО- 
се трансформира в унисон с по- ФОР за свободно изтегляне на 
литическия договор на консти- военния конвой от центъра на 
тутивните народи на БиХ в града до казармата в Лукавица. 
рамките на Международната 
конференция в Лисабон. »Това 
предизвика сериозна ескалация 
на стълкновенията.

избухнали пожари, а против- 
пожарните единици нямат въз
можности 

достатъчно хора и средства да 
ги потушат, загиналите лежат 
по улиците, понеже няма кой да 
ги погребе /хората не смеят да 
се движат по улиците поради 
жестоките престрелки/; ранени
те не могат да бъдат евакуирани. 
Мюсюлманските екстремисти 
обстрелват Военната болница и 
казармите "Маршал Тито” и 
"Виктор Бубан” според сцена
риите от Словения и Хърватско 
- използуват местното населе
ние като жив щит. Извършено е 
и нападение на аерогара "Бут- 
мир”. Борби се водят в центъра 
на Сараево, между Скендерия и 
Върбаня, във Вогшче, Илиджа и 
други квартали. С една дума: те
зи дни Сараево е град-пъкъл.

СТАНОВИЩА НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СФРЮ 
Във вързка с най-новите 

събития в Босна и Херцеговина 
Председателството на СФРЮ 
констатира, че председателят на 
некомллистното Председател
ство на БиХ Алия Изетбегович 
не спазва договора за проведе-

или нямат

Според нашите класически представи за съдбата на 
режимите и Държавите през вековете окончателното пропадане 
на една държава непременно е свързано с предварителното раз- 
громяване на нейната отбранителна мощ, по-точно на нейната 
въоръжена сила - войската. В нашия случай, в случая на Втора, 
Титова, социалистическа, комунистическа, самоуправителна и 
необвързана Югославия - дали поради нашите неутолимо жела
ние да бъдем специфични, оригинални и нетипични, дали поради 
нашата пословична неспособност да проникнем в обективното 
стечение на обстоятелствата и глобалните политически игри, це
ли и стратегии или пък затуй, че по волята на съдбата н история
та се намираме на мястото, на което се кръстосват не само 
географските пътища, но н посоките на най- сложните световни 
процеси - вече споменатите класически представи нзлезоха на
пълно депласирани. Втора Югославия се разпадна н изчезна, ка
то при това нейната /много хвалена, силна и неприкосновено 
патриотична/ армия официално н фактически не беше "употребе
на” в унисон с основната й конституционна задача - да брани и 
отбрани даржавата. Въпреки това Югославската народна армия 
не остана вън от гражданската война в СФР Югославия и плати 
и все още плаща свой данък на трагичната съдба на своята 
държава.

Масакърът в "Улицата 
на доброволците” в Сараево пре
дизвика шок не само в тукашна
та, но и в международната 
общественост. Според първите 
анализи това нападение е плани
рана и синхронизирана из
вършена 
мюсюлманските и хърватските 
екстремисти, с която е ръково
дено направо от Председател
ството на Босна и Херцеговина. 
Многобройните кореспонденти 
оценяват, че председателят на 
некомплектното Председател
ство на БиХ Алия Изетбегович, 
който е бил във военния конвой 
не е положил достатъчни уси
лия да спре кръвопролитието.

В главния град на БиХ 
владее голям хаос. В най-новите 
борби са разрушени голям брой 
сгради; в много постройки са 

' I \\ и \\ >/

Така е извършено голямо зло
деяние, което с трагичните си 
последствия застраши поли
тическото разрешаване на кри- 

на зата, а такава е била и целта на 
СФРЮ оцени, че задържането длия Изетбегович. 
на Алия Изетбегович в една во- 
екна казарма само е влошило 
тежката обстановка в тази репу
блика.

акция на

П редседателството
С това, разбира се, никак не искаме да кажем, че югослав

ската държавна ■ политическа криза трябваше и можеше да се 
разрешава и разреши със силата на армейското оръжие. Не, защо- 
то причините за пълния крах на държавата са многоброния и 
много от тях са вън от областта на отбраната и компетенциите 
на армията, пък и има много по-добри начини за разрешаване на 
държавните проблеми, преди всичко това са политическите пре
говори. Съпоставяйки окончателния разпад ка СФР Югославия 
н конституционната роля ка нейната армия, искаме да подчерта
ем цялата абсурдност на положението, в което изпадна ЮНА 
още от началото на въоръжените конфликти в СФРЮ и особено 
в развързката на кризата. В края на краищата излезе, че СФРЮ 

ува, а нейната армия /по-гол ям ж част от 
нея/ практически съществува като въоръжена сила без държава. 
И за да бъде по-гол яма иронията на съдбата, голобради вой- 
ничета и лоялни старшини загиват за държава, която не съще
ствува илн са нейни заложници, като на пример тези дни в Босна 
и Херцеговина?!? Същевременно искаме да посочим 
твърде важен факт: с вещи политически игри в Ю| 
вън от нея ЮНА беше доведена в позицията на един от участни
ците в кървавата гражданска война, окупатор в собствената си 
страна, дори и чуждестранна въоръжена сила?! Така авторите на 
многобройните стратегии и планове в ■ около СФР Югославия 
см осигуряваха простор за широки политически маневри, пък и 
за военни действия, както ■ оправдания за постъпките см. ЮНА, 
по естетевото иа своята позиция и роля, беше неравноправен пар
тньор в тази игра, тъй като е принудена да ”ммслм” с чужда 
ва /в нашия случай с осем чужди глави/.

Но това не е единствената причина за абсурдната позиция 
на ЮНА в развитието на югославската обстановка и за тра
гичното й положение през последните дни. Една от 
причини е във фактическия конфликт между политическото 
устройство на СФРЮ кагго държава на шест държави и шест 
държавни политики и ролята на ЮНА като въоръжена 
една /единна/ държава. Така се случи югославската криза прак
тически да разрешават шест републикански ръководства /и ръ
ководители/ като самостоятелни партньори, а на армията, тъй 

/и ничия ?/, остана така наречената общоюго-

Въпреки най-новите тра
гични събития Председател
ството на СФРЮ е уверено, че 
кризата в Босна и Херцеговина 
може да се разреши само въз 
основа на равноправните прего
вори между трите конститутив- 
ни народи, което потвърждава и 
напредъкът на конференцията 
за Босна и Херцеговина в Лиса-

Председател ството 
подчертава, че тази постъпка е 
направена без консултации и ра
зрешение на Председателството 
на СФРЮ. Председателството 
допълнително е осведомено, че 
Алия Изетбегович е задържан в 
казармата заради личната му си- бон.
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ВОЕННА ПОМОЩ ОТ 

ЧУЖБИНА?
Некомплектното Предсе

дателството на БиХ в началото 
на седмицата е решило да пови
ка военна помощ от чужбина. На 
външния министър на БиХ Ха- 
рис Силайджич е вменено в дълг 
да изнесе това становище на 
Конференцията за сигурност и 
сътрудничество в Европа. Пред
седателството на БиХ е обвини
ло Сърбия и Черна Гора, 
относно Съюзна република 
Югославия, Югославската на
родна армия и паравоенните 
формации като агресори на 
БиХ.

ПРЕДСЕДНИШТВО ||- НАРОДНО' 
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ЕНДЕРИМ ДОМ НАУКА

Ж-като е на всички 
славска опция, която загуби битката със сепаратистките и други 
тенденции. С блокадата на съюзните органи, преди всичко иа 
Председателството на СФРЮ, кост*е и върховен комендант иа 
въоръжените сили, следователно м иа ЮНА, югославската ар
мия остана без своя "стопанин” /разбира се, наблюдавано през 
призмата иа вече споменатата общоюгославска опции, за която 
се застъпваше ЮНА и нейният политически артмкулатор СК - 
движение за Югославия/. Опитът на така наречения сръбско» 
черногорски блок в Председателството иа СФРЮ да иотгьлиява 
ролята иа върховен комендант след оттеглянето на представите
лите иа Словения, Хърватско, БиХ и Македония от държавния 
връх беше използувано от аитиармейската пропаганда в СФРЮ 
и вън от нея като доказателство за привързаността на общоюго- 
славската войска към сръбско- черногорската опция за ра
зрешаване на ю го-к ризата.

Естетствено ЮНА се намери там, къдсто е сега и поради 
ейиата идеологическа ко

ка ЮНА като

На тази карта са отбележенй местата в Сараево, на които са извършени нападенията на военния конвой

СФРЮ премахна всички ният връх не могат да ги 
принуждават да се изсел-СЛЦД НАРЕДБАТА ПА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА СФРЮ дилеми и числящите се 

към ЮНА от СР Ю го ела- ват в друга държава.
ПредседателствотоВОЙНИЦИТЕНА 

СРЮ ЗАПОЧНАХА 

ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ 

ОТБОСНА

вия ще се върнат на тери
торията на собствената си на СФРЮ призова ръко- 
държава. По този начин водствата на трите нацио- 
Армията изпълнява една нални общности в Босна 
от конституционните си и Херцеговина да се дого- 
задачи. Защото в Консти- ворят за статуса на онази 
туцията на Съюзна репу- част от Югославската на- 
блика Югославия е родна армия, в която са 
записано, че числящите граждани на тази репу- 
се към нейната войска мо- блика, за да се избегнат 

да бъдат само гражда- нежелателните събития и 
Това последствия. В съобще- 

означава, че онези войни- нията на Председател-
СЪЧИНЕН Е ПЛАЦ ПО КОЙТО ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ВОЙ- т и "1’2,ми’ изтеглянето на^ой^ици6

СКАТА ЩЕ Щ,ДЕ ЗАВЪРШЕНО ДО 19 МАЙ които »*»«*««“ ^ те

собствените сК недъзи. Един сгг тях е и 
равосг, която е резултат иа дългогодишната роля 
масова идеологическа школа, нейната привързаност към идеоло
гията и партията (СЮК/, които загубиха реална почва а юго
славската действителност. Твзи идеологическа коравост отвзе 
ЮНА способността да се владее като въоръжена сила иа 
държавата /а ие иа актуалигга политика/ и флексибилиостта й, 
която беше необходима за приспособяването й към новите об
стоятелства, промени и политически опции поие в началния 
«тап иа кризата. Тук, разбира се, не трябва да изоставим и въ
трешните процеси в армията: промяна иа политическите опреде
ления иа едкЕ част от командния кадър в уиисои с опциите иа 
републиките, предателства, подмолии действия отвътре, неспо
собност и пр.

Сега, котата вече се очертаха контурите иа окончателния 
резултат иа югославското политическо земетресение, е необходи
мо д* с* прекрати и агонията иа Югославската народра армии. 
Крачка напред в това отношение е решението иа Председател- 

СФРЮ, въз основа иа което от Босия и Херцеговина в 
срок от 15 дни трябва да се оттеглят всички яойиини и 
старшини иа ЮНА, които са граждани иа Съюзна република 
Югославия. Това решение вероятно ще подействува за сравни
телно бързо изиамираие на решение за онази част на ЮНА, която 
е съставена от войници н старшини от Босна н Херцеговина.

К.Г.

гат
СРЮ.нани

и старшините на

Наредбата наПред- план по който изтегляне на, преграждани „а Где^иъ
седателството на СФРЮ т0 на войската ще оъде за р ппемеотят ня вършено в срок от 15 дни
за изтегляне от Босна и вършено до 19 май т.г. тппиятяняСРЮ н след този срок не съще-
Херцеговина на числя- При реализацията на тази Р Р • ствува основание Препее
щите се към Югославска- акция ще се положат нео- “ аС^Гс1г?1^!.пСяп и« дателството на СФРЮ
та народна армия, които бходимите грижи за си- на ЮНА в Бих над » * Иди друг орган на Юго- 
са граждани на Съюзна гурността на войниците и сто войници и старшини славия да решава по воен-

Военни източници съо- Така решението на сърби^атова органите на Хврцвговин*.
бщиха, че е съчинен Председателството на нова Югославия и воен-

ството на



АКТУАЛНО о АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТАо АКТУАПНО
т ИЗКАЗВАНЕТО НА министъра на външните РАБОТИ ПА СЪРБИЯ на 
ЗЛСЕДЛПИНГОПЛ ВИСОКИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ ПА КЕБС В ХЕЛЗИНКИ

СВЕТЪТ И НАШАТА С1ТА11А ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДИИ

ГЪРЦИЯ Е ЗА 

КОНТИНУИТЕТА НА 

ЮГОСЛАВИЯ
СЪРБИЯ НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА 

ТРАГИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В
Е ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МИЦОТАКИС В БЕЛГРАД ■ МИЛОШПВИЧ: НЕ 1ЪР- 
СИМ НИЩО\ КОЕТО ПЕНИ ПРИНАДЛЕЖИ.

Една бурна, по много неща драма
тична седмица за съдбата на народите, коит 
се опитват и по-нататък да жипеят на Кал
каните, ”най-после” изтече. За бъдещето на 
този дял на Стария континент се водеха 
разговори в няколко европейски столици, 
между които и Белград.

”Рьрцпя счита, че светът би трябпало 
да признае континуитста на Югославия”, е 
заявил в чегвъртьк Константни Мицота- 
кис, първият чуждестранен държавник в 
Белград слсд провъзгласяването на Съюзна 
република Югославия.

Неговият домакин, председателят 
Слободан Милошевич подчертал, че на 
Сърбия и Югославия отговаря мирно и 
правдиво разрешаване на кризата.

”Ние никога не търсехме онова, кое
то не ни принадлежи . Истината за това си 
пробива път на световната сцена”, казал 
Милошевич.

донесе мир беше прекъсната зарад разра
стването на поенния пожар п Босна.

На председателстпуващия Жозс Ку- 
тильсро не остана нищо друго освен да пре
късне разговорите и тримата водачи да 
изпрати в Сараево. Конференцията щс про
дължи, когато се прекра ти огъня.

ДА СЕ ПОМОГНЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ДА НЕ 

ПРАВИ ГРЕШКИ 
На пресконференция слсд разговори

те с председателя Милошевич Мицотакис 
изтъкнал, че Гърция счита, че свстът би 
трябвало да признае конззшуитета на Юго
славия, като добавил че такова становище 
ще застъпва и на срещата в Европейската 
общност на неформалната министерска сре
ща на "дванадесетте” в Португалия. Отго
варяйки на въпроси па журналнегите, който 
е и министър на въннпггс работи на Гърция,

"Правителството па Република Сър
бия, косго па няколко места е апострофи- 
рачо в последния документ на КЕБС пъп
връзки с кризата п Босна и Хсрпсгопипа
схваща неговото слпгържанис като искрсна
загриженост па страните-членки зарад 
влошаването па положението п БиХ и като
стремеж при обединени усилия на псички
заинтересовани фактори да се прекратят
враждите и кризата да се преодолее с по
литически средства.

При изготвянето па своето стано
вище във пръзка със съ/п>ржанисто на до
кумента на КЕБС Правителството на
Република Сърбия се ръководеше и от
собствената загриженост зарад ескалация
та па кризата в Босна и Херцеговина и
своята жизнена заинтересованост за мо
ментално прекратяване на враждите и 
продължаване на работата на Конферен
цията за БиХ Тя обаче не можа да се съ
гласи с тежките думи, казани от страна на
някои страни-членки против Сърбия, ни-
то с едностранчивото и необективно опи
сание и не вярното заключение в т.б, че 
Правителството на Република Сърбия, от
носно нейните мними паравоенни форма-

започването на югославската криза и по- 
късното настъпване на кризата в БиХ из
тъкваха че всички аспекти на югославската 
криза могат да се разрешават по легален и 
демократичен начин, при еднакво зачита
не на законните права и интереси на 
всички конститутивни народи и на техния 
договор, а не с едностранчиви актове, от
носно във вреда на други народи и легал
ното
Република Сърбия си остава приемствена 
на принципите и в своята активна подкре
па на мирните усилия на ОН и на Конфе
ренцията за Югославия. Такова становище 
и поведение на Република Сърбия е на
пълно в съзвучие с принципите на КЕБС 
от Заключителния акт от Хелзинки и Па
рижката харта, както и от документите, от
насящи се до човешките права и правата 
на националните малцинства - изтъкна 
между другото Владислав Йованович

ции, са отговорни за трагичното 
положение на кризата в БиХ.. Жертвувана 
с истината в полза на предубеждението, 
т.е, предпоставката за съществуване на ви
на само на една страна в стълкновенията, 
в които участвуват най- малко три страни 
и в които една друга съседна република е

устройство.конституционноприсъща със значително по-голям брой 
свои официални въоръжени и паравоенни 
формации.

Отговорът на Правителството на Ре
публика Сърбия показва, че в най-голям 
брой точки в документа на КЕБС не съще
ствуват разлики във виждането и целите 
между страните-членки на КЕБС и Репу
блика Сърбия, когато се касае за по-ната
тъшното разрешаване на кризата в БиХ и 
общата югославска криза. Официални 
представители на Сърбия повече пъти от

По време на срещата в Белград: К. Мицотакис и С. Милошевич

Мицотакис казал, че се надява, че в Порту
галия няма да бъде усамотен.

"Нашите амбиции са да помогнем на 
Европейската общност да не први грешки . 
При това имам в предвид факта, че като съ
седи сигурно по-добре познаваме обстоятел
ствата в този регион”, заявил между 
другото Мицотакис.

Въпроси, които поставяли гръцките 
журналисти на председателя на Сърбия 
Слободан Милошевич главно се отнасяли 
до ”скопската република” и становището на 
Сърбия и Югославия спрямо този проблем.

"Не бива да съдим по фазата, в която 
сега се намираме”, казал Милошевич и до
бави л:”Г1ад явам е се, че в бъдеще стопената 
на сътрудничество на югославските просто
ри ще бъде по-голяма. Когато стихнат тези 
тежки и трагични сътресения, предизвика
ни от сецссията на отделни югославски ре
публики, щс започнат да се установяват 
сътрудничество и нормален живот , да се 
подобряват взаимните отношения върху по- 
справедливи основи в интерес на всички”.

Преди заминаването си в Гимараеш 
на срещата на Съвета на Европейската общ
ност, Мицотакис в гръцкото посолство в 
Белград водил разговори и с лидерите на 
най-силните сръбски опозиционни пратии.

Срщата на европейските министер
ства в Гимараеш приключи с работа, като 
не прие нито едно конкретно решение за бъ
дещия международен статус на трета Юго
славия и за признаването на Македония.

След събранието португалският ми
нистър Пинеиро съобщил на журналистите 
само това, че разискванията за целокупното 
югославско положение, а в рамките на това 
и на въпроса за новата югославска федера
ция, се отстъпва до следващо решение-на 
Конференцията за Югославия и -“лорд Ка- 
рингтън. Шо се касае до Македония, Гър
ция си останала вярна на своя принцип по 
отношение на статуса на бившата най-южна 
югославска република-нещата си остават 
там, където са си и били.

Балканският въпрос разтревожи ду
ховете и в студения Хелзинки на срещата в 
Комитета на високите функционери на 
КЕБС. Започна с "баражен огън” по юго
славските представители, както някой ци
нично от бел яза, които само не са били 
обвинени за "ерупцията на Етна и ет
ническите стълкновения в Америка”. Най 
далече отишла Австрия, подкрепена от Ал
бания, Словения, Хърватско и Унгария с 
искане Югославия да бъде изключена от 
КЕБС. По-късно последвало нападение на 
Америка върху Сърбия, която била обвине
на задето "нерегуларни войски и ЮНА про
дължават с агресията против независима 
БиХ.

СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦА ТА
9,5%, съгласно размера на инфлацията и уве-

___  личените даждия след обединяването на двете
Има все повече признаци, че Германия за- Г’Ртшш Правителството е предложило 4,8% и

канцлерът Кол на няколко пъти заявил, че няма 
да отстъпи

| ГЕРМАНИЯ ЗАПАДА В КРИЗА |

пада в дълготрайна политическа и стопанска 
кризр на вълните на стачките конто се оценяват 
като най-масови след Втората световна война 
Започнали преди една седмица стачките в обще- се солидаризирали и синдикатът на металиците, 
стаените служби вече серазраставати обхващат който наброява към 4 милиона души, който вече 
псе повече тралове Заетите в обществените ор^иизирал предупредителни стачки И мета- 
служби за чиито заплати решава правителство- липите търсят 9,5% увеличение на заплатите

с Към тях се приобщават и строителните работ
ници, със същите искания Последните наброя
ват над 1,5 милиона души

Със синдиката на обществените служби

то, искат увеличение на месечните заплати

РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ГРЪЦКИТЕ 
ПРИЧИНИ \БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬВЕ~т\КИТАЙ 

ОФИЦИАЛНО 
ПРИЗНА СРЮ

”Що се касае до република Македо
ния ние имаме разбирателство за 
тическите

Министърът на външните работи на 
България Стоян Ганев официално съобщил, че 
неговата страна тези дни ще бъде приета за пъл
ноправен член на Европейския съвет. На пре
сконференция Ганев подчертал, че Българи* 
изпълнява високите критерии на най-старата 
европейска асоциация Приемането в Европей
ския съвет, според Ганев, представлява и подкр* 
па на дълбоките промени, настъпили * 
политическия и икономическия живот на стра
ната в последните две и половина години

поли-
становища на Гърция и за 

причините, които гръцкото правителство и 
гръцкият народ в това отношение изтък
ват. Ние сигурно няма да предприемаме 
мерки, които могат да повредят интересите 
на Гърция. Ще водим сметка и за интереси
те на всички други в този регион, за да се 
надделяват съществуващите проблеми”.

Според Милошевич "Македонският 
въпрос се отнася към цял един конгломе-

Китай е готов да развива прия- 
сътрудничество 

Съюзна република Югославия 
ху петте принципа за миролюбиво 
трудничсство.”

телски отношения и 
със вър-

сь-

Това в Пекин заяви на прескон
ференция официален китайски предста
вител на Министерството на външните 

.работи.
Края на срещата все пак донесъл из

вестно уравновесяване. Югославия, засега, 
остава членка на КЕБС В заключителния 
документ, Декларацията за БиХ, Сърбия по
вече се споменава като агресор, но донякъде 
е смекчена реториката на ултиматума и за- 
каните. Един ден по-рано, иа 30 април, Бо- 

Херцеговина била приета в КЕБС. 
Срещата на лидерите иа трите народа 

в БиХ в Лисабон, от която се очакваше да

3рат от въпроси, за които се разговаря в рам
ките на Конференцията за Югославия”. Той 
израдил надежда, че тази конференция най- 
сетне ще еволюира към по-уравновсссно 
третиране и зачитане на разликите и ра- 

страните
участнички. Милошевич се спрял и върху 
полжителните промени, които в последно 
време се забслязават в международния 
дход към Сърбия и Югославия.

РАСОВИ ВЪЛНЕНИЯ В 
СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

таи е признал СР Югославия.

През последните дни в Лос Анжелес с 
големи расови вълнения, в които загина** 

над 50 души, над 2000 ранени, а предизвикани 
и големи материални щети По.повнната 
твите са негри, а главна причина за вълнен 
са лошите условия на живот на на^рското 
селение в САЩ.

нахазличните становища на

сна и
че Ки-по-
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УСТРОЙСТВО НА СРЮ
ОТ ИНТЕРВЮТО НА Д-Р РАДОМАН БОЖОВИЧ НА ТАНЮГ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 

ДЪРЖАВАТА ОБУЗДАВАНЕ НА 
ИНФЛАЦИЯТА- ПЪРВА 

ЗАДАЧА НА НОВОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО
НАЙ-^СНО^Еда^Н^СТЕ^УЧРЕДОТАта-ОНАСт!^^ БЪДЕ ИЗБРАН 
п“меНнт° И “мсяваХТпр^ЖГ^В съюзния

Съюзна република - 
Югославия вместо шеф на 
държавата ще има само 
президент. Президентът ще 
бъде повече представител 
на държавата, а по-малко 
политическа личност. По
край множество длъжности, 
които ще има, президентът 
ще провъзгласява съюзни
те закони, ще назначава и 
отзовава посланиците, дава 
отличия и признания на 
СФ на СРЮ, както и коман- 
дува с войската съгласно 
решенията на Върховния 
съвет на отбраната.

Понеже с Конститу
ционния закон за провежда
не на Конституцията на
СРЮ е предвидено първата 
сесия на Съюзната скупщи
на да почне в срок от 15 дни 
от деня на избирането на 
съюзните представители и 
на съшата да бъде учредява
нето на съюзния парламент 
- ясно е че първият човек 
на нова Югославия ще бъде 
наскоро познат.

процедура за челния човек 
на Югославия, който по 
своята роля ще прилича на 
своите колеги в Италия и 
Германия, ще бъде проведе
на в Съюзната

решенията във връзка с из
бирането на същия.

В тях е казано, че 
президентът може да си по-

ПРОГРАМАТА ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СРЮ И ВЪЗ ОСНОВА НА СЪЩА
ТА СЪЮЗНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ МАНДАТ ЗА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО

даде оставка и че същия 
ден престава мандата му. 
Ако оставката

скупщина.
Председателите на 

съветите на Съюзната . 
пщина ще приемат първо 
предложения за кандидати
те в писмена форма, 
смено

е подадена 
преди изтичането на ман
дата - този период е четири 
години

Програмата трбва да бъ
де конзистентен 
роприятията в и 
политика, която ще бъде по
следвана от редица нови систем
ни решения. Това ще бъдат 
законите за предприятията, за 
собственическата трансформа- 

омическите от- 
жбина и в областта 

монетарната сфера. Тук ще 
де- и Законът за централната 

банка и др 
пия от коит 
дица 
стаби
антиинфлационнен характер.

Икономическия 
ството на

ску- Интерес е на предприя- ство в последните няколко го- 
тията и на логиката на стопани- дини направо имаха за 
сването възможно по-бързо, последица осиромашяване на 
върху пазарни принципи, да бъ- стопанството на Сърбия, 
дат създадени условия за съту- в този контекст д-р Бо-
рудничество, за което жович посочи разтурянето на 
съществуват няакои основни валутните резерви. Насилстве- 

едпоставки. Необходимо е на ното провъзгласяване на кон- 
ви основи, произтичащи от вертибилността на динара 

принципите на ГАТТ, да се уста
нови обмен на стоки и услуги и 
час по скоро да се даде въз- доведе до това, че милиарди до- 
можност за действуването на ка- лара спек 

бившето югославско лят в
различни канали да се помогне 
сецесията.

пр<
КО)

оекат за ме- 
юмическата

- Съюзната ску- 
ще избира нов 

човек, в срок от 30 дни.
От друга страна, на

рушаването на Конститу- 
Съюзна 

република Югославия е

с пи- пщина
изявление 

кандидата че приема кан
дидатурата. После всичко 
това трябва да бъде доста
вено

на

пр
ноЦИЯ, икон 

ношения с чуция та на
на представителите 
двата

на
бъна съвета

Скупщината за да 
се води дебата по този 
прос. След това се 
утвръждаване на листата 
на кандидатите за прези
дент и гласува тайно.

Правилото 
окончателен избор на пре
зидента гласи: избран е 
кандидатът, 
спечелил мнозинство гла
сове в двата съвета на 
Съюзната скупщина. Ако 
няма повече кандидати, то
ест ако е предложен само 
един кандидат и не получи 
потребното

на единствената причина за уги законопредписа- 
то ще се започне с ре- 

практически 
лизационни начинания с

може да улативно да се пресе- 
чужбина или чрезразрешаването на прези

дента на Републиката. Про
цедурата е следната: Ако 
най-малко 20 съюзни пред
ставители, Съюзният кон
ституционен съд или някоя 
група на представителите 
смята, че първият човек е 
нарушил най-висшия пра
вен акт на страната, има 
право да предложи на 
Съюзната скупщина да ут
върди това. Ако се утвърди 
това, а същото потвърдено 
и от Съюзния конститу
ционен съд - на президента 
не остава нищо друго освен 
да замине.

питала на 
икономическо пространство.

въ-
върши

ПРОБЛЕМИТЕ НЕ СА 
НЕОПРЕОДОЛИМИ ЗА ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА НА СЪРБИЯ 
:- Външната по.
в Сърбия се стреми къ

т съвет 
Сърбия, 
ни гру-

на Правитеж 
отделни и об 
пи към правителствата на Сър
бия и Черна гора, специа 
от Народната банка на К)| 
вия и др. инетзивно р._ 
върху някои решения и закони. 
Целта е подготвени да дочакаме 
учредяването на ор 
Съюзна република Ю

В реализацията на про
грамата е необходим твърд до
говор между правителството, 
синдиката и камарата, относно 
стопанството. Д-р Божович вяр
ва в сплотяване на нацията око
ло проекта за реформите и 
стабилизацията 
мическите и социалите пр< 
в новата съюзна държава. Защто 
сега са изклочително по-благо
приятни условията от тези по- 
рано за постигане 
на основните субек 
стна програма*на реформите. За- 
щото
републиканските и наци 
те конфликти, които бя

Икономическите пробле
ми у нас са големи, но не са не
преодолими 
инетервюто за 
дателят на сръбското 
кТво д-р Радоман 
добавя, че развойните потенциа-

щи експерт
за литика на 

м мирно и 
бързо решаване на югославска
та държавна криза - върху 
вите на принципа.всеки на 
тази развръзка да има право да 
изрази своята демократическа 
воля.

- подчер' 
”Танюг" 

о пр 
Бож

тава 
предсе- 
авител- 
ович и

листи
сла-
отят

»го
абе осно-който е род в

ганите на 
гославия. ттв в този смисъл е и& нашето усилие мирът да се оси

гури без сила и всяка форма на 
враждуване и война да престане. 
Изхожда се от становището че 
трябва да се зачита волята на на
родите и републиките, които 
желаят да останат в общата 
държава, когато се касае за ин
тереса на Сърбия и Черна гора, 
това е и потвърдено с провъз- 

Конституцията

КАК ЩЕ СЕ ИЗБИРА 
ПРЕЗИДЕНТЪТ

.1?
мнозинство-

Поради нашата до- 
скорашна и нелогична мо
зайка, да се предотврати 
всяка възможна изненада, в 
Закона за избирането и раг 
зрешаването на презедента 
на СФРЮ, ясно е казано, че 
за тази функция може да 
бъде предложен само юго
славски поданик. Значи 
трябва постоянно да е на
станен на територията на 
Съюзна република Юго
славия.

повтря се цялата процедура 
по предлагане не кандида
тите. В Закона за избиране
то на президента се дава 
решение и за друга въз
можност ако от повечето 
кандидати нито един не по
лучи необходимото мно
зинство, във втория кръг 
минават двама кандидати с 
най-голям брой гласове. 
Или: ако повече кандидати 
са получили еднакво най- 
голямо число гласове, във 
втория кръг на гласуването 
минават такива кандидати. 
Ако и тогава няма кандидат 
с потребната подкрепа на 
представителите, пак ще се 
повтори цялата изборна 
процедура.

Понанстоящем още 
сме далече от такива пред
видени със закона възмож
ности. Най-актуално е това, 
което се отнася за първата 
сесия на Съюзната скупщи
на. Сесията ще трае все до- 
като
президент на Републиката, 
председател на Съюзното 
правителство, съдии на 
Съюзния конституционен 
съд и гувернер на Народна
та банка на Югославия и не 
гласува акт за временно 
финаниеране на държавата 
за тази година.

Вече в течение на

иконо- 
-оцеси

на

I гласяването на 
! на СРЮ.на съгласие 

ти за цяло- Същината на тази поли
тика има един континуитет и от 
нея са изведени отношенията 
със съседите, европейските и 
други страни с Европейската 
икономическа общност и оста-

изберат саизключенине се онални- 
ха зале

гнали в основите на предишната 
държава. е международни факто- 

Обаче, ЕИО излезна от
налит 
ри...
принципите, които бе сама про
кламирала от самото начало на 
участието в решаването на юго
славската държавна криза Тя се 

ли на СРЮ и ресурсите, върху претвори в непринципиален ар- 
които се крепят те, са наистина битър и влезна в риск да на- 
огромни. Най-голям 1тш 
лем е наследството на 
Югославия,
огромни проблеми и дефицити.

Тук са още негативните 
последици на некомпетентните 

ически и развойни поли- 
соб

ПО МОДЕЛА НА ГАТТ,
А НЕ КАРДЕЛ 
Тези дни правителството 

на Сърбия ще излезне 
тически инициативи за 
ванс на някои 
отношения с до 
югославски републ

д-р Радоман БожовичТози път кандидат за 
президент на Републиката прак- 

новя- 
икономически 

вчерашните 
ики, но не

об
могат да предложат и ску- 
пщините членки /Сърбия 
и Черна гора/. Инак това 
право имат и най-малко 20 
представители във всеки 
съвет на новоизабраната 
Съюзна скупщина или 
представител на 
Инициатива за утвържда
ване на кандидат за прези- 

на Републиката ще 
най-

проб- граждава въоръжента сецесия 
бивша преди глобалното решение на 

С това ико-първата сесия на парламен
та ролята на новоизбрания 
президент на Републиката 
ще бъде голяма. Той въз 
основа на Конституцията 
на СРЮ ше предложи на 
Скупщината кандидат за 
председател на правител
ството. Последният ще пре
дложи на представителите 
своята програма и състава 
на кабинета.

югославската 
номическата 
положението. С това тя се нато
вари с отговорността за стаб 

а, по-добре казано, 
нестабилността на мира и в 
Хърватско и в Босна и Херцего
вина - каза. между другото пред- 
седаталят на правителството на 
Сърбия д-р Радоман Божович.

криза, 
061.....

оставикоято
щност усложнивърху модела на Кардел, а върху 

принципите на ГАТТ и другите 
основи на международната тър
говия. Значи с ясно утвръдени 
средства и начин на плащане и 
съотвени митнически режими, 
което подразбира иконо
мическата размяна между дъ
ржавите.

ил-НАРУШЕНИЕТО НА 
КОНСТИТУЦИЯТА Е 

ЕДИНСТВЕНА ПРИЧИНА 
ЗА СМЕНЯВАНЕ НА 

ПРЕЗИДЕНТА

носттиконом 
тчки, о 
та стр 
тическ
стемни мероприятия, 
приемаше съюзното правител-

ено към иконмическа 
а на Сърбия. Прак- 
ички възлови си 

които

група. уктурс 
и, вс

дент
може да раздвижат 
малко хиляда граждани, по- 

партии-

Законнитс предписа
ния за преставането на 
мандата и за сменяването 
н* президента на Републи
ката са много по-прости от

литически 
самостоятелно или заедно. 

Цялата избирателна
Б.Ч.

биратсли в Републиката. От това число по
ловината представители ще се избират въз 
основа на мнозинството, а другата полови
на пропорционално. В Република Сърбия 
ще има 54 избирателни колегии за съюзните 
избори, а във всяка от тях ще има по 139 450 
избиратели. Практически всеки избирател 
ще има два гласа: един за отделния канди
дат, а един за политическата партия. Поли
тическите партии, които спечелят по-малко 
от 5 на сто от гласовете няма да бъдат за
стъпени в Съюзната скупщина.

В Съвета на републиките в Скупщи
ната на СРЮ парламентите на Сърбия и 
Черна гора с тайно гласуване ще делегират 
по 20 представители.

Изборите за Скупщината на АП Ко
сово н Мстохия ще бъдат обнародвани кога
то сръбският парламент приеме временно 
статутарно решение на Скупщината на по
крайнината. Тази подготовка е в ход. Значи, 
изборите за покрайшшеката скупщина ще се 
проведат след общинските избори, с прие
мането на статутите и договорите за про
веждане на изборите.

Председателят на Скупщината ще се 
избира от редовете на отборниците. Ску
пщината избира изпълнителен съвет, чиито 
членове могат да бъдат отборници, но и 
граждани. Отборниците ще се избират на 
четири години.

С РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СКУПЩИНА ТА НА СЪРБИЛ

ОБНАРОДВАНИ 

МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ За иай-голямото число наши 
читатели е интересно че те ще гласуват 
в избирателните колегии Пирот и Вра
ня. В Пирот се числят следните общи
ни: Пирот, Бабушница, Бела паланка, 
Власотинци, Димитровград и Църна 
трона. В избирателната колегия Враня 
са общините: Враня, Босилеград, Буя- 
понац, Влодичин хан, Сурдулица и Тър
говище.

. ГЪШИЯ ПРИ НА 31 МАЙ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОДИ ЗА СЪВЕТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ В СКУПЩИНАТА ПА СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, ЗА СКУ 
ПЩИНАТА ПА ВОЙВОДИНА И РЕФЕРЕНДУМ ЗА ДЪРЖАВНИ'! Е СИМВОЛИ ПА РЕ 
ПУБЛИКА СЪРБИЛ

Местните избори ще се проведат в 
174 общини в Сърбия и това в централната 
част на Републиката в 99, във Войводина в 
45 и в Косово в 30. Ще бъде приложен прин
ципът на мнозинството, което значи че кан
дидатите освен политическите партии ще 
предлагат и групи граждани. Числото па 
отборниците и общините зависи 6т големи

на същите и може да бъде най-малко

Изборите за отборници на общински
те скупщини, на гр. Белград и за Съвета на 
гражданите в Скупщината на СРЮ ще се 
проведат на 31 май т.г. Същия ден гражда- 

чрез референдум ще се изяснят за 
държавните символи на Сърбия: знамето, 
герба и химна.

Изборите обнародва в навечерието на 
първомайските празнини председателят на 
сръбския парламент Аленсандар Бакочевич. 
Н председателят на Скупщината на АП 
Нсйвсдииа ще обнародва избори за иокрай- 
ни меката скупщина също за 31 май.

ните
Изборите за представители в Съвета 

на гражданите па Скупщината на СРЮ щс 
се проведат но комбиниран пришиш • с 
мнозинство и пропорционално. В този дом 
па съюзния парламен т, Сърбия ще има 108 
места, въз основа на броя на записаните из

лага
25, а най-вече 70 отборници в общинската 
скупщина. За Скупщината на град Белград 
щс се избират 100 отборници.

Ст.Ст.
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КАКВО Е МНЕНИЕТО ВИ ЗА СЬЗДЛВЛНЕТО НА НОВА 
ЮГОСЛАВИЯ? БАЛКАНСКИ

ГРАНИЦИ
МАЛКА АНКЕТА

*V.НОВА ДЪРЖАВА, 

НОВИ НАДЕЖДИ
Докога Калканите те раждат 
само орли и Iраници?
Докога балканските ни майки 
ще раждат синове 
само та силни царе 
и безбройни богове?
Докога балканските простори 
с гранати ще разораваме 
и докога с потоци 
от кръв ще ги напояваме?!
Докога балканските простори 
ще засяваме със зли семена 
и докога най-важни за хората 
ще бъдат само личните им имена?!
Гледам синура на дядовата орница 
и целият леденея от мисълта■ 
че може би още утре 
и нея може да прекоси 
още една балканска граница?! 
балкански граници ме разяждат 
и мъките ми на хиляди умножават! 
Балкански граници - сърцето ми разсичат 
и то трепери като ранено птиче!
Затова аз моля боговете 
и заклевам царете: 
спрете войните, спрете!
Мир, мир и хляб дайте 
мир на балкански човек 
/и без тия балкански граници! 
поне през идващия 
Двадесет и първи век!

по мое мнение не е добре. Ако 
ли пък, е трябмдо да дойде до 
някакво обединение мисля, че е 
трябвало да бъде много но-рано, 
а не сега след толкова невипи 
жертви.

С провъзгласяването на Конституцията от страна на 
Скупщината на Югославия на 27 април т.т: бе провъзгласена 
и Съюзна република Югославия. Новата държана, която е от
ворена и за други, които искат в нея да постъпят, създадоха 
Сърбия и Черна горя Новата държава, която продължава 
държавния международно-правовия и политически сувере
нитет на СФРЮ веднага започнаха да признават държави в 
светя Има обаче и други мнения Едни държави именно се 
застъпват да разрушат и тази югославска общност. За създа
ването на СРЮ са различни мненията и всред политическите 
партии Съществуват различни мнения и всред народя В 
нашата малка анкета предаваме мнението на наши читатели 
за това какво очакват от новата държава

Пилоти Васоп

ВЛАДИМИР АЛЕКСАН
ДРОВ, от село Горна Любата по
настоящем просветен работник 
в Кучсво: - Най-новата Югосла
вия е гордост на всички нейни 
граждани, защо да 
Тя създава възможности, честно 
и достойно всички да живеят на 

БОРИС ВЕЛИНОВ, пен- своите бащини огнища Пс вяр-

\ V в)ис и за мспс.

Г'/ЕВЛОГИ ВАСОВ отДол-
Криводол: Да ме питаш за зе- сионер от село Доганица: - След вам. 4° някой ще може да има та- \ 

за всичко което сполетя Авноюв- капа сила да отвземе праната па 1
ни

илимеделието
животновъдството бих ти казал ска Югославия, неизмерно съм един народ на Балкана, да живее 
много неща. А новата държава, щастлив, с решението на Сър- обединено. Затова с обединение- 
трета Югославия...какво да ти бия и Черна гора да продължат то на Сърбия и Черна гора, 
кажа. Всички настояват да се да живеят в една държава. Още очаквам само по-хубав живот, а 
съединяват на някакви начела, а повече, че с вече приетата Съюз- Новата Конституция е гаранция 
ние от една държава правиме по- на Конституция се създават въз- за по-нататъшен живот и конти- 
вече малки. Обаче ако! Който не можности за присединяванс и нуитет на Югославия, 
иска с нас трябва да се откажем на другите републики. И лично 
от него и започнем да си гледа- съм убеден, че след време това и 
ме само нашата работа. Колко ще го направят, 
само площи в Славония не са

Борис Велинов

ш
СЕВДА МИТОВА,

АЛЕКСАН- машинописка в Общинската 
изорани, а хляб трябва. Все пак ДРОВ, неазет средношколец от скупщина в Босилеград: -По мое 
надявам се, че идват по-добри село Райчиловци: Не съм много мнение, а мисля че споделям 
дни, може би не веднага, но по- вещ в политиката. Обаче на все- мнението на болшинството на 

ки разумен човек е ясно, че вся- сръбския и черногорски народ,
ИВАН ЙОТОВ, пенсио- ко обединение, ако то се обединението между Сърбия и 

нер, бивш учител от Долни Кри- обосновава върху демократични Черна гора е добро и оправда- 
водол: Създаването на нова, начела и свободни определения телно. С Новата Конституция са 
трета Югославия от Сърбия и на гражданите е плодотворно, създадени всички основи, Юго- 
Черна гора е правилна постъпка Защо тогава да се съмняваме в славия да продължи живота си, 
и така трябва да бъде. Все пак решението за създаване на Нова което като числяща се към бъл- ? 
това е един народ, един език, ед- Югославия от страна на Сърбия гарскара народност отделно ме 
на вяра. А как ще бъде след това, и Черна гора. 
за това после. На Сърбия обаче
това е било необходимо, тъй ка- сионер от Босилеград: - Мисля, гоиггм>пп 1
то основен проблем бе изхода на че обединението между Сърбия 1 онь ^ИШКЦВ, ди- |
Сърбия на море. Сърбия иконо- и Черна гора е благоразумно Ректор на гимназията Босиле- 
мически все пак е силна и ако в решение, и приемането на Нова- гРад” в Босилеград: - Мисля че 
новата държава се води правил- та съюзна конституция предста- много по-добре щеше да бъде 
на политика сигурно ще бъде влява исторически момент. Що ак0 си беше останала Югосла- 
добре дори и икономически да се касае до по-нататъшния на- вия такава каквато бе досега - .
се помага Черна гора. А как предък, на тази Нова Югосла- равноправна общност на всички 'вШ 
Европа ще реагира? Ако не приз- вия, до голяма степен зависи от нейни народи и народности. И 
нае континуитета на Югосла- това, как ще бъде водена от Обаче сега когато я сполетя И 
вия, може би ще има проблеми страна на ръководните лица и всичко това,- добро е и това с 
със съседите Надявам се обаче дали ще се намери решение за което се потвърждава нейното 
до това няма да стане и ще дой- прекратяване на неразумната минало, настояще и бъдеще 
дат по-добри дни за всички война. Инак, и занапред няма да СТОЯН ЕВТИМОВ, пен- V.-'
граждани в новата държава. бъде добре сионер от Босилеград: - Поздра-

ИВАН ИСГАТКОВ, ра- СВЕТА СТОЯНОВ, ап- влявам примемането на >*, ^
ботник в ГИД: Създаване на но- солвент на рударско-геоложкия Конституцията на Нова Юго- 
вата ни държава считам като факултет в Белград, от село славия, с желания бъдещите 
ново начало, а всяко начало е Райчиловци: - Не съм голям оп- челници и на съюзно и републи- 
трудно. А за начало очаквам да Т1ШИ„ п Нпоото канско равнище да спрат бра-
спре войната и да започне да се ™“ст- ® Новата Конституция, тоубийствената война, да се
обърша внимание на икономика- ““™е е много спре всеки вид национализъм и

Политиката кРатка и недоизказана има мно
го слабости и неща превзети от 

си е едно, но само от политика предходната Конституция 
не се живее ако всичко спре да СФРЮ. Народът в Сърбия 
работи и не се произвежда.

ЗЛАТКО

Зоран Т. Димитров

добри. ПЪРВОМАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ МИНАХА

БЕЗ МНОГО ЗНАМЕНА 

ПОД СЯНКАТА НА 

СЪБИТИЯТА
Златко Александров

1
радия

ДРАГАН МИЦОВ, пен-
Едва ли някой Първи май от освобождението насам е озна- 

_ менуван така скромно. Под сянката на събитията у нас изостанаха
Щ бройните знамена, изостана и масовостта и в онези неофициални

традиционни манифестации. Въпреки хубавото време Първомай
ския уранак в местността Манастирче, който е традиция с години, 
тази година бе организиран само от сравнително малък брой млади 

Шй| хора. Старите използваха хубавото време за провеждане на полски
работи. А градът кагго и винаги когато има повече свободни дни, 
напълниха преселниците-Димитровградчани от вътрешността.

Все пак и този празник мина със сравнително богата трапеза 
и агнешко макър и сгьпо. А в навечерието на празника на платото 
пред Центъра за култура бе организиран Първомайски концерт от 
песни и танци в изпълнение на самодейци от Пирот. Самодейният 
театър от Димитровград повтори пиесата "Оригинал на фалшификата”.

Ш

Света Стоянов

Г?* * АТ.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

V АКТИВНИ В 

СРЕДИТЕ СИта и стопанството. шовинизъм, да зацари мир, ико
номическа стабилност и проспе
ритет на народа в Боси- крепа на правителството на 

леград се състоя редовно отчет- Сърбия, Югославската народна 
но заседание на Общинския армия и осъждала всички анти- 
отбор на СУБНОР, на което гла- сръбски прояви и опити за на
веи въпрос бе отчета за работата рушаването на мирния и 
на борческата организация през спокоен живот, както в Сърбия, 
изтеклата година и акционна така и в Босилеградска община 
програма за работата й през на
стоящата година

на
не е

питан за това обединение, което А.Т. - М.Я.
Стоян Евтимов

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ОТ ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД

И ПРЕДИМСТВА, И - ТРУДНОСТИ В продължение на засе- 
И борческата организа- данието делегатите на Общин-

центьра в Сурдулица Невена Симеонова, админи- , ция> се подчертава в отчета, съв- ския отбор на СУБНОР в
ще се изготви систематизация стративен работник в клона в местно с останалите общински Босилеград, обсъдиха и приеха
за трудовите задачи и кадри ко- Босилеград, която до обедния- сУбекти в течение на изтеклата финансовия отчет на своята ор-гато ще се уточни как ще се 
реши въпроса с тези двама спе
циалисти.

В края на миналата година Центърът за сициална работа в 
Босилеград се присъедини жъм Центъра за социална работа в 
Сурдулица. Досега обединяването потвърди предимствата си 
Чувствуват се обаче и трудности когато се касае за работата на 
клона в Бодлилеград

Паричните прина
длежности на социално за- работа в Сурдулица и неговия 
страшените лица и в двете клон в Босилаград понастоя- 
общини сега поредовно приети- щем работят 11 души, от които 
гат, за разлика от по-рано, т.е. четирма в Босилеград. Почти 
пред обединяването. Това е едно целокупната администрация е в 
от по-значителните предимства Сурдулица. В Бослилеград има 
на обединяването.. А средствата
пристигат редовно понеже сега двама социални работника. На
пи обезпючава Републиката. ма 0баче педагог и психолог. Те- 
Освен средствата предназ- зи специалисти ня кога идват от 
начени за социално за- Сурдулица, но ефектите са мал- 
страшените лица на ки< понеже селата са и отда-
републиканско равнище се обез- Лечии от Босилаград. Петър 
печават и средства за личните Митрев, ръководител на клона 
доходи на заетите в Центъра. в Босилеград казава, чс до края

на юни в

ването бе шеф на счетоводство- година активно е действувала ганизация за изтеклата година и 
то в бившия босилеградскн ВЪРХУ решаването на всички ак- финансовия план заткзи година.■ви ■

отбор - този отбор има 7 души Ч)НТСРИИ ЗД получаване на со- - ^ въпроси които са за председател на 00 на
от копито 4 от Сурдулица, ^„1 Това е факт, кой- «<*•««■« СУБНОР повторно е избран Ла
ма са от Босилеград (един от Кпснп.тД*' !1о'1астоящсм от „ нове. Предприемала те Златков, а за секретар Йо««
клона и двама от ОС). община на при- меРки и активности за Велинов. Ляте Златков съШ«[*'

Цялата рационалюац.1» получаваПбО'мшТ"*“ П0*°Щ 5"рсчаване на военните кон- «""0 е избран и за дела*» 
х 130 души фликти, за раздробяването на 0кР5*ния отбор на СУБНОР 

Югославия, винаги давала

В Центъра за социална

почувствувах само аз, казава
Д Е във Враня.под-

М.Я.
СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО • 8 МАЙ 1"2



^„ЛНТАД. ДЪЛБА ТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ОП "БОСИЛЕГРАД” ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШЕН* БОСИЛЕГРАД

МАГАЗИНЕРИТЕ ТЪРСЯТ 
ЧАСТ ОТ ГОРИТЕ

В ПЪТНИЧЕСКИЯ 

ТРАНСПОРТ - НИЩО НОВО
Проблемите, които обре- миналата година приключи със 

меняват пътническия транспорт загуба от над 7,9 милиона дина- 
на "Автотранспорт” в Босиле- ра и без надежда същата да бъде 
град продължават и по всичко погасена в течение на настояща- 
личи, че ще продължават все до- та година. Една част от тази за- 
като в разрешаването им не се губа, както подчертават в 
заловят всички субекта: пред- предприятието, е причинена на 
приятието, Общинската ску- съобщителните линии Босиле- 
пщина в Босилеград и град-Караманца и Босилеград- 
компетентните Министерства Горна Любата, които преди една 
на Република Сърбия. Защото, година с решение на Общинска- 
предприятието нито има въз- та скупщина бяха провъзгласе- 
можност, нито сили само да се ни като явен Транспорт и където 
бори срещу тях. А при условия- поради миграцията на населе- 
та на пазарната икономика, вся- нието и високите цени на биле- 
ка дейност, без съответен тате, капацитетът се използва 
профит е осъдена на гибел.

^ШВСТО С^ЛШНОТО0/!^ЗАПОЧНАТ 
ПАРАБОТЯТ ТРИ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Флота- главно за търговия и гостил
«ИЧАРСТВО, “НАПРЕДЪК* ЗА СЕЛСКО СТО
ПАНСТВО И ИЗКУПУВАНЕ И "ПРОГРЕС- ЗА 
УСЛУЖИЛ ДЕЙНОСТ. РАБОТНИЦИТЕ НА 
■НАПРЕДЪК", КОИТО ПРЕДИ ФОРМИРАНЕ
ТО НА ’БОСИЛЕГРАД’ ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГО
ЛИНИ РАБОТЕХА В БИВШАТА ООСТ 
■НАПРЕДЪК" НЕ СА СЪГЛАСНИ С ДЕЛБАТА 
И ТЪРСЯТ ЗАЩИТА

И против волята на работниците, и всички 
структури в колектива Общественото предприя
тие "Босилеград” в Босилеград все още съществу
ва! По-точно казано, все още не е подписан договор 
за регулиране на взаимните отношения от делбата 
На имуществото, а следователно на това и новите 
предприятия не са

И "Автотранспорт* 
Босилеград, съгласно 
решението на министерство
то на транспорта и най-ново
то увеличение цената на 
нефта и нефтни деривати, 
увеличи цената на своите 
услуги с 40 на сто. Сега път
ният билет от Босилеград до 
Каращият възлиза на 670, 
да Бистър . 430, да Горна 
ЛюбаТа - 400, до Долна Люба
та 350, а до две Реки - 300 ди
нара. До Ниш билет струва 
1750,'да Врана 1390,Мо

едвам с 25 на сто. Въпреки това Скопие - 2000, а до Белград- 
Изхождайки от този Общинската скупщина все още 3350 динара, 

факт, неотдавна по инициатива не ис*а Да компенсира загубата,
на автотранспортното пред- а Д°РИ от средата на март тази пътническия транспорт и това 
приятие в Босилеград се прове- година анулира предходното си не само в Босилеград, но и в 
доха разговори, в които решение, този вид транспорт да другите общини, които са отда- 
участвуваха представители на бъДе от явен характер. Сега, как- лечени от железопътен превоз 
Общинската скупщина и пред- т0 казват в "Автотранспорт”, не трябва да получи по-голяма 
ставители на стопанската кама- им остава нищо друго, освен да грижа от републиканските су- 
ра на Република Сърбия, начело премахнат тези съобщителни бекти, както при обезпечаване на 
с Лиляна Пейович, професиона- връзки, което ще има твърде не- финансови средства, така и кре- 
лен сътрудник в областта на благоприятни последици за на- дити при по-благоприятни усло- 
транспорта при министерството селението от тези райони. Вия от другите.

С редица проблеми се Взимайки участие в раз-
В разговора, директорът среща и пътническият тран- говорите, Лиляна Пейович,' 

на "Автотранспорт” Босилеград спорт от междуградско между другото подчерта, че е 
Ивайло Станчев най-напред в значение, които също така не- съгласна с изискванията и по- 
къси черти изнесе условията, благоприятно се отразяват вър- требите на "Автотранспорт” в 
при които работи предприятие- ХУ дейността на предприятието. Босилеград 
то и проблемите, с които се сре- Между тях на първо място са
ща, като при това отделен високите услуги, които "Авто- упълномощена, нито пък може 
акцент сложи върху лошата транспорт Босилеград, запла- да даде каквито и да е обещания, 
пътна мержа, миграцията на на- ща на Другите автотг тпортни

работниците, които работеха в администрацията, 
^.«лгне обаче от основното становище започваха да 
се отказват едно число членове на работната група 
и на работническия съвет. По точно казано, съгла
сието новите предпркяти|я да бъдат наследници на 
бившите ООСТ-предприятието за търговия и го- 
стилннчарсгво да наследи имуществото на 
бившата ООСТ ”Слога”, "Напредък” за селско 
стопанство и изкупуване на бившата ООСТ "На
предък” а третото предприятие /сетне бе пре- 
дложено да се нарече "Прогрес” понеже в града 
съществува услужно предприятие "Услуга”/ да на
следи имуществото на бившата ООСТ, "Услуга - 
предизвиква разногласие!

Работническият съвет през миналата сед
мица прие решение за разделяне на имуществото.

мнението на работниците на някогашния 
ООСТ "Напредък” това решение се е "отдалечило” 
от основното становище на всички заети в пред
приятието: новите предприятия да вземат кмущ- 
ството н работниците на някогашните ООСТ. В 
Решението на работническия съвет за разделител
ния баланс и в Договора за регулиране на 
те отношения, произтичащи от делбата на пример 
се казва че част от горите и изкупвателните пун
ктове, които бяха собственост на ООСТ "Напре
дък” да станат собственост на "Слога”. 
Работниците на "Напредък” негодуваха, събираха 
сг н търсеха да се спазва становището от общото 
събрание, казват, че нямат нищо против и "Слога” 
да има гори и нзкупувателнн пунктове и да се за
нимава с изкупуване на добитък, но това може да 
прави след като открие свои пунктове.

Как и кога ще се приеме разделителния ба
ланс засега не е известна Работниците на "Напре
дък” търсят помощ и подкрепа от повечето 
субекти. Покрай отправеното възражение до работ
ническия съвет с ново настанал ото положение са 
осведомили председателя на ОС и Общинския син
дикален съвет в Босилеград.

зарегистрирани. Как и защо на- взанм настанаха трудности н защо не се реализира стано
вището на работниците, които през средата на март 
тази година потърсиха на общо събрание предприя
тието да се разформира, т.е. раздели иа три нови 
предприятия?

На общото събрание работниците потърси
ха предприятието да се раздели така както се и 
формира преди четири години: бившите основни 
организации "Слога”, "Напредък” и "Услуга” да 
станат нови предприятия, а следователно на това в 
делбата новите предприятия Да вземат имущество
то на бившите ООСТ. Сетне такова решение прие- за транспорт.
формираха делова група, която ие е имала големи 
проблеми. В работната група в начало считаха, че 
трудности ияма да има понеже имуществото на 
бившите ООСТ, а сега нови предприятие, не ще се 
разделя. Имаще известни трудности с разделяне иа 
новосъздаденото имущество и с разпределението на В.Б. и те имат свое 

оправдание, обаче тя нито е

КОМУНАЛНО-БИТОВАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В1992 ГОДИНА освен да посредничи за нови 
селението, нередовното снабдя- предприятия - така ь^^лчените разговори с тези, в чиято компе- 
ване с нефт и други нефтни автограни услуги. Те, както бе тенция е това - министъра на 
деривати, както и редица други подчертано, годишно на пред- транспорта и министъра на фи- 
проблеми, които по една или приятието от Босилеград отна- нансиите. Договорено бе новите 
друга причина неблагоприятно сят п0 ВДИН нов Рейс. разговори да се проведат в Бел
ее отразяват върху общите ре- Изхождайки от всичко град през първата половина на
зултати на предприятието. По- това, в разговора беше оценено, този месец, а дотогава всичко 
ради това предприятието че не само местният, но въобще ще остане както и досега. МА

РАБОТА ПРИ СТРОГИ 
ДОГОВОРИ

строителни площи, означаване на улиците: "29 ноември' 
на пешеходни пътеки, прокарва- *Груински път" "Иво Лола Ри- 
не на улици, уреждане иа пар- бар", както и площадката пред 
кинг- площи, поддържане на сградата на обществената аптека, 
чистотата в града, както и под 
държането на улично осветле- дина Общинският бюджетен 
ние)
изключително със средства на пътища ще финансира една 
този фонд, а някои ще финанси нает от разширяването на водо- 
ра съвместно с други общи и проводната и канализационна 
ски субекти За целта фондът е мрежа. За целта са запланувани 
запланувал над 12,5 милиона над 1,8 милиона динара, 
динара, които ще бъдат обез
печени от няколко източници, фонд за строителни площи и 
преди всичко от различни пътища казват, че средствата 
общински облагания и такси

В течение на годината сно утвърдената от страна на 
от средствата на Общинския Общинската скупщина програ- 
бюджетен фонд ше бъдат изра- ма и обезпечаване на средства- 
зходвани над 3,1 милионадина- та, с които участвуват местните 
оа за разширяване на местни и общност При това предвари- 
некатегорнзирани пътища, 987 телно ще бъдат сключени стро- 
500 динара за изграждане на ги договори между всички 
няколко мостчета, IV 500 дина- финансиери и изпълнителя на 
па за изготвяне на техническа работата, понеже досегашната 
документация за разширяване практика потвърждава, че някои 
на водопроводната мрежа в от финансиеритс закъсняват, 
Райчиловци, Раднчевци и някои или пък изобщо нс изпълняват 
квартали на Босилеград и над своите задължения 
1,3 милиона динара за уреждане

За разрешаване на кому
нално-битовите проблеми в че- 

общности' 
Босилеградска община, покрай 
другите субекти, една част от 
нужните средства се обез- 

Общинския

ТЕЗИ ДНИ В КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА”

ПРИЕМАНЕ И ОТПУСКАНЕ 
НА РАБОТНИЦИ

Встнитс

И през настоящата го-

се финансират фонд за строителни площи ищеотпечават
бюджетен фонд за уреждане на 
строителни площи и местни и 
некатегоризираии пътища. Та
ка например, само през минала
та година за различни видове 
комунално-битови активности, 
този фонд е обезпечил над 2,8 
милиона динара. От тях най- 
много (над 1,48 милиона дина
ра) са изразходвани за 
разширяване и почистване на 
местни и некатегорнзирани пъ
тища, след това за изграждане 
на мостове - 340 793 динара и 
252 хиляди динара за уреждане 
и подготвяне за асфалтиране на 
няколко улици в града.

И през настоящата го
дина, според плана, този фонд 
ще обезпечи значителни сред
ства за разрешаване на повече 
комунално-битови проблеми 
Някои от тях (уреждане на

След доста дълго вре- караха заедно без прекъсва- тези дни от България се 
ме димитровградската кон- не. Почивката е обусловена внасятконци и филц. 
фекция "Свобода” тези дни от факта, че сегашното по- 
ще започне да приема нови литическо положение у сеца е реализирано произ- 
работници. Както ни осве- нас създава допълнителни водство на чуждестранния 
доми генералният дирек- трудности в работата на пазар на стойност над 950 
тор на конфекцията Арсен конфекцията, макар че съ- хиляди долара. За купу- 
Тодоров, предстои прием щата има обезпечена рабо- вачите в Съединените аме- 
на свършили текстилна на- та до края на годината, рикански 
сока трета и четвърта сте- Така не могат на време да изнесени 77 хиляди блейзе- 
пен за работа в така бъдат доставени съответ- ра, а в България и Русия по 
наречения нов цех, а това е ните материали и прибор три хиляди якета, манта и 
цеха за производство на ле- за производство на догово- костюми. Това са така на- 
ка конфекция, който се на- рени произведения за из- речените ЛОН и полу-ЛОН, 
мира отатък Нишава. Ведно нос. Материалите и сделки

През първите три ме-

В Общинския бюджетен

щати са
ще бъдат изразходвани съгла-

МЯ

водни трасето. Макар че в плановете беше и 
асфалтиране, узнаваме че тази година пътя ще 
бъде само насипан с чакъл и подготвен за на
стилка, а кога ще приетите асфалтът не е изве
стна Все пак и това е напредък в сравнение със 

състояние на пътя Работите се про-

НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ

ПЪТ ЗА ИЗАТОВЦИ
с приемането на нови пред- прибора обезпечава чужде- 
стои и отпускане на опре- страният 
делен брой работници от началото на великденските 
конфекцията. Става дума за празници от предвидените 
тези, които години наред три камиона с материал е 
не изпълняват нито мини- пристигнал

д гажиране на чужд капитал 
А за обезпечаване на произ

водството.
купувач.След изграждането на пътя от Димитров- 

град по-точно от Моинци до Долни Криводол 
селата Изатовци, Каменица, Сенокос и Брайков- 
ци останаха някак си откъснати. Причината е в 
това, че пътят о т Долни Криводол до Иза товци и 
чо-нататък към Славния е в изкючително лошо 
състояние, така че движението на рейсовете е 
почти невъзможна Те затова и не идват до Иза- 
товци нито откъм Пирот, нито откъм Димитров
град

сегашното
веждат с булдозера на бившия фонд за штища 
от Димитровград

Ведно с работите на пътя от Долни Кри
водол до Изатовци започнаха и окончателните 
работи за асфалтиране на пътя през Козарица, 
който вече дълго време е разширен и насипан с 
чакъл Срокът за завършване няколко пъти е по
местван а и този път ще бъде сложен асфалт са
мо на участъка от върха иа Козарица към 

Тези дни започна разширяване и нивела- Радейна. Кога асфалт ще бъде сложен и към Ди-
пия на споменатата част от регионалния ггът на митровград засега не е известно, както и това ко-
участъка от Долни Криводол до Изатовци Тъй га щС бъде поправена улица "Мота Пияде, 
като на няколко места има вода около гп>тд ще която всъщност е част от този път в самия град 
бъдат поставени съответни гърби за да се от- А Т.

С отделяне на Маке-един.само
малката норма. С други ду- Имайки предвид посочени- ДОния от Югославия, и 
ми казано в "Свобода”, са те трудности, "Свобода” е "Свобода”, така да се каже, 
решили да се разплатят с принудена все по-често да прекъсна поради обектив- 
безделнициуе, които доста търси възпроизводствен ни причини, работата с та- 
дълго врем$ живеят на гър- материал от чужбина. От зи бивша югославска 
ба на добрите работници. друга страна и инфлацията република. Тъй като "Сво- 

■т Димитровградските е такава, че споменатите бода” имаше свои магазини 
конфекцир1|арй от 24 април материали и прибори са в няколко македонски гра- 
до 4 май бяха на принуди- много по-евтини на чужде- Д0ВС) то същите са отстъпс- 
телна почквка,'така че ве- страним пазар отколкото на „и 1Ш македонски фирми 
ликденски7е и домашния. Така от Чешко- заедно със заетиге.
първомайски празници ирс- оловакия сс внася хастар, а А.Т.

СТРАНИЦА Б
БРАТСТВО • 8 МАЙ 1982



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОГАНИЦА • БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

СЛЕД ТЕЛЕВИЗИЯ И 
РАДИО ЦАРИБРОДПРИТИСНАТА С РЕДИЦА 

ПРОБЛЕМИ Вече пети месец Димитромрад има локална телеаиша 
- нещо което иамат и много но-големи (радоле. За Първомай
ските прашили бет затегнати ленти, коктейли и банкет, «, 
почна да работи и Радио Цариброд Наистина, програмата е 
експериментална и иай-голима част заема музика, ио а най- 
скоро креме програмата ще се изльчаа а определено крем е. 
Тока ще стане след като, както и в телекизикта, се напрали ре- 
даклия и програмна схема.

Може би реда иа пепита е грабвало да бъде обратен, 
ио обективните причини са обусловили телевизията да за
почне по-раио, тъй като нашите "традиционни” субективни 
причини ие позволиха радио станция да ее набави още преди 
десетина години, когато и част от средствата са били обез- 

от централната радио и телевизия. Но тояа асе лак е 
минало. Радио Цариброд ще попълни значително празнината 
в информирането на гражданите иа Димитровград, когато 
става дума за бърза информация от локално значение, какви- 
то са всекидневните съобщения от които непосредствено за
виси всекидневието ив хората, а сигурно ще бъдат 
предупредени дезинформациите когато, например се случи 
водата да бъде замътеиа или има аварии иа водопровода, 
електрическата мрежа-Освеи собствена програма, Радио Ца
риброд ще пренася и програмите иа останалите радио стан
ции в Сърбия, преди всичко иа Радио Белград, а има 
възможност посредством сателитската телевизия, да приема 
и към тридесет други. За сега с вълните иа Радио Цариброд се 
покрива пространството от Гоиидол до границата

среща нашата местна общност 
с електрификацията на махала 
"Мстсжсвци”. Стълбове ся обез
печени отдявня, обаче кой да ги 
побие, когато няма дсто се каз
ва трудоспособни хора И .-ух 
очакваме помощ от Обищната, 
преди всичко от трудовата еди
ница на Електроразпределител
ното • добави Димитров.

Накрая да кажем, че се
ло Доганица е едно от някога 
средно, а сега вече малките села 
а общината. Има около 50 дома
кинства с 80 жители- Заема 
площ от пад 980 квадратни хек
тара и се намира на 1470 метра 
надморска височина Главен по
минък на хората с животновъд
ството, но и то рязко от година 
на година намалява, което също 
така е отражение иа миграция
та на младите.

1680 динара лично участно на 
местната общност. За тази пък 
година смо запланували, а 
Общинската скупщина с прие
ла нашия план, да прочистим и 
разширим пътя от "Горна маха
ла” /село Назърина/ до махала 
"Мстсжсвци” през "Ридарци" 
на дължина от около 4,5 кило
метра. За тази активност са 
нужни около 420 000 динара, от 
които ние в местната общност 
трябва да обезпечим 84 000 ди
нара. Лично мисля, чс ние тези 
средства не можем да съберем. 
Защото тези които смс остана
ли тук едвам свързваме двата 
края. Зя този села какаото е и 
нашето и Общинската скупщи
на, би трябвало да има друг, 
"аршин” при критериите за 
обезпечаване на средствата.

Друг проблем, с който се

Неотдина при носещо- селото ни е едно от редките се- 
- ' ял ивчшии* Кп ла а общината в което нима ма*

■ат. с нс:
местната общност в Доганица, ®УЛИИ сме прииудени да идваме 
Евстрятм Димитров. При това тук в соло Назърннн, илинък в 
Димитров ии запозна със запла- ДУК*Т |1ЛИ Радоаннца /Тьрго- 
нувашпе активности на твзн »«шкв община/. Пътят е пък 
местна общност през настояща- "*Д проблемите. Може
та година. 5,1 ,Ш11СТ0 сел0 с единственото

П-ММ всичко искам ла бсз път- Наистина с години на
кажа, ред предприемаме мерки, този
от^планинскитс села » Босилс- иРовлсм да Р«РП,|ИМ> об»чс "« 
градска община с неразрешени ^'тадиГнядак у“да-

- - -ро—:
та младите и трудоспособни Р“Ш"РИ„М "ът" към м***™ 
хор. отвлича в траповете, а тук "* °т »коГ
останахме само хора в напред- 1(|в® метра, но това не с доста 
нала възраст. Това е и една от тъчно. За целта изразходваме 
най-големите причини за бавно- •«“»• *4М1 «""‘Р*-от К0,П2,40 
т: въобще (неразрешими св от срсдстват» от местното са
на проблемите). Ето например, мооблагане, 3780 динара от 

фонда за комунална дейност и

печени

то или
М.Я.

партия Нашите проблеми тряб
ва ла бъдат и техни - подчерта 
р.астрати Димитров от село До- 
гапица.

А.Т.ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА НАЗЪРИНА ЯРЕШНИК И ДОГАНИЦА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗ СТОКИ ОТ ПЪРВА 
НЕОБХОДИМОСТ

НАШЕНЦИ
Магазинът в село Назъ- 

рипа обслужва и населението 
от се/ао Доганица и чо-голяма 
част на село Ярешник и една

оръдия, сол, червен пипер, са- ла. Обаче с малко по-умна поли- част на село Дукат и Църнощи-
пун, и други стоки за под- тика и разбирателство //А Затова- и компетентните
държане на хигиената, магазините им могат даАъдаг трябва да водят По-голяма смет- 
царевица, трици... Магазинерка- по-заредени По този в ъпрос не ка за зареждането му.
та Винка Милкова ни уведоми, трябва да Юрлчятшпияските 

субекти и Социалистическата

ОЩЕ НЕЩО ЗА АНАНИ
ХРИСТОВ,
НАЙ-СТАРИЯТ УЧИТЕЛ 

ОТБОСИЛЕГРАДСКО

Неотдавна посетихме се
ло Назърица в Босилеградска 
община. Пред селския магазин 
се бяха насъбрали повече хора МЯи разговарят за едно за друга 
Разбира се, най-много за техни- че последен пъ т стоки и докара

ли през средата на февруари и 
това брашно, което продала 
още от камиона. Оттогава на-

те проблеми Нали е пролет, а
през пролетта, както се знае, за
почва кърската работа. Не изо
стават и разговори 
обществено-политическата об

БОСИЛЕГРАДза сам няколко пъти търсела,

В МАГАЗИНИТЕ НЯМА 
БРАШНО, ЗАХАР, ОЛИО...

обаче нищо от това Сега и пъ
тят до магазина е проходим, но 
и от това няма никаква полза 

В разговора ни се наме
си и Стоян Станчев, тридесет- 

младеж от село

становка, за състоянието в кри
зисните краища, за идването на
умиротворителните сили, за га
лопиращата инфлация и други 
въпроси от ежедневния живот.

- От всичко това най-зле годишен 
е - както подчерта Борис Васев - Назърица 
че ние тук сме забравени от 
всички Ето, вижте магазина ни, 
е почти празен Магазинерката

През последните три-четири седмици в Босилеградска 
община се чувствува липса на брашно, захар и олио. Една от 
причините защо тези хранително-вкусови стоки не се нами
рат в магазините на тукашните обществени и частни пред
приятия и работилници е не само, че производителите 
нерадушно ги отпускат от складовете си по цените, които 
определи Правителството, но и поради факта, че търсят за 
тях веднага да се заплати. Досегнашното обществено пред
приятие "Боселеград”, което в общината има около 50 магази- 

и повечето частни предприятия и работници нямат 
по-големи средства за обезпечаване на тези стоки. Поне в по- 
големи количества.

Мисля, че е недопустимо 
в сегашните у еловия магазинът 

дохажда и седи тук, без да вземе ни да бъде толкова празен Про- 
някой динар. А ние сме остана- сто казано за кутия цигари

напреднала въ- трябва да отиваме до първия ни
зраст и нямаме нито сили, нито 013 °еден магазин, а това е в село 
възможност да отидем настра- Бистър или село Дукат. Какво 
на и да си купим поне захар и 
цигари Какво ли мислят тези 
от Босилеград? Това до тази го- къщи Два-три часа ходене, на- 
дина не е било. ли това е Денгуба, а кърската

работа е на прага. С такава по
литика никак не може да се спре 

Влизаме в магазина, миграцията на младите Ето и 
Наистина рафтовете са празни, аз вече възнамерявам да търся 
В един ъгъл само няколко някой друг изход 
шишета с ракия, но и тя въпре
ки висока та цена е при края Ня- на 
ма брашно, .захар, олио,

ли селяни в

ни
това значи за нас, които сме 
останали по един или двама в

До преди няколко дни само в едно число частни мага
зини от време на време можеше да се набави захар. Цената му 
беше 5 до 6 динара за колограм. В едно число чаени магазини 
килограм брашно тип 500 струваше 200 динара. Бе* оглед ви
соката цена тези стоки веднага се продаваха. Олио обаче ня
маше в нито един магазин.

-Засега липсата на тези основни
|

хранително-вкусови 
стоки не предизвиква особено недоволствие всред население
то в селата - хлебопекарниците в обществения и частния сек
тор редовно снабдяват босилсградчани - понеже все имат от 
запасите. Под въпрос е обаче колко ще могат да издържат с 
тях ако липсата на тези стоки продължи.

«« - Знаем положението и
предприятието "Босиле

град", което има магазин не са- 
бомбони и други сладкиши, пи- мо в това, но почти във всички 
гари, няма никакви земеделски планински и по- отдалечени се-

В.Б.
Ананилристов като млад учител в Църнощица

На 8 юни 1990 година в "Братство” писахме за нашия 
А”анн хРНСтов, учител-пенсионер л край Шабац. Тази година той ще отбележи своите

™“б.Г„“с.6о5,,^ДИК" °™,КТ0 - Л""°л"ст " 25
•ге ^ ХРНСТ0* ДИМ « радва н гордее с многобройни-
то от СеГ* ^03нн* " * "ялредняля възраст хора кок-.ужбкн. се обаждат на своя учител в му 
во да се гаол^?,1!^ 6л»гоп»*'ааниа. Ана,,и Христов нма с как- 
таДо н ооДТизиД7Ч1ГгеЛ м култу1*:н Д<*тел Т„й е учил деля- 
коопепатмпни 5?“ ИЗГРажданс ,,а нови училища, културни * 
девиз в Ж *ГОВ€ И давал своя принос на прогреса.' Неговият 
ка.” Да припомним ** °СТав* честността: ”Не целувам мръсна ръ- 

РОДОН е "Р*3 1903 година в махала Кошари*.

ия”от 5 лсксма,,!Лоо^М"* ст*™»т» »ъ» вестник "Глас Подрк- 
Жизнения път па Ада91 г?дмна- в нея авторът С. Мунич писа3* 
пише: "Мислил със сИЛ** Христо* в подзаглавието на статият» 
тията и снимка ма у»*0’ глав* н бягал от политиката.” Към стя- ищца. Христов, когато бил учител в родната Цър*®'

СЛЕД ЕПИДЕМИЯТА НА СВИНСКАТА ЧУМА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА но да сеНп^Т^р„Т^тТкос^^аНч0е Гс^— “То 

умрат или се убият ще бъдат заплатени на собствениците. В член 6 п 
Закона за здравната защита на животните се казва, че на собствени
прием ”^Лна^мер^емС^дравнаЩмщ^^°|^0)|ц«отните0о^ опасли
наРк“мпетентен^“или^ко едряло ^^ тюи^тет”0 "° 3аП0Вед 

По време на чумата в общината, главно от 24 януари ло

връчихме протоколи, в които назначихме теглото и от какво м ом 
рели свинете или защо са избити. До 10 к.рт те «.“‘Гш 
можност да потърсят от Министерството за садско стопанство т 
им компенсира загубите. Анастасов изтъква, че в протоколите са за 
писали един килограм живо тегло да струка 140 динара Коя 
ще им заплати Министерството и защо това не е наппооолг, ^ ^ 
нито на него, нито на други в компетентните общински спужби не^ 

вестно. Той подчертава, че се налага тези дни компетен^н 
щински служби отговор на този въпрос да потърсят от Ми стерството за селско, водно и горско стопанство Р М

в село

ЩЕТАТА НЕ Е 

КОМПЕНСИРАНА
ПРЕЗ ЯНУАРИ Т.Г. ОТ СВИНСКА ЧУМА ИЛИ В БОРБАТА 

ЗА ПОТУШАВАНЕ НА ТАЗИ ЗАРАЗИТЕЛНА БОЛЕСТ В БОСИЛЕ
ГРАДСКА ОБЩИНА УМРЯХА ИЛИ БЯХА ИЗБИТИ КЪМ 90 СВИ
НЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕТАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е 
КОМПЕНСИРАНА ДОКАТО РАЗНОСКИТЕ НА ВЪТЕРИНАРНАТА 
СТАНЦИЯ И НА УСЛУЖНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СА ЗАПЛАТЕНИ.

Свинската чума, която в Босилеградска община през януари 
т.г. получи размери на епидемия отдавна е потушена. Без оглед това 
превантивните мерки /свинете да са затворени, кучетата вързани, да 
не се върши купопродажба на свине и пр./ са все още в сила Живот
новъдите обаче все още чувствуват последиците. Не им е компенси
рана щетата, както това налага Законът за здравната защита и както 
това "обеща” на проведеното през средата на януари т.г. заседание 
в Босилеград помощник министъра за селско стопанство, горско де
ло и водно стопанство в Правителството на Сърбия Живорад Ко- 
стич.

из
Об ите

рее у па нл1нлм*ап^пРаМ С уважаемия земляк. ПостоянносеЮ*т** I уяя н милее зя своя роден кря*. Зя Църноок и околност» «•
Стоян Евтимов

ни-
В.Б.
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■ КУЛ1>РАИ СПОРТ ЗА ВСЯКА БОЛКА 

ИМА И БИЛКА /9/МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ, ГРУПА ИЗТОК

СЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
•'АСЕН БАЛКАНСКИ” - "ЯСГРЕБАЦ” /ТЕШИЦЕ/ 4:0 /2:0/

Димитровград, 3 май 1992 Подготви: Никола Стойнев Цветков

"Шр^, зрители -500 души. Времето слънчево. Голмайсто
ри: СКрумоввЗО минута от "дузпа’’; ПКостов в 32,3. Хри
стов в 53 и П-Иованович в 74 минута Жълти картончета- 
Л Та то в I АБалкански“/ и ДМаркович /"Ястребац"/ Черве 
ни картончета СДинчич/"Ястребац"/. '

Съдията с Стефанович от Ниш - добър.
БАЛКАНСКИ: М.Соколов 7, СДимитров 7, Л Таков 

6, М.Тодорович 7, НАлексов 7, ИТодоров 7, З.Христов 7 
ЦМладенов 7 !М.Стоянов!, П-Костов 7 /АСганков/, Е Ива
нов 7, П.Иованович 7.

ЯСТРЕБАЦ. БКамберович 7, СКостич 7, О.Петро- 
вич 6, Станоевич 6 /СДннич/, ДМаркович 7, Б Трайкович 6 
Д.Бранкович 6, ДДимитриевич 7, НЦенич 7, Р.Янкович 7 '

така че поражението на 
”Ястребац” можеше да бъде 
и по-високо. КОПРИВАТА расте

навсякъде из Европа и то там кьдето има на
седени места. През пролетта и лятото се съ
бират листата, цялата билка преди или 
повреме на цъфтеж, а през есента и пролетта 
се копае коренът. Всичките тези части съхнат 
на сянка и след изсъхването се нарязват на 
дребно.

ПРЕЗ МАЙ МЕСЕЦ събирай
те следните лечебни билки: листата, 
сокът и корените от брезата, овчар
ската торбичка без корен, цвятьт от 
глога, листата на горската ягода, 
търнинките-цветьт, храстовите ли
ста, къпиновите листа, листата от 
малината и цветовете, кората от 
върба, липата...

Инак в неделя, на 10 
май ”Асен Балкански" ще 
играе в Йелашница против 
"Рудар”, който в момента 
води на табелката в тази 
футболна дивизия. Ако Ди
митров градчан и 
точка или двете, получават 
шанс да застанат начело на 
табелката.

донесат
Не е необходимо да говориме 

за зелниците от копривата, така ху
баво направени от домашно брашно, 
а ше се спрем върху лечебните 
качества на копривата. Тя съдържи 
редица хранителни и лечебни еле
менти и затова влиза в състава на 
най-ценните лечебни билки. Лекува 
нечистата кърв, пикочните канали, 
т.е. възпалените пикочни канали, 
болното спиране на урината, възпа
лението на бъбреците, създаването 
на пясъка в бъбреците и каналите. 
Копривата премахва запека, спомага 
за правилната обмяна на вещества
та, премахва анемията /малокървие- 
то/ и укрепва организма, като се 
противпоставя на най-различните 
болести, преди всичко настинката и 
ревматизмът. Копривата спира кръ
вотечението, защото може да излеку
ва повръщането на кръв, кървавата

дс
Продължава имаха превъзходство във 

успешната серия на ”Асен всички елементи на футбол- 
Балкански”. В неделя, на 3 ната игра и на задоволство 
май, Димитров градчан и на- на публиката - вкараха в 
несоха високо поражение мрежата на Камберович 
на гостуващия отбор на четири гола.
”Ястребац” от Тешице.
Тешичани са солиден от
бор, обаче Димитров- и 
градчан и се оказаха 
значително по-добри. Те

ФУТБОЛ- ЮНОШИ кашлица, кръвавото пикаене и по
вишеното кръвотечение у жените по 
време на мензиса.

През пролетта, организмът за 
да се възстанови е необходимо да се 
изцежда сок от коприва и да се пие 
веднага, което снижава захарта в 
кръвта. Копривата може да се яде и 
като салата, а прави се и чай, подсла
ден с мед. Този чай в народната ме
дицина се прилага при лекуването 
на чернодробните заболявалия, 
жлъчката и слезката. Чаят от копри
вата, като се трие главата, премахва 
пръхута от косата.

ПОБЕДИЛИ 
КАТО ГОСТИ

"ЕДИНСТВО” /ПИРОТ/
- ”А. БАЛКАНСКИ” 3:8 /2:3/

Юношеският състав на 
"Асен Балкански" нанесе като 
гост високо поражение на 
"Единство" в Пирот. След тази 
победа димитровградчани 
значително поправиха своето 
място на табелката. Имат и ху
бава гол разлика от 22 дадени и 
само 3 "получени" гола.

Инак
юношески състав на "Балкан
ски" обещава много. От негови
те редици "ще пристигнат” 
играчи, които утре ще попълнят 
редиците на главния отбор, за
щото сред тях неколцина наско
ро ще оставят копачките

В събота, на 9 май, "Бал 
кански” ще играе против отбо
ра на "Драгош" от Пирот.

Трябва да отбележим 
това, че димитров

градчани пропуснаха ня
колко голови положения,

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИ НСКИТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ ГРУПА "ЮГ”

И ПРЕТЕНДЕНТИТЕ 
ЗА ПЪРВОТО 
МЯСТО НЕ 
ДОЙДОХА

днешният

Наши села БОЖИЦА ЗАПАДА...
ще бъде регистрирана със 
служебен резултат от 3:0 за до
машния отбор. Обаче сега вече 
съвсем е налице, че такава и по 
този начин организирана, тази 
футболна дивизия, занапред не 
може да просъществува. Отда
лечеността между футболните 
отбори изисква големи мате
риални средства, които футбол
ните ОТборИ НИТ0 ИМаТ, НИТО бода” 
пък могат да обезпечат. Затова 22:38/ 
на компетентните за футбола И „ Баскетболисти на ”Свобо- 
въобще за физическата култура ”
В обЩИНИТе, а може би най-мно- победа. Този път те се наложиха 
ГО за компетентните В Босиле- над отбора на "Студент П” в 
градска община, остава открит Ниш- димитро»град„я,,и пока. 
въпроса: как занапред да се ор- мха добра игра в първото полу- 
ганизират състезанията не само време, 
по футбол, но и другите спор
тни активности.

В рамките на Междуо- 
бщинска футболна дивизия Вра
ня,- група "Юг” в четвъртия 
кръг, в Босилеград трябваше да 
се’проведе дерби-среща между 
едноименните футболни отбо
ри: "Младост” от Босилеград и 
"Младост” от Александровац. 
Казваме дерби-среша, защото и 
единия и другия отбор, според 
досегашните резултати и класи
ране, имат реални шансове, да 
заседнат на върха на табелката. 
Това и хубавото слънчево време, 
а и празненствата измамиха 
множество любители на футбо
ла на игрището "Пескара” край 
Драговищица. Обаче и този път 
те бяха измамени. Гостите от 
Александровац не дойдоха, нито 
пък предварително съобщиха, за 
това. Естествено, и тази среща 
както и в първия и трети кръг

ДС

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛ
НА ДИВИЗИЯ- НИШ

ОЩЕ ЕДНА 
ПОБЕДА НА 
"СВОБОДА”
"Студент” /Ниш/ - ”Сво- 
/Димитровград/ 70:81 /

когато успиха 
осъществят висока разлика. 
Освен капитана на отбора Геров, 
много добре шца и Е.Соколов.

В третия кръг "Свобода” 
ще бъде домакин на отбора па 
"Будучност”

да

М.Я.

от Бабушница-
дс.

Село Божнца в Сурду- влива във Видна По божишкня 
лишка община е разположено синур на много места има беде
на повръхина от7788 хектара на зи от миналото : пътища, 
надморско равнище от 1080 м. чешми, "видни", Самокови, "то- 
Зсмя та в мера та на село то е рез- пила", углярницк.. Съществу- 
дслена дори на 20 600 кода- ват и три вида гробища 
стрални парцелкн Божнца се латински, турски и християн- 
намира между две изкуствени ски Има и следи от оброчища, 

Лисинската и а в центъра на селото и днес 
има черква

БОСИЛЕГРАД БРАНКОВЦИ

ОТКРИТА АДВОКАТСКА 

КАНТОРА
ИЗГОРЯ КЪЩАТА НА 

ЕЛЕНКА ЦИГАНКАТА акумулация 
Власинското езеро.

През средата на Божнца 
минава шосето Сурду лица-Вла- родни ресурси, които човекът 
сина- Босилеград

Плачевно и тревожно е леми и пространи пасища, руд- 
положението днес в Божнца ни залежи, бистри потоци, гори 
Най-голямото и най-старо се- за "произвеждане" на кюмур 
лище в този край замира Ияко- конто бил необходими за "внд- 
га в Божнца се отглеждали над ните". Последните обаче и до 
8000 овце Мнозина стопани от- днес не са изучени по-пълна 
глеждали и по 20-30 говеда 
Днес стадата по големите вла- условия за производство на 
сински пасища ги няма... Хора- здрава храна, - за отглеждане на 
та са се отселиди по голимнте овце, говеда и коне; за развитие 

на пчеларството, за производ
ство на картофи и др. селско- 

произведения

Божнца разполага с при-па къщат* на Еленка ЦиганкатаРайна Занкова от Босилеград 
Улица Георги Димитров - 12 в този град откри адвокатска 
кантора, с което се създават възможности граждани ого тц 
на-га за адвокатски услуги да не отиват във нъ' гр с м жостт а. 
рядко граждани от тази община досега за този вид уотугн 
отиваха в други места и бяха изложени на ненужеии разходи.

Занкова, ковто юридически факултет и правосъдсн из
пит завърши, т.е. издържа в Белтрад/през 1986, т.е. 199 ^годи
на/ и ковто е всред най-младите адвокати и републиката - 
адвокатегана пред три месещ. - казва, че за услугите наплаша 
далече по-низко от ценоразписа за адвокатските >'слУ™вр 
публиката Реших, казва ти, да намаля цените понеже имам 
предвид относително низкото жизнено равнище 
нието в общината Първата жена, която в Босилеград зано ша 

занимава с адвокатура казва и следното: - Хубаво и 
истината. Затова на

На 24 април т.г. изгоря 
край реката. Хората казват :”Къде с п.нко, там сс кнне”.

В гази къща отколе живеше дядо Йосс Стойчев, с жс- 
Лозеиа. Йосе беше ковач. Жена му Лозена му иома-

тук в нимало то използвал Го

ил си
гаше в занаята - духаше с меховете^ заедно нравеха кюмур. 
Пред ковачницата винаги чакаха селяни наред да им Йосе 
поправи ралник, брадва, мотика и друго.

Единственият им син Йоне бе добро момче. Завърши 
навремето подофицерско училщс, работоше в Крагуевац и 
гам сс пенсионира. Той помота на сестра си Еленка да напра
ви скромна къщичка. За съжаление, той с вече покоен.

Еленка е пострадала в огъня и сс намира в болницата 
на лекуване. Сега е ред да сс помогне иа Еленка Кой освен 
сьселяните й ог Бранковци пръв да се притече. Вероятно и 
общината чрез фонда за социални грижи Черненият кръст 
ще даде парчина нопощ. От своя сгряна, аз ще подаря ист 
греди от собствената си кория, а ще дам и нари от скромната 
си пенсия да сс построи къща за нещастното семейство и 
Бранковци.

Божнца днес има добри

градски центрове
Селото някога се на

ричало" ЗЛАТНА БОЖИЦА". стопански
Една местност носи название и Въпрос е как тези възможности 
днес "Златарчица", а същото час по-скоро да започнат да се 
название носи и по ток кой те сс използва т.

да се
честно е да се бориш за правдииата и

веднаг а казвам дали едно дело на пример могаг 
не. Считам, че това е по-добре от-

клиентите си
да докажат пред съда или 
колкото хората да се излагат на разноски. Стоян ЕвтимовСгоям Евтимов - Браиковоки

В.Б.
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ХУМОР • САТИРА ♦ ШМШ
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН Аз мога д« живо* без необходимото. Но без излишното ие 

| бих могъл дв преживея.

Колко бавно ставаме възретии и колко бързо остаряваме) 
От руски: Ст.М

РАЗМИСЛИ ЗА ЛЯТОТОПБРИ11А ИЛИЕВ

НЕИЕЗА
МАЧКУ
ГОВЕДЖА

ГЛАВА

УЛЦИНСКИ пясъци
Със синьо море, със уиски 
и блясъци
се славят на планетата 
"Улцинските пясъци”.
И тук идва целият свят да летува, 
да се пече на слънце и да учи 
да плува.
Чужденци с пари, с пури 
и с акции
вечер гледат във кръчмите атракции. 
Играят им нашите моми ръченица 
и песни им пеят нашите дечица.
И всичките хора известни 
и знатни
ги превръща морето във мумии 
златни.

Еве пукну се пролет, цъвнуше дърве- 
тия, зазелени се гората, па Цариброд изгле
да кока си га окупал у убавило. Идем я тека 
ногу пред ногу, нещо ми мило около сърце
то. Видим оди Строшену чешму се задал 
сват Гога, и он се одзърта нещо, и реко си че 
си пооратимо за това убавило, може и на 
чашку да свърнемо у Гациното, че се подсе- 
тимо на младете године. На нас нищо не йе 
остало вечимка, него да си се сечамо кво йе 
било и кико йе било.

Наближи сват Гога, гледам га смъркал 
се ко пред сприю.

- Здрасти свате, - кажем му я - кво си се 
начумерил на това убаво време?

- Здраспи Манчо - процеди кроз зуби 
он - пущи ме не йе за орату...

- Море свате, све йе за орату, съга ба
рем може да лайеш за све и свакога и никой 
ти нищо и е може...

- Истина йе дека никой никому нищо 
не може! - вати се он за туя мою дум у: - Ако 
не кой некому можеше нешо - немаше тека да 
буде!

Стефан Манасиев

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЯДАНО ПОМОГНЕ 
ЗАКОНЪТ... На функционерите от нашите общини хич 

не им пука, че изданията на ”Братство" не могат 
да се печатат. Защо пък и да ги е грижа, когато в 
последно време /за разлика от преди/ техните фо
тографии все по-рядко се поместват във вестника. 

* * *
Както узнаваме училищният надзирател, 

Пене Димитров, от Босилеград не се придържа 
към онази: "Бъди с таз - дето е на власт" и човека 
си има големи проблеми. Още повече ако се знае, 
че синът на един босилеградски СПС-овец вече 
дълго време "мярка" мястото на Димитров...

* * *
Ако така продължи в близко бъдеще ще 

трябва да търсим позволение за разпространява
не изданията на "Братство", както впрочем и за 
други вестници и списания на чужди езици, за- 
щото българският език стана "чужд" за мнозина 
нашенци!?

Неотдавна в Общинския съд в Димитровград се гледало де
ло между двама несговорни братя от Белещ, доселили се от едно бу- 
релско село. Единият от тях не давал на другия да минава през 
неговия плац, а друг проход последният до къщата си - нямал.

По едно време съпругата на единия от братята почнала да 
шушне нещо на мъжа си.

- Г-н съдия, тя му говори да хвърли "маджии” - веднага про
тестирал другия Зная обаче и съдържанието й: 3 до 6 орехи, 
катанец, плюс 1 кг домати”„Ако от това "съдържание” *“■ 
пръсне тук - той ще спечели делото, говорел ядосано той.

- Ако Законът не помогне - "маджията” сигурно не ще - от
върнал съдията и продължил да разглежда делото.

- Де свате, кво заобикаляш, кажи кво те
мучи?

- Много работе ме муче, ама най-вече 
тая с улицете. Айде с мене, па че видиш.

Обърну се он надзад и пойдо покрай 
канал ат за Строшену чешму. Улицата пълна 
с дупЬе, изри йена, тука-там остало по 
парченце асвалт колко да се знайе дека и тая 
улица йе била асвалтирана. Зададу се кола, 
прискърцайу кочнице, дигне се турлище, па 
ко из мъглу шоверйете споминяйу маЬу на 
оногова що р ас копал улиците и тека раско- 
пане еве че годиняшу.

А айде са да идемо малко по путат из 
Козар и цу да се поразодимо, да видиш и там 
кво йу чудо напрайено оди путат. Ужким че 
се напрайи, а йедън бог знайе кига. Раскопа
на йе улицата поли старачкият дом, йоще 
йедна куде църквуту... Мене не ме йе толкова 
яд, що !)и раскопаше - до кига се не раскопа- 
йу - нема да се налрайе. Ама орат и се дека 
тия що праи улицете, ватил мъглу и си 
отишъл за Ниш, а на общинуту натоварил 
борч оди не колко десетина иляди стар е ми- 
лиярде... Кига раскопаното че се напоаи йе
дън бог знайе.

, плюс 
малко се

МА.

МИСЛИ
* * * *

Това се казва прогрес! По времето на 
литаризма изданията на "Братство" излизаха 
най-редовно. А сега по времето на "демокрация
та" изглежда ще спрат с печатането...

* * *

Пари на заем трябва да се взимат само от песимистите. Те- 
предварително знаят, че няма да ги върнат.

* •
Нетактично е да се носят в редакциите ръкописи, лишени

тота-

от недостъци.

Детското списание "Другарче", през фе
вруари т.г. трябваше да чествува 30 
излизането на първия му брой. Какъв по- хубав 
юбилей от това. Тъкмо през фъвруари /не дай 
боже!/ изглежда и престана да се печата!? 
Впрочем от т.н. "двуезично обучение" 

не разбират да четат български

Най-после съвестта му заговори. На непознат за него език. години от

ангел започнат лаВреМеН* * ИМ1Л° м*гаРета’ които "Ри срещата с - Бе-е, народът йе убаво рекъл: "Не йе 
за мачку говеджа глава”. И ти знайеш при- 
казнуту кико жабата се напиняла да стане 
вол, ама оди това напинян>е се пукла. Изгле
да и тия оди фондът су сакади да стану оди

-----жабе - волове Я да не попуйем, ама свак до
макин у наш край знайе да се простира кол
ко му йецъргата...

- Айде и това да простим - распали се 
сват Гога - ама кажи ми кико да не се ядосу- 
йем кига четим у весникат кико све йе напра
йено, па и тия пут що идемо по нега!

- Море свате, я зарежи весникат - нали 
знайеш дека по весниците сваща се пише, я 
да идемо нийе до Гациното, да поседимо ки
ко стари човеци и да испийемо по кавенце!

- Ако си каил, може малко да идемо и 
на друга места да видиш на кикво личи. Ца
риброд!

мнозинавече и език... 
Т.Петров

М. ПЕТРОВ

Щ ШШдфМШ? ТЬРГОВИЯТА-ДНБС
селмо пет сян А
ИМВТРАш _ ^ ои слошн 

ЗЯ/гРЪПЮЧ ЧН
дирии/сл/

I

ЗЛ- У\
- Бре, свате, оточка ми беше тека мило 

оди убавият дън, а ти си решил да га зацьр- 
ниш...

Па вати сват Гогу под мишку и га по- 
влеко къмто Гациното да му поразбийем ядо
вете с некойу рекийцу!

Манча
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