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;§| РХСВЛЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО ИА СЪРБИЯ

НАЙ-ЧИСТИЯТ изход 

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

КРИЗА
ДА СЕ ПИТАТ 

ГРАЖДАНИТЕ ЗА 

ДОВЕРИЕСлед като подписа указа за разпускане на Народната 
|| скупщина, председателят на Република Сърбия 

Слободан Милошевнч 
телевизия

1заяви следното пред Радио- 
на Сърбия: „Всички граждани на Сърбия 

имаха възможност през цялото време, а особено през 
последните седмици да видят на какво приличат сесиите 
на нашата Скупщина. В момента , когато е необходимо 
да се постигне голямо единство, за да се постигне 
някакво добро за Сърбия и нейните граждани, някои 
политически партии и техните представители в Народ
ната скупщина с поведението си блокираха механизма за 
решаване в Народната скупщина. Сигурен съм, че в 
Сърбия, надълж и нашнр. не можем да намерим много 
граждани, които одобряват такова положение. Затова 
смятам. че най-бързият и ная- чист изход от тази парла
ментарна криза е - да се даде възможност на гражданите на Сърбия да изберат нов 
парламент на нашата Република, понеже само те имат това суверено право.

Ц
Дебата та, която в Народната 

скупщина се водеше през изтек
лите две седмици, показа до коя 
степен една разединена скупщи
на е в състояние да застраши 
както собствените, така и 
държавния интерес Скупщината 
с поведението на представи
телите на отделни политически 
партии стана политически 
панаир, на който пред лицето на 
обществеността, с метода на 
политически натиск се изнудват 
политически отстъпки. Такава, 
скарана и от между парти ината 
омраза разединена, Скупщината 
не е в състояние да излезне от 
затрудненията, в които сама себе 
си въведе

вместо да изт,лнява своите 
коне ти туционни компе тении и, 
тя с яловите депутатски полити
чески монолози изнурява себе си 
и гражданите, внася в широките 
слоеве на народа малодушие и 
недоверчивост във възможно
стта да се излезе от затруднени
ята, пред конто сме изправени, 
вместо да обединява, тя разе
динява. вместо да мобилизира, 
тя руши народната енергия, 
вместо политически разум, в нея 
царуват кипящи политически 
страсти.

Това с Скупщина, която не 
обещава на народа нищо добро, 
която не е способна за две сед
мици на своето първо заседание 
на редовна та сесия да се помери 
о т първа та точка на дневния ред. 
И докато Скупщината и днес все 
още е на първата точка от дне
вния ред, народното търпение е 
на последната точка на издър
жи и постт Ако тази скупщина и 
на та тък бъде работила със 
започнатия темп, за нея ще бъде 
кратка цяла една редовна сесия 
да нзчсрпас дневния ред на само 
едно заседание.

в наличния партиен пес- 
говор трудно може са се 
образува стабилно правител
ство, без което няма изпълняване 
на законода телна та и изпълните
лната власт в страната. в

настоящите обстоятелства не 
бихме могли да си позволим 
напразно пилеене на време и 
енергия, когато на нацията не 
довтасват и двата фактора. С 
едно такова състояние в Ску 
пщината пряко са застрашени 
народното единство и държав 
ни те интереси.

в такава обстановка Прави 
телството на Република Сърбия е 
на мнение, че трябва да се 
обърнете към гражданите, които 
със свое суверенно решение да 
изберат нова Скупщина. Нека 
народъ т избере нов законодател 
а с това и ново правителство, в 
едно такова време би било много 
рисковно за държавните ин 
ституции и конституционния 
ред да не се пита народъ тдали е 
съгласен или не че една таква 
Скупщина и Правителство което 
от нея ще произтече да го нзвли 
чат от кризата.

Страната от тези големи 
неволи може да измъкнат само 
онези сили, които ще спечелят 
доверието, изразено в сговорно 
и енергично скупщинско мнози 
нства Е то защо на гражданите 
цуябва да се даде възможност да 
ги изберат.

Господин председателю на 
Републиката, Правителството на 
Сърбия счита, че тъкмо е на 
с тъ пил часът, кога то народъ т от 
ново трябва да се пита в кои 
политичаски сили има доверие 
за изпълняване на властта в 
държавата. Изхождайки от ви 
сокиге отечествени идеали и от 
желанието държавата и народът 
да се избавят от нсво-лите, в 
които попаднахме, Правите 
лството на Рапублика Сърбия 
въз основа на член89, алинея I на 
Конституцията на Република 
Сърбия е свободно, господин 
председателю на Рспубай ката, с 
това обоснованис да ви предло 
жн да разпуснете Народанта ску 
пщина, избрана на 20 декември 
1992 юди на - казва сс в писмото 
на Правителството на Сърбия до 
предссдакляна Републиката

Слободии Милошевич у.

Аз пожелавам на гражданите на Сърбия да изберат такъв парламент, с който Сърбия 
ше се гордее. В това време на голям натиск върху нашата страна на нас ни е нужен именно 
един такъв парламент, с който Сърбия ше се гордее. Затова пожелавам на гражданите на 
Сърбия успех на предстоящите парламентарни избори.”
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ПРИЕТ 
ДЪРЖАВЕН 

ГЕРБ НА 
ЮГОСЛАВИЯ

РЕШЕНИЕ
ЗАРАЗПИСВАНЕНА

ИЗБОРИТЕСлед година и половина Съю
зна република Югославия получи 
герб. Въз основа па член «9 па Конституцията па Република Сърбия и 

член 28 па Правилника па Народната скупщина па Република Сърбия 
/Служебен гласпик па РС, брой 22/93, постановявам следното

РЕШЕНИЕ
ЗЛ РЛЗНИСВЛПЕ НЛ ИЗВОРИ ЗЛ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

В НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУВЛИКА СЪРЕИЯ
1. Разписвам избори за пародии представители в Народната 

скупщина па Република Сърбия за 19 декември 1993 година.
2. Сроковете за изпълняване па изборните действия започват да 

тека т от 21 октомври 1993 година.
3. Изборите за пародии представители ше проведа т избира тел

ните органи в Република Сърбия, съгласно разпоредбите па Закопа за 
избиране на пародии представители.

4. Настоящето решение влиза в сила слепя на публикува пито й в 
„Служебенгласния" на Република Сърбия".

Гербът ма СРЮ, спорел реше- 
иието на Съюзната скупщина на 
Югославия оде предствлява 
червеи шит, върху фона на който 
се намира двуглав сребърен орел 
със златна човка и език, златни 
крака и иокти. Върху гърдите на 
орела щитът е квадрираи с полета 
иа Сърбия и Черна гора и то в 
първия и четвъртия квадрир, 
вьрху червеи фон се намира червен 
кръст сред четири сребърни опила, 
а във втория и третрия квадрир, 
също върху червен фон, се намира 
лъв със златен език и иокти.

Двата съвета иа Съзната ску
пщина приеха иа отделни сесии и 
Закона ад държавния герб, Закона 
за употреба на знамето, герба и 
химната.



ИЗНУДЕН ХОДщ

В ОМАГЬОСАНИЯ ГОЛЯМ ОТЗВУК НА СПОРАЗУМЕНИЕТО КАРА ДЖИМ - АБДИЧ - МИЛОШЕВИЧ

КРЪГ ча на босненските сърби Ра- 
дован Караджич и предсе
дателя на Сърбия Слободан 
Милошевич мирно споразу
мение и декларация, в която 
са внесени именно искания,

Две събития на дома- улица. От скупщинската 
шната политическа сцена трибуна се чуха всевъзмо- 
предизвикаха най-голямо жни обвинения и конзра- 
интересование през послед- обвинения, „реплики на 
ните петнадесет дни. Първо- „реплики”, които не обе- 
то се отнася до решението на шаваха изход от положе- 
пресдателя на Републиката нието - а още по-дълбоко за- 
Слободан Милошевич да тъване. Мнозина оратори се 
разпусне парламента, а ползваха с речник, който и 
второто е - подписаното при- на улицата не се употребява, 
мирие Радован Караджич - Създалото се положение 
Фикрет Абдич - Слободан 
Милошевич.

СЛЕД провала на женевските договори за мира в Босна и 
отбиването на Алия Изат^егович да подпише предложеното 
от Оуен и Столтенберг споразумение за мирно решение на 
конфликт», всичко се върна на самото начало и почна да се 
г луги в омагьосалия кръг на дилеми, предпоставки и неиз
вестност. Изетбегович не подписа на миг от мощните му зак
рилници. За това пак са виновни сърбите!

Вече две седмици от провала на разговорите се чете и 
тълкува инциатнвата на генералния секретар на ОН Бутрос 

Й Гали от 17 октомври, когато изнесе идеята за свикване на 
международна конференция за бивша Югославия. Тя би 
наподобявала на Лонданската проведена през август 1992 г.

- Целта на конференцията е мир и помирение - каза Гали, 
като добави, че съпредседатсли на тази среща би били 
председателствуващият на Европейската общност и той 

Целта на конференцията би била да се намери 
ГЛОБАЛНО РЕШЕНИЕ на югокризата и да се осъществи

залегнали в основите на 
Оуен-Столтенберг за1

плана
разрешаване на кризата в 
Босна и Херцеговина. Алия 
Изетбегович, засега остава

§§
Маратонната сесия на 

Скупщината на република 
Сърбия, на която в течение 
на шест дни се изредиха над 
стотина оратори по повод 
искането на Сръбска радика
лна странка за сваляне на 
правителството на Никола 
Шаинович, не даде никакви 
резултати. Напротив - дове
де парламента в задънена

Ш
лично.

Й един план, подобен на Маршаловия след II световна война за 
Щ помощ на всички страни в бивша Югославия, „а не само на 
| Босна, Сараево или Мостар”. Новата конференция не би 

значила напускане на плана Оуен - Столтенберг... 
Отговаряйки на критиките за неефикасността на ОН в бивша 
Югославия, Гали подчерта, че „ако липсва политическа воля, 
липсва и начин да се наложи мир”. И още: „Всички сме от- 

Щ говорни за югославската драма”.
Това предложение на Бутрос Гали предизвика най- 

различни реакции, коментари и предпоставки. За едни пред- 
ложението за връщане на самото начало може да протака и 

Щ усложнява решаването на югославската криза Още повече, 
когато някои предполагат, че глобалното решаване неизбежно 
подразбира н решаване за други части, а не само откъсналите 

Щ се от корпуса на бивша Югославия. Касае се за регионите в 
§: Сърбия: Косово, Санджак и Войводина, интегрални части на

Република Сърбия и СРЮ.

ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА Д-Р 
РАДО Е КОНТИМ В РУМЪНИЯ

С една такава конференция няма ли да се тръгне към 
окончателно разтуряне на Югославия и Сърбия, което би било 

1;| мого опасно и трагично за мира и сигураността на Балкана и СЪВМЕСТНО
ПРОТИВ

САНКЦИИТЕ

В присъствието на председателя на република Сърбия Слободан 
Милошевич, Радован Караджич и Фикрет Абдич си честитят 

подписването на Декларацията.
по-широко!?

Това желание има свои протагонисти в победените през 
двете световни войни агресорски държави, които с политика, 

Ц оръжие и пропаганда щедро помогнаха да се разбие втора 
ш Югославия.

Протагонг.стите на идеята за нов световен строй търсят 
покорност, ред и дисциплина. На тяхната благонаклонност 
могат да се радват само „преклонените главички, които остра 
сабя не сече”. Гордите и храбрите, /чети: непослушните/ са 
предопределени на съдбата / от народната приказка/ на ис- 
тинолюбивото агне в „дуела” с кървожадния вълк.

Ш От Америка на Сърбия се изпращат остри заканителни
писма за сраженията в околността на Сараево. УНПРОФОР 
от мястото официално осведомява, че първи са нападнали 
формациите на Алия Изетбегович, а сърбите били принудени 
да защищават животите си. Но, силата е сила... 
Американските държавници обвиняват съюзниците си в 
Западна Европа, че не са се съгласили за премахване на ембар
гото за внос на оръжие за мюсюлманските борци. А светът 
знае, че в Босна оръжие и муниция колко щеш. Нелегално- 
легално от самото начало на конфликта, през Словения и 
Хърватско, цел и ком позиции с оръжие през изтеклите две три 
години: кой колко и кому е продал оръжие, кой колко се е 
обогатил, кой е знаел за тези товари и под.

Босненският „караказан” продължава да кили. Подкла
ждат го ислямските държави, реваншистите към Сърбия и 
Югославия от миналите войни, проектантите на новия 
световен ред, босовете на въоръжейната индустрия. А народът 
пати и гине. Не му помага ни то бог пито алах!

Откъсването на част от Босна и създаването на АП Западна 
Босна, начело с Фикрет Абдич е принос към прекратяване на 
кьрвопролитнята и постепенното установяване на мира. По 
всичко личи, че този пример ще последват и други части в 
бивша Босна и Херцеговина - региона на Ту зла, например. Дали 
мирът ще се установява част по част, къс по къс, в общия хаос 
на гражданската война на тези простори, това ще покаже 
бъдещето. Има надежди, защото за мира няма друга алтер
натива.

: принуди председателя на Ре
публиката Слободан Мило
шевич да използва своето 
конституционно право - да 
разпусне парламента. Така 
вместо правителството - па
дна Скупщината на Сърбия.

Насрочени са и нови из
бори за републиканскйя 
парламент. Това ще стане на 
19 декември. Избирателите 
сега имат шанс да изберат 
народни представители, 
които истински да застъ
пват неговите интереси, тъй 
като мнозина от досегашни
те измениха на очакванията.

Лидерът на покрайнина 
Западна Босна Фикрет 
Абдич и на дело доказа, че е 
много по-голям привърже
ник на мира от Алия Изет
бегович. Той подписа с вода-

глух на поканата и той да се 
приключи към тази инициа
тива, като допринесе да 
спрат кърволролитията в 
бивша Босна и Херцеговина. 
Напротив, той изпраща нови 
военни подкрепления срещу 
войските на Фикрет Абдич в 
Западна Босна, така че сега 
войските на Изетбегович не 
воюват само срещу хървати
те и сърбите в Босна и Херце- 
говина, но и срещу 
мюсюлманите от тази по
крайнина И занапред Изет
бегович продължава да 
търси оръжие и помощ от 
някои страни в света които 
и досега не се прославиха с 
подхода си към разреша
ването на кризата в тази би
вша югославска република 

М. А.

Щ
Председателят на съюзното 

правителство на Югославия д-р 
Радое Контич, който тези дни 
посети съседна Румъния на 
пресконференция в Темишвар 
между другото изтъкна, че е твъ
рде доволен от откритите, при
ятелски и конкретни разговори, 
които е водил с най-висшите 
ръководители на Румъния.

Спирайки се върху санкциите, 
за които каза, че трябва час по- 
скоро да бъдат вдигнати, или 
поно смекчени, председателят 
Контич изтъкна, че освен Ру
мъния и други, преди всичко 
съседни страни, са повдигнали 
въпроса за премахването на 
санкциите към Югославия.

Минавайки към темата за 
хуманитарна помощ, която зае 
твърдо важно място в разгово
рите между Белград и Букурещ, 
Контич подчерта че съседна 
Румъния е готова да организира 
по-широка хуманитарна помощ, 
отнасяща се до нефт, лекарства и 
храна, ония стоки които не се на
мират под удар на санкциите, но 
все пак не могат свободно и 
безпрепятствено да минат на
шите граници. Утвърдена е 
съвместна спецификация и редо- 
след на ходовете как хуманитар
ната помощ от Румъния ще се 
реализира, а цялата акция ще 
става в сътрудничество с Коми
тета за санкции при ООН.

1

|

1
в?
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ШЕФА НА МИСИЯТА НА ЕИО В СОФИЯ

„СРЪБСКО-
БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА 

Е МНОГО МИРНА”СРЮ полага неизмерим усилия да се реши босненския 
възел. С това пряко са свързани и наложените й преди 16 
месеца от Съвета на сигурността санкции. Главната 
„причина” за тези санкции бе „агресията” /!/ на СРЮ - Сърбия 
и Черна гора - срещу Босна. За каква агресия се касае никой 
досега че е обяснил нмто на себе си нито на света!

А още от май на 1992 година ЮНА се оттегли от 
територията на Босна и Херцеговина. Войската на Република 
Сръбска, с изключение на някои инциденти, повече от три 
месеца не воюва с войската на Изетбегович, повече от 7 месещ* 
с териториите в АП Западна Босна...

Без оглед на големите усилия и приноса към устновява- 
нето на мира в тази бивша югославска република, санкциите 
все още натискат плещите ка югославските граждани. 
Животът от ден на ден става непоносимо тежък. Няма 
лекарства, нефт, няма вонс - износ, пътищата и небето са 
блокирани, хуманитарната помощ несе пропуска или с месеци 
се бави по границите... Увеличава се числото на болните и 
починалите. Раждаемостта намалява. Стотици

8
На състоялата се тези дни в София пресконференция \ 

шефът на наблюдателната мисия на Европейската ?• 
икономическа общност за Балканите Жак де Бенст е * 
заявил, че ,,сръбско-българската граница 
мирна”. Мисията на ЕИО, съставена от дипломати и * 
офицери, наблюдава положението на границата между I 
СР Югославия и Република България от 25 септември * 
миналата година, '■

Бенст оценил като неоснователни сръбските обви- * 
нения, според които наблюдателите от ЕИО са из- 1 
ползвали територията на съседните страни, за да фото- * 
графират сръбски стратегически обекти. Обаче шефът * 
че пп^?ра-иа мисията в с°ф”я Дитер Шефер признал, * 
любителю ТаЗИ година наблюдателите са направили * 
любителски снимки в пограничните зони на България и I 
Сърбия, „за да ги покажат на семйствата си”. След
строго1 забранен/ А°баВИЛ Т°Й’ Та"Ива а*™внос™ са

на западноевропейската мисия е бил приет * 
от министрите на вънишките и вътрешните работи на * 
България Стоян Даскалов и Валентин Михайлов
л°а И,3раЗИЛИ оадоволство от дейността на погранична мисия.

1 е много
Според Контич хуманитарна

та помощ от Румъния, както и но
вите усилия да се организира ху
манитарен внос би трябвало 
твърде бързо да дадат резултати. 
Представители на нашите 
мънските власти са готови да 
опълномощят една хуманитарна 
организация, която да упражнява 
контрол в разпределението на ху
манитарната помощ от Румъния. 
Отговаряйки на въпрос на жур
налистите за глобалното реше
ние на югославската криза, пре
дседателят

I
}?

1 и ру-

I
1

хиляди
бежанци от Хърватско и Босна са голяма грижа за 
осиромашеннте граждани и държавата.

За щастие, все по-силно

I
се чуват гласовете на разума и 

съвестта да се свали тежкото наказание от гърба на 
Югославия. Историята помни малко примери 
токост, която в края на XX век се упражнява към гражданите 
на една горда и миролюбива страна.

на съюзното 
правителство изтъкна, че това е 
твърде деликатен въпрос, а 
самото глобално решение 
редица опасности и рискове, ко
ето мнение споделя и румънският 
председател Илиеску.

за такава жес-
носи

които
тазиСт. 1
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БОСИЛЕГРАД: МАЛКА АНКЕТА
НЕОБИКОВЕНИСЪДБИ грижи, от топла човешка ръка - споделя Драган 

Колев.

С ХУМАНИЗЪМ 

СРЕЩУ 

УЖАСИТЕ НА 

ВОЙНАТА

НЕКА НАРОДЪТ 

ПАК КАЖЕ 

МНЕНИЕТО СИ

И той, без да се опасява, работи прсданно, на 
десетки хиляди деца да оцелеят. Защото е убеден, че 
детството ще върне живителните сокове на бос
ненската земя и че сегашната война там е една 
трагична заблуда на националисти.

Съорганизатор е за изпращане на хуманитарни 
помощи от Испания до детските консулатства в 
Белград, Сплит, Сараево. От помощи се нуждаят и 
сърби, и хървати, и мюсюлмани. А такива кон
сулатства изникват навред по света. Тук няма да 
говорим какво означават десетките камиони 
лекарствени препарати, храни, облекло и други 
видово помощи за пострадалите в Босна, за бежан
ците от Босна, пръснати в редица европейски 
страни. Защото в отделни случаи и шепа брашно 
спасява живота на едно дете.

Въпреки че Югославия и Сърбия не са участни
чки във войната, темата война в Босна и Херцего
вина, е наше ежедневие, зарад стотиците хиляди 
бежанци оттам, зарад помощите, които изпращаме 
там, зарад санкциите и югоембаргото, несправед
ливо наложено над нас, зарад последиците, които 
ежедневно чувстваме.

^ I

„„ нржедакпя на Републиката Слободан Милошевич
натГпГлити^Т™ СЪР5ИЯ " гот " момегп* к°‘™ ™ екгов. нап политическа сцена се решават важни въпроси за Сърбия и
СъпбиТе НарОЛ извъ" Сърбия и когато кризисната обстановка в 
Сърбия е достигнала критична точка, и в Босилегоалска обшипа
оттяк-бИК‘‘ И °Ше предтвиквв различни рсагирания. Ет няколко

Обикновено войната освирепява и озверява 
човека. 1! пея се разпалват пай-пискитс страсти и 
превръща човека в егоистично същество, чиято 
единствена цел е да оцелее. Ме се подбират средства 
и начини. Впрочем хиляди и милиони са изписаните 
страници за войната и все още хората не могат да 
проумеят, как да унищожат кълна в гените на човека 
за войната. А между войните опази братоуби- 
йствсната и гражданската са пай-кървавите и пай- 
жсстокитс. Такава е сегашната босненска...

и хуманизмът на 
нашенеца - „бежанец” от Босна Драган Колев е ярък

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ, 
председател на ОО на Съюза на 
комунистите - движение за Юго- 
славин:

ременни избори ще се вндк кой е 
бил прав, а кой не.

ИВАН ДЕСПОТОВ, Йснси- 
онер от село Райчнловцн: 1 

- Още в началото се- Народът сбил и ще бъде най- 
добри ит оценител 
Затова смятам, че решението на 
председатели на Републиката 
Слободан Милошевич да разпусне 
Скупщината е съвсем правилно. 
Може би това е трябвало да на
прави много по-рано. Още повече, 
че се виждаше, че те в Парламента 
иовчето се карат, отколкото обсъ
ждат и решават проблемите, ко
ито тревожат народа. За периода 
от една го;шна не показаха почти 
нищо. С новите избори нека до
йдат нови хора. които н ше искат, 
и ще умеят да работят.

ИВАН АСЕНОВ, препо- 
давател:

- Закъснело, обаче съвсем пра
вилно решение. На парола вече до
тегна да слуша това. което става в 
републиканския Парламент.

НИКОЛА КРУМОВ, предсе
дател на ОО на Социалистнчсска-

виждаше, 
че не е намерено най-доброто 
решение н че такава Скупщина не 
може дълго да трае. Решението на 
председателя на Сърбия да раз
пусне Скупщината е съвсем 
правилно. Това той трябваше да го 
направи много но-рано. Някои 
народни представители просто 
бяха забравили, че те в Скупщи
ната представляват народа, а не 
лидерите на своите партии. Прос
то се бяха забравили.

ДИМИТЪР ГРУЕВ. 
Църнощица:

- С политика малко се зани
мавам. Обаче това, което се 
правеше в Скупщината, просто 
казано, не личеше на нищо. Като 
чели на народните представители 
липсваше и най-основна култура. 
Думи. които сс чуваха, смайваха и 
най-обикновения човек. Затова ре
шението па Слободан Милошевич

за всичко.

Необникопената съдба

ОТ СС.10

та партия в Босилеград: 
- Мисля.

е съвсем правилно.
ДОБРИ ВЕЛИНОВ, от село 

Злидол:
че друго решение при 

такава неефикасна работа на Ску
пщината. където отделни народни 
представители просто блокираха 
работата й. а всичко с цел да ома-

- В сегашната обстановка 
решението на председателя на Ре
публиката Слободан Милошевич 
е единственото решение, с коетоловажат дейността на Правите

лството на Сърбия, а с това и де
йността на СНС. щеше да бъде 
погрешно. С новите преждев-

може да сс промени начинът па 
работата на Скупщината

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД: СТАРИТЕ НАЗВАНИЯ НА УЛИЦИ
ТЕ ОСТАВА Т И ЗАНАПРЕД

ПО „ТЕХНИЧЕСКИ” 

ПРИЧИНИ Драган Колен с прочутиI испански журналистка и активистка в УНИЦЬФч 
„Детското посолство" Норос Риполсс Лурдсс Мор талсс-КурраПромяната на названията на улиците официално е 

извършена оше през май т.г , когато на сесия па Общи
нската скупщина отборницитс поотделно за всяка 
улица изказваха мнението си. А предварително е напра
вено широко допитване с гражданите. Наистина, свобо
дно може да се каже. че демократическата процедура е 
проведена докрай■

Защо обаче се „мъдрят” старите имена, изписани па 
табелките по улиците, е чисто „технически" въпрос. Се
га е реда па „Комуналац" да спали старите табелки и да 
закачи нови с новите имена. За решаването на този чи
сто „технически” въпрос ще трябват лоста средства. А и 
разбира се време.

пример, чс във пойната прогоиаря н възвишеното 
човско.тюбие, готовността у човека да отадс сили и 
умения, за да помогне на другите в нещастието, 
наречено война. Може би затуй, чс с роден в смесен 
брак - баща му е българин, а майка му сръбкиня - или 
може би чс е роден и отраснал в босненското под- 
пебис, Драган Колев, оше от първия миг на 
развихрящата сс война поема нелекия, на много 
рискове обречен път на човешка помощ и солидар
ност с попадналите в бела хора.

II самото навечерие на войната в малкото мес
тенце Мслжаши на тримсждисто между босненци, 
сърби и хървати сс създава Първото детско нос- 
лоство в света, чиито цели са доставяме па децата 
един по-хубав живот в бременния от войни, глад, 
екологична заплаха, болести и пр. свят. Тази детска 
апсамблся влиза в УНИЦЕФ, като асоциация за 
зашита правата на децата. Драган Колен с посланик 
на Детското посолство „Мслжаши" п пощади сили, 
време и труд от захваналите военни пожарища в 
Босна да изтегли десетки и стотини хиляади майки, 
деца, стари и да ги отправи в спокойни райони в 
Испания, Македония, България...

- Децата са пай-нсиимпитс жертви па войната, 
Безсилни и крехки, те не могат сами да намерят 
пролуки към живота в адския вноспповъртсж. 
Затова и най-много страдат. Пойната ги лишава от 
радост, спокойствие и нормално израстване в 
самостоятелни личности. II тяхната душа насажда 
такива жестоки картини, чиито последици, дори да 
оцелеят, шс разтърсват тяхната поиха до края на 
живота им. Затуй те сс нуждаят от най-големи

Драган Колев е роден чрез 1958 година в 
босненското място Рогатина. Баща му Милко, ! 
родом от Скървеннна, уч1ггелствува но това | 
време в Босна. Основно образование завършва : 
в родното място, а гимназия в Димитровград. | 
След завършване на Факултета но | 
политически науки в Сараево - записва след- ] 
дипломни сттудпн но социална психология на | 
тема „Стойностни ориентации”. Става най - }
младият професор на университета в Сараево | 
като 27-годшнен. Войната го заварва като 
научен сътрудник в Института за нроучаванс 
ма националните отношения в Сараево. Оттам 
идна в родния кран на баща му, като | 
понастоящем оглвнва общинската | 
организации на СПС.

Мнозина граждани и паши съграждани, живущи 
вътрешността сс питат: какво става е врътцатте па 

старото име на /рала - Цариброд Нсдпага да кажем, чс 
то е „блокирано” от предишното общинско решение, 
според което, за промяна на името на града с нсобхо- 

ноловината от общия брой 
от излезлите на гласуване. Така 

положение. От обшия брой

във

димо да кажат думата си 
гласоподаватели, а не 
имаме просто нелогично 
гласоподаватели 5302 са гласували ■1616. От гласувалите 
убедително мнозинство 2562 сала сс върне с/арото име 
па града, 16-17 души - да остане сегашното и 307 са били 
невалидни листчета.

Драган Колев с видима възбуда говори за пая. 
Впрочем като зает в Института по нроучаванс на 
националните отношения в Сараево с група 
сътрудници в шшечерито па войната научно доказ
ват, чс стълкновенията са вече видими, но в техния 
глас и техните резултати от изследванията сс 
пренебреганат от заслепени политици и нацио
налисти - и трагичното идва. Като научен работник

Следователно, названието Димиртопград остава по 
полята на 1647 срещу 2562 души, които са за Цариброд. 
Очевидно решението е тук да сс спази полята па 
мнозинството. А то може. ако сс измени общинското 

което ла сс вземе предвид броя па гласу- 
пе на обшия брои гласоподаватели и реше-

не желае да дава прогнози кога шс свърши, чс 
преговорите са единствената алтернатива, „алтер
натива па живота и бъдещето в тази страна" и че н 
занапред всеки запазен живот е безценно богатство 
за бъдещето на тази страна.

решение, е 
вашите, а
ние го да в земе Общинска та скупщина па една от споите 

Или пък е предстоящите избори за попи народни 
представители да сс проведе ново допитване е
сесии.

гражданите. Ст. НиколовСт. II.
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ОТНОВО РАБОТИ МИНА „ВИДЛИЧ” В МЪЗГОШ

ЗА ДИМИТРОВГРАД 

НЯМА ЗИМА

ДИМИТРОВГРАД

СТОПАНСТВОТО ПРЕД 

НЕПРЕОДОЛИМИ
ТРУДНОСТИ

вата в много случаи налага 
решения, които едва ли са в полза 
на стопанството.

Ембаргото колкото и несп
раведливо, все пак не е единстве
ния виновник за спадане на 
производството, изтъкна подпре- 
ссдатслият на републиканската 
стопанска камара и от неотдавна 
генерален директор на комбинат 
„Трепна” Милснко Илич. Прои
зводството в Сърбия спада вече 
четвърта година, а санкциите се 
пр влаг ат една година. Разбира се 
тяхното влияние е най-голямо 
особено на предприятията които 
са били ориентирани към износ. 
Що се отнася до програмата на 
сръбското правителсто, въпреки 
това от тази програма не се 
отстъпава, а същата ще се при
способява и поправя в ход.

Как да се преодоляат трудно
стите в предприятията на общи
ната, бе въпрос на който конкре
тен отговор не бе даден. Все пак 
за много по-спешно решаване на 
всички проблеми предприятията 
трябава да се обърщат веднага до 
регионалната камара и нейния 
председател, които от своя 
страна ще поспешават решава
нето на проблемите където тря
бва. В сегашните икономически 
условия и това е голяма помощ.

А.Т.

Това е констатацията изне
сена пред представители на 
републиканската и регионална 
стопаски камари на състоялата 
се среща с директори на почти 
всички димитровградски предп
риятия на 15 октомври в Дими
тровград.

На срещата присъствуваха 
Милснко Илич, подпредседател 
на републиканската камара, 
Добросав Петрович, председател 
на регионалната камара и Зоран 
Геров председател на Изпъни- 
телния отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград. 
Изтъкнато бе, че най-голямото 
димитровградското предпри
ятие „ГИД” стои, че „Циле” 
работи с 50 на сто от мощностите, 
кожарата само с 10 на сто, „Сво
бода" е на път да спре произво
дството, а строителната органи
зация се готви за зимния мъртъв 
сезон. Представителите на дими
тровградското стопанство посо
чиха трудностите, пред конто са 
изправени и като главни винов
ници за трудното положение гла
вно се посочват санкциите, тъй 
като производството на гумарата 
II конфекцията са към 90 на сто за 
износ, а на кожарата към 70 на 
сто. Трудностите особено са 
увеличени след като Македония 
напълно затвори своите граници. 
Изтъкнато е също, че и държа-

полага. В момента взима пет на 
сто от изкопаните количества 
като компенсация на разходите 
около повторното активи
зиране на мината. Това коли
чество напълно е достатъчно да 
задоволи нуждите на ползва
щите общинския бюджет, а 
това са училищата, детските 
градини и пр. Останалите 
количества се предават свобод
но иа цена, която се определя 
от републиканското правите
лство, тъй като цената на въгли- 
щата е под контрол. В момента 
цената на един тон е 500 хи- 
ляади динара в Мъзгош без 
превоз. Що се отнася до инвес
титора, той е длъжен да подгот
ви техническата документация 
за откриване на мината и отчет 
за доизследователните работи. 
След завършаване на всичко 
това и официално мината ще 
бъде открита.

Да кажем, че в момента в 
експлоатацията на вълищата в 
Мъзгош са ангажирани петнаде
сетина работници, от които 
един инженер, вече споменатия 
Милко Златанов - някогашен

най-добре знаят по-старите 
димитровградчани, тъй като до 
закриване на мината целият 
град и околността му са се сна
бдявали с въглища от Мъзгош. 
И първите сегашни потре
бители са доволни.

Мината в Мъзгош започнала 
да работи въз основа на 
решение на Министерството за 
минно дело и енергетика на 
Сърбия, дадено на Общинската 
скупщина в Димитровград за 
доизследване и експлоатация 
на мината в пероиода от 1 сеп
тември 1993 до 1 юни 1994 
година или максимално 8 
хиляди тона въглища. Тъй като 
Общинската скупщина не е 
имала достатъчно пари, реше
нието е пренесено на частен ин
веститор, вече споменатия 
Николай Стефанов - Колча т. е. 
на частната фирма „Еуротранс- 
Микан”. Тази фирма е дала 
средства за доизследване, а 
службите на Общинската 
скупщина са оказали необ
ходимата помощ в експро
приацията на площите, на които 
се върши експлоатация. Както 
изтъква председателят на 
Изпълнителния отбор на Общи
нската скупщина Зоран Геров, 
положението пред настъпва
щата зима е обусловило всичко 
да се решава сравнително 
бързо, така че има доста неде- 
финирани неща. Още повече, че 
законът за минно дело още не е 
приет, така че след това може 
да се знае окончателно и кои 
количества принадлежат на ре
публиката, кои на общината, а с 
кои инвеститорът може да раз-

Едва ли някой през 
далечната 1963 година при зак
риване на мина „Видлич” в 
Мъзгош е предполагал, че все 
пак ще дойде време същата от
ново да бъде открита. Това 
стана на 30 август 1993 година. 
Главен „виновник” за това е 
Николай Стефанов - Колча от 
Пъртопопинци, сега живущ в 
Белеш.

- Не печалба, но желание да 
помогна на хората и на обще
ството в тези трудни времена на 
икономическа блокада, е моят 
интерес да се наема с тази 
работа. Пък не мога да не кажа, 
че има и доста носталгия за 
онова време, когато мината 
работеше и много хора 
намираха поминък в нея - казва 
Колча, докато гледа как маши
ните копаят черното злато от 
земята.

А въглища има. В момента 
машините копаят на мястото 
където е бил входът в мината. 
За разлика от преди тридесет 
години, днес въглищата се 
копаят на повърхността, раз
бира се, след като се премахне 
сравнително тънък слой почва. 
Лигнитният слой, който в 
момента се експлоатира, 
според думите на инженера по 
минно дело Милко Златанов, е 
сравнително чист и доста 
дълбоко се простира в земята. 
Залежите на въглища се 
преценяват на количество, 
достатъчно за експлоатация 
през следващите няколко 
десетилетия, а качеството е на 
равнище на останалите лигнит
ни находища в страната. За това

директор в мината, техник по 
минно дело Богдан Манчев, 
който е бил последен директор 
на мината, а Николай Стефанов 
и инвеститор. С повторното 
откриване на мината в Мъзгош 
за Димитровград вече няма 
зима, и не само за Дими
тровград, тъй като обезпеча
ване на отопление за граждани-

„СЛУЧАЯТ” НА ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД Е РЕШЕН

„ВРАНЯНЦИ ИЗПРЕВАРИХА
ЛЕСКОВЧАНИ”

те и учережденията в недостига 
на нефт и мазут е належащ 
проблем.

А.т.

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

ВЪГЛИЩА СПИРАТ МАШИНИТЕ
* Полагат се усилия този проблем да се реши и годишният производствен план да се реализира 

с към 90 на сто
Преди десетина дни ли

псата на въглища в цеха за 
сушене на овощия и зеле
нчуци в Босилеград толкова 
се изостри, че накара работ
ниците да спрат машините.
Покрай останалите труднос- 
ти, които тук се чувству
ваха, каквато бе недостатъ
чното количество суровини 
или липсата на резервни 
части, която все по-често 
създава трудности, сега лип
сата на въглищата предста
влява проблем от чието 
шаване зависи кога пак ще 
се активират машините.
Никола Андонов, ръково
дител на цеха, който работи 
в рамките на „Здравйе” от 
Лесковац, казва че се полагат 
усилия да се обезпечат необ
ходимите количества въгли
ща. Той пояснява, че не се 
касае за недостиг на финан

сови средства за набавката 
му, но за това че мините от 
които те се снабдяват не го 
доставят.

- Без оглед на досегашни
те проблеми, казва Андонов, 
очаква се годишният произ
водствен план да се реали
зира с към 90 на сто. През из
теклите два месеца, откакто 
започна прибирането на зе
ленчуците, в цеха са изсуше
ни 1500 тона моркови. Оча
ква се до края на годината да 
се изсушат още толкова ко
личества сурови моркови и 
лук. Той подчертава, че суро
вините сега не представля
ват проблем и че са обезпе
чени от производители в 
Лесковац и повече места във 
Войводина.

От производствените 
линии на босилеградската 
сушара, както често хората я

наричат, излизат първока- 
чествени сушени изделия. 
Обаче тежкото време, в кое
то живеем и ограничения 
пазар все повече започват да 
се чувствуват в пласмента 
им. За разлика от преди го
дини, когато сушени зеле
нчуци от босилеградския 
цех си пробиваха път и в чу
жбина, сега тук 
чко залежала стока.

Инак в цеха, когато няма 
сериозн проблем какъвто е 
сегашният се работи в три 
смени. Заплатите на тука
шните 96 работника присти
гат на врема. Средната месе
чна заплата тук възлиза на 
противстойност от около 30 
ДМ и засега тези заплати са 
най-високи в босилегра- 
дското стопанство.

е С решение иа Милистерството на индустрията босилеградският цех 
на „Чараиара” от Лесковац е даден на ..ЮМКО” от Враня

„Вранянци успяха да изпреварят лесковчани”! В Лесковац, както 
пише кореспондентът на в. „Политика” от този град, така се коментира 
епилогът на „случая” с цеха за производство на чорапи в Босилеград, 
който беше построен през 1981 година благодарение на финансовата 
помощ от Фонда за насърчаване развитието на изостаналите краища 
Тези дни с решение на Министерството на индустрията на Република 
Сърбия босилеградският цех на „ Чарапара” от Лесковац е даден на 
„ЮМКО” от Враня, „макар че вранянци - както изтъватлесковчани - нс 
са вложили пито динар свой капитал в изграждането на този цех”.

Въпреки енергичното становище на ръководството на„ Чарапара” 
и лесковашките обшински функционери„ цехът в Босилеград да не се 
даде на никаква цена, понеже това ще застраши производството в 
магичната фабрика и ще остави без работа 150 работника”, решението 
на Министерството на промишлеността е прието без бунт в лес- 
ковашката фабрика за производство на чорапи.

Като интересен, а може би и важен факт, тук трябва да се посочи 
дуелът спарични аргументи между,, Чарапара” и „ЮМКО”. В подкрепа

има пове

ре

на своите становища ръководителите на „ Чарапара” си послужиха с 
твърдението, че в изграждането на цеха в Босилеград са ангажирали 3 
милиона мерки и че досега са успяли да върнат 2,6 милиони марки 
Отговаряйки на това „нападение”, вранянци са се похвалили, че са 
ангажирали около 200 хиляди марки за набавката на допълнителни 
съоръжииия и суровини. Дай Боже да е така!

В.Б.

ЕрятстВо • 1 НОЕМВРИ 1993 г.



В СЕЛО НАЗЪРИЦА • БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ГВРАТИТЕ НА МАГАЗИНА И 

АМБУЛАТОРИЯТАВ ПАЯЖИНА
Беше петък, краят на окто

мври. Слъцето упорито проби
ваше своите лъчи през мъглата 
която царуваше тук през ноща и 
навествяваше, че и този окто
мврийски ден щ бъде хубав и 
топъл, когато с още едни мой поз
нат пристигнахме пред селския 
магазин в село Назърица. Тук е и 
селската амбулатория, построена 
преди десетина години със 
средства на републиката, а 
отсреща четирнкласното учили
ще* Малко по-нагоре е махала 
„Борнче”, докато другите махали 
не се виждат. Тъй като и магазина 
и амбулаторията бяха затворени, 
а по това, че в ъгъла и на едната н 
на другата врата имаше паяжина 
личеше, че по-отдавна не са 
отваряни, не ни остана нищо, 
освен да седнем на трупите, 
докарал ги тук някой си селянин 
и да чакаме още малко. Впрочем 
и не ни се бързаше, защото н аз и 
моя приятел идвахме по частни 
работи.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЮЖНАТА 
ЧАСТ НА БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА ОСТАНАЛИ И БЕЗ 
ДОБИТЪК И БЕЗ ПАРИ

ГОРЧИВ И СКЪП УРОКтук. Ето магазина е без нито един 
артикул и вече десетина и повече 
дни е затворен. Снабдяваме се 
кои как умее и от къде намери, не 
само с брашно, но с всички други 
артикули. Амбулаторията не 
работи вече няколко месеци, а ние 
тук повечето сме в напреднала 
възраст, стари и изнемощели, а за 
какво са изразходвани тези 
средства, ако не да се помогне на 
нас старите, конто сме тук оста
нали.

катастрофално. Зимата е на пра
га, а има домакинства които ще 
зазимуват с по петдесет до сто 
килограма бршно. А какво после, 
когато навее сняг до колене. Тези 

общината трябва по-сериозно 
да схванат този проблем. Ето и 
пощальиона не идва. Писмата 
пристигат със закъснение и по 
няколко седмици, някои и въобще 
не пристигнат. А мнозина имат 
свои във вътрешността, а сега 
вече и в другите бивши югос
лавски републики. Всеки с

Неотдавна над30 животновъди отД Тлъмино,Г. Тлъмино, 
Караманица, Голеш и Жеравино са закарали на пазар в 
бивша та югославска република Македония към 50 глави едър 
добитък и около 100 овце и агнета, но останали и без добитък, 
и без пари! Както и по-рано когато Македония беше югос
лавска република, те закарали добитъка да го продадат на 
предприятието „Малина" в Крива Паланка. Финансова 
полиция на нашия сегашен южен съсед обаче в с. Добровница 
им пленила телците, юнците, кравите, овците и агнетата и ги 
предала на македонските митнически органи

- Нашите хора са излъгани от „Малина". Това предприятие 
им е „пратило абър" да закарат добитъка Те това направили, 
но сега имат големи трудности и въпрос е дали ще вземат 
парите - казва Кроне Николов, прелеела тел на Скупщината на 
местата общност в Д Тлъмино.

Николов подчертава че местните общности са давали 
удостоверения на хората от селата, с които те доказват, чене 
са никакви матрапази и че отвзетият добитък е тяхна 
собственост. Колко това ще помогне на хората засега не е 
известно. Сигурно е обаче, че тове е голям урок и за други.

В. Б.

В
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СЕ ГРЕЯТ ЗАЕДНО?
Обществените дейности в Босилеградска община на които 

средства за материални разходи обезпечава Общинската скупщина 
/Основното училище, Гимназията Центъра за култура Центъра за 
соцални грижи и детската градина/ пред настъпващата зима са 
изправени пред един сериозен въпрос: откъде да намерят средства за 
дърва за отопление? Въпросът е още по-болезнен ако се има предвид 
че средствата за тази цел в общинската каса са ограничени, а нуждите 
за дърва на тези организации и ведомства значително големи. Из
разена в цифри сметката не е малка тъй като за един сезон са им 
необходими от 800 до 900 кубически метра дърва, а сегашната цена на 
кубически метър в Босилеград е в противстойностна 25 ДМ

Какво е сега положението с дървата в тези организации и 
ведомства? На основното училище в града са необходими около 350 
метра дърва. Досега е обезпечило едвам над 100 мЗ. На Гимназията са 
нужни 150 до 200 мЗ, а досега е обезпечила над 100 мЗ. За отопление на 
помещенията в Центъра за култура са нужни 300 до 350 мЗ. Тъй като 
това са големи количества а имайки предвид че тук покрай Центъра 
за култура са поместени и други служби и организации/Общинският 
синдикален съвет, организацията за застраховка на имущества и лица 
„Дунав", Общинската организация на Червения кръст, Центъра за

■гх„ - ИЦЬЗ?*След малко със секира в една
та, а в другата с по-голям железен 
чук пристигна Иван Иванчов, 
който веднага, като че ли пред
варително се бе потготовнл каза, 
че такива като нас му трябват, да 
издигат чука и бият със секнрата. 
Сдед него пристигнаха оше 
няколко души, сред тях н Ставри 
Иванов, председател на Ску
пщината на местната общност в 
Назърица. След като се 
поздравихме и питахме за юна-

I
!Ш

с. Назърица
разговора Ставри, председател 
на местната общност в Назърниз. 
- Спряха н всички други селски 
активности. Този път който е общ 
и за други села преди всичко за 
Ярешннк, Доганнца, па и за 
няколко махали от Дукат, вече не 
прилича на път. Ние сами ръчно 
не сме в състояние да го попра
вяме, а настанаха такива вре
мена, че и общината няма сре
дства за поддържането му. 
Започнахме сграда при селските 
гробища и остана така, недо
вършена. Хората просто се 
страхуват, без подкрепа от 
дутите преди всичко общински, а 
и по-високи обществени ин
ституции. Никой не ни навижда, 
да поразговаря с нас, по-обстойно 
да ни информира всеобщото 
обществено-икономическо 
положение. Търговията е напъ
лно замряла. Ето сега мнозина 
имаме кон какво да продаде, 
обаче няма кому. Снабдяването е

нетърпение очаква да чуе за 
своите. Телефонът повече години 
е прекъснат. Пенсиите закъсн
яват от Бистър до тук, а какво 
това значи когато инфлацията 
ежедневно расте. Всичко това 
създава недоверие и страх да не 
се върнат вече забравените 
години, годините на беднотня и 
недоимък.

И така дума след дума вре
мето бързо отмина. Магазина и 
амбулаторията останаха затво-

шко здраве, захванахме разговор 
за едно за друго.

• А бе брат ми - започна Иван 
- какво да ти кажа, година като 
година. Имало е и други години 
такива, па дори и по-лоши. Ако 
едно се роди, друто по-слабо. Ето 
например, тази година просто се 
изродиха ябълки, круши, джанки 
и то качествени ябълки и круши, 
просто да не вярваш. Житата 
бяха средни. С картофи бе за
доволяващо, а със сено слабо. Но 
ще се преживее, ако от друга 
страна бъде всичко в ред и мир. 
Тормози ии това, че все оше няма 
стабилно държавно устройство, 
разбирателство и взаимоде
йствие между отделните партии 
и мир. Това го чувствуваме и ние

рсни, пощальона не донесе писма 
и пари, само в училищния двор сс 
зачу малка глъч на учениците, но 
не такава каквато бе преди 
десетина години, защото тук сега 
учат само три-четири ученика, а 
преди тридесет до четиридесет. 
Със спътника си продължихме 
по-нататък. Иван сс спусна в 
юра га и започна да цепи дърва, а 
останалите двама-трима сс 
върнаха у дома си.

м. я.
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БОСИЛЕГРАДЧАНИ И РАЙЧИЛОВЧАНИ ПАК ИМАТ ТРУДНОСТИ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

„ВИНОВНИ” САБУНАРИТЕ Босилеград: Основното унилите

социална работа, Електроразпределителното предприятие, Демок
ратическата партия на Сърбия нДсмокра тическия съюз на българите 
в Югославия/ в този обект парно отопление не се пуска вече две 
години. Вески си обезпечава дърва и помещенията отопша с дърва 
или с ток. Детската градинка както н гимназията, и основното 
училище, имат собствено парно отопление.

Имайка предвид че трудностите с дърва за отопление не ще бъдат 
малки и че Общинската скупщина не с в състояние да обезпечава 
значителни средства за тази цел, както и факта че всички тези 
ведомства са в непосредствена близост /едно до друго/ налага се 
въпросът, защо вместо четири не се ползува само една, разбира сс 
по-голяма постройка за парно отопление, когато ще се пестят и дърва 
и средства? Сигурно е, чс ще се постави въпроса откъде да се намерят 
средства за набавян на по-голям котел за парно отопление. Още по- 
сигурно е обаче, чс в обратен случай всяка година ще се постя 
въпроса откъде да сс намерят средства за набавка на големите 
количества дърва.

мерки. Наистина, казват тс, има възможности този 
проблем да сс (м-иго о полза па гражданите при ус- 
ловие в неха да сс работи в две, а не в три смени /сега 
не работи поради липса на въглища/. В цеха за сушене 
на овошии и зеленчуци казват, чс това решение не 
може да се приеме понеже само за задвижване ни 
машините им са нужни големи количества въглища. 
Това далеч повече ш поскъпва производството им и 

забави, изпълняването на производствения им

Без оглед че мина твърде горещото лято, 
домакинствата в Райчиловци, Добри дол и 
високите места иа Босилеград са пак често без вода. За 
разлика от летния период когато хора тайно поливат 

или когато дохажда до аварии на водо-

по-

градини
превода, сега иедоимз.ка на вода се чувствува поради 
дефекти иа помпите за вода в цеха за сушене на 
овошия и зеленчуци. Именно, този цех има три 
буиари от които се снабдяваше с вода за прои
зводствения си пропее. Преди известно време дефект 
се случи иа последната помпа, така че цехът бе 
принуден да се приключи на градската водопроводна 
мрежа. Имайки предвид, че цехът работи в три смени 
/когато работи/ и че изразходва значителни 
количества вода при измиването иа зеленчуците и 
ограничения капацитет вода във водопровода въпрос 
е кога проблемът те бъде реше и.

В предприятието „Услуга" в Босилеград, което се 
старае за водоснабдяването казват, че този проблем 
им създава голямо главоболие. Хора негодуват, а те, 
както казват, ие са в състояние /да предприемат някои

шс
план.

Кога и как ще се решат проблемите с водо
снабдяването на града и околните селища засега не с 
известно. Проблемът е оше по-изострсн ако сс има 

че капацитетът на водата на извора в с.предвид,
Извор е малък, а нуждите на града стават все не
големи. Единственото решение, както казват и в цеха, 
сега е да сс извърши поправка поне на една помпа. 
Доколиото това поради евентуална липса на резервни 
части ие е възможно ще сс наложи да сс обезпечат 
средства за нови помни.

П. Б.
В. Б.
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ДИМИТРОВГРАДСКО КУЛТУРНО лято
ДВЕ ТВЪРДЕ ЗНА ЧИТЕЛНИ 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
любителите на театъра от града това наис
тина беше театрален празник.

За състоялия се пленер „Погановски 
манастир 93” е характерно, че е начало на 
международен пленер и че участниците в 
него имат покапи от Белград, Ниш, Пирот и 

изложби. Изложбата в

ДИМИТРОВГРАД
ФОЛКЛОРИСТИТЕ ОТ 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
В ТАВАНКУТВъпреки тежкото материално положе

ние, в което са се озовали културните дейно
сти в сегашния период на санкции и югоем- 
барго, общото впечатление е, че културният 
живот на Димитровград през лятото е запа
зил сравнително добро ниво. Нещо повече, 
проведената в края на май ревия па професи
онални театри от Сърбия, участници на 
театралните среши „Йоаким Вуич” в Пирот, 
част от които можаха да видят и димитров- 
градчани
пленер „Погановски манастир 93”, са две ку- 
лтурни събития, които ознаменуваха не са
мо тази година, но и десети-летията преди 
това.

Група от десет фолклористи - членове на фолклорната 
секция при Основното училище в Димитровград заминаха на 23 
октомври за малкото градче Таванкут недалеч от Суботица , 
където ще се представият на прегледа на фолклористите от ос- 

училища в Сърбия . С групата са Димитър 1 юров , 
Ш. ръководител на секцията , и Милисав Стоянов , директор на 
1 Основното училище . Димитрвградскиге фолклористи ше се 

представят с песни и танци от Димитровградско.

Бор да открият 
Димитровград не се е състояла, а ще се ор
ганизира след изготвяне на каталог, за което 
точната дата псе още не е определена.

През лятото се организира и концерта 
„Първият глас на Димитровград”, който ше 
остане запомнен по това, че излъчи няколко 
млади изпълнители, предеавляваши ценно 
попълнение на музикално-певческия състав 
при Културния център.

Димитровградските фолклористи взеха 
участие и на традиционното тържество в 
града-побратим Александровац Жупски 
„Жупски гроздобер”. През август димитро
вградските самодейци - хумористи и музика
лни изпълнители представиха традицион- 

Прокисло лято” и

поените

на своята сцена, както и първият
л.т.

В ДЕТСКА ТА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ В БОСИЛЕ1РАДИменно от 9 до 21 май т.г. димитро
вградските любители па театъра 
възможност да видят шест професионални 
театрални представления. Представиха се 
театрите: Народният театър от Заечар с 
представлението „Запали ме”, Покрай- 
нинският театър - сръбска драма от Приши
ла с пиесата „Бяла точка”, театър „Класик” 
от Ниш с комедията „О ла ла карантии”, На
родният театър от Крушевап с драмата 
„Генерал Милан Недич”, Народният театр 
от Крушевац с Цеховата драма „Чайка” и 
Народният театър от Пирот с комедията 
„Жрж Данден”. Репризирана бе и комедията 
на самодейния театър „Христо Ботев” от Ди
митровград „Женско царство”.

Посочим ли, че общо професионалните 
изпълнения на театрите от вътрещността са 
посетили над 2000 души, ясно е: за

имаха ЕМБАРГОТО 

ЗАТРУДНЯВА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА 

НА АКТИВНОСТИТЕ
ните програми ,,
„Мършави и дебели”.

Да напомним още, че през май и юни 
димитровградското кино възобнови 
работата си с по две кипоиредставления 
седмично, по вслсдстние на рязкото спадане 
на интереса към киното, то отново престана 
да работи.

И накрая: и занапред продължи полез
ното взаимно сътрудничество с пиротските 
културни институции: Народен театър, 
Галерия и Музея „Понишавие” Ст. II.

провеждане на заплануваните ак
тивности в тази област и 
затруднява работата на възпит
ателните. Друг проблем е не
доимък, или пък съвсем трудно 
обезпечаване на отделни видове 
храни тел ни продукти. А без 
здрава и разнообразна храна, 
трудно можем да говорим за пра
вилно психо-физическо развитие 
на детето. Не по-малък проблем 
ще се яви и във връзка с отопле
нието. Зимата с пред прага, а все 
оше не сме обезпечили дърва. 
Ошс повече ако се има предвид, 
чс дървата са доста скъпи, а в 
Общинската скупщина, която е и 
финансиер нямат лос та точно 
средства - подчерта Стоичков.

Засега в-Градинкага работягЗ 
групи с общо 74 деца. Една 
възпитателна група с26 деца огЗ 
до 5 години и две групи с 24 деца 
от5 и 6 години. Първата група е с 
целодневен престой и тези деца 
получават дневно по три яденета, 
а осталнитс две са с полудневан 
престой и не получават пито едно 
ядене.

Неблагоприятните обсто
ятелства в Югославия и Сърбия, 
съответно и в Босилеградска 
община, настанали след въве
ждането на ембаргото, зле се отра
зиха и отразяват и върху реализи
рането на основните активности 
на детската градинка „Детска 
радост” в Босилеград. Директо
рът на градинката Владимир 
Стоичков ни уведоми, че особен 
проблем представлява недо
имъка на храна, поради което 
децата от групата с полудневно 
пребиваване не получават пито 
едно ядене, докато за останалите 
обезпечаването на хранителни 
стоки е доста трудно. Отделни 
проблеми се срещат и при 
провеждането на активностите ог 
областта на социално-здравните 
активности, преди всичко поради 
недоимък на лекарства, както и 
при реализирането на запла
нуваните възпитателно- образо
вателни активности. А поради 
липса на материални средства, 
под въпрос е дали децата нормал
но щс могат да се греят.

- Вече две години дидак
тичните и други видове съоръ
жения, които се ползуват при 
провеждането на възпитателно- 
образователния процес не се 
възобновяват. А съгласно закона 
поне 30 на сто трябва да се 
възобновява всяка година. Това 
сс отразява върх\' успешното

ПО ПОВОД „МЕСЕЦ НА КНИГАТА”

ПОМОЩНА БИБЛИОТЕКАТА 

ВЪВ БУКОВ АР
В традиционната културна 

манифестация ,,Месец на 
книгата", която ежегодно се 
провежда от 15 октомври до 15 
ноември, димитровградският 
Културен център ще използва за 
събиране на книги за Народна та 
библиотека във Вуковар. Именно 
след писмо от Вуковар за необ 
ходимостта от възобновяване на 
унищожения книжен фонд в 
гражданската война, Култу
рният център се е отзовал на пис
мото и понастоящем съвместно с

Основното училище и Гимна
зията ще организира събиране 
на книги сред учениците за 
Народната библиотека във 
Вуковар. Касае се за прочитна 
литература за учениците от ос
новните и средни училища. 
Освен това библиотеката при 
Културния ценпр в Димитро
вград ще отдели над стотина 
КНИ1 и от своя книжен фонд също 
книги за прочита литература 

Според плана в Културния 
ценпр и тази година ще се ор

ганизира литературна вечер, на 
която ще вземат участие поети и 
писа тели от народността, както и 
от вътрешността на страната.

Доколкото се касае за възо
бновяване на книжния фонд - 
центърът не разполага със сре
дства за целта, па затуй тази го
дина не можаха да посетят Пана
ира на книга та в Белград Инако г 
началото па годината библиоте
ката е възобновила книжния си 
фонд едва със стотина нови 
заглвия.

Н рамките па „Седмицата 
на детето”, в детската градинка 
„Детска радост” в Носили рад! 
бе устроена изложба от детски 
творби. Същевременно бе 
отправен 
Организацията на обединените 
нации, генералния секретар на 
ООН, ЮНИЦЕФ и другите 
институции да се заемат за 
премахване на санкциите и 
оказване помощ на най-беднитс 
деца и провеждане на 
Конвенцията за правата на 
детето.

иск до
Ст. II.

ТРИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СА ПОЧТИ ПРАЗНИ

СРЕДНОШКОЛЦИ ЖИВЕЯТ В ЧАСТНИ КВАРТИРИ
посочени носители на финасирансто. Това щсбьде едно от условшгш да 
се подобри животът и работата в 

Вторият въпрос, т. е.

• Все още не е решен статуса на общежитията към основните 
училища. Това е една от причините родителите сами да заплащат голяма 
част от разходите

• Общежитията са почти празни. В Гимназията изтъкват, че голямо 
число средношколци веднага би могли ла минат в общежитието в 
Босилеград. В основното училище казват, че са съгласни в техното 
общежитие да живеят и средношколци. И двете училища обаче не

тях.
вьпроса за исизползу ването на капацитетите им 

е свързан с първия. Нерядко при'родителите се чувствува едно 
недоумение, което гласи: „ако трябва да занасям храна в общежитиего, 
по-добре е детето ми да си дохажда в къщи.” Колко с обосновано това 
решение е въпрос, за който трябва да сс разисква. Обаче сигурно е, 
юва влияе в общежитията да живее 
обаче, чс главната причина за 
общежитията -

В Градинката покрай възпи
тател но-образователния процес, 
който се провежда чрез различни 
систематични упражнения по 
физическа, музикална и изобра
зителна култура, както и отделни 
говорни упражнения, отделно 
внимание се посвещава и па 
пр еван ги в но- здравните актив
ности, както и по въпроса на 
личната и колективна хигиена 
Два пъти седмично Градинката 
посещават лекари от Здравния 
дом в Босилеград, а от време на 
време и лица от Хигиеничния 
завод от Враня.

че и
малък брой ученици. Безспорно е 

иеизползуването на капацитетите на 
използуват се с десет до 20 на сто - е рязкото намаляване 

числото па учениците в училищата поради миграционните процеси.
Тази оценка ооаче нс може да важи и за непопълнените капацитети в 

общежитието в Босилеград. В него могат да живеят над 50 ученика, а през
учеона година в мето едвам има по 7-8 ученика! мита, а през

И докато помещенията

Безспорна е ролята и значението на ученическите общежития, 
действуващи към основните училища в с. Бистър, Долна Любага и 
Босилеград. Сигурно е, че не е малък приносът им в подобряване 
и работата на учениците, чиито домове са отдалечени от училищата 
Обаче ко!-ато се касае за тези общежития не бива да се пренебрегват още 
два, доста значителни въпроса. Един сс отнася до статуса им, а втория до 
ползуването на каиацититститс им.

Трите общежития работят отдавна. В Д. Любата на пример рабози 
над двадесет години. Все още обаче не докарай е решен стзпусъз- на тези 
единици, действуващи към училищага. Засега това са несамостоятелни 
ведомства с доста недефинирали въпроси и явяващи се трудности. За 
стандарта на живущигс гук ученици се интересуват всички и - никой! 
Министерството за образовние на пример заплаща само работата на 
преподавателите, които работят в зях. Училището заплаща разноските 
за вода н ток. За отоплениезч) и за прехраназза се стараят самите родиз ели, 
които хранително-вкусови продукти и изделия донасят от къщи.

Тоше Александров, директор на основнозо училище „Г. Димтров” в 
Босилеград, казва, чес необходимо да сс реши статусът на общежитията, 
които сега са дефинирани като интернати към училищата. По-точно, 
казва той, нужно е те да станат

жипоза 
им.

този обект са празни, голямо число спел- 
но,"колци живеят в частни квартири. Ед.та от причшште за това е
важ7ае'Г«.пщаТУС “ ТСЗИ общежития, а втората, личи по!
важна причина е недостатъчната решителност на двете училища да 
решат въпроса. В Гимназията казват, чс едно голямо число уче щ™ 
веднага би могли да се населят в общежитието. В основното училище 
“I: 48 “ СЪГЛас,,и “ общежитието да живеят и сред шшколГ о 
Гровежд т възТгат1“" ,,овсч^ въпроси, каквито са: преподавате!“’"““ 
провеждат възпиталелната работа с тях, кой ще заплаща разноските 
какви щеса взаимните задължения/и правата/ „а училиц“а Тооат":а 
се протака с години. Докато училищата не предприема“ конкпетни 
ще^бъдат".талии“ а^Т" П0М'ще,,ИЯТа 11 общежитието в Босилеград 
кварти Р ’ 8 СР'Д"°ШК0ЛЦИ и »»“Ч*Д ше живеят в частни

За отбелязване е, че в годи
шния план и програма за работа 
на Градинкага е запланувано и 
провеждане на минимална 
програма от 240 възпитателно- 
образователни часа с децата от 
предучилищна възраст в село 
Гайчиловци.самостоятелни ведомства с точно В. Б М. Я.' V“
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ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ИНТЕРЕСНИ ЮБИЛЕИ

ЕДИН ВЕК НА 
МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА 

СТНЦИЯ В БОСИЛЕГРАДАТЛЕТИКА
Успехът на Деянова е оше по-значим ако се 
има в предвид, че през изтеклите 75 месеца и е 
е получила никаква материална помощ от 
града. Трябва да се отбележи и това, че след 
пет години съществуване на АК „Желез
ничар ” - негови първоотборници влезнаха и 
в националния състав на Югославия. За пръв 
път един състезател-атлетик от окръга се е 
окичил с медал от Балканско първенство.

Душица Деянова победи на 400 метра с 
препятствия и на Купата на Сърбия и 
Югославия за юниорки, докато в сениорска 
конкуренция влезе във финалите.

Ако се има в предвид, че Деянова

Много интересни факти от миналото на Босилеградски край все 
още не са известни на по-широката общественост, а един от тях е 
свързан с дейността на Метеоролгичната станция в Босилеград. Тя 
е започнала да работи през далечната 1894 година 
навърши един век!

Благодарение на дейността на станцията ние днес разполагаме с 
интересни данни за времето и валжите в този край през един срав
нително дълъг период. Например средните годишни валежи са 591 
литра на квадратен метър. Най-дъждовна досега е 1926 година с 805 
литра на квадратен метър. Най-малко валежи е имало през 1934 
година - само 329 литра на квадратен метър. Данните за 1993 година 
песа изчислени, но дълготрайната суша може би ще й донесе славата 
на най-сушавата година през изтеклите сто години.

ГОЛЯМ УСПЕХ НА 
ДУШИЦА 
ДЕЯНОВА

и догодина ще

Атлетката на „Железничар” от Дими
тровград Душица Деянова бележи 
успехи. На младежекото първенство на 
Балкана в Солун Деянова спечели бронзов 
медал в бягане на 400 метра с препятствия.

нови

Ст. Евтимов

постига
такива резултати без да разполага с каквито и 
да е реквизити и условия наистина заслужава 
все общо признание. Тя тренира в спортния 
център „ Парк при наличието на само едно 
препятствия. В навечерието на подготовката 
за следващия спортен сезон Душица Деянова 
се намира на „А" - листата на кандидатите за 
Младежкото световно първенство в Лисабон 
през юни 1994 година.

Да се надяваме че дотогава ще има повече 
разбирателство и желание да се помогне на 
младата лекоатлетичка от Димитровград, за 
да се подготви както трябва Решение е може 
би в изнамирапето на съответен спонсор?

Тези дни започват с подготовка и ос
таналите лекоатлетици в „Железничар" за 
предстоящия сезон. Не бива да забравим и 
големия успех на Тамара Стефанова, 
дванадесетгодишна състезателка в бягане с 
препятствия, която спечели трето място на 
младежкото първенство в Сърбия и влезе във 
финалето за Купата на Югославия.

От I до 10 ноември е срока за преминаване 
от клуб в клуб. Очаква се в димитровградски 
„Железничар" да дойде нишката атлетка 
Славица Чирич.Душкиа Деянова

Д. С.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ПОГАНОВСКА ЕСЕНлидарност с пребития им колега 
Зоран Милошевич. Милошевич 
беше пребит на мача в 
Бабушница.

Недоволни от решението да 
не се суспенсира теренът в 
Бабушница съдиите решили да 
стачкуват. Във всеки случай 
станалото в Бабушница заслужа
ва всяка осъда и компете-нтните 
органи в този спорт трябва по- 
сериозно да се отнесат към него.

ДС.

ЛОШ ДЕН ЗА 
ФУТБОЛИСТИТЕ

В деветия кръг на окръжна 
футболна дивизия -Пирот, 
димитровградските предста
вители не постигнаха добри резу
лтати. В дерби-срешата с „Напре- 
дак” от Извор „Асен Балкански" 
игра наравно 1:1, докато „Парти- 
зан”, като домакин претърпя

високо по ражение от водещия в 
дивизията „Прогрес" от Пирот, 
дори с резултат от 6:1!

Десетият кръг, който трябва
ше да се играе на 24 октомври не 
се одигра, поради стачката на 
съдиите. Те не искаха да излезнат 
на зелените полета, в знак на со-

БОСИЛЕГРАТЬ МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

НА СТАРТА С ОТКАЗВАНИЯ
областта на другите физически ак
тивности. Разбира се за това е ну
жна далеч по-голяма находчивост 
и умение, преди всичко на тези 
които са пряко включени и 
ангажирани в областта на спори* и 
физическата култура. Преди 
всичко чрез изнам и рапе на 
различни покронители, ако не за 
но - дълъг период, то поне от една 
до друга среша. Още повече чс 
мнозина от работниците п отделни 
предприятия, ако не си се зани
мавали активно с футбол, то ся 
били твърди привърженици на 
футбола, и ще издействуват някоя 
„нара", попе за едно гостуване. 
Компетентните за финансови 
средства в Общинската скупщина 
също така обещават чс ннма да 
бъдат толкова стиснати, само 
компетентните футболни озбори 
трябва на време и с точно пре
цизирани сведенияда бъдат 
подкрепени всички искания.

зпечаваг средства и за най-необхо
дими потреби, е реално и да се оча
ква. Отделно сега, след преу
стройството на обшинизс, когато 
спорта и физическата култура 
изпяло трябва да се финансират от 
страна на общинските скупщини.

За отказване на футболната 
среша в Алакинци треньорът на 
босилеградски отбор „Младост” 
Георги Георгиев подчерта, чс един
на и основна причиие че недо
имъкът на финансови средсвага, 
поне за най-нсобходиими нужди - 
за превоз па футболистите до 
А лик и н ни и обратно. В Общи
нската скупщина пък подчер
тава!, че обезпечаването на финан- 

средстви наистина е проблем 
и занапред трудно ше могат да 
бъдат обезпечени. Обаче , топа не 
бива да бъде спирачка в облас пя 
на спортните активности. Оше 
вече, че спорта и физическа та кул
тура и общината имат добра и 
дълга традиция, не само когато 
става дума зя футбола, но и в

Невесела е погаиовска есен. 
Име сто някогашните весели и 
бурии есенни дни, когато през 
деня трудолюбивите погапо- 
в чай и прибираха реколта г, а 
вечер се водеха шумни разговори 
край казаните - сега Поганово 
дава печална картина. Дните 
текат бавно, безшумно и тихо. По 
сокаците, тук-таме, тъпчат бе
логлави старци и баби, разпи
твайки се дали някой от „гра
дищата” е докарал брашно или 
царсвеца, та за някой кубик дърва 
понеже няма т марки да се под
сигурят за наспиващата зима. 
От „дажбата”, която им се полага 
- ис всички са получили, пък и не 
е сигурно, че ще получат...

Вечер вместо някогашната 
„шетня” пред Културния лом - е 
тихо и пуста Във всяка десета

Въпреки, че тазгодишното 
фудболио първенство в Между- 
общинската футболна дивизия - 
Враня/Пчииски окръг/, официал
но започииа на 10 октомври, 
любителите иа футбола в Боси
леград, все оше нямат възможност 
да наблюдават иито една футбол
на среша. Именно, според утвъ
рдената програма в първия кръг в 
Босилеград трябваше да гостува 
футболният отбор „Синджелич - 
Тома млин” отЛевосое - Ьуяиован 
. Обаче , гостите не дойдоха . Във 
втория кръгбосилет радските фуд- 
болисти-трябваше да гостува'! на 
„Алакинци” от Алакинии . За 
съжаление и футболистите от 
Босилеград, отказаха 
Прием ството иа футболистите г/г 
Алакинии. И така и тазго- 
диотнотофутболио първенство и 
дивизията, в която се състезават 
оше 9 футболни отбори, започна с 
отказвания. Впрочем, с оглед на 
обшата икономическа обстановка, 
когато все по-трудно са обе-

къща има светлина, докато в ос
таналите няма. Много комини са 
престанали да пушат. По-ожи
вено става само в края на сед
мицата, когато в петък и неделя 
има рейс. Тогава в Поганово
пристигат деца при родителите 
си; нещо да помогнат и да си 
вземат ябълки или круши /ако 
има/. Селският магазин ие 
работи.

Селото навестяват само още
разни матрапази, които на ниски 
цени гледат ако могат да купят 
някое теле или дърва за настъ
пващата зима. Никой обаче не се 
тревожи много как ше посре
щнат зимата погни овча ни, конто 
нс са успели да се подготвят 
добре.

совигосто-

110-

М.Я. М. А.
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забаваСаТиРа*
кафенето. Днес едва ли 
кой ше ти зами-рише на ра
кия или вино. Но затова все
ки втори димитровградча- 
нин може да бълва бенгалски 
огън, от бензин или нефт.

ня-
МОЛЯ, БЕЗ 

ДОКАЧЕНИЕ
ДИМИТРОВГРАД - 

КОСМИЧЕСКА СИЛА ?

Само голямата пожертво- 
ваност на димитровград

ските пожарникари осуети 
голямата възможност Дими
тровград да се нареди в реди
цата на космическите сили. 
Именно, да не пресекоха 
пътя на последния голям 
пожар, който застраши пос
ледните къщи на квартал 
„Сателит” едва ли жителите 
на тоя квартал нямаше да 
стигнат до космоса заедно 
със своите къщи, тъй като в 
мазетата на всяка къща има 
поне стотина литра безин.

А.Т.

МИЛИОНЕРИ ДАМИ И ПЕЧАЛБА
СВИЗАСЛУЖНИ,
НИКОЙВИНОВАН

Раправя ми преди некой 
ден шофьора на бългаския 
рейс, превозваш пътниците 
от София до Ниш, по който 
пращаме ръкописите до 
редакцията, понеже друг 
рейс няма:

Много от босилеград- 
ските дами не изчакват края 
на работнотовеме. Напускат 
го час-два по-рано. В къщи, 
след като се преоблекат и 
измият шминките, дамските 

заместват с обикно-
Минуше се петнайес месеца и я вечим 
помисли дека че отидем богу на 

а нашият вестник нема да може
чанти
вени шарени торби, в коиго 
слагат по-глеми пластмасо
ви туби и хващат път към 
границата.

СИ- Останаха ми нещо 
динари непохарчени и аз 
седнах в къщи на масата да 
ги броя. Един милион, два 
милиона, три милиона ... 
Току писна жената: „Спри, 
мълчи, докато затворя- 
прозореца ! Ще чуе някой та 
ще ни утрепа, белким сме 
станали милионери ” .

причес,
да ми туре у сандъкат, оти я сам запре- 
тил на бабуту ако остане по мене / а къв 
йе баксуз сигурно че ме надживее / 
обавезно йедно „Братство” да ми туре у 
шаЬе. И на децата също сам запретил. 
Очу горе при свети Петра да си четим 
кво стае по нашу опщину, а и да видим 
дали путат през Козарицу че напрайе.

А как и да не, когато с 
една пластмасова туба, пъ
лна с нафта, за една вечер за
работят много повече, отко- 
лкото за цял месец в пред
приятието.

СЪВРЕМЕННИ
ПИЯНИЦИ

От преди се знаеше, щом 
някой те срещне и замирише 
на празно буре, излиза от

м. я.

Елем, що каже наш народ трети пут 
Бог помага, и са после две обещания на 
господата другари / казуйем двете да не 
згрешим I я се истински зарадува ка га 
видо на буткуту. И нема да ми веруйете 
ама одма си купи три оти ко ману да га 
има, бабата че ване да заване огънят. 
Тека барем йедно че ми остане. Щом га 
узо, реко, са че видим за кво толко време 
га нема Рачунам че ни кажу, ако ни не 
казаше ка престаде да излази. Мислим 
това е важно и йе на първуту страну, тека 
у йегрек, заградено. Заградено има, ама 
нейе това Отвори весникат, мислим си 
айде може и да не йе толко важно па да 
йе на първуту страну. Ама нема га и на 
Другуту, и на онея натам. Бре мислим 
си, що се народ тука источи ка бейоше 
изборите, доодише свакикви големци 
от свакикве партийе и обещаваше че 
,,Братство" че излази, че они че преузму 
толкаве крачке ... и... и са сви се вале ко 
баш они су тия главни и най-заслужни 
що нашият весник пак йе у мойте руке.
Я сам истина от село ама могу да ванем 
краят кой горе-доле йе тека по- 
допринел за това. Ама много ми криво 
що никой нема да рече дека йе он или 
некой друг винован що нашият весник 
петнайес месеца га нема и никому нища, 
ни йедна буква за това !

Ееей, сети се! Нема кой друг да йе 
винован, нема!

Сигурно йе, Я сам винован! Я млатим\ >.:1 
сваща на последнуту страну и... мора я 
да сам. Ама па са кво да правим, 
текъв и тека че работим и по-натам, па... 
Оно и теквия ко мене треба да има да 
млате по весникат, а не ие там куде стиг- 
ну и куде треба и куде не требе.

- Само веднъж, нали?обърнала троснато към 
него и го скастрила:

- Как не ви е срам! 
Как смеете да ме пипате 
по интимните части!

Мъжът смутен отго
ворил:

- А вас как не ви е 
срам пред толкова мно
го хора да ми разкопча
вате панталона!...
® ИЗНЕВЯРА

-Да.
- С кого?

С ,,Левски-
Спартак".

/Заимствувано от в. 
„Смях” - месечно при
ложение ,,200 вица”, 
София, България! 

е УБЕЖДЕНИЕ 
- Светят ли на

• КАК НЕ ГО Е СРАМ!
Хубаво младо мо

миче с много тясна 
пола с копчета отзад 
чакало да се качи във 
влака. Пристигнал 
влакът и тя понечила 
да се качи, но уви! - по
лата й не позволила 
това Тогава тя сложила 
ръчичката си отзад и 
откопчава едно копче. 
Понечила пак да се ка
чи, но пак безуспешно. 
Откопчава още едно 
копче, но резултаът си 
останал същият. Тогава 
млад мъж зад нея я по
дхванал под кръста и я 
качил във влака Тя се

любовчийките очите?
- Не! Ако светеха, над 

Студентският град 
щеше да има бели

Съпрузи си угово
рили да си позволят в 
живота изневяра само 
по веднъж. Съпругът 
ходил в командировка 
и си признал, че й е из
неверил с една жена 
След време съпругата 
била в командировка в 
София. Като се при
брала, едва-едва хо
дела

нощи.
• КОЛА
Чул дядо, че за 

полова възбуда се пие 
кока-кола. Ку-пил си 
дядо цяла каса. Пил, 
пил, пил...

Минало се време, 
бабата му рекла:

- А бре, дядо, коките 
ти тука, а кола ти го 
няма!

- Какво стана, изне
вери ли ми? - попитал я 
нетърпеливо и ревни
во мъжът.

-Да
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