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• ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИ ПАТА НА АГЕНЦИЯ „ТАИЮ1 ПРЕЗИДЕНТЪТ МА
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА 3 НОЕМВРИ Т. Г. ПРИЕ ДИРЕК
ТОРИТЕ И ГЛАВНИТЕ И О ТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ ПА НАЙ-ВАЖНИТЕ ИНФОРМАЦИО
ННИ СРЕДСТВА В БЕЛГРАД И В ДВЕИПОЛОВИНА ЧАСОВ РАЗГОВОР ОТГОВОРИ НА 
ПОВЕЧЕ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА НАШАТА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА.

В отношенията между Югославия и България българското 
малцинство в Югославия винаги е имало важно място Като 
аманст и на България и на Югославия пък и на самото мал- 
цинство останаха думите на Георги Димитров, че българското 
малцинство трябва да бъде мост на свръзване. а не ябълка на 
раздора. Но след Димитров в политиката на България 

\ въпроса на националните малцинства дълги години твърдо бе 
залегнало становището че това си е вътрешна работа на всяка 
страна. Ето защо тя е въпросите свързани е положението на 
българите извън България не се занимаваше - поне в своята 
официална политика По гакъв начин тя се отбраняваше от 

Щ интернационализацията на проблемите на националните мал- 
Е иинства в България понеже в бивша Югославия въпроса за 
' положението на македонското малцинство в България се 

У държеше постоянно открит и той беше едно от главните 
й препятствия в нормализирането и подобрението на съвкупните 
5 о тношения между България и бивша Югославия.

Днес проблема на македонското малцинство не обременява 
Р отношенията между България и сегашна СР Югославия Това 
^ сега си е проблем в отношениятана на България и Бивша югос

лавска република Македония Л по въпроса за положението па 
българите извън България, в политиката на България се 
направи голям завой и той стана елин от главните въпроси от 
националната й политика. Така и проблемите, свързани с 
положението на българското малцинство в Сърбия, относно 
Югославия, станаха една от възловите точки в отошенията 

| между България и СР Югославия
й‘ Легитимно право си е на България да се интересува за 
| положението на своите сънародници извън България. Това 

право Югославия и бивша и сегашна, не й отрича.

ЗА РАВОIIОПРАВНА 
ПОЗИЦИЯ В 

ПРЕГОВОРИТЕ

работа с 97,5 на сто - колко, 
според тяхна кпаптификания 
е завършена, за да се тръгне по 
заобиколен път към някакви 
глобални подходи. Логично с 
първо гази работа да се за
върши. И затова ние смятаме, 
че международната общност 
не трябва да бяга от тази 
работа, но напрано да влезне н 
да я завърши, ако вече иска да 
упражнява положителен 
натиск върху онези, които на
стояват да се продължи во
йната да не се стигне до мир на 
територията на бившата 
Република Босна н Хер
цеговина.

дина и някои други неща - ог 
наша гледна точка не са при
ем ли ви.

11о, тук има още едно 
нещо, което не сте ме питали, 
а което бих искал да кажа. С 
поставянето на глобалния по
дход в момента, когато и 
според изявлението на самият 
Столтснбсрг се касае за спор 
по около 2,7 на сто от пакета, 
практически е един начин по 
който международната об
щност избягва да завърши 
работата, коя го в повече от 97 
процента е завършена в мир
ното споразумение за Босна. 
11е е логично да се остави една

по

а Ма въпроса /Слободии Йо- 
вановнч - „Таиюг'7 във връзка 
с условията за провеждане па 
мирната конференция за 
бивша Югославия президе
нтът Милошсвич между 
другото подчер та: - Касае се за 
две условия...Първото е да се 
уважава принципът за равно
правие па участниците, което 
е едно от основните начала в 
.международните отношения. 
Това, ще рече, че сръбската 
страна не би участвувала на 
една такава конференция, ако 
не би било приемливо, пито 
пък логично, сръбската стра
на да отиде на конференцията 
под санкции, а Хърватско не.
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11 негов п пята па челните хора от Димитровградска | 
община изказвани през последните няколко голини. | 
малцинството да стане мост за сътрудничество между * 
съседните държани, тези дни, но-точно в началото на 
ноември гази голина започна да се реализира на дело. |

Именно, е посредничество па Общинския отбор па 
СНС от Димитровград и председателя па Общинската 
скупщина, Никола Стоянов, в съседна България 3 
пребивава делегация на Република Сръбска Крайна, а 
оглавявана от председателя напарламента Мнде 
11асиал. Н състава па леле тапията са били Саво Щърбац, в 
секретар на правителството п председател на | 
комисията за хуманитарни въпроси в РСК, Милена 
Танга, министър за информиране в правителството на 
РСК и Нредрпг Драгич - Кигак, писател. Н Република Ц 
България те са пребивавали по покапа па Отсче- ,, 
стаената партия на труда. Освен с представители на « 
•гази партия, делегацията па РСК се срещна и е прелета- § 
ан гели на други партии в България. По време па пре
стоя там, те са запознали своите домакини с положе
нието в РСК както и със злодеянията па хърватите и У 
мюсюлманите направени проза последно време.

Ив път за София делегацията се отби в Димитро
вград, а след пребиваване в София бяха гос ти в прякото 
предаване па Теле визия Цариброд под название „Пети- У 
пата за РСК”. 11о този начин димптропградчаип имаха п 
възможност от първа ръка да се запознаят със събития- * 
га в РСК, както и възможността получат отговори на I 
множество въпроси, отправени до гостите в студиото. |

България няма принципни заблежкн за начина по който в 
Конституцията на Сърбия и Югославия и в отделните закони 
е рошен въпроса за положението и правата на малцинствата, | 
включително и на българското. Тя с уважение сс отнася към , 
(факта, че българите в Сърбия са нейни лоялни граждани, | 
трайно свързали съдбата си със сръбския народ. Не сс | 
заспива пито за някакъв специален статус па териториите, ^ 
плето малцинството живее Представители па определени «- 
официални и неофициални делегации, които тези дни бяха в ч 
Югославия изтъкваха, че осъществяването на определени :я 
национални права на българското малцинство ще има т твърде -■ 
важно място в отношенията па двете страни. При това най- 0 
често изтъкваха въпроса за езика в училища та, застъпвайки сс , 
обучението да стани на майчин - български език, или поне по 4 
модела за двуезикопо обучение, след това въпроса за иифор- ■ 

майчин език, считайки че то трябва да с па
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Отбодам Милошсвоч

Това първо условие на ра
вноправието, струпа ми се, 
ясени и международната 
общност не само че трябва до 
разбере, но и да го уважи.

Нторото условие е, че ме
ждународната конференции 
не може да се занимава с 111111111 
вътрешни въпроси. Чащото 
всяка една държана сома 
решава своите вътрешни 
въпроси, така че една конфе
ренция, която н дневния си 
ред би имала предложения за 
решаване на въпроса за 
Косово, или - както още пред
лагат -

ми райето па
равнището на което сс намира при останалите малцинства в 
Сърбия. Застъпват сс също така в районите, плето предимно
живее малцинството свободно да сс продават български книги,
вестници и списания, а в черква та пронведите също да стана т

5

3
на български език

Принципно гледано, тези въпроси пито са неприемливи, 
Политически, законни и подобнипито са неосъществими, 

препятствия за тяхното решаване нс съществуват. Обективните
условия обаче са такива, чс за някои ог тях ще трябва време, за 
други определени ма териални, кадрови и други условия, а за 
някои просто водя и желание и на самото малцинство. У( Акценти ог изявленията прел Телевизия Цариброд 

поместваме на 2 страница)Венко Димитров I А. Т.ти Сапджик, Пойно-



МИЛЕ ПАСПАЛ:
ИСТИНАТА ЗА НАС ЗАПОЧНА ДА СЕ

ОТ БЪЛГАРИЯ
• БАЛКАНСКОТО ТУРНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНИШНИТЕ 
РАБОТИ НА ГЪРЦИЯ

БАЛКАНСКО ХОДЕНЕ ПО 

МЪКИТЕНАПАПУЛЯС
РАЗШИРЯВА

тъчно да се срещнем с ръководителите на полити
чески партии, представители на парламента и с 
обикновените граждани и чрез средствата на масова 
информация да покажем онова, което желаем. 
Надявам се, че това успяхаме, зад нас остана голяма 
дира, но остана и едно прекрасно ръкомахане на 
хората от Кърджали, че народът на Крайна и сърби
те в Крайна не са сами и че имат към себе си 
братския народ от България.

По отношение ролята на българското малци
нство в сближаването между сръбския и българския 
народ, Паспал сподели:

- Моето политическо определение е, че правос- 
народи могат да оцелеят само в единни 

отношения, па дори и в държавна организация 
федерален или конфедерален статус. Димитров град 
и ръководството на Димитровград, особено 
председателят на общината и Драган Колев, дадоха 
максимален приностъкмо през Димитровград да ни 
се отвори път към България. Тук мога да посоча как 
един народ, който живее в друга държава, може да 
бъде съединително звено между двата народа.

- Още с преминаването на българската граница 
срещна ни изключителна любезност на хората. 
Доживяното обаче, приемите от Отечествената 
партия на труда, а след това партията на социали
стите, либералите и разни други партии в бълга
рския парламент надминаха нашите очаквания. 
Същественото във всичко това бяха разговорите с 
народа в София, с народа от Кърджали, при което 
дойдохме в положение да отговаряме на въпроси, 
от които личи тяхната гоижа за сръбския народ на 
пространствата на Република Сръбска Крайна.

Считам, че онова, което представихме на народа 
в България и на българската общественост, дока
захме и с документи, и с аргументи, остави впечат
ление и сред средствата на информиране и сред 
българската обществаност, че смс народ, комуто е 
направена голяма неправда. А пешото убеждение е, 
че тръгнахме по правилен път: тъкмо чрез един на 
себе си братски православен народ да отворим 
прозорец в света и да започнела се разширява исти
ната за нас. Срещнахме се с авторитетни хора, като 
Румен Попов, Вълко Вълков, хора твърде важни в 
политическия живот на България. Нам ми бе доста-

В първото си излизане от Гърция в качеството на министър на 
външните работи на новото социалистическо правителство на Андре- 
ас Папандреу Каролос Папуляс започна своето балканско.т.урне на 7 
ноември с посещението си на Белград. След това продължи за Подго- 
рица, Сараево, Загреб и Любляна; сетне София, Букурещ и на края - 
Тирана.

В плана на турнето на Папуляс влизат: кризата в Босна и Херцего
вина и проблемите между сърбите и хърватите, а ще бъдат засегнати и 
въпроса с Косово, сетне гръцко-скопските отношения във връзка с 
името на Македония, за положението на гръцкото малцинство в 
Албания и някои „стари въпроси" от гръцко-българските отношения.

На 8 ноември председателят на Република Сърбия Слободан Мило- 
шевич прие гръцкия външен министър Папуляс.

В дълъг, приятелски и открит разговор, председателят на Репу
блика Сърбия и гръцкият министър на външните работи размениха 
мнения по най-значителните политически въпроси от интерес за 
Сърбия и Гърция, както и положението в региона. Изразено беше 
взаимно задоволство зарад успешното развитие и стабилността във 
взаимните отношения и всестранното сътрудничество между Сърбия 
Гърция, които са засновани върху искреното и традиционно

лавните

I#! нации, УНПРОФОР. Те изиграха голяма роля, поне
же хърватите не успяха да съберат всички трупове, 
така че силите на УНПРОФОР намериха още 19 
трупове и то в най-ужасно състояние, главно вси
чките цивилнд лица, главно най-много жени, а ме
жду тях имаше много обгорели, полуизгорели 
трупове.

САВО ЩЪРБАЦ, председател ка комисия за 
хуманитарни въпроси:■ 4г ни ЩАСТЛИВИ СА 
СТРАНИТЕ, КОИТО 

НЯМАТ ТАКИВА 
КОМИСИИ

. •- ; $ шаш

МИЛЕНА ТАНГА, министър за ин
формации:.

- Моята комисия се занимава с една необи
кновена работа: размяна на живи, пленени войници 
и цивилни лица, мъртви, относно убити войници и 
цивили и търсене на изчезнали цивили. Такива 
комисии съществуват само в страни, които воюват, 
каквато е и моята страна - Република Сръбска Край
на. Мога само да прибавя още, че са щастливи онези 
страни, които нямат такива комисии. Значи при тях 
е мир, и такива комисии няма и какво да работят. 
Желая на всички: никога в своите среди да не фор
мират такива комисии.

- Най-трудно ми е, когато пренасяме трупове от 
хърватска на наша страна. Това за съжаление става 
твърде често и аз стотици и стотици сръбски тру
пове пренесох и ги предоставих на роднини да ги 
погребат на сръбска земя според сръбски обичаи. 
Моят най-тежък случай е септемврийският, когато 
в един ден, за един час, превзех от хърватска страна 
52 трупа на убити сърби на териториите на селата 
Дивосело, Медак и Почител, които са убити и масак- 
рирани в агресията на Хърватско срещу тези села. 
Всички трупове са предадени голи, хърватите това 
направиха с намерение световната общественост да 
не види дали се касае за войници или цивилни лица 
ида прикрие, малко да смекчи престъплението, кое
то направиха. Обаче световната общественост узна 
за това събитие, тъкмо заради факта, че този път 
твърде бързо реагираха силите на Обединените

' - д; ЛЪЖИТЕ СРЕЩУ 
НАС СА 

ПОХАРЧЕНИ
Милошеиич и Цапуллс 

приятелство, историческата близост и взаимното разбирателство 
между сръбския и гръцкия народ. Сърбия придава голямо значение на 
отношенията си с Гърция и в нея вижда постоянен приятел.

В този смисъл беше изразена съвместна заинтересованост освен 
контипуирания политически диалог да продължат и срещи на парла
ментарни представители, градове, стопански дейци и техни асоци
ации, учени, хора на изкуството, спортисти и други.Изъткнато беше 
между другото, че най-добрият път за стабилизиране на обсотятс- 
лствата в този регион е приемането на мира, предложен с Женевския 
мирен план за Босна и Х-срцеговина, като при това и международната 
общност поеме своя дял на отговорност за успешно приключване на 
женевския мирен процес.

По съвместна оценка, продължаването на санкциите и политиката 
на натиск върху Сърбия, относно СР Югославия е неоснователно и 
неоправдателно.

Шефът на гръцката дипломация Папуляс води и разговори и с 
председателя на Съюзна република Югославия Зоран Лилич и пред
седателя на правителството д-р Радое Контич. И в тях най-голямо 
внимание е посветено на усилията на двете страни за установяване на 
окончателен мир на Балканите.

Председателят Лилич е изложил, че Съюзна република Югославия 
високо цени принципното и конструктивно становище на Гърция и 
особено правителството на председателя Папандреу спрямо кризата 
на югославските простори и нейната подкрепа на активната политика 
на нашата страна, народа и правителството, на солидарната подкрепа, 
очаквайки Гърция да съдсйствува страните на Европа да схванат 
нсоправдатслпостта на санкциите и необходимостта от премахването

След посещението ни в България, един топъл 
прием от българските политици, от българските ме
дии, относно журналистите, считам, че ие е загубена 
медийната битка. Сега и сами се уверихме, че светът 
желае повече да чуе за нас, отколкото ние желаем да 
кажем на света. Мисля, че при нас нещо се мени. Ние 
мислехме, че е достатъчно това, което ни се случва 
а истината сама ще излезе на светлина. Обаче този 
свят е такъв, какъвто е. Геноцидът над нас в Крайна 
не само е екзистеннциален, но и медиен. Но вината 
е у нас. Ние трябваше да се организираме, трябваше 
да правим онова, което правеха и другите: да оти
ваме в света, да обясняваме, да показваме доказате
лства. Присъствието на 45 журналисти на прескон
ференцията в София за нас наистина е най-голямото 
доказателство, и разбира се, онова, което излезе в 
българския печат след нея, говори, че лъжите и 
кампанията срещу нашия народ се похарчиха и че 
ние сега с една умна и осмислена стратегия трябва 
да се появим на сцената и да кажем наистина какво 
се случва.

щ
ДИМИТРОВГРАД

Шефът па гръцката дипломация Папуляс ис поиска по-подробно 
да обоснове инициативата на новото гръцко правителство за 
свнкаванс на една Калканска конференции, на която да се разговаря за 
проблемите в региона и да се потърсят решения в рамките на 
между бал канско сътрудничество.

„Поради значението и сериозността на въпроса, както изтъкна 
пресконференция в Палатата на федерацията Папуляс, по този въпрос 
по-определено ще се изясни след балканското си турне”, изплела 
между другото Папуляс.

БИЗНЕСМЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

ДОГОВАРЯТ ХУМАНИТАРНАПОМОЩна

В организация на Общинския 
отбор на СПС в Димитровград на 
първи ноември пребиваваха гру
па бизнесмени от България ръко
водители на частни и държавни 
фирми. Всъщност това е 
конкретизация на сътрудни
чеството между СПС от Дими
тровград и Отечествената па
ртия натруда от България, чийго 
председател Румен Попов изтъ
кна, че първостепенна цел па 
сътрудничеството е оказване по
мощ на населението в общините 
Димитровград и Босилеград. В 
предвид е и създаване на смесено 
предприятие, както и подписване

на официален протокол за сътру
дничество между двете партии.

Що се касаело икономическа
та помощ, Отечествената партия 
на труда е поканила и довела биз
несмени на български фирми, 
конто имат разрешение от Коми
тета за санкции при ООН за изп
ращане помощ на Сърбия и Чер
на гора. Засега помощ ще се даде 
на общините Димитровград, Пи
рот и Нищ и се търсят предп
риятия от сръбска страна, пос
редством които хуманитарната 
помощ да се реализира. Става 
дума за помощ па стойност от 27 
милиона долара, в която са

включени захар, сол, брашно, 
консерви, риба, олио, цигари, 
сухо грозде, прах за пране и 
сапун. Само хранителните стоки 
се набират до 27 топа. Споме
натата помощ трябва да се 
реализира до 2 декември тази 
година. Очаква се па 3 декември 
да се получи разрешение и за 
лекарства, за които от Здравния 
дом в Димитровград 
дадени спецификации. Отече
ствената партия на труда прави 
усилия да се получи разрешение 
и за нефт и мазут за училищата, 
детските градини и учсрс- 
жденията.

на югославските простори и нейната подкрепа на активната политика 
па пашата страна, народа и правителството, на солидарната подкрепа, 
очаквайки Гърция да съдействува страните па Европа да схванат 
неоправдатслността ма санкциите и необходимостта от премахването 
им. Последните са от огромна вреда не само за СРЮ и Гърция но и за 
другите страни на Балканския полуостров.

11 разговорите на Папуляс с д-р Радое Контич е било подчертано 
традиционното приятелство между двете страни, като пример на 
добросъседско сътрудничество и разбирателство на Балканите.

След Белград гръцкият министър на външните работи посети Чер
на 1 ора, където в Подгорица се срещна с председателя на Републиката 
Момнр Булатович, председателя на правителството Мило Джуканович 
и министъра иа външните работи Миодраг Лекич. След срещата Папу
ляс заяви пред журналистите, че Европейската общност ще трябва 
наново да обсъди въпроса със санкциите спрямо Съюзна република 
Югославия.

м. л.

вече са

Л. Т.
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ГРУПА ЖУРНАЛИСТИ ОТ ГРАД НИШ ПА ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИТЕ СИ I) СОФИЯ
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група журналисти от пшисшштг 11"‘|’”,,ма гн,с" "ул /Б ИП/ от Со(|мш, и Съюза на българските журналисти, 
Перник като гости на колегите ™ о т Г|,С| "°Д.С''С 1 "а 1 а 1111)ад Н||ш "а 5116 ноември пребиваваше в София и 
е и съвместно посещение па гръцкитек1ег„! |Ш™0' ° "1С СТа"С КЬМ Кра" "а ,,оември'а в пла"

Целта па взаимните носс!

уГ ш т Г ',,|,Ш,0С " 11аз"|||1,|п|аист0 на политическите, икономическите, културните

(От1-внстр. )
САМИЯТ НАРОД, А НЕ О Г 

ВЪН ДА ИЗБИРАТ 
ВЛАСТТА

в това направление.
какъпто ида сконтролотпъи. Из- 
да тслски тс организации рабо тя г 
па пазарни начала. Нс винаги 
обаче са независими и от капи
тала. Явно, е, че някои иконо
мически групировки искат да 
„превземат" определени вестни
ци. Само по тоя начин може да се 
облепи факта, че някои вестници 
се продават по 3 лева, а реалната 
цена им с няколкократно по- 
висока.

своята пласт, а не да му п из
бират от чужбина. Какпато и 
да е, той щс п избира, гой ще я 
сваля. А няма да я избират 
ннто немците, пито американ
ците, пито англичаните, ннто 
който н да е друг ще ни избира 
властта. Защото, просто 
казано, т ози народ за разлика 
от някои други народи в 
бивша Югославия, 
господар в Европа, пито пък 
някога е понасял господар. И 
когато временно е получавал 
господари, всичко е правил да 
им види гърба... И аз съм 
сигурен, че не може и дума да 
става за това, че противно 
волята на гражданите на 
Сърбия, може да се приемат 
такива съдбовни решения.

Що се касае въпроса за 
съжителството, точно за това 
говорим. Трябва а се върви 
към мирния процес, трябва да 
се постигне споразумение. 
Пие всички живеем на тези 
Балкани, и нашите дена шс 
живеят тук и децата на 
нашите деца. Мие трябва да 
направим всичко, че да няма 
вече война, обаче на всички 
трябва да бъде ясно, че до 
споразумение не може да се 
стигне в неравноправни 
условия. Пе става мир насила. 
М и р П1 е и м а ако и м а 
двустранно съгласие и 
уважаянс на интересите на ед
ните и другите.

А шо се касае до отговор
ността. до наказателната от- 
юлорносг на гражданите на 
Сърбия, които са направили 
углавни дела, това е в 
областта па нашата ясно 
определена политика, и за 
това е излишно да се говори.

тиражните български вестници 
и още 17 български ежедневника 
и частни радиостанции извън 
столицата\ която събира, обра
ботва и разширява информации 
от всички сфери, главно от Ба
лкана БИГ1 е независима орга
низация, оборудена с най-модер
на компюторна техника, скоято е 
в състояние само за една секунда 
да предаде информация в обем о т 
една журналистическа страница. 
Има споразумение за сътру- 
днечество със сръбската нови- 
нска агенция на Република сръб
ска - СРИ А

1)ЪЛ1 АРСКИ ИНФО
РМАТИВНИ БУМ

На въпроса и сюгжестнитс 
на Славко Нурувня от 
,,Борба”, че президентът 
,,много би помогнал 
гражданите в Сърбия да се 
спасят от тази драматична 
криза и от все по-опасиата 
международна изолация, 
когато като президент би 
направил следните три неща: 
да предаде мандата на 
опозицията, да формира 
правителство без разлика на 
изхода на изборите, да 
сюгжестнра на сърбите да 
намерят някоя държавна 
форма на съжителство с 
хърватите и да изведе пред 
съд, онези граждани, конто са 
направили злодеяния в 
Хърватско и в Босна. Дали сте 
готови да направите това?” 

този

Основно впечатление от раз
говорите водени в Прссклуба в 
София и посещението на Из- 
да тслско- печа тарскня комплекс 
„Родина ” е, че в България има 
много вестници, радио и телеви
зионни станции. Само в София2$ша
ШРУЙДУМА

“В**ИИ*ВИВВИНИШ1

на

няма

ДЕМОКРАЦИ
КОНТИНЕНТ

•СТАНДАРТ

КАК СЕ КАЛЯВАШЕ 
СТОМАНАТА- В ПЕРНИК

се печата т!5 ежедневника /на пъ т 
е и шестнадесетия/, а в прови
нцията още 30. В ИПК..Родина" 
за една нощ се печатат около три 
милиона броя на различни 
вестници от цяла България

Далеч най-тиражния и най- 
популярен е вестникът 24 часа. 
Тиража му достига и до 360 000 
екземпляра, а многобройните си 
читатели спечели с топа, че се 
леко чете, прегледен е, лава къси, 
ясни и конкретни информации за 
събития и проблеми, конто са 
близки на народа.

Пашите събеседници ни об
ясниха, че пояпаата на мно
жество вестници с резултат от 
солидната материална база - до
статъчно количество ефтнна 
печатарска хартия и модерна 
високо- продуктивна печа пищи, 
както и на бройния внеоконро- 
фссионален журналистически 
потенциал.

българският печат е най- 
светлата точка в демокра
тизацията на страната - смятат 
пашите ломпкнии. Вестници те са 
независими от държава та и от 
политическите париш н дру
жества. Няма цензура ннто

ДА ПЕ СЕ ВИЖДАМЕ 
КАКТО ОТ МЕСЕЦА

В София стигнахме през Пер 
пик- град па 30 км от София, един 
ог най-големите промишлени 
центрн в Вългария. Тук посе
тихме предприятието „Стомана" 
.АД което този ден чествуваше40 
годишния си юбилей. Първата 
стомана тук с излята на 8.8.1953 
година от Каранфил Бойков - 
майстора, а официално пред
приятието е започнало да роабо- 
ти на 5 ноември 1953 година. 
Призвежла стомана, железни и 
ламаринени изделия. С 
реконструкцията и разши
ряването на мощностте. които 
сега се вършат и щс приключат 
до края на следваща година, 
техническата стомана, която тук 
се отлива, трябва по своето 
ка чсс тво да лос тнтс европейско 
равнище.

Нашия домакин ннх Стоян 
Димитров - търпвски директор 
на „Стомана" потенцира, че са 
особено заинтересовашт за съ
трудничество със западните 
съсели на България Кани потен
циалните нар тньорн о т Югосла
вия още сега докато трае ембар- 
го то да се готвят за 
сътрудничество след премахва
нето му.

От множеството информа
ции н данни за предприятието, 
две пн оставиха особено впечат
ление първо, възрастта на ръко
водещия екни къдсто най-възра
стният с главния инженер на 41 
година, н второ: нашият събссс- 
лпнкне можа да ни каже кат ог 
съвкупно 5760 заетите са инже
нери, а причината за тона е, чс 
голям брой инженери работят 
както обикновени работници- 
майстори, какъв го с бил и случая 
н с пеш По тоя начиц смятат в 
„Стомана" бъдещите специалис
ти най-добре изпичат занаята.

И. Димитров

На въпрос 
президентът Милошевич

Тези думи па едни от нашите 
български колеги бяха критика и 
самокритика за печалното 
състояние вън взаимно то инфор
миране за събитията от двете 
държави. Освен, че са малко и 
нередовно, тези информации 
най- чсс то пе са изворни - о т корс- 
снолснти па отделни тс вестници, 
но се ползва г информации о т го
лемите световни агенции, чпято 
обективност каква с, е известно.

Пък и па чига телите не са 
доста-тъчи и само общи инфор
мации за някои най-важни 
събития от едната и другата 
страна, по и за топа, което се 
случва в пай- съсс-дните рсони 
на двете страни, 1/ишкия и 
Софийския например н в 
рсони тс, къдсто живее бълга
рското малцинства

Значителна роля в това на
правление могат да имат органи
зации каква го с нашият лом а кин- 
Балканския информативен пуд. 
Касае сс за групировка на най-

даде следния отговор:
- Разбира се, че не съм. И 

това поради съвсем принцип
ни причини. Как изобщо 
можете да говорите за това, че 

политическон я какво
решение може да се приеме, 
без разлика от резул гат!гге на 
изборите? Дали мислите 
гражданите на Сърбия трябва 
да се питат или не питат, дали 
изявяват своята воля, или 
дори - което Вие предлагате - 
каква ще бъде тяхната воля 
трябва да направим така 
както от чужбина ще се налага 
да направим?

Трябва да разберете едно: 
Този народ никога няма да 
приеме робството. И този 
народ желае сам да избира

^ 'Я. УЛ У/ж '0. Г/Л V* '/А ш '/А чь V. п V/' К ТЯ п V- % $ '//■ %
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8Съюзното правителство прие па Я ноември решение за 

девалвация, според което занапред 1 американски долар щс 
струпа 700 хиляди динара - заяви пред журналистите 
председателят на правителството на Югославия д-р Радос 
Контич.

Този единен курс, който дневно щс сс мени по единен 
междубанксрски договор, шс бъде валиден и за старото 
валутно спестяване, но гражданите шс могат занапред на 
месена да копертира т но 20 вместо но 30 германски марки в 
динари.

Реше но е, също така, ида спре жираяният курс, който 
беше достигнал равните два пъти по-високо ог уличното.
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• ПРЕД ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТА НА СЪРБИЯКУПОНИ ЗА ХЛЯБ 

ЗА ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА САМО 

В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ
120 ИЗБИРАТЕЛИ

Крагуевац 807 262, в Лесковац 
725 580, в Ниш 666 623, в Нови 
Сад 785 910, в Прищииа 
661896, в Смедерево 608 388, и 
в Ужице 629 555 избиратели.

Срок да представят 
листи с имената на кандида
тите за представители за поли
тическите партии, групи гра
ждани и сдружения да е 4 
декември 1993 година. На 
миналогодишните избори 
участвуваха 104 партии и 
групи граждани, а поради 
пропорционалната система от 
играта изпаднаха малките 
политически партии и групи 
граждани. С оглед на факта, 
че и в настоящата година ще 
бъде приложена пропорци
оналната система ще стане, 
вероятно същото.

От 250 народни пред- 
ствители за Народната скуп
щина на Сърбия в избирател
на колегия Белград се избират 
46, в Зренянин 28, в Крагуевац 
29, в Лесковац 25, в Ниш 24, в 
Нови Сад 28, в Прищина 24, в 
Смедерево 22 и в Ужице 24 
народни представители.

За избор на представители, 
не е необходимо край изби
рателните урни да излезнат 
повече от половината вписани 
избиратели. Това е необхо
димо само за председателя на 
Републиката. Значи предста
вителите за Скупщината на 
Сърбия ще бъдат избрани без 
оглед на това какъв е отзивът 
на населението.

Средства за провеждане на 
изборите са обезпечени - спо
дели Джумич, но засега око
нчателната сума не може да се 
съобщи поради инфлацията. 
Както вече е известно, избо
рите ще се проведат в девет 
избирателни колегии в Съ
рбия, а провъзгласяването им 
ще върши републиканска из
борна комисия.

в® ш
Всички пенсионери, чиито окончателни пенсии за щц 

август тази година не са надминали 3 299 226,000 тога
вашни динара имат право на купони за 400 грама хляб 
с намалена 30 на сто цена. Също така и пенсионерите 
от самостоятелни дейности /занаятчии/, чиито пен
сии за август не надминават 9 815 200,000 динара, както ЩЦ 
и земеделски пенсионери с принадлежности за август || 
не надминаващи 6 042 167,363 динара имат право на

местната
щ общност на Димитровград до 4 ноември купони са 
II получили 568 пенсионери от Димитровград, Градини 
|| и Лукавица, 25 от Желюша и Белеш и 4 от Гоиндол. 

Очаква се през следващите дни и останалите пен
сионери, които осъществяват това право да получат Ш 

Р купони за хляб.
Ш А.Т. Я

• СПОРЕД НАЙ-НОВИ ДАННИ В СЪРБИЯ ИМА 6 992
ри, може да направи справка в 
избирателните ведомости, 
съобщи тези дни говорителят 
на избирателната 
Зоран Джумич.

На миналогодишните из
бори имаше 6 774 995 реги
стрирани избиратели в девет 
избирателни колегии. Тази го
дина, според данни на Репу
бликанския статистически за
вод техният брой е 6 992 120 
души, от които в Белград 
1260288, в Зренянин 738 618, в

За пръв път на предсто
ящите избори в избирателнитс 
ведомости покрай името на 
избирателя, зарад по-пълна 
прецизност, ще бъде внесен и 
матичния брой. Гласопода- 
вателните бюлетини ще имат 
бял цвят, а новина е и това, че 
ще се гласува само в деня на 
изборите - 19 декември, 
как и по-рано, ако съществу
ват оправдателни причини. 
Преди това всеки гражданин, 
както и на предишните избо-

купони за хляб. Както ни осведомиха в
комисия

СВОИ

Ш

а ни-

1

В ЩАБА ЗА ОРГАНИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАПОЧВАТАКТИВНОСТИ 

ЗАНАБАВКАНА 

0КТ0МРИЙСКИТЕ 

КОЛЕТИ
това не бе направило. В пред
приятието подчертават, че 
доставката е изпратена със 
закъснение поради липса на 
нафта. Същевремено това 
предприятие се готви за на- 
бавка на октомврийските 
колети от републиканските 
резерви. Очаква се тези дни 
предприятието да сключи 
договор с Републиканския 
фонд за резерви и доколкото 
не настанат някакви трудно
сти да започне с набавка на

• Общественото пред
приятие „Слога” в Боси
леград, което е определено в 
организираното снабдяване 
да снабдява населението в 
Босилеградска община със 
стоки от първа необходи
мост преди няколко дни дос
тави септемврийските коле
ти и в онези села, в които \

БРАШНО ЗА НАЙ- 
3 АКЪСАЛИТЕ

Общинската скупщина 
в Босилеград има все по- 
малко средства за еднокра
тна помощ на бедни 
семейства, или на семей
ства които е сполетяла ня
каква беда. За сметка на тва 
за такива семейства тя е 
обезпечила 1500 кг брашно.

Изпадналите в беда се
мейства могат да взимат 
брашно от Центъра за со
циални грижи в Боси
леград.

захар, олио, сол и прах за 
пране. Да напомним, в окто- 
врийския колет няма да има 
брашно, а всеки член на до
макинство трябва да получи 
по 0,50 кг захар, 0,25 кг сол, 
0,75 л олио и 0,50 кг прах за 
пране.

• В Босилеградска общи
на досега не започна да се 
реализира Уредбата на Ми
нистерството за търговия и 
туризъм на Правителството 
на Сърбия определено число 
хора по намалени цени за 
получават хляб от брашно ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩ ША

тип 850. Васил Йованчов, 
председаел на Изпълните
лния отбор на ОС и предсе
дател на Щаба за органи
зирано снабдяване на насе
лението в общината казва, 
че не съществуват никакви 
пречки някои категории 
жители да получават по 
0,400 кг хляб дневно, т. е. 12 
хляба месечно с 30 на сто по- 
низка цена. Досега, казва 
той, няма заинтересовани 
хора, които да ползуват това 
право. А според Уредбата 
право на този хляб имат пен
сионери с пенсии до 80 на 
сто от средната заработка в 
републиката, ползуващите 
социална помощ, ползу
ващите материални сред
ства въз основа борческо-ин- 
валидана защита и семе
йствата, които нямат иито 
един трудоустроен, а нямат 
други приходи. Йованчов

ЗАСЕГА С ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И НАДЕЖДИподчертава, че това право 
могат да ползуват и хората 
от селата при условие за 
хляб да дохаждат в хлебо- 
пекарата в Босилеград. На 
тези хора ще се даде възмо
жност хляба да взимат на два

Колкото повече набли
жават изборите за народни 
представители в Народната 
скупщина на Република 
Сърбия, толкова повече 
сте напрежението сред из- 
бирателите. Това напреже
ние се чувствува и сред из
бирателите в Босилеградска 
община. Най-често

което между другото обсъди 
и прие предизборните насо
ки на Главния отбор на СПС 
и утвърди своя предизборна 
активност. В рамките на 
своята предизборна актив
ност

нове на Щаба, като при това 
бъдат ангажирани и отбор- 
ниците, разбира се, членове 
на Социалистическата 
ргия в съответните местни 
общности. Тези дни Щабът 
ще проведе свое редовно за
седание, на което ще бъде 
обсъдена 
тивност и определи членове 
за избирателната комисия.

Да кажем, че останалите 
действуващи партии в об
щината засега все още се 
отнасят пасивно или изча
кват инструкции от своите 
главни отбори. Това обаче 
не може да се каже и за Демо
кратическия съюз на бълга
рите в Югославия, защото 
неговото седалище е в Боси
леград.

па-пъти или отведнаж за цял 
месец.

ра-

В общината досега не се 
реализира и Уредбата на по
соченото Министерство за 
снабдяване с мляко за деца 
до седемгодишна възраст по 
намалени цени с 30 на сто. 
Йованчов изтъква, че за мля
ко в Босилеград почти няма 
заинтересовани. Същевре
менно подчертава, че доко
лкото родители, които полу
чават детски добавъчни 
търсят да ги снабдя ват с мля
ко, щабът това ще потърси 
от „Слога”.

бе формиран изборен 
щаб, а за началник на Щаба е 
избран НИКОЛА КРУМОВ, 
председател на ОО на СПС в 
Босилеград.

Задача на щаба, както 
подчерта Крумов, е да конта- 
ктира, разговаря и обяснява 
програмните насоки на 
Социалистическата

досегашната ак-с коме
нтари - коя партия този път 
ще победи. Разбира се, 
тайни надежди това да бъде 
техната партия. В това отно
шение, своя предизборна ак
тивност започнаха и някои 
от действуващите партии 
Босилеградска община. Така 
например през миналата 
седмица Общинският отбор 
на Социалистическата пар
тия на Сърбия в Босилеград 
проведе свое заседание, на

с по-

партия, 
а с това и привлече доверие
то на избирателите. Затова в 
определен срок ще се про
ведат заседания почти 
всички местни общности, а 
за всяка местна общност са 
определени съответни чле-

в

във
В. Б.

М. Я.о
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ЦЕХЪТ ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД
НАТАкТ4 Н°4 ГРлиии Б0СИЛЕГРАД ЗА НАПЛАЩ АНЕ

?и\™Й^ЖГгГ0П>С“,1и"ит™кт ПРИ ДВЕ МАЙКИ КРЪГЛО СИРАЧЕ
ГОТВИ СЕ НОВО 

РЕШЕНИЕ
Ако допреди три-четири 

години Цехътза производство на 
чорапи в Босилеград, който 
работеше в състава 
лния комбинат „Зеле Велкович” 
от Лссковац, беше един от пай- 
стабилпите производствени 
колективи в Босилсградска 
община сега вече не е, дори може 
да се каже, че по-нататъшната му 
съдба е крайно неизвестна. От 
една страна санкциите, а от друга 
и различни други интереси, 
между тях и лични, зле се 
отразиха върху всеобщото му 
стопанисване. Започна да работи 
е намалени капацитети, а тази 
година и е не малки прекъсвания. 
И инициативата на правите
лството па Сърбия босилсград-

ския цех да се даде на „Юмко" от 
Враня, е обяснение, че „Юмко" 
въпреки санкциите стопанисва 
твърде стабилно, за което Мини
стерството за индустрия на 
Сърбия даде съответно решение, 
от страна на някои работници бе 
прието е голяма резерва. За раз
лика от тях, другите пък считаха, 
че сега ще потече мед и мляко - 
„Юмко" като мощен произ
водствен колектив навреме и 
достатъчно ще обезпечава 
суровини и други видове, нужни 
за производствения процес 
материали, преди всичко 
резервни части, а при това и 
„високи" заплати. Обаче по 
всичко личи, че тези, които 
присъединяването на босилс-

градския цех къмто „Юмко" 
приемаха е резерви ще бъдат 
прави. Защото след това решение 
на републиканското Мини
стерство за индустрия машините 
на цеха напълно спряха и над 
един месец вратите му са зат
ворени, производственият 
процес е в застой, а работниците 
безлични доходи за октомври. За 
разлика от тях в другия 
босилеградски производствен 
колектив конфекция „Кобос”, 
който стопанисва като 
самостоятелно предприятие, а от 
неотдавна тясно сътрудничи е 
„Юмко” и по-нататък работи е 
пълен капацитет и работниците 
му са приели заплатите си за ок
томври.

Причината за това, че цехът в 
Босилеград не работи,въпреки че 
за това нерадушно се говори, са 
вее още неразчистените сметки 
между текстилната проми
шленост „Зеле Велкович” отЛес- 
ковац, който все още смята, че 
този цех е негов и че за изгражда
нето му са изразходвани и негови 
средства и „Юмко” от Враня, от 
друга страна. Сега, докато цехът 
в Босилеград не работи, а дуелът 
между тези два колектива 
продължава и никой не знае 
докога ще трае, едно е сигурно - 
в най-голяма неизвестност и

па тексти-

Рсшеннето на ОС в Босилеград, според което наши 
граждани при излизане от страната и влизане в Република 
България на граннчно-пропусквателния 
заплащаха такса за пункт Рибарни 

„опазване на жизнената среда и за пол- 
зуванс на мущества от общ интерес” /пътища, улици, 
паркове и пр./ вече един месец ие се прилага. В ОС казват, че 
пс се прилага защото хора не искали да заплащат таксата 
понеже уж не била на законна основа и че нямали подкрепа 
от служащите в Министерството на вътрешните работи при 
реализирането й.

В ОС подчертават, че са доставили искове до Мини
стерството за финанси и Министерството на вътрешните 
работи, в които са потърсили подкрепа 
реализиране на решението. Дали отново ще стъпи в 
старото решенне/за лека кола в противстойност на 10 ДМ но 
официалният курс/, дали същото ще се модифицира 
таксата ще се заплаща прн излизане или не, засега не е 
известно. Доколкото такова решение пак започне да се 
прилага от събраните средства ще се закърпят 
Дупки в общинския бюджет, който сега е недостатъчен за 
повечето обществени потреби.

н помощ за 
сила

и дали

повечко

В. в.

ш ш ш ш

В БОСИ ЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЕРВИЗ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТОВАРНИ И ЛЕКИ КОЛИ трудно положение са самите 

работници. За това не без аргу
менти казваме, че босилеград-ОЧАКВАТ 

СРЕДСТВА 

ОТ ФОНДА

ският цех за чорапи при две 
майки е кръгло сироче.

м. я.

СЛКД СЪЗДАВЛ11К 11Л ФП11Л11СОНЛ 1ЮДНЦИЯ У НАС

ЕФЕКТИВНА ИНСТИТУЦИЯ 

НА СИСТЕМАТА• АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИТЯИЕ В БОСИЛЕГРАД 
ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ ЗАПОЧНА ДА СТРОИ ОБЕКТ ЗА 
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТОВАРНИ И ЛЕКИ КОЛИ, НО ГЬЙ 
КАТО НЯМАШЕ СРЕДСТВА РАБОТИТЕ СПРЯХА МИНАЛАТА 
ГОДИНА.

• СЕГА СЬЩБСТВУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ДО ЗНАЧИТЕЛНА 
СТЕПЕН ДА ЗАВЪРШАТ ЗАНАЯ ТЧИЙСКИТЕ РАБОТИ И 
ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ.

Автотранспортното предприятие в Босилеград, което строи сер
виза няма средства и главен източник ма финансова помощ е 
републиканския Фонд по развитие. Очаква се през този месец Фонда 
да приеме решение и на това босилсгралско предприятие да отпусне 
нови средства. Директорът ма предприятието Йордан Велинов се 
надява, че те ще бъдат в противстойност на 50 000 германски марки.

- Колко средства ше бъдат нужни за завършаванс на обекта и за 
техническото му оборудване засега пс е известно. Една част от необ
ходимите машини и апарати с набавена, мо не са завършени 
занаятчийските работи на обекта. При това значителни средства шс 
трябва да заплатим за различни удостоверения, разрешения и планове, 
които досега с трябвало да прибавим. Затова и с тези средства, 
доколкото Фондът ги отпусне, ис ше успеем да завършим всичко и да 
открием сервиза. Но до голяма степен шс приключим със 
занаятчийските работи на обекта и шс набавим и отамалитс машини и 
съоръжения, казва Велинов.

Каква ще бъде ползата от сервиза не е з рудно да се предполага. Още 
повече ако се има предвид, че най-близкият до Босилеград сервиз за 
технически преглед на кола се намира в Сурдулица. При това 
постоянно се увеличава числото на возилата в общината. Имайки пред
вид, че това ше бъде и сервиз за поддържане не само на возилата 
Автотранспортното предприятие, но и сервиз за поддържане и поправ
ка на возила на останалите предприятия и граждани в общината пол
зата ще бъде многостранна.

отчитат и заплащат дължимите 
суми. като при това спазват 
закон оп ред писанията. Фи нап
оената полиция обаче не е всемо
гъща. Още повече, че хората 
идват тук и търсят някаква си 
..•защита“ н срещу нарушения, 
които са в компетенция на инспек
торите но пазара, па дори и па 
съда.

• ДЛДКПИ 15 ЗАМЕНЕНИЯ ЗА ДАНЪЧНИ НАРУШЕНИЯ
• НЛ11ИЛ1I II ДЛМ1.К 01.014)1 ИЛ С ТОЙНОСТ 12 500 И ИЗЗЕТИ 
СТОКИ ИЛ СТОЙНОСТ ТРИ ХИЛЯДИ ГЕРМАНСКИ МАРКИ

От създаването па фнпаи- 
сниша полиция у пас през юли 
миналата година, относно 
откриване на отделение на 
финансовата полиция в Дими
тровград - център Ниш - па Репу
бликанското управление по об- 
ЩСС1 исн и приходи, общо 
впечатление е, чсссизосз ря фина
нсовата дисциплина сред частни 
и обществени фирми. С други 
думи. основната задача: контрол 
над обществените приходи, 
облагания, такси, финансови 
договори между всички сто
пански субекти и правови липа - 
тази институция па системата 
изт.лняпа сравнително успешно.

През период от година и пове
че си извършени 4» контроли и в 
болшинството случаи са ус
тановени неправияпости и 
финансови нарушения. Контро
лът бе засилен особено през пос
ледните два месеца, през който 
период сс отчитат и най-високи 
ефекти. За тях Ангел Иванов, ин
спектор по обществените при
ходи, заяви:

- По време ни редовния ко
нтрол през последните два месена 
утвърдихме редица пеправилнос- 
ти при дои1.ко1 щатните, особено 
мри ииислакията па цените, която 
пропят зарад голямата инфлация,

като мри това отбягват запла
щането на данък оборот. В тези 
акции мри десетина частни 
предприятия, предимно вносни, 
бе изчислен и заплатен данък 
оборот на стойност 12 500 »ч;р- 
мапскп марки. Същевременно 
бяха запленени различни стоки 
без необходимата документация: 
2570 литра нефт и бензин, шест 
автогуми за товарни возила и 
други стоки на стойност около 
три хиляди 1х*рмапски марки.

Досега са дадени 15 заявления 
за данъчни нарушения, докато 
заявления за стопански престъ
пления и наказуеми заявления не 
е имало на територията на 
общината.

Но-иптптьк А. Иванов спо
дели, че финансовата полиция 
няма за цел само да глобява. Тя 
оказва различна помощ па сто
панските субекти чрез навремен
на информация, обяснения, 
пояснения па закопопред- 
пиепниятп и прочие.

- Въпреки че сме контролен 
орган, нашата цел е преди всичко 
да се в ъдвори финансов ред и дис
циплина в стопанската дейност. А 
това с възможно, ако всички 
фирми /частни или обществени/ 
съзнателно изпълняват задълже
нията сп, относно редовно

Да напомним накрая, че 
финансовата полиция, относно 
отделението в Димитровград е 
комплектувано с четирима изпъ
лни тели /доскоро работеше само 
елин инспектор/ и че особено 
ценно п полезно е сътрудни
чество им със Секретариата на 
вътрешните работи, както и с 
инспекцията но пазара и други 
органи на снетемета.

11е без значение е и фактът, че 
иззетите стоки, особено нефта и 
дериватите, предимно се насо
чват за хуманн гар 11»I цел и и същи
те са дадени на Здравния дом. 
Детската градина, Старческия 
дом и „Търгокоон“, благодарение 
па което бяха докарани п Дими
тровград и стоките от държавния 
резерв.

С една дума, създаването на 
финансовата полиция у нас. се 
показа като ефективна инсти
туция па системата, въпреки 
неблагоприятните условия в 
кон го живеем: санкции и ембарго.

пя

От. II.И. I».
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В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД§

СРЕДСТВАТА 

ОБУСЛАВЯТ 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ПЛАНА

БОСИЛЕГРАД ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА 1ДЕ31 ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИСТИГНА НИКАКЪВ 
КАМИОН С БРАШНО"> )

скупщина в Босилеград Сотир Сотиров отго
вори следното:

- Категорично заявявам, че се касае за спе
кули и за една срамна дезинформация Не е 
пристигнал никакъв камион с брашно. На гра- 
нично-пропусквателния пункт Рибарци не е 
минал никакъв камион с брашно, който да е 
заминал в Сурдулица.

Сотиров подчертава, че не съществува 
никаква „твърда комунистическа линия на 
босилеградските политици" и че Босилс- 
градска община е готова в рамките на програ
мите на Сърбил и Югославия да сътрудничи с 
всички. Готови сме да приемем хуманитарна 
помощ, предназначена за Югославия, Сърбия 
или Пчииски окръг, каза на края Сотиров.

Сега, както и преди два- три месеца в 
Босилеград се разнасят слухове; че Република 
България, по-точно град Кюстендил, 
изпратил на Босилеградска община 30 тона 
брашно, че ръководство то на община та не ис
кало да приеме тази помощ и че брашно то било 
закарано в Сурдулица, където било радушно 
приета Докато едни говориха, че това са из
мислици и провокации от страна на някои 
политически партии, други казват, че това е 
съвсем точно и че по-бедните жители на 
общината ще гладуват поради „твърдата 
комунистическа линия на босилеградските 
политици".

За какво се касае, за скрита истина или за 
дезинформация? На този въпрос преди 
няколко дни председателят на Общинската

учебна година училището 
да оборудваме с нови иаглед- 

средства в областта на 
природните науки: физика, 
химия и биология, както и в 
областта на езиците. Освен 
това запланували сме и 
оборудване па четири уче
бни стаи с нови мебели и 
възобновяване на учили
щната библиотека с няколко 
нови заглавия и от бълга
рската и сръбска литера
тури. Със заплануваните ни 
активности навреме сме ос
ведомили републиканското 
министерство за образо
вание, което даде съгласаие 
и сега очакваме нужни 
средства и реализиране на 
това, което сме и запла
нували - подчерта директ
орът на училището ГОНЕ 
ГРИГОРОВ.

Гимназията в Босилеград 
и тази учебна година запо
чна с редица проблеми, кои
то до голяма степен спъват 
нормалното провеждане да 
възпитателно-образовагел 
ния процес. Въпреки, че от 
началото на учеб 
година изминаха вече два 
месеца и половина и че още 
в началото училището ор
ганизирано абонира, учени
ците за отделни учебници 
все още те не са пристигна
ли. Що се пък отнася до 
професионалната застъ-пе- 
ност на предметите, както 
подчерта Григоров, над 95 на 
сто са застъпени със съотв
етни кадри, освен по музика
лна култура, което е гара
нция за успешна работа. Тук 
трябва да добавим и това, че 
в течение на годината учи
лището тясно ще сътру
дничи с родителите, като за 
тях организира отделни 
видове сказки, а всичко с цел 
успехът и поведението на 
учениците да се издигне на 
по-високо равнище.

Въпреки все по-големия 
недоимък на материални 

в Гимназията в Во нисредства 
силеград, ежегодно полагат 
усилия за оборудване на 
училището с нови, съвре- 

възпитателно-обра-меини
зователии средства, а с това 
и възпитателно-образовате
лния процес издигат на по- 
високо равнище. Впрочем, 
това както пи уведоми дире
кторът на училището ГОНЕ 
ГРИГОРОВ, е запланувано в 
годишната програма и 
съставна е част на всеобхват-

В. Б.

Ш

ГОРНА ЛЮБАТА ната работа на училището. 
При това обаче, отделен 
проблем представляват 
средствата, които във все
общата кризисна обстанов
ка все по-трудно се обезпе
чават. Поради това, някои от 
заплануваните през изтек
лата учебна година актив
ности останаха нереали-

РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА 

НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА
• В СЕГАШНИТЕ ТЕЖКИ УСЛОВИЯ ПОВЕЧЕ ЗАПЛАНУВАНИ 
ЗАДАЧИ НЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ
• ЗА ЕДНИ ЗАДАЧИ ГОРНОЛЮБАТЧАНИ ИМАТ САМО ХУБАВИ 
ЖЕЛАНИЯ, ПО-ТОЧНО КАЗАНО, ОТ СУБЕКТИ КОИТО ТРЯ ЕВА 
ДА ГИ ФИНАНСИРАТ

Тазгодишните планови зада
чи в с. Горна Любата, чието 
осъществяване трябва да даде нов 
имлус в живота на тази най- 
голяма селска местна общност в 
Босилеградска община не се 
реализират. Главният проблем за 
застоя в развитието е тежкото 
време в което живеем и санкциите 
под които се намира нашата 
страна. Защото, това необос
новано наказание в най-остра 
форма се отрази и върху живота 
на селяните.

- Всички акции и задачи, които 
бяхме запланували не успяхме да

планови задачи: в центъра на се
лото да се открие поща, а „Си- 
мпо” от Враня да ни удоволи мол
бата и да открие един малък цех за 
обработка на дърво. В нашето 
село, казва той, което е почти най- 
голямо в Босилеградско трябва да 
има и едното и другото.

Когато преди десетина 
години започна елекрифи- 
цирането на селата в Босиле
градска община, Г. Любата бе 
всред първите, които се заловиха 
да потушат тъмнината. Две нейни 
махали Грънчарци и Кайчинци - 
обаче са все още без ток. За тези 
две махали стълбове са побити, но 
не е поставена жица пито за 
високо, пито за низко напре
жение, а „Електроразпределите
лното” от Лесковац което е изпъл
нител на работата неоправдател- 
но бавно изпълнява задачата си.

- „Тежкото време повлия и за 
положителни промени в нашето 
село - заявява Андонов. Именно, 
през гюеледнате две-три години 
спря миграцията, която бе твърде 
рязка. Считам, че в селото не ще 
се намалява числото на домаки
нствата, което сега възлиза на 400 
и че ще се увеличава сегашното

Понастоящем в Гимназията п 
Босилеград има 308 ученици с 12 
паралелки във всеки клас по три, 
а училищната библиотека раз
полага с над 12 000 заглавия, от 
които около 50 на сто са на 
български език.

започнем, казва Стоичко Ан
донов, председател на Скупщи
ната на местната общност в 
селото. Ние средства нямаме, а по 
всичко личи, че нямат средства и 
онези, които трябваше да финан
сират реализирането на едни от 
задачите. Не успяхме даже да 
почистим селските и махленски 
пътища, което досега винаги 
правехме. Сега това не можахме 
понеже нямаме навта, подчертава 
Андонов.

Ако беше по-друго време, 
изтъква Андонов, може би може
ше да се реализират две крупни

ната

зирани, а под въпрос е и 
изпълнението на някои от 
тазгодишните активности.

- Обективно, Гимназията 
разполага с достатъчни на
гледни средства, които и 
досега се ползуват във въ
зпитателно-образователния 
процес. Обаче всеобщото 
обществено-политическо и 
икономическо развитие 
налага потреби и за усъвъ- 
ршенегвуване на възпита
телно-образователния про
цес, а с това и потреба за но- 
ни-съвременни възпита
телно-образователни сред
ства. Имайки предвид това 
на професионално-учите
лския актив е взето решение 
в течение на настоящата

ЕСЕННАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВА

ВМЕСТО ИЗКУСТВЕНИ 

-ПРИРОДНИ ТОРОВЕ
Продължителната суша, 

която захвана и Босилеградска 
община повлия тазгодишната 
есенна сеитба да се издължи. 
Сега обаче, особено от началото 
на ноември, когато и заваля ситен 
дъжд, а температурата е над 10 
градуса е твърде благоприятно 
време за оран. Въпреки че опти
малния срок е изтекъл, селскост
опанските производители в се
лата, където сеят есенници 
казват, че ще орат все докато 
може да се оре.

- Аз и досега не съм спазвал 
оптималните срокове. Орем все 
докато може да се оре, без оглед 
дали е минал или не оптималния 
срок. За мене най-оптимален срок 
е времето. Последният дъжд 
който падна в началото на ное
мври, като че ли с писмо сме го 
търсили. Да ореш и пееш, дето се 
казва - подчерта Виден Васев се
лскостопански производител от 
село Ресен.

Инак. да кажем, че есенната 
сеитба и Босилеградска община

се провежда без изкуствени 
торове и качествени семена. Вме
сто тях селскостопанските 
производители ползват природ
ни торове и собствени семена. 
Впрочем те и досега много не се 
грижеха за изкуствени торове и 
сортни семена.

Много не се нуждаем за из
куствени торове. Може би се
лскостопанското предприятие 
„Напредък” трябваше да се по
старае да ни обезпечи малко 
сортни семена, казват селскос
топанските производители от 
селата, където се орат есенници.

Да подчертаем, че и тези от по 
високите села, където не се орат 
есенници, ползуват благо
приятното време за свършаване 
на отделни селскостопански 
работи: изкарват тор, събират 
дърва, а някои подготвят нивите 
за пролетно оран - угарват, което 
до сега бе голяма рядкост.

ТЕЛ ЕФО! IИ „ПОДКРЛДВЛТ” 
ТЕЛЕФОНА

Н Горна Любата телефон има 
в Местната канцелария, когото за 
спешни потреби ползуват и 
гражданите След обед и когато 
тя не работи хората ползуват 
телефона на местната общност. 
Друг телефон в селото няма

м. я.

ПО ПОВОД ЕДНА НАША НЕОТДАВНАШНА ВЕСТ

НОВО УЧИЛИЩЕ в 
БОСИЛЕГРАД 
- ДОГОДИНА

- Няма други, които са 
официално приключени 
мрежата. Инак, има човек> "и 
повече

на

души които свързп^ат 
домашните си телефони с 
телефонната мрежа, т. е. с жицата 
на стълбовете и си завършават 
работи. Това правят за сметка на 
броя на нашия телефон, разбира 
се, дохаждат високи сметки, които 
ние не сме в състояние да 
заллашамс Търсихме помощ от 
Пощата в Босилеград. Оплак
вахме се и в милицията. Но досега 
не успяхме да заловим крадеца - 
оплаква се Андонов.

В по-миналия брой в нашия все тиик осведомихме 
чита телите, че доколкото органите на Машинното училише 
„Владимир Вуйович - Вуйо” от Враня приемат решение в 
Босилеград да открият една паралелка по машинна специал
ност с двегодишно школуване ще се изт,лни желанието на 
около 30 деца, които чакат да тръгнат на училище.

Преди две седмици органите на това средно училише 
приеха решение в Босилеград да открият такава паралелка, 
по не сега, както се очакваше, но в началото на следващата 
учебна години Да припомним, в Босилеград съществуват и 
кадров, и технически потенциали покрай гимназията да 
съществува и такова средно училище

число на жителите /около 1200 
души/. Очакваме да се увеличаван 
числото на учениците. За 
съжаление сега в горнолюба- 
тското училище от първи до осми 
клас се учат само 42 ученика.

В. Б.
М. Я. В. Б.
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Еи1КГОДИШНО АВТОМОБИЛНО 
ПОЛУЧАВА И СЪДЕБНИ ОЦЕНКИ ПРОИЗШЕСТВЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД

ПЪТ БЕЗ ПЪТНИ СИГНАЛИ
Пред една година Явното_____ „ предприятие „Услуга” в Босилеград
прокарвайки канализационна мрежа бе прокопало регионалния 
път Боснлеград-Райчиловци в местността „Километър” и с 
изхвърлената земя стеснило пътя. Владимир Стоянов от 
Босилеград на това място

пен понеже карал с увели
чена скорост.ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ВИСОКА ПОБЕДА НА 

„БАЛКАНСКИ”И 

КАТАСТРОФА НА 

„ПАРТИЗАН”

имал автомобилно произшествие. 
Понеже „Услуга” не е сложила сигнали, с които да предупре 
ме се извеждат работи и че е стеснен пътя той от това 
предприятие потърси да му заплати разноските за поправка на 
колата. Поука за други.

Какво казва 
Общинският съд в 

Босилеград
ди,

На 18 октомри т. г. 
Общинският съд в Босиле
град /съдия Арсо Тодоров/ 
постанови решение, в което 
покрай другото се казва: 
„Частично се приема иска на 
Владимир Стоянов и се 
задължава Явното предпри
ятие „Услуга” от Босиле
град поради щетата на кола
та да му заплати 11 500 000 
динара...” Разглеждайки де
лото съдебният съвет е ус
тановил причините, които 
са условили злополуката. 
Въз основа становището на 
Бора Джорджевич, вещо 
лице от Враня, инак инжи- 
нер по транспорт съдът се 
произнесе, че „Услуга” е ви
новна понеже не е сложила 
сигнали с които да преду
преди участниците в движе
нието, че тук има опасност. 
Според вещото лице, чието 
становище е приел и съда и 
Стоянов е дал принос с 50 на 
сто в наставането на зло
полуката, понеже не е карал 
с приемчива скорост.

Дали делото е завършено 
или пък решението ще об
жалват участниците в спора 
засега не е известно. Съвсем 
обаче е известно, че и за 
Стоянов и за „Услуга” съще
ствува една друга потен
циална, далече по-голяма 
„опасност - от дъщерята на 
Стоянов, която се готви да 
ги даде на съд. Злополуката е 
поука и за всички онези, 
които задръстват пътищата 
с дърва, строителен матери
ал или пък не ги поддържат.

През последната година 
на регионалния път Боси- 
леград-Райчи ловци-югосл 
авско-българската граница и 
обратно е далече по-жипо от- 
колкото преди. Сега е много 
по-увелиПено числото на 
колите, а с топа и опасности
те от злополуки. За щастие 
от упеличеното число мина
ващи коли такива досега 
няма. Без оглед обаче усили
ята на милицията опасности 
в движението все още преди
звикват онези кои то не уча
ствуват в движението, хора 
които „арестуват” част от 
пътя с дърва, със строителен 
материал или когато стават 
дефекти на канализацион
ната и водопровадпа мрежа. 
Миналата година поради 
една такава опасност се 
случи п рои шествие, за 
което пеотдапна се произ- 
насе и Общинският съд в 
Босилеград.

На 18 октомри миналата 
година навечер на топа мя
сто катастрофа имал Влади
мир Стоянов от Босилеград. 
С колата идвал от Райчилов- 
ци към Босилеград. След 
като ударил в наслагана 
земя на пътя гой не можал 
да контролира колата и

Изтеклата спортна неделя донесе радост за привъ-рженицитс на 
„Асен Балкански" в Димитровград и голя-мо разочарование за 
привржениците на „Партизан". Именно, „Балкански" като домакин 
нанесе високо поражение на ..Драгош" от Пирот от 6:0 /1:0/. 
Димитровградските футболисти надиграха своите гости от Пирот иъп 
всички елементи на футболната игра и задоволиха малобройните 
зрители. Димитровградските футболисти се надпреварваха кой по- 
хубаво ще одиграе и напълниха мрежата на .Драгош".

Високата победа на ,А. Балкански” може да послужи 
на зрителите занапред в по-гол ям брой да гледат мачовете му.

„Партизан” от Желюша като гост претърпя истинска катастрофа 
от „Пърчевац от Пирот. И в този мач желюшани проявиха редица свои 
стари слабости и след това високо поражение е време в клуба да се 
обсъди какви мерки да се набелязат за да може този симпатичен фут
болен отбор да преодолее кризата, в която е западнал.

ударил п ограда на съседна 
къща. Освен попредената 
кола Стоянов минал е леки 
повреди. Обаче дъщеря му, 
която била с него минала 
далече по-тежко: след 
злополуката цяла една 
година била на лекуване и 
отпуск по болест и бла
годарение постиженията на 
медицината спасена й пов
редената ръка.

- Нямаше никакви сиг-

като покапа

нали, които да преду
преждават, че се извеждат 
работи на пътя, че на пътя 
има кал, че е стеснен...

Злополуката бе неизбе
жна. Поради такива и подоб
ни пропуски точно на това 
място преди петнадесет го
дини загина един човек. 
Трябва ди поради нечия си 
безотговорност да страдаят 
невинни хора! Убеден съм, 
чс нс трябва и затова възбу
дих дело срещу „Услуга”. 
По-точно казано, потърсих 
да ми заплати 23 040 000 ди
нара, т. е. разноските за по
правка на колата, казва 
Стоянов.

ДС.

• Стеснили пътя п си 
заминалиг

I Работници ог Явното 
предприятие „Услуга” в 
Босилеград миналата го
дина прокарпали канали
зационна мрежа на местно
стта „Киломс гьр” и с изхвъ
рлена земя стестнили регио- 
налния път Босилеград- 
Райчиловпи. Всичко би било 
нормално и обичасно ако за 
тази опасност със сигнали са 
предупредил и у частву- 
нащитс в движението. Топа 
обаче нс направили.

%
I
II
ЕЕ1& В „Услуга” подчертават, 

чс по този път са минавали и 
други и чс Стоянов с пино-

в. в.
НАСЛУКА

ДНИТЕ, ПРЕКАРАНИ НА 
ЛОВ, НЕ СЕ БРОЯТ 

ОТ СЪДБАТА
&.1 СЪВЕТИ НА ПРАКТИЧНАТА ДОМАКИНЯ

I Десет хитрини 1: МИЛКА ЗАРЕВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ при варенето Яйцата при варене няма да се пукат, ако:
- в ви водата сложите лъжичка сол
- преди да ги пуснете във водата, на тъпата 

им страна направите дупчица с игла
• не гн топите веднага е гореща вода.
Ако яйцето е пукнато или през време па 1

варенето се пукне, сипете във водата малко оцет й 
или сол - белтъкът няма да изтече.

Можете да отличите свареното от суровото 
яйце, като го завъртите. Свареното яйце се върти 1 
лесно, а недоварсиото може да се завърти само 
един път.

Сварените яйца но-лссно се белят, ако:
• гн варите във вода, в която сте прибавили |;

малко винен оцег §
- от горещата вода веднага гн сложите в § 

студена
- на всяко яйце веднага слсд сваряването сс 

направят няколко дупчици с гънка игла и слсд 
това то сс остави в студена вода.

Ако яйцата сс варят бързо, белтъкът нм става 
твърд, а жълтъкът - по-мек. При по-бавно варене 
жълтъкът добива твърдост, а белтъкът остава 
рохкав. 11майте предвид това особено при варене 
на великденски яйца.

1човекът и кучето трябва да разга
даят сложната плетеница от сле
ди, специално измислена, за да ги 
заблуди. Твърде трудно с издир
ването на зайците при дебел сняг, 
когаго те се заравят дълбоко и 
само оставеният за дишане отвор 
издава присъствието им.

Ето пак се отварят най-слад
ките дни за ловеца - дойде вре
мето на зайците, фазаните, яре
биците, кеклиците. Сега 
най-пълно сс осъществява сми
сълът на старата поговорка, чс 
дните, прекарани на лов, не сс 
броят от съдбата - те остават по
дарени на ловеца.

И при лова на зайци, за да има 
успех, човек трябва да се съо
бразява с условията в природата. 
Ако предния ден или през пощата 
е валял дъжд зайките сс намират 
из слоговете със суха трева, из 
пасищата, но склоновете на 
хълмовете. Слсд бурно време 
трябва да бъдат търсени но 
високите заветни места, край 
стълбата на дърветата, до ска
лите, по стените на овразите. По- 
късно през сезона, когато 
прехвърча сняг или пък сс топи, 
дългоухите лежат в угарите, а 
при влага - в стърнищата. Есте
ствено най-интсрессн е ловът по 
заешка диря в снет, когато

на яйца

У нас най-разпространсн си 
остава груповият лов па фазани с 
помощта ма кучета птичари. Най- 
вероятно е тези разкошно опере
ни птици да бъдат намерени в 
лозя, овощни градини, акациеви 
и върбови горички,край потопи и 
реки. 1Ятата от яребици, тези нежни 
сиви полски красавици, сс търсят 
с птичари в площите от картофи, 
царевица, люцерна, пустеещи 
места и особено в лозята и 
маломерните горички. 1’апо 
сутрин тс са в нивите, по-късно 
отиват в близките укрития и 
тогава най-вече острото 
обоняние на кучетата може да ги 
открие.

1
1
1
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МОЛА, БЕЗ КЛЕВЕТНИЦИ 

ДОКАЧЕНИЕСатиричен
речник

Във вашия вестник от 15 ок
томври 1993 година, па последна 
страница, авторът К. Г. под 
заглавие „Борец", между другото 

и следното: ИзтъкнатиМАЙСТОР
СТОЯН

пише
борци против Информбюро са 
клеветници. Това иска да го 
представи като мнение на народа. 
Не ще и съмнение, клевети и 
клеветници имаше, само авторът 
е посбъркал страните. Колкото с 
всеки ден имаше повече клевети и 

същото

НАФТАДЖИЙЕОПРОВЕРЖЕНИЕ 
потвърждение на новина, която до 
този момент е била само слух.

Опил дни мс подиже пешо, па реко чс обиколим набурлийс,

КИКО НСШ ДП Йс: ОДИ СВС стрино ПИ стиснули, не ПИ дивпиу КО 
па човеци ида работимо, ида заработимо, идапооарчимо топа 
щозаработимо. Продавиице празпе, кърчмепразпе, свепразно, 
па и у лушу ти йс празно. _

Нлем рско си че пообиколим стари приятел,е, сга разоиием 
тия чемер то ме налеп, л.

Иай-напред свърпупри Ставрию боров скота. Подокну 
пор ту кико човек, да видим дома ли си йе:

- Ставрийоооо, ей Ставрийооо!
Истьрча баба Яииика, жена му, усукала се у некикъв ви стан,

шарен па перест, и ме заплати:
- Кво си се бре разокал? Що не дрънкаш на звънчето, тети 

га под носа г. Яулази, целу маалу узбуии!
Язину нещо да вой кажем, ама прегьлтну, оти ако почнем, 

не знам на кво че излезне
- Тука ли й Ставрил? - питам.
■ Улезпи де, улезни! - омекпуона, измазии глас.
Ястури опънци преди врата, па улезо.
- Очеш ли кавенце? - питуйе мс она.
- Кво те кавенце нашло и тека ми йе църно преди очи!

1 - А тъгай че донесем по чашку!
Одшета она до зевникат, а я сс поодзъриу, гледам Ставрил ^ 

се наредил човекат, све си има.
Върну сс она, сипа по чашку и седе:
- Ставрил само що не йе дошъл. Йоще синочка отиде за “ 

пафту.
- За кву нафту, па нали немате пи кола, ни трактор? - чудим

Р. ЛЕБКЕ
Преди двадесетима години, 

когато Поганово беше оживено 
село, живееше и работеше и 
известният столар майстор 
Стоян
единственият о;г столарите в 
селото не беше затворил 
работилницата си. Мнозина 
други работеха кришом. На 
своите клиенти казваха щом 
някой ги срещне и ги попита кой 
им е првил столариятада казват: 
„майстор Стоян”.

ОРАТОР - дърдорко, който 
разговаря сам

вклеветиици, 
съотношение растеше 
осъзнаването от сталинските ин
фо рм бюро век и заблуждения. 
Само
Противопоставянето 
сталинизма беше условие за 
независимостта па Югославия;

П. ДЕКУРСГЛ ТойРанчев.
напомня.да

ОРИГИНАЛНОСТ - неус
тановено подражание

на

Ж. ГЛРЛАН - ПОЛЛР
ЯНИстрани, които приемствено 

следяха сталинската политика на 
Съветския съюз по това време, 
живяха в следващите четири 

Случило се един млад десеТилития в голяма беда и 
боровец рано сутрин да кара своеобразна политическа тор- 
столария от Поганово за 
Борово. На края на селото лично 
го срещнал Стоян Ранчев и го 
попитал:

ОРЪЖИЕ - механизъм, из
ползван за уточняване на държав
ните граници.

А. БИРС
тура.

ОСТРОУМИЕ - 
неуспяла още да затлъстее

Югославия благодарение 
съпротивата ма Информбюро 
имаше съвсем по-друга

мисъл,

М. ТВЕН - Момче, кой ти прави 
столарията бе?...

политическа система, развитие и 
стандарт за който сега с 

- Майстор Стоян! - отрязал носталгия си спомняме, 
боровецът.

ОТГОВОРНОСТ - това, което 
винаги сс споделя без съжаление

У. ЧЪ 1ЧИЛ Следователно, съпротивата 
- Добре, добре - усмихнал се на Информбюро не е клевета, но 

майстор Стоян. Да знаеш, че такива „материали”, какъвто е и 
добре го е направил... I„Борец" от последния ви брой.

Р. Чирич
ОТЕЛО - сценичен герой. 

Популярен, защото постоянно, но 
напразно души стари артистки или 
певици.

IМ. А.

■жК. КОНДРА

ОТКРОВЕНИЕ - знаменита 
книга, в която Йоан Богослов скрил 
всичко, което знаел. Откриването 
на скритото извършват комен
татори, които не знаят абсолютно 
нищо

МАЙТАП БЕ, УИЛИ

Сказка 
въздържанието

п о
сея

- Истина йе, немамо! Ама ти куде живейеш. Дънъ ска пафта та 
ти йе све' Я йела с мене

Отвори она билсрат, уну тра само оди пиле млеко що нема.
- Еве: компирете - йедно било нафта - две била компире, 

зейтина тйе било за било, сиретъето йе било и половина, моруз- 
ного брашно: било нафта - три била брашно...

И све тека редом: и за прашакат за пратъе, и за шиберат, и 
за дървата удвора тщо су струпана...

Я си гълтну йезик ни да бекнем. Седомо, а л иадиго, чашуту 
* да се поприберем. Изйеднуш нещо ме опърли у прлото и ми 
| засмърде, йедва стискам да не повърнем. Изгледа да съм 

помодрел, а баба Яиннка серипну и почеда проклетисуйе:

А. БШ>С
- Драги слушатели, алко

холът е страшна отрова, която 
разрушава тялото и душата. 
Виното съдържа алкохол, 
следователно и виното е отрова. 
Погледнете животните, те 
никога ме пият вино. Можете 
нагледно да сс уверите в това. 
Нека напълним едно ведро с

вода и едно ведро с вино и да 
дадем, да речем, па Иванчовото 
магаре. Към кое ведро щс сс 
спусне да мие магарето?

- Към ведрото с водата, 
господине - се обадил един от 
слушателите.

- Тъй, и защо това?
- Защото е магаре, затова!

ОТЧАЯНИЕ - състояние на 
жените, когато дрехата им е твърде 
широка или снедостатъчно голямо 
деколте

II. ДЕКУРСЕЛ

ОТПУСКА - месец, през който 
човек изразходва натрупания в 
течение на годината запас от 
енергия.

Л. БИРС
- Бог да га убийе! Пои и у бурето йе сипал „супер 93"!
Гчабиу она шишето, отърча към зевникат и нема минутка, 

| сва задияна рече:
■ШшЗ)& <шш!\ ПРАЗНИ МАГАЗИНИ Све смо напълнили с наф ту, па не йе имал у кво да изспе, 

та и бурето йе зава тил...
Узс я чашкуту, реко да преперем гърлото, ка опо пак мс

опърли, само са ми засмърде повече. Тури я руку на уста, диго 
“ се оди столати гребеда съм поцървенел, та она изписка:
| - Леле боже! Па он у дамаджануту йе насипал „обичният"
3 оди 86!
И Повече не рече, а грабну шишето и одвуча къмто зеоника г. 
:< Бърча се сва задияна и ми подава шишето:
■) - На! Испери гърло слютуту!
, Янатърго шишето, опо заклокочи, а мене ми изрипише очи.
: П потърча къмто беневат! Она се само емт.кнуна столати йедва 
I продума:

- „Безоловиият"!
Къвти „безолован"!? Еве два часа дома кико испирам гърло 

I еджанковачу а у мешииуту ми кока бетон мешам.:
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