
ПОКАНАьттстйо Редакцията на вестник "Братство” кани поли- 
тическите партии и техните кандидати, както и незави
симите кандидати да изпращат изборните си програми и 
платформи. Редакцията поема задължението да ги пу
бликува /изцяло или най-важните становища и пре
дложения, което ще зависи от 'обема 
възможностите на вестника/, за да създаде на граждани
те възможност да избират въз основа на необходимите 
информации.

им и от

Уведомяваме общинските организации 
тическите партии, независимите кандидати и други 
заинтересовани субекти в Димитровградска и Босиле- 
градска общини, че редакциите на "Братство”, емисията 
на Радио-Ниш за българската народност и ТВ- журнала 
ще организират "кръгли маси” в Димитровград и Боси- | 
леград на тема "Изборите за съюзния парламент и орга- Ц 

самоуправление”. Точна информация И 
за датата на "кръглите маси” ще бъде излъчена по Ра- Ш 
дио-Ниш - предаване за българската народност.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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на поли-

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА ните на местното

ПОСЛЕДОВАТЕЛ
НОСТ В

НЕПОСЛЕДОВА
ТЕЛНОСТИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС
ОТ РЕЧТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В БРЮКСЕЛ

ЗА РАЗГОВОР 

МЕЖДУ ПАРТИИТЕ 

ПО ВЪПРОСА ЗА 

ИЗБОРИТЕ

СЪС СРЮ ПО-ЛЕСНО 

ЩЕ СЕ
ИЗЛЕЗЕ ОТ КРИЗАТА

В Хелзинки и Брюксел тези дни югославските про
стори отново бяха в центъра на вниманието. Този 
главна тема бе положението в Босна и Херцеговина. Евро
пейската общност в Брюксел и Кризисният комитет на 
КЕБС в Хелзинки търсеха решения как да се спрат кръво
пролитията и огромните разорения в градовете и селата в 
централната република на бивша Югославия. И този път, 
както и повече пъти досега, бяха приети съответни декла
рации. Но и този път мощната Европейска общност 
начело с Германия, на която изцяло се приобщиха и Съе
динените американски щати, само на пръв поглед търсеха 
решения за положението в Босна и Херцеговина, а фак
тически воюваха срещу Сърбия, Югославската народна 
армия и Съюзна република Югославия.

И в Брюксел, и в Хелзинки Европейската общност 
и Съединените американски щати бяха категорични - 
главният виновник за събитията в БиХ, както и по-рано в 
Словения и Хърватско, са властите в Белград и Югослав
ската народна армия, която те контролират. И понеже 

• тежките престъпления трябва да бъдат наказани остро, 
към Белград се насочи лавина от най-различни поли
тически и икономически санкции, чиито цели са пълна по
литическа и икономическа изолация от европейската и 
световната общност.

Държавната общност, наречена авноювска Юго
славия, окончателно изживя своя живот. Разпадна се в по

път

На 5 май в Брюксел се състоя още едно заседание на Конфе
ренцията за Югославия, на която участвуваха председателите на 
югославските републики с изключение на Алия Изетбегович. Пред
седателят на Конференцията лорд Карингтьн води разговори с ли
дерите на югославските републики. В едно изявление за 
югославския проблем Карингтьн скептично каза: ”Ако желаят да 
се бият, вместо да преговарят, и да печатат пари, вместо да обновя
ват стопанството, ние не можем да им помогнем”. Тези думи най- 
добре говорят за проблемите, възникнали в решаването на 
югославската криза.

Главният отбор на Со
циалистическата партия на 
Сърбия на заседание в понедел
ник е обсъдил актуалните въ
проси във връзка с изборите за 
представители в Съюзната ску
пщина на Съюзна република 
Югославия На заседанието е 
взето решение за участие на 
Социалистическата партия на 
Сърбия в изборите за предста
вители в Съюз най скупщина и 
са приети документи, с които се 
урежда участието на СПС в те
зи избори Също така на засе
данието е утвърдена Изборна 
програма на Социалистическа
та партия на Сърбия, която на
скоро ще бъде публикувана.

Главният отбор на СПС 
е задължил ръководството на 
Социалистическата партия на 
Сърбия за свикване на между- 
партийно събрание, на което да 
се поведе разговор по съвме
стните въпроси на изборната 
кампания, начина за финанси
ране на партиите, равноправно
то представяне по телевизията, 
взаимните отношения, поли
тическия фср-плсй и други въ
проси с цел да се създаде 
демократична и конструктивна 
атмосфера, в която гражданите 
ще имат възможност да изберат 
свои представители

Главният отбор на Со
циалистическата партия на 
Сърбия е оценил, че участието в 
изборите при сегашната поли
тическа обстановка е въпрос на 
отношението към съдбата на 
страната и нейното съществу
ване. Затова Главният отбор на 
СПС е призовал всички поли
тически партии и граждани в 
Сърбия да участвуват в тези 
избори, за да се учреди властта 
в съюзната държава ида бъдат 
избрани органи на местното 
самоуправление в Сърбия

Демократично избиране 
и учредяване на властта е въ
прос на отбраната на Сърбия и 
СР Югославия от натиска от 
чужбина и оспорването на кон- 
тинуитета 
държава. Нейното преустроява
не е съществена предпоставка 
за разрешаване на всички поли
тически, 
мически и социални въпроси 
Интерес на гражданите на Сър
бия е да се изберат по демокра
тичен начин органите на 
властта и локалното самоупра
вление, които след това да пред
приемат акции за разрешаване 
на жизнените въпроси - се каз
ва в съобщението от заседание
то па Главния отбор на СПС

тоци от кръв, големи страдания на хора и огромни 
разрушения на материални блага. Естетствено е, че евро
пейската и световната общественост всичко това не може 
да наблюдава равнодушно - със скръстени ръце. Затова на
месата на Европейската общност, КЕБС и Обединените 
нации беше необходима. Въпрос е обаче дали тези инсти
туции изиграха онази роля, която от тях се очакваше, дали 
навреме и обективно действуваха в съгласие с официално 
приетите норми и принципи за уреждане на отношенията 
в европейската и световната общност или тези институ
ции служеха и служат като параван на политическите и 
икономическите сили да осъществяват своите цели и инте
реси. Когато страстите стихнат, когато измине опреде
лено време и когато се създаде възможност на историците 
и политическите аналитици с хладни глави, с аргументи и 
документи да разкрият същността на съвременните съби
тия на тези балкански простори, истината ще излезне на 
видело. Ще се уточнят причините и виновниците за тази 
катаклизма. От тази истина тогава мнозина ще червенеят.

Онова, което и днес е ясно и което мнозина безпри
страстни аналитици и днес съвсем ясно виждат това е, че 
никак не може да се приеме истината, която диес Европей
ската общност, т.е. Германия и САЩ провъзгласяват. И 
най-повръхностният анализ на хронологията на събитията 
в и около Югославия ни дава правото да констатираме, не 
Европейската общност повече навреди, отколкото що по- 
могна в разрешаването на югославската криза. Тя напри- 
мер в самото нейно начало беше категорична, че 
териториалният иигегрнтет на Югославия трябва да се за- 

пое задачата да организира конфере1Щия за Юго
славия, в рамките на която трябваше да посредничи в 
договарянето на югославските републики за бъдещето на 
Югославия. Наскоро обаче сама погази тези свои прин- 

оиределения. Под формата иа самропределение 
и насилствената промяна на външните 

Югославия и вместо да посредничи, започна 
бъдещото устройство на Югосла-

на съюзната
Лорд Карингтьн и Слободан Милошевич в Брюксел

На пленарното заседание общата югославска държава, и 
на Конференцията председате- подчерта: 
лят на република Сърбия Сло
бодан Милошевич от името на ме като доброжелателно пори- 
делегациите на Сърбия и Черна 
гора, които в бъдеще ще бъдат нейния континуитет, без разли- 
обща делегация на Съюзна ре- ка от коя страна идвало то. С на- 
публика Югославия, изнесе ста- блягането на потребата за 
новищата на СРЮ във връзка с признаване на вече призната съ- 
нейната позиция и роля в ра- ществуваща държава, упорито 
зрешавам*го на югославската се натиска на констатацията, че 
държавно-политическа криза

Той запозна Конферен- крита Този подход, както е из- 
цията с пресъздаването на досе- вестно, не се опира на факти и 
гашна Югославия в СРЮ с две не може да бъде приет, 
републики, решили да живеят в

обществено-иконо-
”Ние не можем да смята-

цаването на Югославия и

Югославия е предварително за-

(На2-растр)

ОБСТАНОВКАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИ11А И ПО-НАТАТЪК Е ДРАМАТИЧНА

БОРБИ, РАЗОРЕНИЯ, ЗАТИШИЕ,
ПРЕГОВОРИ...

пази и

пипни
призна сецесията 
граници иа
да диктува условия за 
вия. С дипломатическите признания на определени репу
блики Югославската народна армия провъзгласяваше за 
окупаторска сила и но такъв начин насърчаваше параво- 
еииите формации в сецесионистическите републики на 
борба срещу нея. Сръбският народ в Хърватско и Босна и 
Херцеговина от конститутивеи народ провъзгласиха за на- 

малцинства. Затварят очи и не искат да видят 
факти, които опровергават техните твърдс-

лища от време на време саза сътрудничество и сигур
ност в Европа. Една от тези отеквали силни детонации 
цели на мюсюлманско-хър-

Към края на минала- въоръжени формации сре-
га седмица в главния град щу сръбските квартали и
на бившата югославска ре- селища и казармите на
публика Босна и Хсрцего- ЮНА е предприета с цел да 

водени се осуети поредното про-
от дължение на Конференция- ренцията ч<в 

въоръжения тГа за Босна и Херцеговина отложена "поради въ-
бе-и-ха конфликт, от които п Лисабон, което беше на- ръжените конфликти в акции ,а осво-
Сараспо е претърпяло голс- срйчено на 13 мой и да се БиХ . Опитът на САЩ и ПО Р Р |ш „ бо„.
ми разорения. Жестоки са подкрепят с "нови доказа- да нзхфърлят С1 Югосла- 6тс окодо дервента са 
били и борбите и Мостар и телета" за "вината на пия оз КЬЪС псс още не е ссени голем11загуби на
околността му, слел това п Сърбия, СР Югославия и завършил е успех поради »»«Г„ка!^" аддия,гв 6ло- 
Босански Нови, Дервента и ЮНА акциите на Съединс- противопоставяне!» па Ру- 11МД Горажле нс с
други места. .Най-виошите ните американски щати, оия. стихнала офанзивата на
•представители на сръбския Австрия и Европейската в началото на седми- МЮС|0пМанските единици,
народ в БиХ изтъкват, че общност в Хелзинки, на за- цата борбите в Сараево са ИЯКОи сръбски села

‘тази голяма офанзива на седанисто на Кризисния постихнали, но в някои (НаЗ-тастр)
мюсюлманско-хърватските комитет на Конференцията квартали и крайградски се

на мини и гранати и нз- 
ватската коалиция е осъще- стрели от пехотинско 
ствена: сесията на Конфе- оръжие. Положението

Лисабон с твърде сложно около мо- 
стар, кълето сръбските те* 
риториалци и

савина
най-жестоките боеве
началото на ЮНА са

ционалии 
множеството 
иия и становища.

Тъй като мощните своята вина трудно
се случва все пак някои

или никак
ие признават, а за всичко, което 
трябва да бъде виновен, той може да бъде провъзгласен за 
такъв без оглед иа това колко и дали изобщо е виновен. 
Ето това е логиката на силата, чиято жертва диес е Бел
град, А утре ще бъде иякой друг - все така последователно 
и приининио в непоследователността и безириицинносгга.

Поп»» ДИМИТРОВ

в



АКТУАЛНО о АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА о АКТУАЛНО
ДЕКЛАРАЦИЯ ПА КРИЗИСНИЯ КОМШИ И ХЕЛЗИНКИ ЗА ИИХОТ РАЗГОВОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПА СЪРБИЯ С МАРАК ГУЛДИНГ

ЮГОСЛАВИЯ ОСТАВА ЗА 

ЧЛЕНКА НА КЕБС
МИЛОШЕВИЧ: ЩЕ СПАЗВАМЕ 

ДОГОВОРА НА ТРИТЕ 

НАРОДА В Б И X
ГУЛДИНГ: НЕ СЧИТАМ СЪРБИЯ 

ЗАГЛАВЕН ВИНОВНИК 

ЗА ВОЙНАТА В Б И X

• ПРИ БТ СРЕДЕН ВАРИАНТ: СПОРНИЯТ ЧАРШАФ ЗА СУСПЕНСИЯ Е ЗАМЕСТЕН С 
ФОРМУЛАЦИЯТА ДО 30 ЮНИ ДА МОГАТ ДА СЕ ПОДЕМАТ АКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА И 
БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ

• ПА ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА КОМИТЕТЪТ ЩЕ РЕШИ ДАЛИ ЩЕ 
ПРЕМАХНЕ ВЪПРОСНОТО МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ НЕ

Кризисния комитет отпреди де
сетина дни, краят на неговото 
извънредно заседание мина при 
атмосфера, която иначе беше ха
рактерна за КЕБС, а изказването 
на шефа на югославската деле
гация д-р Владимир Павичевич 
беше изслушано с внимание. 
Той каза, че Югославия която се 
създава остава оная страна в 
стълкновението на почвата на 
бивша Югославия която може и 
занапред най-много да долрина-

Кризисният комитет на си с отделни решения за 
КЕБС прие на 12 май, след сд- акциите, отнасящи село "криза- 
почасооо разсиклане, нова де- та” на почвата на бивша Юго- 

Босна и славия в действителност нямакларакия
Херцеговина, в която спорния Да спре тяхното приемане, 
параграф за суспснсирансто на 
Югославия е заместен с компро- "среден вариант” фактически е 
мисната формулация "до 30 юни най-изгоден изход от по
да могат да се подемат акции във ложснисто в което бяха доведе- 
връзка с кризата и без съгласие- ни и Югославия и Кризисния 
то на делегацията на Югосла- комитет, югославската делега
ция".

за
Подсекретарят в Обе

динените нации за умирот
ворителни действия Марак 
Гулдинг се срещна на 7 май 
в Белград с Борисав Йович, 
председател на Държавния 
комитет за сътрудничество 
с ОН, председателя на Сър
бия Слободан Милошевич, 
а в късните следобедни 
часове и с Благойе Аджич, 
изпълняващ 
съюзен секретар за народна 
отбрана. Една от темите на 
тези срещи беше и въз
можността за разширяване

Спирайки се в но-дъ- Югославия в по-малки рам- 
лъг разговор с журнали- ки пс отговаря на интсрс- 

предссдатслят ситс мп опия сили, които в 
Милошевич отговорил на последните няколко годи- 
зададени въпроси, отнася- цИ настояваха Югославия 
щи се до разговорите с Гул- да се разпадне, 
динг, но и на въпроси 
отнасящи се до настоящето 
положение в страната.

Въпреки факта, чс тозистите

Зарад тона вярвам, че 
все докато не минат избо- 

п рнте, докато не бъде избран 
началото на изказването си поп парламент, ново прапи- 
оценил, че срещата с подсс- телство, председател на Ре- 
лрстаря на ОН за умиротпо- публиката, значи всички 
рителни действия е минала органи на Съюзна републи- 
”както изтъкнал и подсс- ка Югослапия, този натиск 
кретарят Гулдинг в твърде не ще се намали, но след 
откровен разговор, съгла- това на всички ще стане 
сно хода на
които водили и досега, при 
висока степен на взаимно

ция не я прие, относно, гласува 
В останалите части на против. Въз основа на консенсу- 

дскларацията - както са пре- са минус едно обаче Деклара- 
дложили съвместно САЩ и ЕО - пията за Босна и Херцеговина 
са останали непроменени, като беше приета изцяло.

За разлика от старта на

Милошевич ся и влияе върху стихването на 
положението и осъществяване
то на трайно решение за всички 
кризи.

длъжността

при това Кризисния комитет е 
решил на новото си редовно за
седание в понеделник да може 
да приема "по-нататъшни 
решения, ако бъдат необходи
ми”.

/Танюг1

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА 
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСИЯ ПРЕД "ИЗВЕСТИЯ”

на умиротворителната ми
сия на ОН в Босна и Херце
говина. След разговор от 
час и половина със Слобо
дан Милошевич, в който 

Сатиш Нам-

разговорите много по-ясно каква фак
тически е истината на юго
славските простори и РУСИЯ ПРИЗНА НОВА 

ЮГОСЛАВИЯ
Приетата компромисна 

формула фактически предста
влява приемане на руското пре
дложение за прилагане на
принципа на консенсуса минус 
едно от Прагската повеля на 
КЕБС, допълнено със стано
вището на САЩ-ЕО този прин
цип да започне да се прилага 
веднага, но с валидност до края 
на месец юни. На един ден преди 
изтичането на срока Комитетът 
ще реши дали да премахне това 
мероприятие или не.

Югославската делегация 
с това не губи правото да 
участвува в работата на КЕБС, 
нито възможността да се из
каже, но губи право да се съгла-

участвували и 
бияр, комендант на УН- 
ПРОФОР за Югославия, 
Седрик Торнбери, директор 
на цивилния дял на УН- 
ПРОФОР и Владислав Йо-

На 6 май в интервю пред в. "Известия” заместник-ми
нистъра на външните работи на Русия Борис Колоколов на 
въпрос на журналиста на "Известия” дали Русия признава но
вата Съюзна република Югославия, отговорил положително.

Иначе ”от чисто юридическа гледна точка, Сърбия и 
Черна гора не са ни излизали от Югославия”, казал между 
другото Колоколов. "Затова Русия продължава и не само офи
циално, но с разностранни отношения, естетствено приятел
ски, с новата Съюзна република Югославия”. Не формално: 
защото това е реалност. Заместник- министърът Борис Коло
колов съшо добавил, че Съюзна република Югославия про
дължава да действува на всички международни форуми като 
Югославия. Ние виждаме, че Югославия 
длъжни сме да зачитаме този факт”, споделил Б.Колоколов.

ванович, министър на 
външните работи на Сър
бия, Гулдинг и Ми
лошевич, отговараяйки на 
въпроси на журналистите, 
оценили че срещата преми
нала ”в откровена и прия
телска атмосфера”, но 
засега още окончателно не 
може да се отговори дали 
"сините каски” ще бъдат 
разпределени и в БиХ. Сла
гайки ударение върху ”без 
пристрастността” на Обе
динените нации Ми-

съществува и
СМилошевич, М.Гулдинг и СНамбняр

СЪС СРЮ ПО-ЛЕСНО ЩЕ СЕ 

ИЗЛЕЗЕ ОТ КРИЗАТА
колко създаването на Юго
славия и запазването на 
нейния континуитет до
принася към мира в регио
на, стабилността в региона 
и запазването на най-съще
ствените ценности, съ
държащи се в Хартата на 
Обединените нации, в Па
рижката харта и в Хелзин- 
гския документ.

Ние се 
значи, че когато става дума 
за Обединените нации и 
ролята на Обединените на
ции, тяхното безпристра
стие и тяхната обективност 
ще спомогнат на оная стра
на, на чиято е истината.

- Нашата съюзна ди
пломация досега не се про
слави с разясняването на 
положението в Югославия, 

съществуват 
множество причини. Аз се 
надявам, че дипломацията 
на Съюзна република Юго
славия 
ясно
действува в света да 
никне истината. Но вероят- 

Ще бъде 
необходимо и по-дълго вре
ме, поради големия натиск 
и поради всички ония 
причини, които преди мал
ко посочих. Очаквам от оня 
час, когато в Югославия се 
проведат многопартийните 
свободни избори, 
бъдат избрани 
парламент, ново правител
ство и когато се установят 
всички югославски инсти
туции, този натйск ще Тръ
гне по низходяща линия, 
към нормализиране. И в то
ва отношение съм опти
мист, 
другото 
лошевич.

лошевич подчертал, че в доверие. Искам да добавя, 
"обстановка на големи об
винения и пристрасност на 
отделни фактори в света, 
ролята на ОН в Югославия действия на Обединените 
би трябвало да се разшири нации е необходима, но е 
от умиротворителен и на необходимо да се разшири 
политически план.” политическата роля на

Гулдинг от своя Обединените нации в Юго- 
страна оценил като по- славия. 
ложителен факта, че в БиХ

че както е известно, ние 
считаме че не само ролята
по отношение на мирните

(От1-вастр.)
"Трагичните събития в 

Идеята за раздружаване- БиХ, които кулминираха ло
то е лансирана, за да се прикрие следните дни са голяма грижа за 
и по косвен начин легализира нас" - каза Милошевич и добави: 
едностранчивата и насилствена "Решително

включване в международния 
живот.”

В заключение на 
изложението си Слободан Ми
лошевич подчерта:

"Като демократическа

Именно, несъмнено 
в момента се водят прегово- е, че ОН от всички органи- 
ри: 1. за прекратяване на зации са безпристрастни в 
огъня под опекунство на разрешаването на югослав- 
ЕО, 2. за глобалното 
решение за кризата на Ли- ме на ГОлеми обвинения и 
сабонската конференция.
Подсекретарят в ОН за уми-

и с огорчение
ссцесия. тази замяна на тезиси- отхвърляме подлите твърдения 
те не може да се приеме, толкова за намесата и отговорността на 
повече, защото винаги изтъквах- Република Сърбия като причина която в хуманитарната
ме, че не пречим на ония, които за едно такова развитие. област зачита най-висшите

С редица едностранчиви 
актове, включително и прежде
временното признаване на неза-
висимостта, е дестабилизирана Р™оправни грааданиЩР Юго- 

прсставамс да съществу- БиХ и са охрабрени ония сили поела вси'*ки н‘
вамс поради простата причина, които искаха да наложат дължения на Досегашна СФРЮ 
чс с актовете за откъсване те са решения чрез сила, а не са за На отношение на мшитата и из- 
могли да решават само за себе продължаване на конференция- двганет0 на човешките права и
^и',?аша-бГи“ ^=2“

сецее^ИГ:ожеедаЧС6ъПдРе“п0о-с;ла трГГн^иТивни^наГдГ п ПреДС™ЩИте избори 
къ°м°Т своята Нас7щ™“ ^“н?3" Г™” мент з" Т^ани “а ^
оставаме," убедени63в^неговата ГнГпо-ГзГ ” ^ ма,

принципност. Награждаването. р3° продължаване цинства, а специално за големия
на сецесията на една страна, а на к°нференцията за БиХ и за °рой ^банци в Сърбия, които 
наказването за привързаност, на непРекъсване на нейната работа по'миналата година в Косово и 
Друга страна, с оспорване на до постигане на трипартитен ^етохия бойкотираха свобод- 
правото да се обича и пази своя- к°нсензус за бъдещото консти- ните многопартийни избори за 
та родина, на друга страна, не тУиионно уреждане на БиХ.” републиканския парламент, по 

Да донесе правдиви и След като говори за про- непосРедствен и активен начин
стни решения. блема на бежанците сърби от Да се вкяючат в демокра-

1Л , Понеже в случая със СР ХъРватско и за дискриминатор- тическия живот. С това биха до- 
игославия не се касае нито за ските търговски и иконо- пРинесли за по-ефикасното 

акт не сецесия, нито за създава- мически санкции срещу Сърбия п°лзуване на гарантираните с 
не на нова държава, но за преу- Милошевич каза: ”И този път КонститУЦИята права на нацно- 

,и._ пРодължаване на искам Да подчертая, че преуое- налните малцинства и за по-на- 
досегашнз Югославия цасмале. Дена Югославия не е пропита с татъшмото укрепване на 
трт.л°СТраНСТВ0’ нис’ слеДова- ДУХ на реваншизъм и че не демокРатичсскитс институции, 
тапа ’„ле искаме нищо повече от желае по който и да е начин да както и за обогатяването на де- 
ГИ?П” СС призма|,а на дру- пречи на афирмацията на ново- “оптическата

създадените държави и тяхното жнвота в Югославия.

надяваме,

ската криза, а в днешно вре-
стандарти на съвременната ци
вилизация и КЕБС и която се де
финира

желаят да напуснат Югославия 
и формират свои самостоятелни 
държави по мирен и легален 
начин * но с тяхното откъсване 
нис не

пристрастие, произтичащи 
от различните интереси, 
политическата роля на 

изразил надеждата, че от Обединените нации в Юго- 
тези преговори ще пр 
злезне споразумение ”въз 
основа на което биха могли

като държава наротворителни операции

ои- славия
занапред”.

ще се повишава и

На въпрос дали са 
разговаряли и за обвине
нията за сметка на Сърбия, 
за замесеността на Сърбия 
и за заключенията, които 
се чуват на КЕБС, че Сър
бия е главният виновник 
за събитията в Босна и Хер
цеговина, имайки в пред
вид изказването на г-н 
Гулдинг пред БиБиСи, 
председателят на Сърбия 
отговорил:

да се включат международ
ни фактори за да помогнат 
на стлъкновените страни в

а за това

прилагането на това спора
зумение”. по-убедително, по- 

и по-ефикасно даВ изявление пред Би
БиСи след пребиваването 
си в БиХ Гулдинг подчер
тал, че Сърбия не счита за 
главен виновник за война
та в Босна и Херцеговина. 
"Споделям мнението на ге
нералния секретар на Обе- 

който

про-
и зано за това

- Очевидно е, че та
кива обвинения не идват 
от ОН; те идват от други 
страни, и ние днес говорих
ме по този въпрос и конста
тирахме, 
обвинения не е имало наи
стина от страна на ОН, кое
то тъкмо потвърждава че 
ОН тук се държат обектив
но, следователно, безпри- 
страсно. Що се касае до 
обвиненията, те са разни, 
но техен общ знаменател е 
фактът че запазването на

динените 
счита че всички замесени 
страни носят дял от отго
ворността за онова, което 
става в Босна”,. казал Гул
динг в предаването на све
товния 
английското радио на ан
глийски език, добавяйки че 
”ири твърде конфузно по
ложение всяка страна има 

грешки и по-добре е 
да не се занимаваме с опре
делянето на степента на от
делни отговорности”.

нации,

когато 
нов съюзен

че такива
сервиз на

свои
изтъкнал

Слободан
между

Ми-
практика и
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УСТРОЙСТВОТО НА СРЮ

™8ййж БОЖОШ^КОСЛтГ ПРАВИТЕЛСТВОТО И* СЪРБИЯ РАДОМАН

БОЖОВИЧ ПРИЗОВА КЪМ 

ДИАЛОГ ВСИЧКИ ПАРТИИ
ВКОСМЕТ

или докато „с се възобновят международните
дония, Босна и Хърватска Международното признанш>бЦНИЯ И Не Се сключат нови Договори с^аке- 
„онеже новата държал не е „равно „овд но “« “ » —

Дали СРЮ в момента, от становището намеждународното право, има държавни граници?
В член 3 на новата КОнституцмя се к«ва. 

че -територията на СРЮ е единна н нея съчмн^ 
териториите на републиките-членки. Гранилата 
между членките може да се мени само с тяхноспо- 
разуменне, съгласно Конституцията на членките.”

За границите в Конституцията няма по- 
вече ннто дума. Специалистите казват, че тази ма 
терня и не регулира Конституцията на отделни 
вкони. Понеже територията на Югославия Фн 
зическн сега е немалека - поставя се въпрос къде са 
границите на нова Югославия и далн този въпрос 
може да се свързва и обуславя с признаването на 
контннуитета на Югославия? На този въпрос про
фесор д-р Ратко Маркович, в изявление пред в-к 
"Политика” казва следното:

гзшм^^ПИ даусгрании договори. Се-

та. осой^.4“ н4"0 СРЮ "Г>С''|СТ«“ непосилна рабо- 
л^ би*'"ит' югославски републики, око-
нпкп™?ьжлаванего на границите. Да напомним 
маГ ЛТ,1™ "а "Превлака”, една част па 

на ПРоаор Пчинскн, голям комплекс го- 
К* Шар “ П“""1»™ между Сърбия и Македо-

ЗА СЪВМЕСТЕН И ТОЛЕРАНТЕН ЖИВОТ НА СЪРБИ ЧРНОГОР- 
ЦИ, АЛБАНЦИ, ТУРЦИ, РОМИ И ДРУГИ В ЮЖНАТА ПОКРАЙНИНА НА 
СЪРБИЯ

- Целта на това посещение е да необходимостта на организиране на 
установим диалог с всички партии в местни избори, за да може властта 
Косово и да търсим най-добрите де- напълно да се организира, съгласно 
мократични решения - заяви в Конституцията на Република Сърбия 
Прищина председателят на прави- - каза Божович. 
телството на Сърбия д-р Радоман 
Божович. - Същевременно желая да 
кажа, че не приемаме никакъв на
тиск и че диалогът не е сецесия и 
разбиването на Сърбия

Председателят на правител- ства и така ще осуети злоупотребите, 
ството на Сърбия изтъкна, че Косово понеже всички граждани са равно- 
и Метохия е дефинитивно и един- правни. От демократичното съще
ствено сръбска територия, на която ство на Сърбия призтече, че 
трябва заедно и толерантно да живе- гражданите имат правото да участву- 
ят всички - сърби, и черногорци, и 
албанци, турци, ром и и други.

- Никакъв облик на дублирана за между другото д-р Радоман 
власт не е и не ще бъде възможна в Божович.
тази част на Републиката Оттам и

СПОРЪТ ОКОЛО "ПРЕВЛАКА”
Държавната територия на СРЮ ще бъде 

Дефинирана с отделен закон за териториалното 
устройство, а договорите за границите с държави
те- съседки и бившите югославски републики ще 
ратифицират парламентите на всички заинтересо
вани страни.

Имайки интерес Сърбия да се 
развива като демократична държава, 
правителството оформи комисия, 
която ще следи осъществяване пра
вата на всички национални малцин-

ПРЕД НОВИ ДОГОВОРИ
Становището на СРЮ е известно: новата 

държава представяват териториите на нейните 
членки, без "спорните територии”. Как ще върви с 
другите страни” остава да се види. Все пак съвсем 

е известно, че Хърватско не ще леко да се откаже от 
Превлака”, въпреки че тя физически е неделима 

от Черна гора и че не може да се разделя между две 
държави. Специалистите оповестяват, че този 
проблем най-вероятно ще решава международен 
арбитраж. Доколкото се касае до други спорни 
точки, счита се, че около тях температурата не ще 
се повдига.

МеждУнаРодното признаване и границите 
ка СРЮ нямат ннкава взаимна връзка. Новата 
държава продължава приемствеността на старата 
държава. Тя следователно не е правно нова, но само 
физически и то поради редуциране на територията. 
Доколкото се касае до Конституцията, никъде в 
света с нея не се решават въпросите на границите, 
но с международни договори на мирови конферен
ции или двустранни договори между две държави 
В нашия случай СРЮ отново с Унгария, България 
н Албания да ратифицира договорите с границите, 
а с Босна, Македония и Хърватско да направи

ват във властта. Абстинпрането от 
изборите само им нанася вреда - ка-

новн

ОТ ДЕЙНОСТТА НА СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРОМЕНИ ВЪВ ВЪРХА НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

ДЪРЖАВА ОТКРИВА УЧИЛИЩАТА ПРИЕТА Е ОСТАВКАТА НА 

БЛАГОЕ АДЖИЧ
Миналата седмица без много шум предста

вителите на сръбския парламент приеха Закона за 
избор на съюзни представители в Съвета на 
гражданите и Закона за избиране на народни пред
ставители в Съвета на републиките ка Съюзната 
скупщина.

че школуването е безплатна Изключение правят 
училищата за художници, които могат да бъдат 
държавни, частни и смесени. Държавата е длъжна 
да финансира допълнителното обр 
та на нашите работници в чужбина.

Проектозаконът също така предлага, 
държавата да открива училищата и да ги закрива. 
Чрез Министерството на просветата тя ще урежда 
режима на обучението и контрола над работата в 
училищата.

разование на деца-

ЗА НОВ НА ЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЮГОСЛАВИЯ Е 
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛ ЖИВОТА ПАНИЧ • СМЕНЕН Е МИЛУТИН КУКАНЯЦ 38 ГЕНЕРАЛА СА 
ПЕНСИОНИРАНИ

На същата сесия народните представители 
разглеждаха н Проектозакона за основното образо
вание и възпитание. В уводното изложение мини
стърът
подчерта, че една от най-важните новини в този 
проектозакон са единствените норми за цялата те
ритория на републиката. По-рано основното образо
вание бе разделено на покрайнините и централната 
част на Републиката. Това имаше лоши поли
тически последици. В бъдеще основното образова
ние вместо с три се регулира с един общ закон. 
Законът предвижда основното образование да се 
финансира от държа

просветата д-р Данмло Ж. Маркович
С новия закон за основното образование и 

възпитание на учениците, от националните мал
цинства се гарантира правото да се школуват на 
своя родея език.

Също така, Проектозаконът предвижда 
директорите на основните училища да бъдат наз
начавани и сменявани от Министерството на про-

Председателсгвото на СФРЮ на заседа
нието си от 8 май 1992 година прие няколко 
решения, въз основа на които са извършени 
значителни кадрови промени във върха на Юго
славската народна армия. Приета е оставката на 
началника на Генералщаба на въоръжените сили 
на Югославия н изпълняващ днъжностга съюзен 
секретар за народна отбрана генерал-полковник 
Благое Аджич, а за н^ч началник на Генералща- 
ба е назначен генерал-полковник Живота Панич. 
Генерал- полковник Милутин Куканяц е сменен 
от поста комендант на Втора армейска област.

По решение на Председателството на 
СФРЮ 38 генерала на ЮНА ся пенсионирани. 
Сред тях е н сегашният министър на отбраната в 
Правителството на Република Сърбия генерал- 
полковник Марко Негованович и бившият сръб
ски министър на отбраната вицеадмирал 
Миодраг Йокнч.

я бюджет, което ще рече,

БОРБИ, РАЗОРЕНИЯ, 

ЗАТИШИЕ, ПРЕГОВОРИ...
(От 1-ва стр.) на Република Сърбия изда

де изявление, в което 
между другото се изтъква;

"Подчертавайки не
гативните психологични и 
политически последствия, 
които щс предизвика това 
отлагане при сегашната 
ескалация на въоръжените 
стълкновения на терито
рията на БиХ, Правитсл- 

Република 
Сърбия отново изтъква, че 
Конференцията 
влява незаменима рамка за 
преодоляване на кризата в 
БиХ при пълно уважаване 
на легитимните права и 
интереси на всички три 
коиститутивни народи”. 
Правителството на Сърбия 
още
всички страни във въо
ръжения конфликт в 
република веднага да пре
кратят борбите и по този 
начин да помогнат Конфе
ренцията да продължи и 
успешно да завърши рабо
тата си. Правителството съ
що така смята, че с 
необходимо Конференция
та за БиХ да работи непре- 

докато

преговорите въз основа на 
договора от Скопие и по
стигнатото съгласие на 
Конференцията за Босна и 
Херцеговина в Лисабон. Д-р 
Б.Костич предложи разго
ворите да бъдат про
дължени на 13 май в 
Белград, Подгорица или 
Скопие и подкани Изетбе- 
гович непременно да вземе 
участие в разговорите заед
но с легитимни представи
тели на сръбския и 
хърватския народ в БиХ. 
"Би било твърде желателно 
да се съгласите за про
дължение на тези прегово- 

заедно
представителите иа сръб
ския и хърватския народ в 
Босна и Херцеговина да от
правите призив за спешно, 
общо и безусловно прекра
тяване на огъня в Босна и 
Херцеговина. От наша 
страна, както и досега,
можем да дадсм гаранции, 
че ЮНА няма да открива 
огън доколкото не е непо
средствено застрашена от 
която и да е страна” - се из
тъква в края на писмото на 
Браико Костич до Алия 
Изетбегович.

По повод отлагането 
иа поредното заседание на 
Конференцията за БиХ в 
Лисабон Правителството

Генерал-полковник Живота Панич
мюсюлманско окръжение 
населението е избягало в 
околните планини и гори... 
Радио-Сараево е съобщило, 
че представители на Юго
славската народна армия и 
властите в Сараево са по
стигнали договор за изсел
ване на войската от този и 
няколко други града в БиХ. 
В една емисия на ТВ-Бел
град д-р Радован Караджич, 
председател 
БиХ, заяви, че сърбите в 
Босна и Херцеговина не ще 
се съгласят с иито един до
говор между некомплект- 
ното ръководство иа БиХ и 
ЮНА, в който не са 
участвували представите
ли на сръбския народ.

По въпроса за съдба
та на Югославската народ- 

Босна и 
Херцеговина, по-точно на 
онази част от ЮНА, която е 

войници и

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКА ЗА СЕСИЯ НА 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАСТВОТО иа

предста-
ги думи казано, и Центъ
рът за култура, и 
футболният отбор "Мла
дост” занапред трябва да
леч по-ефективно да 
действуват и изнамират и 
други източници на сред
ства.

В рамките на подго- нителен орган. Дотогава е 
товката за предстоящата запланувано, Изпълнител- 
ре довиа сесия на Общин-( пият съвет да разисква, 
ската скупщина, Изпълни
телният съвет на своето 
единадесето заседание об
съди повече въпроси, за 
които свое мнение трябва 
да дадат и делегатите на 
Общинската скупщина в 
Босилеград. Между друго
то в дневния ред бяха про
грамните активности за 
настоящата година на Цен
търа за култура в Босиле
град и футболния отбор 
"Младост”. Членовете на 
Изпълнителния съвет на 
ОС обсъдиха и приеха 
споите програмни активно
сти в течение на настояща
та година, разбира сс, до 
избиране и учредяване на 
нова Общинска скупщина 
и избиране на нов изпъл

ня СДС на

взимапредприема 
решения от всички области 
на общинския живот, да 
насърчава работата в обла
стта на образованието, 
здравното дело, социална 
защита, комуналните ак- 
тивнооти, както и в обла
стта на спорта и културата.

исири

призоваведнъж
В продължение на за

седанието членовете на ИС 
в Босилеград дадоха съгла
сие на ново повишение це
ните на комуналните 
услуги и обсъдиха и прие
ха цените в областта на 
транспорта, като при това 
констатираха, че и послед
ното повишение се обосно-

тази

на армия в Когато пък става ду
ма за програмните актив
ности на Центъра за 
култура и футболния от
бор "Младост” членовете 
на ИС констатираха, че съ
щите главно са реални и 
отразяват 
можнооти. При това бс из
тъкнато, чс занапред щс 
бъдат финансирани само 
онези активности, конто 
бъдат реализирани. С дру-

съставена от 
старшини с местожител
ство в БиХ, подпредседате
лят на Председателството 
на СФРЮ д-р Браико Ко
стич изпрати писмо до 
председателя 
гщектиото 
-/мото
Изетбегович, в което му 
предлага продължение на

вава върху повишението на 
нефта и другите нефтни 
деривати и чс са в съгласие 
с договора и решението на 
Министерството за тран
спорт на Република Сър
бия.

къснато 
представителите на трите 
народа постигнат договор 
по всички елементи на бъ
дещето 
устройство на Босна и Хер
цеговина.

все
своите въз-

иа неком- 
Лредсе дател

на БиХ Алия конституционно

М.Я.
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БОСИЛЕГРАДСКАОБЩИНА ТБРСИ I РАПИЧНО 111-411'/'УкГП 
ЛНИЯТ ПУНКТ НА РИБАРЦИ ДА Б1,ДНОСПОа»,|.Н И 1А 
МЕЖДУНАРОДЕН ТОВАРНИ ТРАНСПОРТ

в НАВЕ ЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ Н БОСИЛЕГРАДСКА ОШЦИПА 
ПРЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИПРЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В ДИМИТРОВГРАД близки изток

МОЖЕ ДА БЪДЕ 

ПО-БЛИЗО

НА ИЗБОРИТЕ 

ИЗЛИЗАТ ДВЕ 

ПАРТИИ
ЕДНИ УЧАСТВУВАТ, 

ДРУГИ НЕ
И* предстоящите много- Л|| м Съюзната скупщина и за 

партийни избори за локално са- ,ггборници в общинските ску- 
моуправление и Сз.юзната шцини ще се проведат в демокра- 
скупщина на 31 май т.г. в Коси- атмосфера и в гола
л(градска община от 4 па|ггии ор- от„ошение «дно число опози- 
топюирано ще излезнат две: партии не зрябва да се
Сопиалишческаз-а партия в Сър- съмняват и страхуват. Считам че 
бия и Демократическият сз,юз на 
бълторнтг в Югославия.

познатите пет причини, изказа
ни заедно от опозпцнопата коа
лиция. Освен това и 
Общинският отбор няма въз
можност за участие, тъй като 
нямаме никакви условия за ра
бота. Това преди всичко се отна
ся до помещения.

Подобно е становището 
и на Демократичната партия, а 
ДСБЮ все още няма конкретно 
становище.

Предстоящите избори 
насрочени на 31 май са избори 
не само за представители в Съ
вета на гражданите в Скупщи
ната на Съюзна република 
Югославия, но н избори за от- 
борници в Общинските ску- 
пщини. Ще вземат ли участие в 
изборите и какви са предизбор
ните активност в отделните 
парти, действуващи на терито
рията на Димитровградска 
община?

ДОКОЛКОТО СЕГАШНИЯТ НУШСГ СЕ ОСПОСОБИ ЗА 
МЕЖДУНАРОДЕН ТОВАРЕН ТРАНСПОРТИ ОБОРОТНА СТО 
КИ, ЮЖНАТА ЧАСТНА С1>РБИЯ, ВКЛЮЧВАЙКИ И КОСМЕТ, 
ЩЕ С1ЖРАТИ ГП/ГЯ ДО БЗШГАРИЯ, БЛИЗКИЯ И ДАЛЕЧЕН ИЗ
ТОК С ОКОЛО 120 КМ РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ ПЕСТИ ВРЕМЕ И 
ЩЕ СЕ НАМАЛЯВАТ МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ ОЧАКВА СЕ 
ОТГОВОР НА ВЪПРОСА НАСКОРО ДА ДАДЕ С1ЛОЗНОТО МИТ
НИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Босилсградска община търси сегашният гранично-пропу- 
скватслен пункт "Рибарци” на югославско-българската граница да 
бъде оспособен и за международен товарен транспорт и оборот на 
стоки. Това становище неотдавна подкрепиха делегатите на Общин
ската скупщина, членовете на Изпълнителния съвет на ОС и ръко
водството на общината като потърсиха от Съюзното митническо 
управление да изучи въпроса как възможно по-рано този пункт да 
получи този статус.

Съществуват повечето причини сегашният пункт да бъде 
оспособен и за тази цел. Две са основни: южната част на Сърбия, 
включвайки и Космет, пътната връзка с България, Близкия и Да
лечен Изток ще бъде по-къса със 120 до 300 км и по отношение на 
сегашните пътни разноски това пътно направление ще бъде много 
по-рационално. Не бива да се подценява и времето, което се пести, а 
което в днешните икономически закономерности заема значително 
място. Ето един пример. Цехът за сушене на овощия и зеленчуци в 
Босилеград, който стопанисва в рамките на "Здравйе” от Лесковац, 
през изтеклата зима от българския град Кюстендил внесе значител
ни количества суровини. Между тези два града разстоянието е око
ло 40 км. Но, суровините трябваше да се транспортират през София, 
Димитровград и Ниш. По този начин, т.е. по околовърстната
маршрута пътят бе "удължен” с около 300 км. Разбира се, изразход
вано е повече време и направени са по-големи разходи.

На едно събрание през миналата седмица с представители на 
стопанството председателят на ОС в Босилеград Спаско Спасков 
подчерта че общината не се отхазеа и иска си сегашният гранично- 
пропусквателен пункт да се оспособи и за международен товарен 
транспорт и за оборот на стоки. Икономическото сътрудничество 
със съседна България засега не е добро, но ние имаме какво да пре
дложим и изнесем, и считам че има оправдание "Рибарци” да получи 
и този статус, каза той. Това ще бъде от значение за развитие и на 
малограничил оборот. На това събрание представители на ОП "Бо
силеград” изтъкнаха, че Стопанската камара в Лесковац е из
вършила разпределение на средства за увеличен стокообмен с 
чужбина Босилеградското предприятие, което тези дни ще се заре
гистрира за внос и износ на стоки в чужбина, е получило 8 хиляди 
долара Това са матки средства, но за начало все пак достатъчни бе 
подчертано. Инак, на предприятия в тази част на републиката тази 
стопанска камара е разпределила няколко милиона долара 
Изхождайки от факта, че тези средства трябва да бъдат подтик за из
нос на предприятията в крайграничните общини необходимостта за 
оспособяване на пункта е още по-голяма

Сигурно е, че за оспособяване на пункта за тази цел са 
нужни значителни средства понеже е необходимо тук да се открият 
повече служби, да се изградят нови обекти... При всичко това основ
ният критерий ще бъде дати за откриване на такава митница има 
икономическо оправдание. Разбира се, за това е необходимо да се 
съгласят и Съюзна Република Югославия, и Република България.

творите са момент да премерим 
силите си и да потвърдим стой
ностите и авторитетета си всред 
1-ражданите.

Защо общинските отбори 
партия и на 
1ч>славин не

на Демократическата 
СК- Движение м Ю 
ще участвуват на изборите? -
”11
нищата на Главния отбор на Де
мократическата партия и ие ще 
вземем участие па тези избори”, 
казва д-р Драпн1 Андонов, нред- 
седазгл на ОО на ДП в Носил е- 
град. Причини за това има 
повече, а две са основните, 
подчертава той. Първо, времето е 
пгвърде късо за ор|'анизиране на 
същински демокразз1ЧНН избори 
и второ, не всички партии имат 
един и същ третман и статус, не 
всички имат финансови сред- 
ства...Опозицията в Сърбия на 
пример няма възможност, по
точно казано не й се дава въз
можност 
посредством средствата за масово 
информиране, 
на СПС. Т01 
нашия общннеки отбор и локал
ните средства за масово информи
ране, конто внимание посвещават 
само на господствуващата пар
тия в общината, изтъква Андо
нов.

Сотиров подчертава, че 
■дидати за 
щинената

ОО на СНС ще има 
всички 25 места в 
скупщина. Течи дни казва той ще 
предложат изборната си програ
ма във вемчки местни общности. 
П тази програма, заявява той, ни- 
тересите на гражданите в общи- 
нато ся на пз.рво място "Убеден 
съм, казва той, че ОО на СПС в 
нашата община ще спечели избо
рите. Когато казвам това имам в 
предвид факта, че ие само ще пре
дложим хора, които ще се борят 

грес, но и про1рамята на 
която се застъпва за демо-

кан
Обие сме съгласни със стано-

Иванка Петрова, предсе
дател на общинската организа
ция Съюз на комунистите - 
Движение за Югославия: 
Нашата партия щс вземе 
участие в изборите. Считаме из
борите за удобен момент в мно
гопартийно премерване на 
силите в нашата община да оце
ним нашите постижения. Що се 
отнася до подготовките, актив
ностите ни са в пълен разгар. 
Вече е завършена работата вър
ху изготвяне на програма която 
ще предложим на гражданите. 
В нея са предложени подобре
ния в живота на нашия град се
лото и неговата ревиталнзация, 
подобряване условията за сто
панисване на предприятията. 
По-нататъшната ни активност 
ще бъде в значителното число 
предложени кандидат за от- 
борннци е цел да спечелим 
болшинство в Скупщината на 
общината.

Димитър Гюров, предсе
дател на Социалистическата 
партия в Димитровград:

- Разбира се, че ние като 
партия на власт излизаме на из
борите, а нашата партия като 
ляво ориентирана партия в из
борната си активност се на
сочва в три направления • първо 
върху значението на изборите 
за мести органи на властта; 
второ, върху договорите за ин
тересите на гражданите в 
общината и трето, как да се 
определим и как да изберем 
най-качествени кадри, конто 
нашата община интересува във 
всички област на живот, ней
ното развитие, равноправието 
на гражданите без разлика на 
националност иди вероизпове
дание. Изхождайки от това в из
борната активност ще се 
стараем реално н конкретно да 
използваме всички потенциали 
и качествено да подобрим 
живота ни.

м нро
СНС, I
критично, равноправно, прогре
сивно и по-богати общество.

Велин Стоичков, предсе
дател на Общинския съвет иа 
ДСБЮ казва: - "Изобщо ие вяр
ваме, че предстоящите избори, 
преди всичко тези за локална са- 
моуправа, ще бъдат демокра
тични и че ще се проведат в 
тол 
къв

изказваД* се

, които са в ръцете 
вв се отнася и до

ерантна атмосфера. СПС та- 
I "лукс” не може да си позво

ли. Все пак ние взехме решение 
да вземем участие на общински
те избори.Председателят иа общин- 

на СК-Движенне за 
Глигория Спасов

ския отбор 
Югославия 
казва: - "На изборите организира
но не ще излезнем и ие ще имаме 
свои кандидати за отборници в 
Общинската скупщина поради 
свои лични слабости. Ние само 
формално съществуваме, фак
тически нямаме никаква актив-

На тях ще излезнем с ед
на единоствена цел: по легален и
съвсем демократнченм начин да 
се борим за пазарно стопанисване, 
за материално укрепване на села
та и селянина за ускорено тру
доустрояване 
школувани кадри и за запазване

на младите
И така едни ще участау- 

ват, едни не, а кой ще спечели 
изборите ще определят гражда
ните на общината, когато на 31 
май се намерят на избирателни
те места.

самобитността на малцинството.
пост. Търсим общината по-ускорено да 

се развива и да получи компеиза- 
ция за водата, която се ползува 
във Влвоинското езеро, горите и 
за рудните залежи, които се ек
сплоатират на нейна територия.

В.Б.

Велизар Вучнннч, от 
СПО-председател: Нашата пар
тия не участвува на предстоя
щите избори поради вече

Председателят на 
Общинския отбор на СПС в Бо
силеград Захари Сотиров изтък
ва: - Предстоящите избори за 
избиране на народни пред став ите»А.Т.

ЗАСВДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ЗА СЪВЕТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЕВИДЕНТИРАНИ 

ЧЕТИРИМА КАНДИДАТИ
В рамките на изборната 

активност за представители на 
Съвета на гражданите в Ску
пщината на Съюзна република 
Югославия, Изпълнителният 
отбор на общинския отбор иа 
Социалистическата партия на 
Сърбия в Босилеград на прове
деното през миналата седмица 
заседание, покрай другото, пот
върди кандидатура на 4 души 
от евидентираните А за въз
можни кандидати за представи
тели в Съвета на гражданите в 
Скупщината на Съюзна репу
блика Югославия Това са: Све- 
тислав Любич, началник на 
Пчинския окръг и Миодраг 
Стоянович, председател на 
Общинския отбор на СПС във
ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

Враня от редовете на поли- Босилеградска отборници за Общинската ску-
тическата структура шропор- община съвместно с общините: пщиия като при това бе подчер- 
ционален систем/ и Костадин Враня Сурдулица, Владичин тано, че по-голяма част от 
Попович, директор на Меди- Буяновац и Търговище, изборната процедура е за- 
цинския център във Враня и образуват една избирателна ко- вършена още през септември 
Драган Лакичевич от Сурдули- легНц която ще дьде застъпена минала та година Iпреди отлага
на, от стопанската структура с два прсдставитела в Съвета нето им/. Приети са всички из- 

В продължение на из- на гражданите в Скупщината бирателни документи,
борната активност, Окръжният на Съюзна република Югосла- формиран е акционен избирате 
избирателен щаб на Социали- ВИя а изборите както вече е об лен щаб председател на който е 
етическата партия след като народвано ще се проведат на 31 Захари Сотиров, председател на 
получи мненията и пре- май тази годния когато и избо- Общинския отбор на СПС, сви- 
дложенията на останалите из- рите за отборници в общински- дентирани са кандидати за 
пълнителни отбори на ОО на те скупщини Общинската изборна комисия
СПС от общините които обра- ца заседанието членове- а в някои местни организации
зуват тази избирателна едиии- ге на Изпълнителния отбор на на СПС са евидентирани и въз
давам! Укттожас7т‘м7оРят 7а °° ™ СЛС" БосилсгРам Раш можни™НДИДати за отборници двама, които ще се намерят на скваха и за продължаване на из- на новата Общинска скупщина, 
изоирателната бюлетина., борната

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ 

НА БЕЖАНЦИТЕактивност за МЯ

Кризисната обстановка, 
Херцеговина подействува 
бежанците в “

която захвана и Босна и
ПОДГОТОВКИТЕ ПРИКЛЮЧВАТ за увеличение числото на 

МС^“™Р,

ЯИ общоР36 д”; Г^МВ?5“^Г"Це “ потърся'

пребивазге «Гн- 7 дуиш‘®сжанди. след няколкомесечяо 
^ Нали Восилеградск* община и изселн-

нмаТ^Ог в1’В *ьтРептостц а понастоя-
18 « Хърватско и един и ХеР«'г™,и*’

™з«ц„ХН.Ч%е5„'ГИННСТ1,>ТИВеН
на всички над 7 
ция м бежанец, с

компетентностите
общината като терито- ни, Долна и Горна Ръжана, скупщина в Босилеград, 
риалната единица, в която Бранковци и Рибарци и Утвърдено е и решение за 
се осъществява локално са- Злидол и Бресница, а пет провеждане на изборите от 
моуправление, и която за- пък по трй местни общно- страна на Скупщината на 
напред ще наброява само сти: Извор, Белут и Ресен, Република Сърбия, а тези 
25. Те ще бъдат избрани в Млекоминци, Радичевци и дни> както подчерта предсе- 
25 избирателни колеги от Буцалево, Мусул Барйе и Дателят на общинската из- 
които в местната общност Плоча, Назърица, Ярешиик борна комисия, Никола 
Босилеград ще има 4, а в и Доганица и Караманица, Савов, ще бъдат формира- 

общност Го леш и Жеравино. Тези ни и избирателни отбори 
избооната плонелтоа бе за Райчиловци 2. Съответно и избирателни колегии ще за всяка избирателна коле- 
вършена оше преди от- п0 толкова отборника. По имат съвместен отборник. гия и ще бъдат определени 
срочването имг': именно в сдии отборник щс имат из- Формирана е и изборни места. Ускорено се
самките на ' подготовките бирателните колегии и в общинска изборна комисия п0Д™тият и избирателните 
Общинската' ‘„^скупщина Горш, Лисина Гложйе, от петима души, п0- писъци, ^ всяко из6о^но 
през октомври’ 'миналата Горно Тълмино, Църнощи- дложени от страна на ‘ДеЙ-1 място отделно, а всяка пар- 
година прие нов' Статут, с ■» и г°Рна Л^бата. Пет из- ствуващите партии ™я коятр вземе участие.на
който съгласно новата Ре- бирателни колегии ще общината. Председател Уй*' изборите з^ всяко място ще 
публиканска Конституция, образуват по, две местни комисията е Никола Савов, си определи ?вои наблюда- 
се определят задачите и обшности: Бистър и Ри- секретар на Общинската тели 

к качево, Груинци и Милев-

наДо общинските избо
ри за отборници на Общин
ските скупщини, които 
поради военните стълкно
вения, през есента на мина- 

бяха
отсрочени, сега повторно 
са насрочени за 31 май тази 
година, остават още две 
седмици. В Босилеградска 
община, по-голяма част от

жени и 7 мъже.

ли се в 
щемлата година

работник в орга- 
кръст в Босилеград, подчерта че 

години е дадена специална легитима*

и пр. ПРИ ^плащане на електрически ток

местната

нуждаят от пап^!^ " И Р°Д™ни, « на онези, които се
определен. ко^е^Гх^.^Хкл"."0 * ’

М.Я.
31

М.Я.
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СТАТИЯТА "В ИГРАТА Е И ТРЕТ ВАРИАНТ" КАТО ПОВОД ЗВОНСКА БАНЯ ПРЕД НАСТЪПВАЩИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ТРЕТИЯ ВАРИАНТ
Във вестник "Братство” Н°1538 от 17 

април т.г. прочетохме, че в Димитровград е раз
гледан нов вариант за минаването на автомаги
стралата край Димитровград. Както може да се 
разбере от статията този вариант е получил нео
бходимото съгласие. Не ще и съмнение, че са 
необходими повече варианти, за да се подбере 
най- подходящият и най-рационалният от аспект 
на интересите на самия град. Според това, както 
е изтъкнато в статията, основен аргумент за 
приемане на този вариант е, че пътят е по-къс с 
1560 м от втория вариант - северния и че ще бъ
дат срутени само 6 - 7 къщи, което е значително 
по-евтино в сравнение с варианта от северната 
страна При това обаче много по-важно е не кол
ко къщи ще се срутят, но край колко стотици къ
щи ще минава пътят на далечина не по-голяма 
от 50 - 100 метра Грижата на димитровградчани 
за по-евтино изграждане на шосето е за похала, 
но смятам, че при това се пренебрегават няколко 
фактори, които ще окажат значително влияние 
върху амбиентав-Димитровград.

Както се вижда от идейния проект трасе
то на пътя минава от десния не левия бряг на ре
ка Гинска, пресича пътя за село Желюша, 
железопътната линия и сегашното трасе на авто- 
пътя около лукавишката "рампа”. Това означава, 
че автомагистралата ще затвори напълно погледа 
към Димитровград от югозападната страна, неза
висимо от това дали новият път ще се "изкачи” с 
помощта на насип или на стълбове. При това ви
сочината на насипа ще е значителна, за да може 
шосето да надмине всички тези обекти и да се из
качи високо в "Мъртвината” над гарата.

Втор значителен проблем, който ще въз
никне в този случай е проблемът с газовете, кои
то при духане на югозападните вътрове ще 
замърсяват Димитровград Минавайки през 
"Мрътвината”, "Чуй-петьл" и над гробищата, 
шосето, поради неговата широчина, значително 
ще наруши природната села. Ще бъде унищожена 
голяма площ с гори и зеленина, която сега е 
значителен фактор в природния амбиенг на Ди
митровград Нарушава се хубавото кътче около 
манастирчето, което в перспектива ще бъде още 
по-привлекателно за димитровградчани.

Имайки предвид широчината на пътя и 
повръхността, която заема той, може да се пред
положи, че значително количество вода, която 
ще се създава от дъждовете и снеговете ще се 
слива по улиците на Димитровград ще замърсява 
града и ще застрашава здравето на гражданите. 
Това още повече, защото е невъзможно тази вода 
да се отведе по природен начин вън от града,

освен чрез специални търби да се отведе до река
та Да не говорим за евентуалните аварии с 
огнеопасни, токсични и други опасни материали, 
които се превозват по пътищата и какво те магат 
да предизвикат за града

Поради това, по мое мнение, трябва да се 
изкажат и компетентните органи по здравеопаз
ването и защитата на жизнената среда Освен то
ва, тъй като по шосето ще се движат огромни 
камиони и тъй като то минава почти през града, 
ще се създават силни шумове и огромни ко
личества газове, които ще нарушават мирния 
живот на гражданите и ще ги обезпокояват и де
нем, и нощем. Това е автомагистрала, а не обик
новен път, по която движението ще става с 
голяма бързина и висок интензитет.

За тези и много други обстоятелства, 
свързани с автомагистралата трябва да се държи 
сметка Това дали изграждането на автомагистра
лата ще струва по-скъпо или по-евтино ние не 
трябва да правим сметка Ние трябва да се 
грижим магистралата да не застрашава живота на 
хората и да не нарушава човешката среда Не 
случайно пиротчанци искат магистралата да се 
отклони при с. Понор надясно и край селата Бла
то и Барйе да минава по ръбовете на пиротската 
котловина Подобно искат и нишлии.

Що се касае до икономическото използва
не на автомагистралата, то трябва да се решава 
покрай пунктовете за отклонение и свързване на 
Димитровград с автомагистралата от югозапад
ната и източната страна на града Ни северният, 
ни южният вариант нямат условия за иконо
мическо използване поради лошото място, през 
което минава автомагистралата Същевременно 
трябва да се търси подходяща локация за свобод
на безмитна зона

Войната, конто бушува в Босна н Херцего- 
вина сериозно засяга и плановете на новия сезон в 
Звонска баня. На това отгоре галопиращата инфла
ция ''съкращава” всеки ус 
се запланува на по-дълъг срок.

- Принудени сме да планираме от днес - за 
днес - вайка се управителят на хотел "Мир” в 
Звонска баня Александър Рангелов. Истина през 
зимата не седяхме със скръстени ръце, а пред
приехме известни мерки как по-подготвени да по
срещнем сезона, обаче войната и инфлацията ни 
опустошават за миг. В собствена организация 
произведохме лук, картофи, разни салати и др., но 
цените на другите стоки се повишават ежедневно и 
трудно излиза сметката.

- Все пак, с какво посрещате своите гости, 
ще бъде ли обезпечена преди всичко медицинска 
охрана за вашите гости-пациенти?

- Да. За медицинския надзор над нашите 
гости които идват тук преди всичко на лечение - 
грижата пое Медицинският център в Пирот, който

рано се грижеше по този въпрос Медицин- 
г персонал вече започва да работи от 15 май.

- И покрай военното време и др. проблеми - 
имате ли гости?

- Има. От ден на ден се увеличава броят на 
заявките Идват и цели групи, а и поотделни лица, 
които ще потърсят цяр за своите неволи в живопи
сната природа на 3в. Баня.

пех, всеки опит нещо да

и по
еният

М.А.
БОСИЛЕГРАД

ВРЕМЕ Е ДА СЕ МИНЕ ОТ ДОГОВОР
към реализация

ския район не е нов. Датира от поддържане казват, че честите леградска община приключи 
преди дае години, когато пътно- застои са и поради това, че от- изграждането на телефонна да- 
то ппелппиятие от Впаня делни лица наР°чн0 прекъсват ния за местните общности 
уреждайки регионалния пьТБо- Телефонните жици. Имало Груинци цМилевци, тези дни и 
силеград - Караманица, на слУчаи' когато жицата 6ива от' технически ще бъде приета. За 
учяп-ккя Ри.ячрпп Килтт.п и сечена с клещи и отнесена в къ- местната общност Паралово еь- участъка гикачево - ьиетър на завършена и технически
дължина от около 6 до 7 киломе- щи- „ ^’7Гтра изпокъса телефонните Докъде се стигнало в ра- приета, очаква се тези дни да 6ъ-
жици, а наместа изрови и теле- зрешаването на този проблем? яе пусната д» функция, а при
фонните стълбове Оттогава на- Тези дни отговор потърсихме в *Рай * :^раждането__
сам, телефонните съобщения с отдела за поддържане на теле- фонната линия за село Радичев- 
този край, където живеят по- фонната мрежа в общината, къ- ЧИ. ® “Р**
вечето от една трета от населе- дет0 ни уведомиха, че все още в разширяване капацитета на по- 
нието, са без каквито и да е сила е договорът за съвместно шата в Бос^еград за нови 6«1 
телефонни връзки, както с разрешаване на този проблем ^
общината, така и с вътрешно- между ПТГ-предлриятието,
стта. Затова оправдани бяха, а и Предприятието за пътища от при другите активности, и тук
ниетоот таи^местНи Гспи ВраНЯ И ВОеННИТе °рГаНИ' ° К0Н' ™а 0ТЯШНИ затруднения, преда 
Обаче каква поям от ?ова. кГга КреГН° определени задачи и ах- всичко при обезпечаването на иоаче каква полза от това, кога- тивности. Досега своите
то освен обещания и празни до- задължения са реализирани са- 
говори, друго нищо не се м0 от страна на ПТТ-предприя- 
предприема. Наистина отделът ТИето, 
за поддържане на пощенско-те- изпълняват задълженията си и 
лефонно- телеграфските съо- проблемът стои открит. Докога-
бщения в Босилеград и те Не знаят. Знаят само, че те- комуникациите по киая на годи- 
предприема усилия да се под- леф0нните връзки с този район нат^ ще 6ъдат завържи, с кое- 
държат телефонните връзки е „ занапред Ще се провеждат е т0 Ще се създадат условия за 
този район. Обаче те се про- големи затруднения и чести далеч по-добри телефонни връъ
ГоХотизГоГиГГваГя "Р“* _ ки, както* на терори™ на
К“ -ности ™и 0 —

Локацията на автомагистралата през Ди
митровградска община е твърде важно решение 
за бъдещето на града и общината Затова е нео
бходимо този въпрос много по-сериозно да се 
изучи, а в разискванията по него да вземат 
участие по-широк кръг специалисти от различни 
области. Определение трябва да бъде автомаги
стралата да се лоцира по-далече от града и да ми
нава през терени, които ще дават възможност в 
перспектива около нея да се изграждат стопан
ски, туристически, търговски и други 
"играта” би могъл да се намери и вариантът, спо
ред който автомагистралата трябва да мине през 
"Нешково” зад паметника, а след това по склоно
вете на Козарица до границата.

на теле-
обекти. В

Димитър МАНОВ

&
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ЗАВЪРШИ УСПЕШНО

парични средства, но все пак и в 
отдела за поддържане на ПТТ- 
мрежата в Босилеград и в 
Общинската скупщина се надя
ват, че заплануваните активно
сти в областта на ПТГ

ЛИПСВАТ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА останалите . не

има проблеми, дорович тази пролет семе- 
Времето идаше на ръка на «ай изкуствени торове са 
селскостопанските произ- били обезпечени навреме, 
водители и с царевица са - Единствен проблем
засети 91 хектар. С картофи засега е липсата на защит- 
са засети 500, с моркови 3, с ни средства - казва Тодоро- 
кромид лук 60 хектара, а с вич. А след известно време 
фасул 50 хектара. Поради ше букиат плевели и ще 
засиления интерес за раз- бъде трудно да се води бор- 
витие на животновъдство- ба с тях - добави той. Про- 
то с овес са засети 1500 и с блемът трудно ще се 

разреши защото освен че 
липсват защитни средства - 
липсват и средства за обез
печаването им, така че сел
скостопанските произволи

тели в Бабушнишка общи
на ще бъдат изправени 
пред сериозни проблеми 
как да "отстранят” плеве
лите, за да не застрашат до
бивите.

зи път

М.А.
стта на страната. М.Я.

ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД

С ГАЗОПРОВОД В XXI ВЕК КАДРОВИ ПРОМЕНИ В 
”ГРАДНЯ”На 5 май а Димитровград се проведе съвместно заседание, 

на което присъствуваха директорите на димитровградските пред
приятия, председателят па Изпълнителния съвет и представители 
нв "Еиергогвс” от Белград. На заседанието бе обсъдена студията за 
бъдещата газификация на Димитровград и крайградските селища, 
както и на граничния пункт.

Както изтъкнаха представителите иа "Енергогас”, които са 
правили студията, същата има за цел да разреши основните про
блеми и посочи основните направлеииа иа бъщетата газопроводна 
мрежа в града. Със студията са обхванати всички потребители - 
предприятията, учрежденията и домакинстаата, както и местопо
ложението на главната мерно-регулациоина станция. Газопрово- 
дьт навлиза от България и заобикаля града от северната страна. С 
така наречената секуидарна мрежа са обхванати Димитровград, 
Желюша, Гоиндол, Белеш и Лукавица, както и Градннъе и гра-

фураж /детелина, люцерна 
и др./ над 50 хектара.

Както ни уведоми за
веждащия селско .стопан-

От скоро на чело на строителното предприятие "Грац
ия” в Димитровград като изпълняващ дължи остта директор е 
Смиля Димитрова, досегашен технически директор. Досе
гашният генерален директор Трифун Димитров по иск на зае
тите о сменен от тази длъжност н отива • пенсия. Въпреки 
иска на заетите на няколко прояеденн общи събрания да бъ
дат направени и други промени, освен посочената, другите ие 
са приети.

■БАБУШНИЦА

АКЦИЯ ПО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ
Лишил* по кръводаряване в Бабушнишка община 

върви много по-добре от предишните години - изтъкна Слобо
дии Момчиловйч, секретар иа Общинския отбор на Червения 
кръст. Отзивът е много по-добър. Покрай старите имв и мно- 
яма нови, предимно мдади кръводарители, така че планът по 
кръводаряпйе ще бъд* преизпълнен.

Инак иа 1» май ще има акции по кръводаряване а Ко- 
муиалап" и "Лужиица”.

щ Щ
Що се отнася до работите и те тръгват. В ход е цяло

стно изграждане на улниа "Иво Лола Рибар" /като преди това 
е сложена каналнзацнона и водопроводна мрежа/ от насипва
не до асвалтиране. Наскоро трябва да започне и изграждане 
на деловите помещения до пощата. Инвеститор е "Ниш про
ект” от Ниш, а "Граднк” трябва да построи около 300 м2 а два 
етажа, от които единннт • мазето. Тези дни ■ Ниш започват 

I , строителите от Димитровград надстройка на едни жилищен 
. блок посредством "Ниш стан”, който е инвеститор За сметка 
. на "Прогрес” от Пирот тенекнджиите от "Градня” вече с» из

пратени • Белград, в също и армировчиците. В Димитровград 
започва подготовка зв изграждане нв сграда зв спсднциито в 
зоната на граничния пункт "Градина”. Тук трябва да бъдат 
поместени седем спсдиции.

ничния пункт.
От представителите на "Еиергогвс” е изтъкнато, че Дими

тровград разполага с достатъчно хора, способни максимално да до
принесат за ефикасността нр газификацията на града и околните 
селища, което трябва правилно да с* използва. Студията от присъ- 
ствуващите е приета със здбележкд да се провери дали е доста
тъчна само едиа главна мерно-регулационна етапния или трябва да 
сс предвиди още една иа граничния пункт. Сгудйата еъщо твк» 
трябва да се вгради в новоприетия, генерален градоустройствен 
план като негова съставна част.

Д1.А'-*«.* АТ.АТ.
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ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДВЕ ХИЛЯДИ ФИДАНКИ И 

ЦВЕТЯ ЗА ГРАНИЧНИЯ
ПУНКТ

контиш
ДИМИТРОВГРАД

I купио са засадени около лае хиляди млади фиданки и цьетя! 
Наистина тревата току що е никнала, но е упоритостта па 

тук не само в "Комуналац", но и а службите на гра
ничния пункт сигурно е, че ще се задържи дълго.

I Явното предприятие "Комуналац“, освен за хигиената' 
в града, се старае и за хигиената, но и за обектите и инстала
циите на пункта. За тази цел в рамките на предприятието съ
ществува трудова единица в чийто състав са 24 заети па чело 
с Драгутин Додич, строителен инженер П тази трудова еди
ница се намират чистачи, след това майстори електро и но- 
доинсталатери както и водачи на специалните возила.

Пунктът и досега с чистен и уреждан, обаче от средата 
на март тук са предприети редица нови мерки, които трябва и 
вече са станали редовни

. заетитеI
И НАКАЗАНИЕ ПОМАГА 

Досега за унищожаване на зелените площи не са били 
предвидени никакви наказателни мерки Вероятно затова 
транзитните пътници от Изток много често превъртаха ми

нималните зелени площи в места за почивка и престой, а след 
тях същите оставаха ггьлни е боклук Това вероятно и зана
пред ще се случва, обаче сигурно незначителна Именно, вече 
тези дни някои о т опиталите се по този на чин да ползва т зс 
лепите площи са "ударени” по джоба, а тази практика ще про
дължи. Наказанията са от 5-15 хиляди динара и сигурно ще 
имат ефект. Още повече, чс за това както изтъква Додич се ста
раят числящите сс към службите, намиращи се на граничния 
пункт, преди всичко милицията и митницата. В края на кра
ищата да има повече зеленина е и в техен интерес, тъй като 
работят в околност, кьдето изпаренията на бензин са много 
по-силни от обикновена

15 000м2 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 
Граничният пункт, поне тази част за чисто подържане 

се старае ”Комуналац", а това е до комерческета зона, заема 
съвкупно площ от 60 хиляди лг2. От това 15 хиляди са зелени 
площи. Наистина не е малка ако се има предвид че допреди 
година-две този пункт беше едни от н&й-големите в плахо- 
пипна Югославия, а в днешната СРЮ този пункт наистина е 
иай-голям. А от ден на ден става и все по-уреден Допреди 
две-три години празната площ между самата гранична линия 
и рампата за контрол на пътниците бе почти неуредена и 
почти винаги се спореше в чия компетенция е С изваждане 
на двата фри-шопа на изходната и входната страна, с из
граждане на санитарните възели в състава на същите това 
пространство промени своя изглед И докато преди из и част 
до значителна степен бе замърсена от минаващите т)'ристи, 
които често се разпръскаха по околните зелени площи дори и 
оитъклинията, сега пялото пространство е оградено Асвал- 
тното плато се мие всяка неделя със специално возило а по 
време на сезона тук работи и първаи авточисичка в "Кому
налац0. Предстои набавка на още една Зелените площи тези 
дни са засети с трева, а в тях са засадени, както ни осведоми 
Додич, 48 разни сорти цветя и украсни низки дръвчета Съв-

Но не само с наказание всичко може да се реши. Тряб
ва да се създадат и условия за това А това значи много по
вече кошчета за боклук, които редовно се чистят. Това го 
знаят и в "Комуналац" и затова вече са набавени определен 
брой циментови, които ще бъдат разпоредени на пункта 
Освен това са набавени и трябва наскоро да бъдат по сив ени 
и малки чешми във вид на фонтани, което също на свой 
начин ще допринесе съвкупната хигиена и изгледът да бъдат 
на високо равнище.

След озеленяване на площите предстои и възобновя
ване на хоризонталната и вертикална сигнализация на 
пункта, както и поправка на осветлението, за да могат пътни
ците много по-лесно да намерят онова, което търсят.

За да се постигне всичко това само с 24 заети в трудо
вата единица, не е достатъчно работно време от само осем 
часа Затова почти всички заети тук работници от ”Комуна
лац" работят почти без работно време и много повече от пред
виденото А на въпроса колко заработят казват сама че са 
доволни Вярваме им, щом остават да работят и по 12 часа.

Както ни осведомиха, запланували са да продължат с 
такава работа, да засадят трева, цветя и разни други паркови 
растения и в долната част на пункта до надлеза. Това значи, 
че "Градина” ще стане наистина най-хубав пункт на терито- 
рияп на Съюзна република Югославия и до значителна сте
пен благодарение на хората от трудовата единица за 
поддържане на пункта.

I
Подготвиха: А Ташков 

Ст. Николов

пунктове. За досегашните финансови трудности и за сегашната 
изостряна обстановка е виновно ръководство. Стойнев ■ Лазаров тряб
ва да минат на работа в "Слога” н за това сега се 
мат нашите основни средства за работа, каза той “ 
"Напредък” има малко работници в сравнение със "Слога”, 
нагн могат да ги надгласуват в работническия съвет ■ в което и да е 
общо събрание.

ПРОДЪЛЖАВА АГОНИЯТА В ОП "БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД тел ни

застьщват да ни взе-

НЯМАТ СИЛИ ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ и заяви, че
които вм-

”ТАКА НЕ ЩЕ СЕ РАЗДЕЛИМ”общото събрание на заетите в 
мартт.г.ИЛ

ОЩЕ ПО-НЕПРИЕМЛИВИ РЕШЕНИЯ ЗА ,<Т Д* ГО Р“*™ « той прие решение ги, разделнтелнЕиВ^ГсГт^
•НАПРЕДЪК": ЦЕЛОКУПНОТО ИМУЩЕСТВО ДА СЕ РАЗ- * “"™ Ре“и“« половин от горите и изк7пв»^иге Д „^, к™'
ДЕЛИ НА ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ /В ТРЕТОТО ПРЕДПРИЯ- I Гт“,ии собстшеносг и. ”|1ялредък-\^к^ 
™Е"РЕОГРЕС'' ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ОКОЛО 30 ДУШИ/, “ “ 1 осно.иинт проблем иГорд^
А ОСНОВНИЯТ КРИТЕРИЙ ДА БЪДЕ ЧИСЛОТО НА РА- "«тоивлии проблем. Р * Р"ши"‘"сго
БОТНИЦИТЕ ОЧАКВА СЕ ТЕЗИ ДНИ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НО- 
ВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В
щезДДнеоДнаГЗзТ п° ВСИЧКО личи всичко

предприятието, което бе проведено през
Директорът на "Босилеград* Иван Стойнев подчерта, че 

предприятието не може да се раздели така, както търсят работници
те на ново заплануваното предприятие *Напредък* Работници от 
Напредък” имат зли намерения, разширяват дефетизъм и недове

рие всред останалите. Сегашното имущество на •Босилеград" е 
имущество на всички заети, каза той. Заплати наистина не получава- 
мевече седем месеца, но вече два-три меоеца почти нищо и не се 
работи. Съгласен съм, заяви той, че трябва да предприемем някои 
мерки агонията да спре Считам, че е най-добре тези дни да прове
дем ново общо събрание на заетите, подчерта Стойнев. Същевре- 
мсЦи°х 33 загубите /през миналата година над 9 милиона динара/ 
той обвини заетите във овце фермата която трябва да работа в рам
ките на “Напредък". В нея, заяви Стойнев, е хаос, половин от загу
бите тя създава За да се уверите в казаното, елате на фермата, 
подкани той присъствуващите.

На казаното възрази Младенов като посочи: - Ако създаваме 
загуби и щом като сме ви голямо бреме защо не ни се даде въз
можност да се отделим и с нашите основни средства да стопанисва
ме как умеем и как ни позволяват пазарните закономерности.

- "Работническият съвет каза думата си и няма повече какво 
по този въпрос да разисква. Кой иска да се отделя може само при 
условие да спазва решението му, заяви Иван Лазаров, председател 
Н*>а*°™ИЧеСКИЯ съвет■ "Напредък" търси целокупните гори изку- 
^В^^ЛНИТе станцш и иска ла ни остави празни магазшти. Когато 
ти ШШМе Слога" беше най-силната организация Лазаров 

дчерта, че сега остава предприятието или да се раздели /според 
та СЪ“Т/ ИЛИ М “ П’'’С*Г*РУГ" *°Р'М

^Т1ДСТВОТО на предприятието, за което СпСпасков каза 
НИМ/1МО ,0 пР«Лложи развойна програма и приемлива орг*
решения^пг Л0!3’ ТеЗИ ДНИ ше свика ново обшо събрание Какви 
ма оешенигтп6ИЦеШТ засеГ? не с известно. Възможно е да се прие- 
пред по ияти е*п глог0» събРание приеха работниците в бъдешето
Да се разлепи ‘ цел°купното имущество в предприятието
прмппим^п^Л”™™ на Ратниците в новопланираните 

Слога", към 70 в "Напредък" и околоЗОш 
от Изкупвателни? Н НапРеяък" ще остане само емна четвърта част 
Пенев ся*™?™7 сган«ии Все пак струва сс. че думите на Ива» 
шт по-мо?пеРкя..^ТуаЛНИ “ "М-влюо до истината -Как се с"» 
риделим Акс^ усложняват нещата под въпрос с дати ше « 
лронаднепредидГсеП^ПеР1н"аТС"еШНИМер':И "^н.теграп

"НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЗВОЛИ "БОСИЛЕГРАД” ЛА 
ОТИДЕ ПОД ФАЛИТ” ^

След ВСИЧКИ той събрания и разговори личи, че тъкмо сетя пГтяхнГи"ипи"тчи
=0%^ел^^^.^ТГ„е^р^: д%—
техшпе представители не отстъпват от становищата, за които считат, сгавителиа работииии^?.^»!?.™ Ст"‘'"г*’ Бранно Младенов, пред.

^лвТЙЕ^^Е
ако се има предвид, че заплати не получават вече седем месеца. „ ^

Засега ръководството на предприятието няма някои въз- селателв^м* пг°п!1ЧуХ* Унията на хората от предприятието пг-„

—” ‘ " Р^т— К°™ трябва да се „р„- ^ямоиик^

"ГГ” =сГлГз.С^-\--:т:ои™

Работниците, които трябва да работят в -Напредък” не са съ- имущесте а ^е" пГ^мте^ИТ ^ТЪрСИМ Р^минсго на 
гласни с решението на работническия съвет, според косго половината заяви Бралко Младенов И^оп^^ общото събранне на заети, 
от горите ь половината от изкупвателните станции за добитък трябва предьк” внесе в "Носил#™*™" ко*то бившата ООСТ "На
дя спжяг имущество н. "Слог*". Търсят да се спазва решението „а ДаР?Гза„иГв1 с и^уГув и Д“ ВММе "Слога". Т» може

_____________________________________________диинтьк. иодаси открие свои изкупва-

нятнето 
рогрес” 

в "Босилеград”

че не е

ОТСТЪПВАТ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ

якСТРАНИЦА 6

БРАТСТВО • 15 МАЙ 19$2



ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА 

БИЛКА/10/
0ЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ- НИЩ ГРУПА ИЗТОК ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ- 

БОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ОТ БЕЗДНАТА - 

КЪМ НАДЕЖДАТА
СКРОМНА 

ИГРАН 
ПОБЕДА НА 
”ПАРТИЗАН’

"РУДНИК” /ЙЕЛАШНИЦА/ - ”А.БАЛКАНСКИ” 4:3 /4:0/

чай»--™,-,■

СЪДИЯТА МИЛИВОЕ МИТИЧ ОТ ПРОКУПИЕ - ДОБЪР смм^" вМвд'ат "апбъл"° да “
немите'

БРЕЗАТА /обикновената бяла бреза! е 
твърде устойчива на низка температура и 
суша. Изискванията й към почвата са мини
мални, така, че расте навсякъде из Европа, 
особено в северната част на континента, кь- 
дето се формират брезови гори

За лечебни цели се ползуват листата, 
пъпките, сокът от брезата и кората. Пъпките 
се събира т през ранна пролет, листата от сре
дата на май до средата на юли, сокът и кора
та се събират през май

За пъпките и листата е важно да съх
нат на сянка, а сокът се получава така: Прави 
се дупка 2-3 цм дълбочина в брезово стъбло, 
дебело около 20 цм, на около 20 до 30 цм от зе
мята. В дупката се слага цевчица и сокът из
тича в тегла, а не в метален съд След 
наливан е на желаното количество сок, дупка
та се затваря с овощарски восък

Когато се прави чай от листата, не се 
варят, а само се заливат с гореща вода и се

слага настрана. Този чай засилва пикаенето 
15-6 пъти по-голямо количество от обикнове
ното! което е от значение при възпаление на 
бъбреците, при нарушенията в кръвообръще- 
нието, чернодробните заболявания Чаят от 
брезов лист очиства кръвта и тялото от пи-

ПРЕЗ МАЙ МЕСЕЦ събирай- 
те следните лечебни билки: листата, 

корените от брезата, овчар
ската торбичка без корен, центът от 
глога, листата на горската ягода, 
търнинките-цветьт, храстовите ли
ста, къпиновите листа, листата от 
малината и цветовете, кората от 
върба, липата...

сокът и

почти
ресна игра, те някак успя- 
победят гостите от Блато,ха да

които не показаха много. С по
следната победа "Парти зан” се за
крепи на пето място на табелката.

В неделя желюшани ще 
играят с ”Танаско Рамч” от Пи-

Истинско дерби и порой отчиташе и с високия резултат
от голове Такава беше срещата в негова полза - дори от 4-0'

ОТ Димитровград Също така то полувреме "да се съвземаГ’ и рот. 
среша73 изобилствуваше с да настигнат домакина. С малко 
обрати, така че малобройната 
публика имаше какво да види.

ДС. коч на киселина, като по този начин лекува 
ревматизма и болките в ставите Чаят лекува 
пикочните канали и мехура, разтваря и 
изхвърля пясъка и камъните в бъбреците

Освен това чаят се препоръчва в 
лечението на захарната болест в началния й 
стадий Също се препоръчва при камъните в 
жлъчката При кожните заболявания, прави 
се баня от брезов чай смесен с вода та за къпа
не Това лекува свръбежите, лишаите и оста
налите нечистотии по кожата

Свежият брезов сок е природно лекар
ство срещу жълтеницата, болестите на пи
кочните канали..

повече щастие - можеше да се 
случи и да вземат една точка 
Но не стана така и "Рудник* с 

отбор последната победа
начело на табелката, и най- ве
роятно и титлата

И ТОВА СЕ СЛУЧВА...

ГОСТИТЕ 
ДОЙДОХА- 
ДОМАКИ
НИТЕ ГИ 

НЯМАШЕ..

Домашният 
имаше превес и надмощие в

застана

първото полувреме и това се

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

23 15 3 5 71:29
66:30
40:19
46:26
41:35
43:37
41:37
34:30
44:46
43:47
42:65
35:48
43:53
43:59
19:61
22:24

33
23 14 2 7 30
22 12 5

13 3
12 3

5 29
22 6 29

Всеки кръг на юношеска
та футболна дивизия /Пирот/ до
нася изненади!

23 8 27
23 11 3 8 25 Обикновено 

гостите не дойдат, в неделя в Ди
митровград стана обратното - 
футболистите на "Прогрес” от 
Пирот дойдоха, но футболистите 
на "А.Балкански” ги нямало?!

Служебните лица са били 
на терена и всичко са видялн. Го
стите закъсняха десетина мину
ти, а домакините си отишли. 
Окончателна

23 11 3 9 25 Подготви: Никола Стойнев Цветков
23 7 9 7 23
22 9 4 9 22
23 8 5 10

3 12
3 10

21
23 8 19 ДУКАТЧАНИ СЕ ГОТВЯТ ДА СТРОЯТ ОБЕКТ В СЕЛСКИТЕ ГРОБИЩА
22 7 17

дума по този 
случай ще си каже състезателна
та комисия. ВОЛЯ ИМАТ, СРЕДСТВА - 

НЕДОСТАТЪЧНО
22 6 5 11 17
22 6 5 11

2 16
16 В следващия кръг 

е домакин на22 4 7 "А.Балкански” 
"Драгош” от Пирот.15 2 4 9 5

ДС.
ИНИЦИАТИВАТА КОЯТО ПОДЕХА ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА РЪКОВОДСТВОТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДУ- ще има, казва Ников. Едно 
КАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА В СЕЛСКИТЕ ГРО- число хора като че ли искат 
БИ ЩА ЗАПОЧНА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ВСИЧКИ да спрат акцията. Не 
ДОМАКИНСТВА НЕ ВНЕСОХА ДЪЛЖИМАТА СУМА ДО участвуват в събирането на 
ИЗЯВА ПАК ИДВА ДОБРОВОЛНИЯТ ТРУД.

Макар че село Дукат е 
едно от най-големите села в 
Босилеградска община, ту
кашните неустрашими пла
нинци през векове не 
можаха да решат един проб
лем - да изградят обект в 
гробищата. По време на по
гребения когато по други 
причини излизаха на гро
бищата'те бяха под открито.
Без какъвто и да с подслон 
бяха под удари на виелици, 
дъждове, ветрове... Но доте
гна им.

Трудност сигурно
ЛЖКА АТЛЕТИКА

~ггГГ.

ГОЛЕМИ СПОРТНИ ПРОЯВИ
пари, заявяват, че не ще 
участвуват в обезпечаването 
на необходимия материал... 
Но не бива да се предадем на 
половин път. С малко по- до
бра организация ще преодо-

В организация на СОФК-а и лекоатле
тическия клуб "Железничар” от началото на май 
димитровградските лекоатлегпщи участвуваха в 
редица спортни прояви. На 10 май в бягането за 
Освобождението на гр. Пирот димитровградчаяите 
Ема Христова и Саша Марков се класираха иа тре
то място, докато останалите от четвърто - до десе- 

Кл ас прането им изглежда така; Бранислав 
ванович - десето място, Мая Цолева пето, Иви

ца Костов десето, Игор Лозев десето и Даниела 
Иванова • шесто.

На квалификационния митинг в Ниш ди
митровградските лекоатлегици осъществиха след
ните резултати: В бягане на 100 м Ваня Георгиева - 
13’19, Снежана Сотирова 14’20 на 300 м, Снежана 
Сотирова 47’5; в хвърляне на полле Славила 
Гюрова 23’42^ мл.пионери: В.тадан Иванов 22’10 и 
Велибор Делчев 22’22, копие - Миомир Пейчев 
28*54, Владян Иванов 27*14 и Владян Делчев 24’05. 
В скок на дължина Драгана Зарков 459, Аидриана 
Божкович 364. Извън конкуренция се състезаваха 
в хврляие иа диск Петър Лозов 35*43, и копие - 
36*14.

оргнева и Катерина Накова. От трети кла 
ри/ Бранислав Йованович, Дал и бор Сп 
Игор Костов /пионерки/ - Ивана Христова, Мая 
Цолева и Мариета Такова; IV клас: /пионери/ - 
Ивица Костов, Милан Тозев и Сашо Ташков, /пио
нерки/ - Аидриана Божкович, Мая Васова и Вера 
Ботева. Пети клас /пеонери/ - Миомир Пейчев, Дя- 
либор Раигелов и Игор Ангелов/пионерки/ - Драга
на Заркова, Даниела Иванова и Таня Стойчева; 
шести клас /пионери/ - Миодраг Симов, Зоран 
Младенов и Игор Лазов; /пионерки/ - Даниела Ста- 
врова, Мая Такова и Мария Ставрова; седми клас 
/пионери/ - Андриан Младенов, Миомир 
Георги Каменов, /пионерки/ - Наташа Н 
Ивана Пейчева и Виолета Миленкова. Осми клас 
/пионери/ - Александър Иванов,
Бобан Христов, /пионерки/ * С 
Мая Георгиева и Мариела Васова. Юноши 
клас: Бранислав Стаменов, Бобан Спасснов и Бобан 
Христов и девойки: Ману<
А лек сова и Соня Петрова. М 
мигров, Саша Стоянов и П 
войки: Душица Деянова,
Христова. Ония състезатели, които осъществят 
най- хубави резултати на регионалните 
получават право да участвуват на републ 
лекоатлетически митинг в Сърбия. О 
3-4 състезатели на "Железничар" да си извоюват 
право иа участие.

ас /пионе- 
ясенов и

Коничка река, които имат 
отделни гробища, събраха по 
1500 динара и от тези сред
ства обезпечихме керамиди 
за покрива. Тези обаче, които 
не са заплатили навреме сега леем всички трудности и ще 
ще трябва да заплатят 
вече. Крум Миланов подчер
тава, че основен критерий материал все още не е до ка
ко лко ще трябва да заплатят ран в гробищата. Едно число 
с цената на керемидите, т.е. ох мъжете са на временна 

работа във вътрешността, 
струват 25 бройки керемиди, други са принудени да за- 

Дукатчани обезпечиха вършават пролетните сел- 
и друг материал за строеж, скостопански работи. Засега 
Горското стопанство им да- не е известно кога ще за- 
дс позволение безплатно да почне изграждането. Ду- 
изссчат в боровата гора /коя- катчани казват, че това ще 
то те залесиха/ дървен мате- стане когато получат малко 
риал. Едно число от тези по* свободно време. И кога- 
великодушни планинци без- т0 всички заплатят необхо- 
нлатно приготвиха гредите. Ди мата сума. Известно им е 
Извадиха и една част от нео- обаче, че и когато всички то- 
бходимия камък. Всяко до- ва направят средства пак ще 

са малко. Очакват помощ от

успеем - заявява той.та
Йо

по-
Обезпечекият досега

Стянов и
ай демона. всеки ще заплати колко

Бобан Спасемов и
и ежа на Сотиирова,

I и II
Инициативата, която 

подеха дукатчани, преди 
всичко членове на ръковод- 
ството на местната общност, 
за изграждане на обект /с

иолзвосма площ от около 80 
м2/ вече започна да се реали
зира казва Всие Пиков, пред
седател на Скупщината на 
местната общност. Голяма 
част от домакинствата /око
ло 90/, освен тези в махала

шч, Ружица 
ладежи: Божидар Ди7 

редраг Здравкопич и де- 
Пеги Гюрова и Км а
ела Маш

Ето и състезателите на пролетния крос в прегледи
инанскииДим игров град.

ъ»/ I клас, пионери: Зоран Стефаиович, Алек
сандър Ставров и Александър Соколов; пионерки: 
Виолета А лек сова, Диана и Мануела Тодорова, II 
клас: Саша Марков, Драган Лазич и Саша II 
лов, II клас/пионерки/ - Елена Костова, Елена Ге-

чакна се поне

ИКО- ДС. макииегно трябва
обезпечи но 1 м* камък. Иа- Дукатчани, които живеят и 

работят във вътрешността. 
В.Б.

да
у.[-

лага се да даде и по три тру
додни.БАСКЕТБОЛ

ТРЕТА ПОРЕДНА 
ПОБЕДА

РАБОП ШЧЕСКО-СПОРТ11И 
ИГРИ
ИГРИТЕ НАВЛИЗТ 

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН 
ЕТАП

ШАХМАТ
НА 16 МАЙ

ПЪРВЕНСТВО 
ПО СПОРТЕН 

РИБОЛОВ

МЛАДЕН 
АЛЕКСОВ- 
ПЪРВЕНЕЦ

Н» 8, 9 и 10 май се

Па 19 май тази година се навършват
40 ТЪЖНИ ДНИ

"СВОБОДА " - "БУДУЧНОСТ 
1БАБУШНИЦА185:55/38:30/

В третия кръг в Регио- 
нална баскетболна дивизия 
"Свобода” от Димитровград на
несе високо поражение на ”Бу- 
дучиост” от Бабушница от 85:55, 
като по такъв начин още от 
началото на първенството се 
укрепи на първа позиция. Це
лият отбор на "Свобода" игра 
колективно и добре, така че ле
сно
бушиичаии.

от смъртта на нашата мнла и незабра
вима майка, тъща м баба

проведе първенство на 
Димитровград 
мат. Спонзори на първен
ството покрай СОФК-а 
бяха и четири ”кафичи”: 
”ДеМол”,
"Оскар” и "Бслами”.

Крайното класира- 
СледИОТО: Младен

На 16 май иа езе
рото ”Сават” край село 
Пъртопопинци ще се 
проведе първенство по 
спортен риболов, в кое
то ще участвуват пионе- 

младежи 
сениори-рибари от Ди
митровградска община.

За класиралите се 
4$ първо, второ и трето 
мисто са обезпечени 
скромни награди .

Работничсско-спортнитс 
игри в Димитровград навлизат 

заключителен етап. По 
футбол на малка врата, във фи- 
нолсто ще сс срещнат отборите 

"Сточар I", докато за 
трето място ще сс борят 
"Сточар II" и "ГИД I".

За пръв път за 20 години 
ГИД не ще играе във финалето;

По тенис на маса двата 
отбори па ГИД щс решат кои 
ще сс класира на първо място.

Също така 
въже отборът на 
пият фаворит за първо място.

ДС.

по шах-
вече в БОРКА ТАНЧЕВА

от село Сливница
на ГГГТ и”Туп-туп”,

на ба- исломи отпора ри,

В следващия кръг "Сво
бода” отново е домакин. Този 
път в Димитровград ще гостува 
отбора на "Весна-Младост” от 
Бела паланка. Белопалаичани 
винаги оказваха добра съпроти
ва иа "Свобода", пък имат и до
бре подготвен отбор и ето още 
една причина публиката да дой
да: да в иди интересен и хубав 
мач.

не е
Алексов със 7 точки, Бора 
Амдрич 6,5, Васил Стои
менов също 6,5, Гони 
Стоименов 5,5, Саша Ми- 
гов 5 точки и т.и.

гробищата в село Слнкннця зя дя положим цветя 
сълзи.

зялеем

и в теглене на 
ГИД с глав-

Кякнм близки и познати да ни се придружи'.
Опечалени: дъщери Милка и Свиления, зет Сима,внуци,

внучки и множество др. роднини, близки и познатиД.с.
Д.С.
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КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

забава

НИЕ СМЕ СИ НИЕБОГДАН
НИКОЛОВ

СКУПОТШДимиед?овгр4д (ЗАИМСТВУВАНО ОТ В-К "ШОП")

Огледах сс, замислих се и завидях на японците. Техника. 
Електроника. Видео. Стерео. Ямахи. Мазди. Тойоти. Карате. Джудо. 
Гейши. Икибана. Фантастика. Мечтаеш да си сс родил в Япония. 
Мечта, мечта, ама на ония острови им е тясно и сс гьчкат в едни 
книжни къщички по два квадрата и половина. Молят сс на шефове
те като на дядо господ и химни пеят. И от деца ги учат, че каквото е 
хубаво за Япония, е добро за японеца. Я у нас такова нещо. Ще ти сс 

може и да ти теглят една. Напъваме се да градим вили, за 
комшията, и всеки все плаче, че нямал. Л там трябвало 

да си винтче, бурмичка, ниронче, буболечка, гайка в името на Япо
ния. И да спиш на гола рогозка. Мерси. Без мене. Бачкатор. Работа. 
Травай. Уърък. Не по-добре без видео, отколкото японец. Добре си 
ми е па мене тук във византийския ориент. От работа се остарява, 
почернява и оглупява. Ако работата беше удоволствие, нямаше да 
име робовладстелски строй и всички чорбаджии щяха да сс нати
скат да работят. Тенк-ю. Благодаря за вниманието.

Викам си да съм швпйцарец Банки. Алпи. Часовници. Тури
сти. Скиори. Милионери. Финанси. Нейсажи. Сметки. Чистота. 
Бачкане. Всяка година три месеца запас. Не. Найн. Не ща да сс возя 

лифтове и да сс пързалям по пистите. Изтънчената бакалия да си 
я мерят с техните паланки. По-добре овци да пасеш, отколкото ти 
м^рДят времето с швайцарски часовник, докато стигнеш до панихи
дата Пий по една клекавица и не вземай аспирин "Байер” или ”Ци- 
ба”. Рскнн на кучето ”чиба” и повтори ракията. Швейцарците са си 
швейцарци. Да стискат чуждите манзиги. Да си стискат и своите. 
Ние нашите ще си ги изпием, нищо, че нема гроздова. Наздраве. 
Цум вол. Гуте нахт. Айде и всичко най-финансово.

Чудя се дали е добре да си французин. Изкуство. Лувър. Па
риж. Шансонетки. Кристиан Диор. Пиер Карден. Ален Делон. 
Брижит Бардо. Любов искрена. Любов платена. От пиене разбира и 

За селянките си най-шантави моди измисля. На интересен 
и той е сметкаджия като швайцареца, само се преструва 
бохем, ако има кой да му плати пиенето. Имал и сирене 

рокфор. Миризливо. Мерси. И тук на някои им миришат цървулите. 
Чак пък толкоз.

Синочка гледа телевизию, па ми стаиу съклет 
оди това що чу, изгаси га и целу ноч сс пре- 
върча по църЪстс, не могу око да склопим. 
Войната стану кико добърдьн, огугламо на 
све що орате Дзебнс ни около сърце да не 
йе и некойе наше дете убийено... Иначе 
беоше понамалили да орате за ценете, па 
свако йутро одимо из чаршийту од продав- 
ницу до продавницу, гледамо новете цене и 
се кърстимо.

И да знай сте млого стан ум о побожни: 
дигне се цената на месото - нийе се кърсти
мо, на млекото - пак се кърстимо, на тести- 
лат /он вече стану луксуз/, на обучете..за све 
се кърстимо - поскупело по два, по три па и 
по пет пути.

Елем синочка ка чу дека и лебат че 
рипне - нещо ме пресече! Ако нема нове 
дрсшЬе - че си идемо у старете, че !)и лоза- 
кръпимо и горе дол е че валямо. Нийе смо 
свикли, одили смо и по- парцальиви и по- 
дрпави. За обучете, пак че найдемо лек че си 
праимо спънци

Ама кига поскупейе леп - тешко че бу- 
де Кико му дидзайу ценуту, а на мене ми 
се чини све съм по-гладън. По-рано с бабу- 
ту ни стидзаше йедън лебък, а съга ко за 
инат два су ни малко. Станем у зору, айде че 
идем до ноч вит е, одломим парченце, по- 
тражим сиренце и йеднем. Съвне се, измъл- 
зем кравуту испийемо с бабуту кавенце и 
айде да ручама После ватим полето да 
чистим ливаде и около пладне - гладьн съм 
ко вълк Бабата донесе найдемо се, я попри- 
легнем, па ка се позалади - пак се ватим на 
работу. Увечер се прибирам, вечерамо и па
лим телевизорат, ка да си легам пак съм 
гладьн, а оно вечимка петли пропояли
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~М.а^иам Ара. ЙоВсша^йедно &р 
&(\ тг$рдц(Цц. милицията одма чуш 
по Химца^шопу тгрми и тупала/...

, Сх/

от ядене, 
се прави, но 
на по-голям( МОЛЯ, ШддКА ЧЕШЕ)

Викам си да съм германец Сандарт. Мерцедес. Точност. Лу
стро. Ред. Отговорност. Дисциплина. Вярност. И труд. Стоките лъ
скави. Германките също. И руси като че ли са от Горни Лозен. И 
швабкините като шопкините А за бирата да не говорим. Да ама - 
айн. цвай. Золдатен. Дисциплина. И работа. Работа, много работа. 
Германия над всичко, но над Германия работата. И труд. Данке 
шьон. Без мен. Найн. Нема да се хабим. Да ставам и да си лягам с ко
кошките, за да съм щастлив, че се возя в "Мерцедес”, само за да ида 
на работата си и да бачкам като луд. Ами. Ще се возя на каруца И 
магаре ще яздя, само да съм спокоен. Който бърза прав му път. Не 
ща да съм Германец. Ще мина и без "Мерцедес”. По- важното е да си 
починеш, без да разбереш, защото си нямал време от работа Данке 
Без мен. Ще си живеем и така Айде сега чак пък толкоа

Може да е най-добре да си американец Колата му голяма 
Парите му големи. Фасонът му голям. Възможностите му неогра
ничени. И небостъргачите му са като у "Младост”-! или ”Обеля”-2. 
И панеите му качествени. От две само едната е крива Да, ама 
гстерите му гангстери. И самочувствието му 
може да те гръмне, ако не му харесаш. Тенк-ю. Без мен. И най-голе- 
мият небостъргач по-голям от Витоша не е Така де Па и "Трабан- 
то” е кола

” ТЪКМО ГО НАУЧИХ ДА 
ГЛАДУВА А ТОЙ УМРЕ”

Съдбата на издателство ”Братство” все повече 
прилича на народната приказка, когато циганинът е 
учил коня да гладува.. Така и ”Братство” - дълги годи
ни се учи да пише свободно, а когато това и започна 
да го прави - изглежда ще умре..

УЧИЛИЩА ОТ 21 ВЕК
Училищните сгради в селата Нашушковица и 

Желюша се строят с такъв темп, че наистина с право 
ще можем да ги наречем училища от 21 век..

По-рано с бабуту че гледамо и че пре- 
познавамо те тия личил на Пер чу оди Ту до
ви цу, те ония на Ставрийу оди Било, те 
ония на Стоицу оди Борово, млого-млого и 
не слушамо кво орате.

А съга: щом зине ония и почне да ра- 
спрая куде дънъска су се били, колко су 
из!) и нули: занемейемо и чекамо нема ли да 
кажу за1)инул йе некой од наш край. По-ра
но че му кажу и името, а съга само толкова и 
толкова - оди там и там.

Бабата се кърсти, а поче свечицада го
ри преди кандилцето. Наша род голема: 
пъренули смо се ко манастирсЪе мачЪе из 
бившуту Югославийу - оди Словен ийу до 
МаЬедонийу. На све стране ни има, па не йе 
чудно що наш край обезлюде

Та зараспрая ви кико това йутро, ка 
рекоше и лебат поскупевуйе, реко да се по- 
разоратим с некога да ми каже докуде тая 
скупотия че иде и че вой има ли край.

Даде Господ та срето Мирчу Даскала- 
тога, да га питам кво он мисли. Рекомо си 
живо и здраво, и я без да га увъртуйем и 
усукуйем, пита га

- Е Манчо, това никой не знайе Край 
на туя скупотийу знайеш ли куде йе?

- Куде? - зарадува се че ми каже
- У Гациното. Не видиш ли дека на

род щом не знайе кво да пран - тражи каве- 
ну! Айде и нийе да 
прекьрстимо, па после че идем на работу.

- Е, Мирчо, нема да може, нали зна
йеш дека пензийицата тънка, и стоп и 
се..Ама я да седнемо е там поди онуя върбу 
до рекуту, и разгърну пазуку та му показа 
пилцатога у вътрешният джеп.

и ган- 
е голя вода, щом всеки

НАЙ-НАПРЕД ЕЗИКА
Както се узнава в Цариброд след телевизията, 

започна да работи и Радио Царибород Браво! Сега 
остава и вестник да си направят, но преди това би би
ло желателно да научат майчиния си, български, 
език!

Викам си да съм арабин. Една чешма в двора да имаш и от 
нея вместо вода да тече нефт. Пари. Харем. Шалвари. Пустиня. Бав
ни песни. Фереджета Обрязване. Мани. Изживели сме то. Не ща Не 
ща да си събувам кавалерите, кога газя по килима, да ядосам тъща
та И без хаджилък ще ни мине в тая жега Благодаря. Камилите са
ми да си ги доят. И нашия пясък ще ни стигне за вилите Ама всяка 
вила у нас си е жив оазис. Къде копнеш, все геран става, за да си сту
диш ракията Кел им файда от рахътлъка, и от мерака Хабиби. 
Аман. Камили си имаме и у нас в зоологическата градина

Искаме или не, ние сме си шопи. И така си ни е добре Ние 
По-добре по шопски, отколкото по европски! Така де..

ТРЯБВА И БОКСЬОРСКИ 
СЪДИЯ

сме си ниеВ Босилеград е открита адвокатска кантора! Ху
бава новина, няма що. Сега остава да се открие и "бок
сьор ска
"босилегр адските боксьори" имат "мач” да има и съ
дия, а не като досега да се нагажда да ли някой някого 
леко го е ударил или нокаутирал.

Огнян Марков 
от Долни Лозен

съдийска кантора" та когато

Т. Петров
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