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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ПОМЕН НА ЖЕРТВИТЕ НА 
ВОЙНАТА ВЪВ ВСИЧКИ 
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ

>.-}

ПРОТИВ
БЕЗУМНАТА

ВОЙНАш •-
Във всички храмове на 

Сръбската православна църква в 
страната и света в неделя се 
състояха литургии и помени на 
жертвите на войната в 
Хърватско.

На литургията в Съборната 
черква в Белград Негова светост 
патриарх сръбски господни 
Павле между другото изтъкна;

- Ожалвайки нашите най- 
близки по вяра и кръв, ние 
жалим и хърватския народ; 
знаейки, че ако бяхме по-добри 
християни и по- добри хора, 
нещастието можеше и да ни от
мине.

цш
ш

ГОДИНА XXXII • БРОЙ 1531 • 7 ФЕВРУАРИ 1992 • ЦЕНА 20 ДИН.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
ТЕМА НА СЕДМИЦАТА КРАЙНИТЕ се съгласиха

С ВАНСОВИЯ ПЛАНВСИЧКИ - ДА, 

БАБИЧ - НЕ Постигнато е пълно съгласие на всички участници за приемане на концепта за.мирновата 
операция на Обединените нации в Югославия - Председателят на Скупщината на Сръбска Крайна 
Миле Паспал в отсъствие на д-р Милан Бабич даде съгласие за идването на "сините каски”. - 
Председателството на СФРЮ ще даде гаранции на Съвета за сигурността, с което ще се създадат 
условия за приемане на окончателно решение за изпращане на силите - Защита на сръбския народ 
в крайните
На разширеното заседание 

на Председателството на СФРЮ, 
която след тридневна работа 
приключи на 2 февруари вечерта 
бе постигнато пълно съглсие на 
всички участници за приемане 
на концепта за мирната операция 
на Обединените нации в 
Югославия, която е предложил 
личният емисар на генералния 
секретар на ОН Сайрус Ванс.

В съобщението от това засед- 
наие се казва:

”В Белград в Палатата на 
федерацията на 31 януари и 1 и 
2 февруари се проведе заседание 
на Председателството на СФРЮ 
в разширен състав-пред- 
седателствуваше
подпредседателят д-р Бранко 
Костич.

МИР ИЛИ ВОИНА? Това е въпросът, с който живее 
човек. Този въпрос стана особено актуален 

след маратонното разширено заседание на Пред
седател ството^на СФРЮ, проведенно на 31 януари н на 1 
н 2 февруари в Белград. На обществеността олекна, 
когато прочете съобщението от това заседание, че е ”пос- 
тнгнато пълно съгласие на всички участници за приемане 
на концепта по умиротворителната операция на ОН в 
Югославия, предложен от личния пратеник на 
генералния секретар на Обединените нации Сайрус 
Ванс”. Значи, преодолени са всички препятствия за прие- 

разпореждане на ”сините каски” в кризисните 
краища в Хърватско, след което в една по-спокойна 
обстановка ще почнат политическите разговори за мирно 
решаване на югославската криза.

В съобщението се казваше и следното: 
"Председателят на Скупщината на Република Сръбска 
крайна, като най-висш орган на властта, който - съгласно 
Конституцията - заместваше отсъствуващия председател 
на Крайна, даде пълно съгласие на предложението за 
умиротоврителните операции на Обединените нации в 
Югославия”.

Но, наскоро след тези охрабряващи вести, една друга 
истина помрачи оптимизма на хората. Изпадна, че с 
решението на разширеното заседание на Пред
седателството не се е съгласил д-р Милан Бабич, 
безспорен лидер на Книнска крайна и председател на 
Сръбска република Крайна. Че подписът на председателя 
на Скупщината на тази република Паспал не важи Значи 
Председателството не е успяло да убеди Бабич, че трябва 
да се съгласи с умиротоворителния план на Ванс.

Подпредседателят на съюзното Председателство д-р 
Бранко Костич на пресконференция с огорчение каза: 
”Ако народът се определи за идеята на Бабич - определил 
се е за война”. И още: "Всеки опит да се модифицира 
планът за мир и същото и да се отхвърли този план на 
Ванс. Ние преценяваме, че забележките на 
представителите на Република Сръбска крайна са оправ
дани, разбираме страха на сръбския народ в Крайна, ако 
планът бъде изигран, но и изтъкваме, че се касае за 
компромисно решение, което трябва да приемат двете 
страни в конфликта”. И още: "Приемането на този план 
не може да се тълкува като предателство на сръбския 
народ в Крайна, защото Председателството като 
Върховно командуване гарантира, че ще защити този 
народ ако планът бъде изигран от хърватска страна .По 
ТВ на Сърбия по този въпрос се исказва и д-р Борисав 
Йович, член на Председателството и председател^на 
Държавния комитет за сътрудничество с ОН, който 
подчерта: "Умиротворителният план, който приехме 
защищава сръбския народ и изцяло осигурява всички 
негови интереси в настоящия етап на установяване и 
поддържаване на мира, но и пълното му равноправие в 
следващия етап на преговорите. Този план осигурява 
силите на ОН да пазят сръбския народ на територията, 
където той живее или е освободена, и на териториите, 
където сръбите са мнозинство и още не са освободени. 
Цялата тази територия би била точно под защитата на 
силите на ОН”, каза Йович и добави, че корекциите в 
плана, които търси д-р Бабич не може да се приемат от 
Обединените нации.

всеки наш

новите
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ В 
СЪРБИЯ ВСТЪПИХА В СИЛА.
но...решение от страна на Съвета за 

сигурността за изпращане на 
умиротворителните сили на 
Обединените 
Югославия.

който е предложил личният 
емисар на генералния секретар 
на Обединените нации господин 
Сайрус Ванс.

Всички участници, които 
представляваха органите на 
федерацията, Югославската 
народна а?Умия, републиките 
Сърбия и 'Черна гора, 
представителите на Република 
Босна и Херцеговина, които 
сътрудничат 
седателството на СФРЮ,

ЦЕНИТЕ НЕ 
СЛУШАТ 

ПРАВИТЕЛ
СТВОТО?

нации в

тиган е и
Компетентните съюзни ор

гани, заедно с органите на 
Сръбска крайна, Славония, 
Бараня и Западен Срем и Западна 
Славония ще извършат необ
ходимата подготовка за успешно 
съществяване на концепта на 
умиротворителната операция на 
Обединените нации в“ 
Прославил.

Пред-с На 31 януари т.г. встъпиха в 
сила новите икономически мерки 
на Правителството на Република
Сърбия, с помощта на който 
трябва да бъде спрян вихърът на 
инфлацията. Правителството 
значително намали цените на 
брашното и хляба и ги сложи под 
контрол. Брашното тип 850 
трябва да поевтинее с 15 на сто, а 
тип 500 с 21 процента. 
Продажната цена на 1 кг хляб от 
брашно тип 850 е 32 динара, а на 
хляба от брашно тип 500 - 36 
динара.

представителите на СО 
Славония, Бараня и Западен 
Срем и на САО Западна 
Славония изразиха пълно 
единство за приемане на този 
концепт.

Изхождайки от своята 
конституционна роля и имайки 
предвид вече изразената готов-

Цсната на олиото е намалена 
с 19 на сто, така че един литър 
олио в .стъклена бутилка /която 
се връща/ трябва да се продава по 
81 динара, докато литър олио в 
пластична опаковка~струва 87 
динара. Цената на един литър 
олио в стъклена бутилка, която 
не се връща е 109 динара.

Определени ся и максимал
ните цени на захарта. Когато се 
продава в чувал гт 50 кг, захарта 
струва 58 динара за килограм, а в 

60,32промишлена опаковка по 
дина] 
и ще

Само млякото поскъпна 
продава по 31 относно 40 

динара в зависмост от опаковката
!»•
се

От тридневното заседание на Председателството на СФРЮ
Председателят 

Скупщината на Сръбска крайна, 
като най-висш орган на властта, 
който - съгласно Конституцията 
- заместваше и отсъстващия 
председател на Крайна, даде 
пълно съгласие на концепта за 
умиротворителните операции на 
Обединените нации в 
Югославия.

Участниците в работата на 
заседанието бяха осведомени за 

които
представителите на сръбските 
краини са предали на 
подсекретаря на Обединените 
нации г-н Марак Гулдинг да 
бъдат разгледани и в рамките на 
възможностите да бъдат взети 
под внимание.

му.
Правителството на Сърбия не 

се съгласи с предложеното 
увеличение на цените на нафтннте 
деривати и електроенергията. По 
решение на Правителството на 
Сърбия пощенските услуги 
трябва да поевтинеят с 19 процен-

В работата на заседанието 
освен членовете на Пред
седателството на СФРЮ, 
участвуваха най-висшите 
представители на органите на 
федерацията, на републиките 
Сърбия и Черна гора, 
представители на Република 
Босна и Херцеговина, които 
сътрудничат 
седателството на СФРЮ, 
представители на Сръбска 
крайна, на Сръбска област 
Славония, Бараня и Западен 
Срем, на САО Западна Славония 
и председатели на общинските 
скупщини в Крайна, Лика, Бания 
и Кордун. В работата на 
заседанието участвуваха и 
представители на 10 НА: 
началникът на Генерал щаба на 
въоръжените сили на СФРЮ,, 
комендантът на Втора военна 
област и комендантите на 
Бихачки и Кнински корпуси.

На заседанието бяха 
разгледани актуалните въпроси 
във връзка с ангажирането на 
умиротворителните сили на 
Обедините нации в Югославия.

ност на народите, които 
представлява, 
седателството на СФРЮ - като 
Върховно командуване на 
въоръжените 
Югославия 
гаранция,'че в случай поради 
които и да е причини това не 
сторят умиротворителните сили 
на Обединените нации, ще окаже 
пълна защита на сръбския народ 
в крайните ако бъде нападнат от 
страна
въоръжени сили или застрашен 
по друг начин.”

на
П ред-

сили на 
дава пълна та.

Макар че Правителството на 
Сърбия утвърди високи парични 
наказания за всички произ
водители и търговци, които не 
спазват определените цени, 
посочените стоки все още се 
продават по старите, значително 
по-високи цени. Като че ли нас
тана някаква пат-позиция, в 
която Правителството и произ
водителите премерват силите си.

Пред-с

хърватскитенасюгжсстиитс,

прес-конфереиция в Белград д-р Милан Бабич, 
заяви, че "Никой никога в Крайна не е отхвърлил плана 
на ОН", обаче всички искат ОН с военното си ангажиране 
да поеме от Европейската общност и по;|итическо 
решение на конфликта. От плана на Ванс произтича 
"реализация на политическото решение, коегго налага 
Хагската конференция, с която н* спв^в1*"*и*®0Д6ез 
гледа като на национално малцинство в Хърка с 
колективни права”. Той е за трайно Ре1“® 
демилитаризация на цяла Югославия, а с”*ц 
Хърватско. Не се съмнява в патриотизма на р 
народ и войниците и в готовностга им, б р 
властта в Сърбия, да защищават интересите р * 
нация.

На ПО ПОВОД НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ В 
СЪРБИЯ

/НЕ/РЕАЛНИ НАДЕЖДИ
Не ще и съмнение, че голям брой граждани в Сърбия със

ГАРАНЦИЯ НА 
СЪВЕТА ЗА СИГУР

НОСТТА задоволство н надежди приеха вестта за новите икономически мерки 
на Правителството на Сърбия, с които се намаляват цените на някои 

П ~ ..о ммптатмтрпт стоки от първа необходимост. Защото бедата все повече натискаВъз основа на резултатите 01 хораха1 януарският удар на инфлацията раздуха голям страх за
днешното заседание Пред- егзистенцията. Но тези мерки все още не могат да се провъзгласят за 
седателството па СФРЮ ще даде кошистмгпм антиинфлациопиа м стабилизационна програма, понеже 
гаранция иа Съвета за сигур- административното обуздайте на цените може да помогне само да
ипетта ЧС ШС Се осигури се въведе временен ред и областта на цените докато се изгради цяла 
безппепятствен прием на система от взаимно съгласувани закоцопредпнеанин, от които реално 

митрИ III! можс да се очакват сернозвв «нтнифлвционни ефекти.
гзб(мцц!рнмтр НЯ11ИИ И делотвор- Отпорите на правителствените мерки са големи, тики че сян катоОбединените нации д Р* най-важен изпъква въпросът може ли кабинетът на д-р Радомвн 

Па ЗасСЛаНИСТО бс ПОСТИГ- на активност И сътрудничество Божович ”да наложи вилата си", за да осигури необходимото му
иа!Г0 пълно съгласие иа ВСИЧКИ на местните органи на власпа В "спокойствие” за жестока схватка с икономическите и социалните
г части и и и мо поисмамсто па районите па умиротворителните проблеми?
копнем га за мирната операция на операции, с което са сдадени ■■тНддННВЯМЯЯШЯИНМ 
обедините мании в Югославия, всички условия за гласуване на

ПЪЛНО ЕДИНСТВО
3. професор д-р Йован ™

ложението иа югославското .
Крайна е равно на сецесия в самото сръоство вътр

и така, всички са "за", а Бабич е "против”. Неговите 
идеи са привлекателни и благородни, но У ^ 
настоящия момент.
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ПИСМО НА Г.РА11КО КОС1ИЧ ДО БУТРОС ГАЛИслвд СЕСИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ В 011

ГЛАВНА ОПАСНОСТ ■ 

РЕГИОНАЛНИТЕ 

СТЪЛКНОВЕНИЯ
ГАРАНЦИИ ЗА 

УМИРОТВОРИТЕЛНИТЕ 

ОПЕРАЦИИза сигурност. Създаден според мерките и 
критериите непосредствено след войната, от- 
когато само броят на членовете нарастна 
повече от два пъти, очевидно повече не отразява 
съвременното положение. Счита се, че 
съществува неравномерна регионална 
застъпсност и че ои трябвало да се обмисля за 
повишение броя на членовете на членките на 21 
/от досегашните 15/ и като постоянни членове 
да бъдат приети например Индия, Бразил и 
Япония. Сред повечето постоянни членки, 
разполагащи и е най-големи права - е правото 
на вето, съществува сериозна въздържаност 
към подобни реформи и затуй на последната 
сесия на Съвета за сигурност беше приет по- 
широк диалог на тази тема, но въпроса си ос
тава открит.

Чуха се, също така, и мнения че Европа и 
индустриалните страни са почнали твърде 
много да се занимават със себе си, 
зансмарявайки голобалиите развойни 
проблеми. Изнесено беше, че язът между 
Севера и Юга се задълбочава и съществува 
опасност сега преодоляната конфронтация

Дипломатическо събитие на годината може 
би ще бъде проведената в края на януари сесия 
на Съвета за сигурност в Обединените нации, 
която завърши е гласуване на съвместна 
декларация. Основна поръка на този документ, 
който подкрепиха 15 от присъствуващитс 
шефове на държавите и правителствата, се 
съдържа в съвместното желание да укрепне 
положението и ролята на световната 
организация в периода след студената война и 
разлагането на Съветския съюз.

Как да се осъществи това? Поставени бяха 
още няколко основни принципа. "Всички 
страни-членки”, пише в документа, "очакват от 
Обединените нации да играят централна роля 
в бъдещите процеси на поддържане на мира и 
стабилността..."Изтъква се, че умиротворител
ните мисии придобиват първостепенно 
значение и международната общност се 
насочва към подготовката на ОН навреме да 
разкриват потенциални кризисни огнища и 
прилагайки превантивна дипломация, да 
осуетяват последните да се превърнат във 
въоръжени стълкновения.

ГГредседателството иа СФРЮ е 
обезпечило съгласие за предложения шии* 
на умиротворителните операции и 
ангажирането на сили иа ОЯ и от страна 
на представители иа сръбския народ на 
застрашените области, които според точка 
9 на плана ще бъде сложена под защита иа 
Обединените нации.

Пред-Подпредседателят 
ссдатслството на СФРЮ Браико Косггич 
отправи на 3 февруари писмо до 

на Обединените

на

генералния секретар 
нации Бутрос Гали, ”нълно е гаранции” на 
Председателството на Съвета за исгурност 
във връзка е предстоящата мирна мисия 
на ОП в Югославия. В писмото се казва, 
че Председателството в течение иа кон
султациите в Белград ог петък до неделя 

обезпечило 
представителите на сръбския народ на 
заезрашениге области във връзка е пред
ложения план на

Приемайки идването иа умирот
ворителните сили, законни представители 
на населението в тези области изнесоха и 
известни предложения, е които е запознат 
и подсекретарят на Обединените надии г-н 
Малак Гуллииг по япеме иа неотдав
нашното си посещение в Югославия, на 
които той дава подкрепа и с които се 
съгласи и Председателството на СФРЮ, 
че същите би трябвало да бъдат обсъдени 
и взети в предвид. Обаче независимо от 
това, компетентните съюзни органи и 
Председателството на СФРЮ по такъв 
начин дават пълна гаранция иа Съвета за 
сигурност за безпрепятствено приемане и 
делотворна активност, както и за 
сътрудничество с местните органи на 
властта в посочените области с цел да се 
поддържа мира и обезпечаването на 
условия за миролюбиво и всеобхватно 
разрешаване на югославската криза.

насъгласиетос

ителните
динените

умиротовол» 
операции и ангажирането на ОМ, 
нации.

С оглед на факта, се изтъква в писмото, 
чс Председателството на СФРЮ очаква 
спешно приемане иа решение за отправяне 
на умиротворителни сили в Югославия. 

Текстът
подпредседателя на СФРЮ Бранко 
Костич до генералния секретар иа ООН 
Бугрос Гали гласи така:

Искам да ви осведомя, че Пред
седателството на СФРЮ е провело 
обемисти консултации с всички 
релевантни фактори в страната за ид
ването и аллажирането иа умиротворител
ните сили на Обединените нации в 
Югославия, който предложи вашия личен 
пратеник г-н Сайрус Вана

В течение на тези консултации, 
езанали на 31, януари, 1 и 2 февруари,

писмото нана

предвид, Пред
еш очаква пълно

Имайки това в 
седателството на СФР 
разбирателство и подкрепа на Съвета за 
сигурност за възможно най-спешно 
приемане на решение за изпращане иа 
умиротворителни сили на Обединените 
нации в Югославия.

-
ИЗ ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪР

ЗАНИТЕ ’Козлодуй” е в ”границите на нормалното”, 
както и че третият и петият реактор 
действуват нормална

Първият и вторият реактор преди из
вестно време са изклчени от експлоатация 
зарад няколкомесечен ремонт.

ЮГОСЛАВИЯ И 
ПО-НАТАТЪК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ- 
СТВУВАЩ

АВСТРАЛИЯ
ПРИЕМА

БЕЖАНЦИ

Борис Елцин и Джордж Буш на срещата на Съвета за сигурност
Изхожда се от предпоставката, че е изчез

нала първостепенната опасност от 
стълкновение между великите сили, в чиято 
сянка действуваше досега световната 
организация. Същевременно, стабилността на 
мира застрашават регионални стълкновения, 
повишение на национализмите и промяна на 
структурата на отделни държави. На тази почва 
занапред ще се развива и част от бъдещта най- 
голям дейност на ОН. Стълкновенията не бива 
да се решават със сила и всеки потенциален 
агресор ще трябва да разчита със същата 
реакция, с каквато беше посрещнат от ОН Сад- 
дам Хюсеин след агресията над Кувейт.

Освен тази подчертана насока Съветът за 
сигурност занапред строго ще води сметка за 
зачитане на гражданските права и 
насърчаването на демократичните процеси.
Забелязано е веднага, че осъществяването на 
поставената цел - колективна сигурност - не ще 
може да се осъществи ако не се поведе сметка 
за потребите на икономическото развитие.

Всичко това са насоки и на генералния сек
ретар Бутрос Гали е вменено в дълг до юли да 
разработи основна програма от препоръки, зас- 
новани на посочените съдържания, когато ще 
бъде гласувана и конкретна програма.

Разискванията около кръглата маса на брега 
на Източната река показаха, че- зад приетата 
фасада на единство, с намерение да се укрепи 
ролята на ОН, съществуват и известни 
разногласия. Представители на необвързаните 
и развиващите се страни изразяват резерви към 
намеренията още повече да се укрепи ролята на 
Съвета за сигурност като върховен арбитър в 
международните отношения, което би могло да 
принизи значението на Генералната скупщина, 
кЪдето всички равноправно разискват. И макар 
че открито не е изнесено, съществува 
определена боязън, че в такъв съвет, където 
господствуват великите страни на Запада могат 
да бъдат от съдобовно значение техните 
влияния, които не съотвествуват на интересите 
на по-малко богатите. Оттам си остава и открит 
крайно деликатния въпрос за състава на Съвета

Изток-Запад да се превърне в стълкновение 
Север-Юг, с което най-сериозно да се застраши 
стабилността и мира, Обединените нации ще 
трябва внимателно да изграждат това рав
новесие.

”3а Египет и за всички членки на 
движението на необвързаните, Югославия 
си остава председателствуваща”, е заявил на 
1-ви фавруари пред кореспондента на Танюг 
в Кайро представител на египетското 
правителство.

Австралия ще даде възможност за 
без обичайнитеСигурно е, че умиротворителните действия 

си остават сърцевината на всички действия. С 
оглед на това се разискваше в рамките на 
утвърждаването на общите принципи и не 
стана отделно дума за изпращането на "сините 
каски” в Югославия, но в редица изстъпления 
умиротворителната операция се споменаваше 
като важна. По-късно на пресконференция, 
генералният секретар Бутрос Гали каза, че е 
получил доклад на своя пратеник Марак Гулд- 
инг, който пребивава в нашата страна и че в 
най-скоро време, вече през следващата седмица, 
ще изнесе отчет и мнение пред Съвета за сигур
ност.

населяване, 
предписания, на около 4000 числящи 
се към различни етнически мал
цинства от бившия Съветски съюз, 

югославяни, атовенци, хървати, 
жители на Източен Тамир и Ливан.

Според изявление на министъра за 
имиграция Гари Хенд, както 
печатът, населяването ще стане 
възможно в рамките на специална 
хуманитарна категория, установена 
през април миналата година.

Попитан да коментира съобщението на 
агенция ИПС от Кипър в което се казва, 
"Индонезия е поела ролята на 
председателствуваща страна в движението

сетне

на необвързаните зарад нестабилното 
положение в Югославия” потпаролът на 
египетското министерство на външните 
работи Наджи Гатрифи е казал и следното:

"Югославия и занапред ще предвожда 
движението на необвързаните. Смяната на 
председалествуващ ще стане в септември на 
срещата в Джакарта н тогава Индонезия ще 
поеме тази роля.”

пише

На сесията на Съвета за сигурност 
вниманието беше насочено най- много към 
Борис Елцин, който имаше първо 
дипломатическо изстъпление като председател 
на Русия и постоянен член на Съвета за сигур
ност. Всички, без да искат, правеха сравнения 
между него и Горбачов. А има ли разлика?

Борис Елцин очевидно повече искаше по 
решителен начин да представи нова Русия в 
международния аудиторий. Той направи това и 
с първото си изявление щом стъпи на 
американска земя, като каза, че "неговата 
страна е освободена от 70-годишния ярем на 
комунизма” и че категорично се е определила 
за демократизация и пазарна реформа, без оглед 
на огромните затруднения. Този акцент беше 
присъщ и в Съвета за сигурност. За разлика от 
своя предшественик, който меко убеждаваше 
Запада, че му е необходима помощ. Елцин ос
тана приемствен към предишното си 
становище, че е държавник на велика страна и 
не смее да моли за симпатии, но направи 
сериозен обрат и каза, че светът трябва да раз
бере ”че от успеха на настоящите усилия не 
зависи само бъдещето на Русия, но на цялата 
планета!”

МЕРКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА НА 
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ОБЩНОСТ

САНКЦИИТЕ 
ПРОТИВ СЪРБИЯ 

СИ ОСТАВАТ

ОТНОВО АВАРИЯ 
В БЪЛГАРСКАТА 
ТЕРМОЯДРЕНА 

ЦЕНТРАЛА След политическите решения, гласувани в 
декември миналата година от министрите иа
външните работи на дванадесетте на 2 фев
руари европейските министри гласуваха и 
конкретни мерки, с които на практика 
Словения, Хърватско, Македония, Босна и 
Херцеговина и Черна гора се изземат от 
санкциите, предприети против Югославия на 
о ноември миналата година, е съобщено в 
Брюксел

Сърбия е единствената република за която 
санкциите са още в сила.

»тг ** българската термоядрена централа 
Козлодуй" рано сутринта на 2 февруари, 

три часа, станала авария, която предизвикала
към

автоматично изключване от енергийната сис
тема на страната на този 1000-мегаватен 
шести блок на централата.

Държавният комитет за използване на 
атомната енергия е съобщил, че радиацията в
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НА КЬКОВОЛСгаотпнл СЕДМИЦА МИТИНГ В Г.ЛИСИНА бе дадена подкрепа
НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪРБИЯ В РЕШАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНО- ПОЛИТИЧЕСКАТАКРИЗА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СПС

НА ПРИЦЕЛ Е ДСБЮ ДА СЕ АКТИВИЗИРА ДЕЙНОСТТА
С цел да се активизира Социалистическата 

партия в Босилеград, в миналия петък проведе 
заседание с ръководствата на трите местни ор
ганизации от Босилеград и село Райчиловци - ор
ганизации които са най-многочислени и които 
имат най-много проблеми за разрешаване. 
Заседанието имаше делов характер, на което 

вностите на Социалистическата пар 
оошината говори Любен Иванов, секретар на 
Изпълнителния отбор на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград, като при това подчерта: - 
Въпреки, че нашата партия все още няма равен 
конкурент в другите три действуващи партии в 
общината, времето в което живеем ни налага

1вираме нашата дейност още повече. Преди 
обено 
1те в 
роява

души засилва своята дейност, а ние като 
задоволяваме само с това, че сме партия 

Нужно е преди всичко да обсъдим

На заседанието не изостанаха и мнения по 
итика експповод статията в ”Пол

'Призовават мракобесието на фашизма” от 19 
януари тази година. Обща констатация от 

сусията на всички участвув 
скванията е, че публикуваната ст 

отразява действителността в общината и, че с това 
авторът (!?) иска Босилеградска община’ - която е 
оаза на мир и разбирателство, а населението не 
веднаж досега е исказало своята привързаност към 
Сърбия и общоюгославските си определения да 
охарактеризира като нелоялно към Сърб ’ 
сръбския народ.

Не изостанаха и отделни 
работата на народния предст 
данович, който застъпва съвместно със Сур- 
дулишка община и населението от Босилеградска 
община. В последно време, както бе изтъкнато от

” под заглавие
НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СРЪБСКОТОНАСЕЛЕНИЕ &СЛАВОНИЯ ^ ИеГ° 3“ИНе ™ КЪДеТ° 
БАРАНЯ, ЗАПАДЕН СРЕМ БАНИЯКОРПУН^^СРББгА нИТа 46 е неговото отечество. 
КРАЙНА "ИМАЙКИ В ПРЕДВИД ДЕЙСТВУВАНРТПНЛ “ИК°И НЯМа ПраВ0Т0 Да "Р™ Да 
ЕКСТРЕМИСТИ ИЗ РЕДОВЕТЕ НА ЛСБЮ НИЕ меняват границите- да "Р^з-

ГЬПУЬЛИКА СЪРБИЯ не ни трябва никаква помощ от
В мина пи □ България, която и инак се

С гопна Пипина ртак в НИе И занапРед ше бъдем мост на намИРа в тежка криза. Нашето 
митинг^пт ™ състоя свързаване и приятелство между отечество е Сърбия, която както 
Л Лисина Гопна и°Пппна рселата двата съсед™. братски народа", и Досега ще се грижи за нас, за 
Й,^пИпН^п°РН И,?0Л Ръжана казатой. нашите проблеми и развитието(около 70 души) на когото 
.присъствуващите граждани 
дадоха пълна подкрепа на 
ръководството на Република 
Сърбия и Скупщината нЬ тази 
република в решаването на 
държавно-политическата криза в 
страната. Същевременно 
участниците в митинга без
резервно изтъкнаха, че ще дадат 
всичко от себе 
превъзмогване на тази криза.
Защото, както изтъкна в доклада 
Симеон Йорданов, юрист от 
Г.Лисина, ние числящите се към 
българската народност освен 
Сърбия и Югославия друга род
нина нямаме, нито пък желаеме 
да имаме. - На онези които искат 
да създават Велика България, 
така наречената царборисова 
България поръчваме да бъдат по- 
далече от нас и нашите граници.
За всички доброжелателни пък

ДИСК
рази ащи в 

атия неза ак- 
тия вти

об

ия и
даинтензи критики 

авител М по адрес на 
илутин Бог-всичко поради това, че и другите партии ос< 

Демократическият съюз на българи 
Югославия, която според наша оценка наб|
около 60 
че ли се 
на власт.
реализацията на досегашната наша активност,
..... кретно и ясно да изтъкнем всички актуални

блеми и причини които са били спирачка при 
действуване, да анализираме работата на 

всеки наш член, преди всичко на членовете които 
са в ръководните органи и въз основа на това да 
изготвим нови програми за работа. Още повече, че 
всяко наше бездействуване другите партии пол
зуват за тяхно съживяване.

участвува 
Босилегр. 
кбле 
общ 
_абс

цдите
радска

на заседанието, той рядко идва в 
община, не посещава трудовите 

и и не води разговор за причините и 
бстановка на колективите и живота на 

Критики бяха произнесени и по

ни. Всички ние сме лоялни 
граждани на Сърбия и никой 
няма право да ни отделя от 
сръбския народ, с когото ни 
свързват дълбоки и неразривни 
връзки, дълги седем 
десетилетия.

ктив 
ата о 

раоотниците.
На митинга бе особено 

подчертано, че е необходимо 
се разчистят сметките ”с всички 
в редовете на нашата народност, 
които се опитват да 
част на Югославия и Сърбия”. - 
"Екстремни челнове на Демок
ратическия съюз на българите в 
Югославия твърдят ле 
Босилеградска община 
българска територия, 
Меморандума, когото тази 
партия

ювка на ко.
Критики б ,_г_____ ___

работата на отделни ръководни лица в общината, 
които също така осигурявайки си своята 
егзистенция, малко или въобще не навлизат в 
обстановка на другите предприятия и ведомства, 
и егзистенцията на заетите в тях.

конда про
нашето

ияттази

М.Я.

В словото на Йорданов бе 
® потърсано да се изпита 

действуването на ДСБЮ. 
Доколкото се установи, че в ак- 

д тивността си се отклонява от 
правителството ра България се Програмата си, бе потърсено 
предлага в Босилеград и работата на тази партия да спре, 
Димитровград България да а срещу отделни лица в нея да се 
изгради по една фабрика”, предприемат законни мерки. В 
подчерта в словото Иораднов. - поздравителното писмо, което 
Такъв екстремен национализъм, участниците 
каза той, ние не можем да 
търпим. Затова, на когото тук не 
се харесва, който не желае да 
живее в Сърбия, нека с паспорт

си за ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В наР<>ДИ, които изразят 
БОСИЛЕГРАД желание и по-нататък да ос

танат в нея. Дават пълна 
подкрепа на усилията, 
които предприема ЮНА за 
осуетяване на междун- 
ационалните конфликти и 
по-нататъшния егзодус на 
сръбското
намиращо се в краищата, 
които са захванати с 
войната. Същевременно 
дават подкрепа и на ид-

а в

изпрати и ЗА МИРНО 

РАЗРЕШАВАНЕ НА 

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ
население,

в митинга 
изпратиха до Народната 
Скупщина на Република Сърбия 
покрай другото се казва: - 
"Имайки в предвид действ
уването на екстремистите од 
ДСБЮ ние тази организация не

организация единодушно нането на умиротворител- 
оцениха, не гражданската ните сили на Обедините 
война и всички други нации, защото те ще бъдат 
политически стълкновения някаква гаранция за по- 
са резултат на неразумните бързо и успешно прекр- 

. сецесионистически сили в атяване на стълкновенията 
Словения и Хърватско, и за изнамиране на 
както и на техните пое- решения за мирно преод- 
ледователи в Македония и аляване на кризисната 
Босна и Херцеговина. Тази обстановка, 
война предизвика и

И Съюзът на бойците в 
Босилеградска община, 
ежедневно следи всички 
обществено-политически 
стълкновения, 
предизвика
фашисткият реим в 
Хърватско и се застъпват за 
мирно и демократично 
разрешаване на югос
лавската криза, за която 
понастоящем е ангажирана 
не само Европейската 
общност 
организацията на Обеди
ните нации. Това между 
другото бе подчертано на 
проведеното през миналата
седмица заседание на 
местната организация на 
Съюза на бойците в 
Босилеград.

На заседанието член
овете на борческата

които 
нацистко-

ЯО ПОВОД СТАТИЯТА ”ПРИЗОВАВАТ МРАКОБЕСИЕТО 
НА ФАШИЗМА” ГЛАВНИЯТ СЪВЕТ НА ДСБЮ ИЗПРАТИ 
ПИСМО ДО РАДОМАН БОЖОВИЧ

признаваме и не й позволяваме 
да действува и в наше име. 
Затова, от държавните органи 
търсим да действуват по- 
ефикасно и да осуетят каквато и 
да е дейност, и не само на тази,

На заседаннието бе 
раздвижена инициатива за 
изнамиране условия и 
възможности за оказване 
помощ на всички лица, 
които от Босилеградска 

изтъкнато на заседанието, община са участвували във 
членовете на борческата войната, както и по- голяма 
организация дават пълна активност по въпроса за 
подкрепа на всички осигуряване помощ на 
вътрешни и външни субек- всички бежанци от 
ти, които се застъпват за краищата, където беснееше 
запазване континуитета на тази война, намерили 
Югославия. Разбира се, подслон в общината, 
между онези републики и

неконституционно раз
биване на Югославия, като 
единна държава на рав
ноправни народи и народ
ности. Затова, както бе

ИСТИНАТА ДА УТВЪРДИ 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ

НО и
но и на която и да е друга 
политическа партия, която може 
да нанесе зло, недоверие и ом
раза между народите; в 
конкретния случай между 
сърбския народ и българската 
народност.”По случай статията "Призовават мракобесието на фашизма", 

публикувана във в-к "Политика експрес” на 19 миналия месец с 
която бе нанесена голяма вреда на Босилеградска община, 
Главният съвет на Демократическия съюз на българите в 
Югославия, за когото в статията се твърди че призовава 
мракобесието на фашизма, преди няколко дни, (на 1.-ви февруари) 
изпрати писмо до д-р Радоман Божович, председател на 
Правителството на Сърбия В него се казва:

Уважаеми господин Председател, посредством един 
високотиражен, поне за нашите обстоятелства всекидневен 
вестник!"Политика експрес", 19 януари 1992 година със статията 
си "Призовават мракобесието на фашизма", чиято фотокопия ви 
изпращаме Iобществеността в Република Сърбия е осведомена, 

Босилеградска община съществува и действува 
екстремистко- фашистка организация;

- че членовете на тази организация не избират средства за да 
създадат Велика /Борисова/ България от Ниш-Десковац до Враня, 
включвайки Македония;

- че членове на тази организация са повикали Папата и сини

В.Б.
М.Я.

БОСИЛЕГРАД: „____ - __ на отделни резервни части, които преди всичко се
Общата стопанска криза в обществото, твърде обезпечаватот чужбина В твъоленезавилнозле се отразява върху дейността на босилеградското о0с:|Печават чужоина. и твърде незавидно

Понички ~кн “Ж
соР6„и с, нямат ооборотнн^срсдства

мч<» мъчат с поддържането на производственик „“„Т за но.ечГ месец. Засегапроцес и нямат средства за заплати. Някои работят 11 | Л низки за повече месена, засега 
с намаленн „апациттги а в покои произиолез^ият производственият процес се поддържа само в
процес с в застой, а затите са ... принудителна Конфекцията, но н тук личните доходи са малки и
почивка. Тиса ни.ример ... принуди™,., почивка “ "Р"™’"' «« закъснение Със закъснение личните
са заетите . предприятието "Кварц”, строително™ д”ходи « приемат и в "Автотранспорт” и в
предприятие "Изчадия” и трудовата единица за "«звеното предприятие "Бор”. Засега финансово 
сушене нв овощно н зеленчуци. Ь първо, е две каз. "■««т.б.лно ' Горското управление .където и
ват, че при......ата за това са неблагоприятните “платите са най-големи. И още нещо. В общото без-
условия за работа - зимен период, а в т,игото поради паР""ие ТРУД"» мю“ да “ ГМ“,РИ “ н»как“" "»»"
недоимък па суровини и застоя нм щс записи од това • програми. Само в трудовата единица за пронз- 
ко|,а същите щс бъдат обезпечени. Казват, че топа водство на чорапи се очакват нови капнтолов- 
ще бъде за една седмица. ложения и откриване на нова производствена линия

С намален капацитет работи и трудовата м докомплектуване на досегашния производствен 
единица за производство на чорапи. Обаче тук не процес, а с това и приемане на нова работна ръка. 
поради недоимък на суровини, а поради недоимък В останали ге подчертава!', че стопанисването им

през настоящата година ще бъде още по-трудна 
Зазова въпросът могат ли да преживеят, или някои 
от тях ще сложат катинар, остава да се види.

ТЕЖКИ 

ДНИ ЗА 

БОСИЛЕ- 

ГРАДСКО-

и колективи, 
неплатежоспо!

че В

ТОСТОПА
НСТВО

каски";
- че членове на тази организация по селата разделят на 

старчески домакинства маргарин, шоколад, захар и кафе от 
Германия от складовете на НАТО пакта;

община нелегално се внасят разни книги и Щ 
се разделят по училищата с "благос-

• 4 ш- че в тази <
брошури от България и че 
ловие" на някои по-видни хора.

В името на истината и свободното мислснис, в името па обек
тивното информиране и добрите отношения между сръбския 
народ и българското национално малцинство, в името на дос
тойнството на държава Сърбия и нейната правова система, 
Демократическият съюз на българите в Югославия търси от 
Правителството на Република Сърбия да формира държавна 
комисия Iили да наложи на компетентно министерство! която да 
утвърди истинността на посочените доводи, които бяха 
публикувани в "Политика експрес и да осведоми 
обществеността.

■А> ' М.Я.

::ж
Общественото предприятие за оборот, произ

водство и услуги "БоЪидеград" в Босилеград е 
обременено с множество сериозни проблеми, от 
които финансовият е най-изразителен. Работ
ниците /към 280 души/ получават низки и съвсем 
нередовни заплати. Магазините са /полу/празнн 
Работниците на шега казват, чс са празни понеже 
трябва да ги белосват. Основната причина защо тс 
нс са заредени е липсата на средства с които ла сс 
обезпечават все по-скъпите стоки на пазара

<
§Ш* -к гоИ*

9д
Ч Н <х Пс всички работили обаче чувствуват труд

ностите иа предприятието. Неотдавна в ма1'азинн 
на това предприятие, ‘'клиенти” са могли да си 
купят мо юрна бнчкня за д ърва за десетина хиляди 
динара печки на ток за по седем хиляди динара 
/на пазара 
скъпоцснш
е известно само на малко чн 
предприятието, конто са и купили тези и такива 
стоки.

дтези доводи са точни, ДСБЮ щсДоколкото се установи, чс
преи срещу оииовницитс да се предприемат иаи-снергичии 
законни мерки Ако ли тгьк се у стан опи, че това са само измислени 
лъжи и клевети, авторът иа статията и вестникът хойго ^ .
публикува, трябва ла понесат /тълпа отговорност, съгласно пор 
мите на правовата държава.

За Потния съасг ш ДС НЮ Кирил Гворгиевич, првлеещтл

2
са около 30 хиляди/ и други по- 

и стоки. Защо нс са нивепнрани цените 
сло хора в■-ч I о
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• КАТО ПОВОДСТАТИЯТА "ПИК. БЪЛГАРСКИЯТ ОИК И ГВ-ЖУРИАЛ ЬР мишия

НИЕ И САМОБИТНОСТТА НИ "БРАТСТВО” СЕ НУЖДАЕ 

ОТ ПРОМЕНИили не искат да правят разлика между национал
на^ саобмтност и национализма, между национал
ното н държавното. Днес не е желателно човек да 
защитава националния си идентитет, запито вед- 
на1'а считат, че той е националист, екстремист н още 
какъв ли не и го отъждествяват с българин от 
Българин н официалната българска политика. Ако 
на някое събрание се чуе родната реч, ако някой 
гаворн па майчиния си език, веднага ще му се даде 
да разбере, че това е Сърбия, че това е Югославия, а 
това значи, че неговата постъпка е срамна н 
предагелска, като че ли той не е учил границите на 
Сърбия н Югославия още в чегвъртн клм: и като 
че лн той не знае, че Босилеград е в Сърбия и 
Ю|ч>славин. Подобно нещо ще му се каже ако запее 
българска песен, дори ако чете художествена 
литература на български език. Всички, които 
изградиха кариерите си с помощта на редукции в 
областта на националната ни самобитност и се 
пишеха за големи патриоти повече взеха, а по-малко 
дадоха на Сърбин и Ю

Последното изречение от стнтннтн но пот

"Братство” от 17 януари 1992 гадния ме "принуди 
да кажа няколко думи на същата тема. Веднага да 
кажа, че така издържана, реална и трогателна 
статия от този род досега не съм прочел в 
"Братсгоо”.

Забележките, указванията и насърченията на 
Дънков към родния ич език и стилът, с който той 
щ пише ме трогнаха до сълзи. А как няма да 
трогнат, когато едни пост от българската народност 
се чувствува потресен, разочарован, "пребит” поради 
това, че сме погазили езика си, свещения национален 
белег, гордостта на всеки народ, символа на майчин
ството, душата на самобитността. Кой е виновен за 
всичко това? Разбира се - ние! Но не всички, а 
няколко навъсени политици от Димитровград и 
Босилеград през 80-те години, жадни за власт, 
функции и кариера. Те издигнаха лозунга, че 
родният ни език е бариера в обучението на младите 
поколения, измислиха "референдум” и с "болшин
ство” гласове премахнаха българския език от 
обучението. Такъв беше сценарият. Писатели, жур
налисти и други съзнателни хора посочваха лошите 
последствия от този "исторически чии”, но нищо не 
помогна, понеже тогава бюрокрацията беше хидра

I
И нескромно, че не е преувеличено, ако се знае, че 
нашата народност е с най-голям брой интелек
туалци в Сърбия иа глава от населението. Ни* 
имаме много учени хора, много специалисти от 
всички области иа живота и тези маши хора пос
тигат големи успехи иа работните си места. А 
има ии иавсякде! Не са ли теме хора нашата гор
дост и нашето величие? Не радваме ли се иа тех- 

като иа наш личен пример? Те са 
знамето иа нашата народност, 
пратенци, акъла ии! Защо "Братство" не гише за 
тюи хора, с които би могла да се гордее всяка 
народност или иарод? Не са ли 
димитровграсдските худажинцм

"Братство", вестник иа българската народ
ност в Югославия изигрв и мгрве голяма роля в 

развитие иа народността ии, защото 
— огнище иа българския език и 

иа всички българи 
еиици, студенти, 
, служащи, селиии. 

е сега и ще си оствие 
ор иа българската реч и 
ожествеяо слово за нуждите иа 

в Сърбия.

културното
стана ис 
служи като езиково помагало 
в нашата ст

тмискосъм
рана - уч 

преподаватели, писатели 
Вестникът беше, той

иите делаосновния изв 
българското худо 
българската народност

От него учим езика си, узнаваме новините в 
нашите краища, писателите изказват 
пи*сятвл ските си мисли, жури.листитс 
публикуват своите статии, новини, релорта ^ 
интервюта, гражданите изказват своите мнения, 
искания, предложения...В него име, българите, 
намираме себе си и откриваме своето присъствие 
в числото иа останалите народности в Сърби 
него очертаваме пътя към духовното и култур
но-просветното ни бъдеше и един сме клои иа 
великото стъбло иа сръбската културна 

кровищнмца. Такава е и такава ше см оствие 
ролята на в-к "Братство”.

те са машите

пример как 
една малочмелеиа народност има толкова и 
такива талант* по изобразително изкуство? А 

миого нашенци биха учители по

гославия.
жи и

МОЖЕ ЛИ С РЕФЕРЕНДУМ ДА СЕ 
ПРЕМАХНЕ ОСНОВНО ПРАВО ПА ХОРА I А?

А сега няколко думи за майчиния ни език в 
училищата. И тук е всичко ясио: премахнем е с 
"референдум” и е доведен г 
с два часа седмично. Ако 
народ чрез референдум се е отказал от собствения си 
език, както го направихме ние, отговорът е кратък 
и ясен - никой! В това отношение иие сме световни 
първенци. Впрочем, във връзка с това се поставя 
един твърде важен въпрос: може ли с референдум да 

ремахне основно право ма хората? Педагошчес- 
I наука отдавна е утвърдила, че оня, който ие

колко
македонските села и градове или ггък в Ьосиа по 
времето, когато учителите бяха малко? Не са ли 
кашите майстори строители построили половин 
Ниш, половин София или четвърта част от 
Белград? Ето темите за "Братство”: винаги ак-

я, и

в позицията иа чужд език 
си задждем въпроса койсъс сто глави.

емеиии, интересни. А какво 
атериалн лежи и вашите села! 

пат природа - прелестите иа 
Божжца, Църиоок, Милевска

туалии, съвр< 
богатство от м

С1.
САМОБИТНОСТТА И НАЦИОНАЛНИЯТ 

НИ ДУХ
Проблемите в областта ма самобитността на 

дност в Югославия започват от 
моналното е наследен от

Бо*Вестникът ие служи и да се разпознаваме, да 
знаем, че ии има, той е свидетелство за нашите 
усилия да си останем онова, което сме в корена 
см, в бита си - българи, чисти като кристал и 
съвременни като майски дъжд. като пролетно 
цвете, юлска жега и януарски студ "Братство” 
- това всъщност е българската иародиост в 
Сърбия. Такова е "Братство” още от първите си 
дни, облечено в шииел отпреди двадесет- 
двадесет и пет години.

В сегашно време "Братство" се нуждае от 
големи промени, понеже старият "шинел” вече е 
тесен за неговото тяло. Нуждае се от промени, 
които посочи г-и Велин Стоичков от Босилеград 
в статията си "Каква е перо 
"Братство” от 24 януари 1 
Подкрепям предложенията му като реални, 
необходими и съществени и искам да добавя и 
следното: "Братство” трябва да промеим 
си в духа иа новото време, но при това 
"кръстникът му трябва да води сметка новото 
име да е символ иа нашата дружба и раз
бирателство, на машата привържеяост към 
сръбския народ защото българската народност 
има вековни връзки със Сърбия като първи 
съседи, а по-късно като жители на една държава. 
Благодарение на разбирателството на Съ^мя ние 
днес имаме "Братство”, "Мост”, "Другарче”, ТВ- 
журнал, радио-емисия на роден език. Затова 
нашето приятелство със сръбския народ трябва 
да бъде искрено, истинско, откровено и честна

Основни промени вестникът трябва да 
претърпи в съдържанието си, в концепцията в 
подбора на материалите. Централно място 
трябва да заемат матери 
които живеят българи. Аз I 
цитирам Вазов. Той каза за черногорския народ 
"Ти народ си малък, но народ велик!" Нека мм 
бъде допуснато това да приложа на нашата 
народност: "Ти народност си малка, но народ
ност велика!” Аз считам, че това ие е немскреио

Клисурски край, 
плам има, Вмдлмч, Висок, Звоицм... ие са ли 
неизчерпаеми теми за писатели, художници, 

?_ Малцина досега
българската каро
страха. Страхът от нащ-----
нашите деди и бащи и той се протяга до ден днеш 
Страх от разпити, тормози, етикетиране. 
Конституцията и законите гарантират

се п
ката
овладее добре майчиния си език, ие е в състояние да 
овладее добре ннтн един чужд език.

Поради всичко това без много възбуди и 
вълнения гледам и сл 
ръководители и интел 
майчиния си език в изказванията си по ТВ-журнала. 
За ГВ-журнала мога да кажа само онова, което ще 
го каже всеки от нас: това 1 
нужно на българите в Ю 
програмна концепция е отговорен неговият редактор 
и ТВ Белград

народни певци,ен.
са описали душата иа нишите хора, подвизите,
успехите, мъките, стремежите, живота им—Ние 
имаме училища, организации, предприятия, 
прекрасни народни обичаи, единствена народна 
носия, хубаво местоположеяне, междудържавни 
събори, и нещо още по-важно: славянска питома 
душа, широко сърце, човеколюбив, трудолюбие, 
чест. Кой от нас не чете със задоволство онова, 
което пише Стоян Евтимов от Босилеград за 
историята на нашите селища, отделни места, ис
торически знаменитости-.или репортажнт 
Андонов, Николов и други от Димитров- 

о? Това са неизчерпаеми теми за 
се пише,

равноправие
на всички народи и народности в Сърбин и 
Югославия, но ония, които ги провеждат като че лн 

верме в тях. За да се изкачат на важни
1ител и, 
ъчат с

ушам когато уч 
тектуялцм се м~нямат до

обществени постове и да осигурят позициите си, те 
се отказват от самобитността, стават хора без иден
титет, считайки, че по този начин ще се представят 
като по- лоялни граждани на Сърбия и Югославия, 
а всъщност защитават собствените си позиции във 
властта и господството, получено с ухажвания, 
клевети и обвинения. Днес много хора от 
българската народност, и не само от нея, не правят

телевизионно предаване е 
гославия, а за неговата

пективата иа 
992 година. е иа

Радко СТОЯНЧОВ
градск
"Братство". За всичко това трябва да 
тук е подборът на материалите за "Братство", 
тук са нашите жили, нашата кръв. Такива

името

материали ще интересуват всеккго, независимосвинете и другите животни, които не заболяват а 
разпространяват болестта, собствениците на свинете
и собствениците на кучетата, които са и най-големм 
разпространители, все още не спазват предприетите 
превантивни мерки докрай - свинете не се затварят, 
а кучетата не се държат вързани. От друга страна и 
Ветеринарната станция някак си безотговорно 
изпълнява задълженията си в инжектиранета Така 
например в село Бистър, махала Тънки рид, 
задълженият ветеринарен техник, 
инжектиране на свинете, а в Горна Л 
Сталичани, инжектирането е 
непрофесионално лице. ■»

Да кажем, че до преди една седмица от тази 
болест в Босилеградска община са умрели 80 свине. 
Най-много в Босилег 
Райчиловци - 17, по

СВИНСКАТА ЧУМА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ 
РАЗПРОСТРАНЯВА

от това къде живее и с какво се занимава, от кое
село и град е. Само такива материали ще връщат 
хората в родните им краища, ще ги карат да 
мислят за тях, да им се връщат и да ги обичат. 
"Братство” ще печели читатели, а читателите 
ше имат едно добро и издържано "Братство”.

ПРЕВАНТИВНИТЕ 
МЕРКИ НЕ СЕ 

СПАЗВАТ ДОКРАЙ
И още нещо: "Братство” трябва да обработва 

теми, които ще сближат двата братски народа - 
сръбския и българския народ, обръщайки 
особено внимание на ония хора, която са дали и 
дават исторически принос за българо-сръбските 
отношения на литературното, икономическото, 
спортното и други полета. Нека положителното

ие извършил 
исина, махала 

вършило

Опасната заразителна болест свинска чума в 
Босилеградска община продължава да се 
разпространява, а предприетите превантивни мерки 
и от страна на населението, и от страна на Ветеринар
ната станция не се спазват докрай. Именно въпреки 
общите предупреждения, че еди 
превантивни мерки за по-бързо и ефикасно 
осуетяване на болестта е цялостна изолация на

али од краищата, ■ 
пак си позволявам да иаделее в интерес на всички нас, за поколенията.

които идват. Главен носител на всичко това 
трябва да бъде в-к "Братство”, реформиран и 
осъвременен.

рад - 36, след това в село 
10 в Млеко минци и Долно 

Тлъмино, по 2 в Долна Любата и Дукат и 3 в Долна 
Лмсина.а от най-важните

Александър ДЪНКОВ
М.Я.

аогдА.^ "сърдечно” се отзова на настояннята ни да даде отговор на три 
въпроси.

Първият беше мотивът за написването на една таква книга?
СПОМЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА кодов

ЕРЕСЪТ НА ЕДНА 

КНИГА
- Като жсурналнст на в. "Братство” упорито изследвах миналото 

на моя край. Бурната история и богатото културно минало на 
Царибродскн край бяха водещите мотиви за написването на една 
такава историческа книга-хроника.

- Защо и кой заорани книгата? - беше вторият ни въпрос.
Според присъдата на Окръжния съд в Лесковац, където е и 

печатана, книгата бе забранена защото съм дал предимство на КП на 
България при организиране на партизанското движение в този край. 
Всъщност, книгата е забранена по искане на няколко велможи от 
Цариброд, конто използваха удобен момент за разплата с мен, тъкмо 

войскнте на Варшавския договор влезнаха в Чехословакия, а 
ЮКГ1 отричаше участието на съветската н българската армия в ос
вобождението на Югославия във Втората световна война. В моята 
книга пише, че и българи са участвували в партизанското движение 
в Цариброд, което е историческа истина. Не можах, а да не спомена 

оа ОНеЗИ цаРибР°Дски партизани, конто по-късно се 
изясниха за Резолюцията на ИБ или заминаха в България. Как съм
Г,шТвнП?йпНа,!-РаВЯ’ КОГаТ° ПРСЗ 1941 “ники те са бжтн рав- 
минното ^р^род"4?" ДРУГ“ Н.К.. обаче дразнеше

Историята обича иронията А иронията е придру 
множество факти. А фактите са диктувани от редица обс- 
Обстоятелствата твърде често от обществените 
увери
"Димитровградска хроника” на някогашния журналист на н-к 
"Братство”, г-н Богдан Николов.

На 9 VII 1970 година Окръжният съд в Лесковац взе Решение, 
с което забрани по-иататъшнотс разпространяване на книгата 
"Димитровградска хроника”.

На 13.ХП 1991. год същият съд в Лесковац премахна двадссег- 
годишната "ерес” на същата книга.

жанана от 
гоителства.

процеси. В това ни
напоследък и случаят на доскоро забранената книга

Защо книгите са били наказвани? Или по-конкретно-можали ли 
избегнат кладата, на които са хвърляни безмилостно жестоко 

-нсславная е гал в свободата на словото.
■ Как преживяхте своята ~ерес- през тези дълги 20 години?

атакатаТвГп‘^Т..С^ДИХа На >шип,та- Когато а забраниха започна 
в1чик(йьига„нч чУ личност. Първо мс провъзгласиха за
ис^хГ„^а мс " ол^Р'МИ'?- °т Д“*'"лровград никои от Комитета 
тор и редактор „а в. 'Ъ^^А«„^^™'к“н^ГаВаШН"Я 
каза да подпише решението Р°В’ които
Приемах заплата ; 
месеца/ мн позволиха

са да
в периода на тоталитаризма

Как тогава да разберем тези абсурди, за които всекидневно пи 
съобщават вестниците! Бюрократическата естетическа брадва в 
периода на тоталитаризма непрекъснато укротяваше свободата на 

рху него постоянно падаше камшика на‘ чиновническо- 
ческня апарат. Той превърна ”иай-хумания човешки 

нравствена покруса. Свободата на словото се контроли! 
Онези, които по-другояче мислеха разбира сс, чс тряб*

А "ересът” с душевна покруса. 'Го

словото. Въ категорично от- 
за уволнение-аз останах в редакцията. 

„1° не ММ ?аваха Да работя. По- късно /след 6 
Д ПИШа °баче никак на исторически теми. 

през 1987 год. в Оиштинскня 
закритите заседания 

Някои събираха и точки във 
Колко повече 
своята община.

бюрокра 
строй” в 
от върха.

бъдат наказани с "ерес’
двете.

ати1
;>аше
ваше

рмозът Даже и 
на едно ог

да | 
беи комитет в Димитровград 

пак беше критикувана моята книга 
налапани ®ръзка с ”Димитровградска хроника" 

Т . толкова по-големи патриоти са били в

1е съставна част
Бюрократите в нашите общини времето 

обърканост и политическите метаморфози използваха за създаване на 
стат 
пати

нравствената
са н

укво, в което едноличният режим трудно понасяше алтер-
вн ге.

И майки всичко това мре
- • "це кии? -• "Д*

Абсурдите 
горчи и

1чон;1 д» ж-шя- А това дз.тн е съоРшав*-1*

едвн-1 и условията в които е създавана
)Г»:т... ■



СЛВД ПРИЕМАНЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НА ДИМИТРОВГРАД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИМА УСЛОВИЯ 

А ИМА ЛИ ВОЛЯ?
о

ЗАСТОИ В ПТТ 

АКТИВНОСТИТЕ
Ч

"Домакинът се познава още от портата” - 
казва нашият народ. Несъмнявайки се изобщо 
в народната мъдрост, а гледайки картината 
когато се влиза в Димитровград от източната 
страна, излиза че сме много лоши домакини.

централа в Босилеград е сключен договор както 
се подечртава в информацията за активностите на 
Отдела за ПТТ активности от Ниш в Босилеград, 
за обезпечаване на всички видове технически 
съоръжения и същите трябва да пристигнат и да 
бъдат монтирани през първото тримесечие от 
настоящата година. За радио-релейната телефон
на мрежа е договорено обезпечаване на дигитална . 
РР система, ЦТР 210/15 с всички други 
технически съоръжения. Във фаза на изработка е 
проекта, Ч според информацията, тази активност, 
която ще бъде от особено значение за удобно и 
бързо комунициране от Босилеград с 
вътрешността, трябва да приключи към средата 
на тази година. Останаха напразно и обещанията 
за реконструкция на телефонната линия от 
Босилеград до Бистър, която вследствие 
разширяване на регионалния път Босилеград- 
Караманица на участъка Бранковци • Бистър 
почти цялата е развалена, поради което 
съобщенията с този район вече една година се 
провеждат с големи затруднения.

Реализацията на ПТТ активностите, 
запланувани през изтеклата година неотдавна 
бяха предмет на разисквания на заседание на 
Изпълнителния съвет. При това бе констатирано, 
че от темпа, с който се изпълняват акивностите в 
областта на ПТТ съобщенията на територията на 
Босилеградска община никой не може да бъде
доволен. Затова, както бе подчертано, през 
настоящата година Явното предприятие ПТТ- 
съобщения съвместно с останалите субекти 
трябва да се ангажира много повече върху 
разрешаването на всички проблеми в тази област. 
При това е нужно да бъдат обхватани и някои 
селски центрове, преди всичко разширяване на 
пощите в Бистър, Долна Любата и Горна Лисни а, 
с което ще се създават условия за въвеждане на 
телефони и в тези села.

С години наред пощенско-телефонните и 
телеграфски съобщения в Босилеградска община 
представляват едни от по-острите комуникацион
ни проблеми. От една страна телефонните връзки 
с вътрешността се провеждат с големи 
затруднения и смущения, а от друга, селата, поне 
тези, които се смятат за някакви районни 
центрове: Долно Тлъмино, Долна и Горна Любата, 
Горна и Долна Лисина Бистър и други, са без 
задоволителни телефонни връзки. Наистина през 
последните две-три години се предприемат 
съответни активности за разрешаването на този 
проблем, обаче те все още не се отвиват с 
желателения темп. Бавно се реализират 
заплануваните активности, а от друга страна без 
отговорно се поддържа вече съществевуващата 
телефонна мрежа. Така например, през изтеклата 
година беше запланувано да се увеличи 
капацитетът на телефонната централа в 
Босилеград с нови 600 телефонни номера, както и 
завършване на радио-релейната телефонна мрежа 
от Враня до Босилеград. Покрай това беше 
запланувана и реконструкция на телефонната 
мрежа от Босилеград до пощга в село Бистър, на 
участъка Бранковци-Бистър от 7 километра, 
довършване на телефонната линия от Босилеград 
за село Паралово, както и изграждане на телефон
на линия от Босилеград до село Милевци и Груин- 
ци, от Босилеград до Радичевци и от Босилеград 
до квартал Добри дол. Безспорно активности, 
които заслужават внимание. Обаче от тях нито 
една не е довършена докрай. Малко насърчение 
дава приключването на телефонните линии за 
селата Паралово, Груинци и Милевци и махала 
Добри дол, обаче и те технически не са приети и 
не са пуснати в действие. Телефонната линия към 
село Радичевци остава да се развлече и да се 
сложи кабела и да се довършат други технически 
работи.

да се плаща. С това решение Реше разрешено 
движението през площада и началото на улица 
"Найден Киров” и предвидено бутане на 
частните гаражи, като основно условие да 
започнат работите на улицата. Сетне и фондът 
за комунална дейност направи ново решение за 
площада и улицата. И това решение предвижда 
непременно бутане на гаражите. 
Същевременно с приемане на първото 
градоустройствено решение, без което 
Тациното” не можеше да се реконструира, 
бяха дадени решения за бутане на гаражите. 
"Гациното” се строи повече от две години. За 
това време решенията за бутане на гаражите, 
след като стигнаха до второстепенен съдебен 
орган, станаха окончателни. И когато всички 
се надяваха, че най-после гаражите една по 
една ще бъдат махнати и ще започне строеж на 
улицата,
градоустройствени решения за площада и 
улицата изведнъж се изваждат от сила докато 
не се приеме генерален градоуствойствен план. 
Защо?

Бившата (а може би и бъдеща) улица 
"Найден Киров” е "портата” на Димитровград, 
но най-малко прилича на това. От самото 
начало окото на ненадейния посетител се 
среща направо с амбиент, наподобаващ на най- 
неуреден селски двор. Казваме "двор” защото 
нито в едно село по селските сокаци не може 
да се намери нещо подобно, което се намира 
на споменатата, при това и главната улица в 
Димитровград. Парадоксално е, но е факт, че 
тази улица наричаме главна а тя все още няма 
тротоар.

Може би това не е толкова важно всички дотагавашниако тук
движението на моторните превозни средства 
не е толкова интезивно, ако няма толкова деца, 
които ежедневно отиват на училище, работ
ници на работа. Празното пространство, ос
тавено за тротоар, не само, че не се чисти от 
снега, по цялата дължина е задръстено от 
всички видове строителен материал, счупени 
кола, камиони, дърва.

Сега, когато новият градоустройствен 
план е приет се създават условия да започне 
изграждане и уреждане на площада и улицата. 
Едва ли! Полуофициално узнаваме, че творците 
на генералния градоустройствен план не са 
съгласни с предишните решения и трябва да 
направят ново, за да може да се работи. Това 
значи още една или повече години чакане и 
трето плащане за една и съща работа. Пак 
защо? Не е ли това още един начин, кой знае 
кой по ред, отново да се продължи срокът за 
бутане на гаражите. Очевидно е, че освен 
условия трябва да има и воля на всички най- 
напред на компетентните, за да се направи 
нещо. До тогава "източната входна врата” в 
Димитровград и занапред ще изглежда както и 
преди 30-40 години.

Защо досега тази улица не е направена, 
се има предвид засилената активност тъкмо в 
тази насока през последните няколко години в 
града? - оправдано се питат не само жителите 
на тази улица.

ако

За площада в тази улица досега са правени 
няколко разработени градоустройствени 
решения. За реконструкцията на "Гациното” бе 
направено градоустройствено решение, което 
беше и на публично обсъждане. Тогава беше 
казано, че това частично решение ще бъде 
обхванато с генералния градоустройствен 
план, а това значи ново няма да се прави и няма

Голям застой има и в другите запланувани ак
тивности. За разширяване на телефонната М.Я.

АТ.

НЯМА ТАЙНИ ЗА УСПЕХА НА "ЦИЛЕ" В ДИМИТРОВГРАД
ПРЕЗ ТАЗИ ЗИМА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА във вътрешността, пред

лагаха по-висока цена. За 
разлика от предприятието 
”Босилеград", което
добитъка на животновъдите
изплаша със закъснение, те 
за добитъка заплащат вед
нага.

ОПОРА ВЪРХУ СОБСТВЕНИ СИЛИМЕТРАПАЗИ НАМАЛЯВАТ 

СТАДАТА
- Не е нескромно ако кажем, Имайки предвид, че 

че в момента ние сме най-солид- преди няколко години "Ц 
ната мебелна фабрика в Сърбия, по своеобразен начин е 
изтъква комерческият директор "вързан" за големите системи за 
на "Циле" Велизар Вучинич, преработка на дърво, каквито са 

"Югодърво“, "Нови дом", 
тарото димитровградско "Македониядърво" и подобни, 

които когато се намерят в малко 
най

"откачат" "Циле", отговорните в 
"Циле" са решили, че най-добре 
е своите произведения да 
пласират посредством собствени 
магазини Така е и направено и 
днес вместо други 
и до 50 на сто ра( 
редством своите 56 магазина 
осъществяват печалба за себе си 
Че това е би
постъпка, говори фактът, че 
"Циле" все още няма склад за 
готови произведения, защото 
мебелите направо от произ- 
ведственото хале се товарят на 
камиони и пристигат до 
купувачите. В момента "Циле" 
не може да произведе толкова 
мебели, колкото може да

и лакове и други дреболии 
необходими в производството 
на мебели. В 
принуждава мебелната фабрика 
да прави преориентация към 
нови производствени програми.

боиДО
че"иле-

бил сичко това

ейки за положението вговор 
най- с)
предприятие в началото на 
настъпващата година

и продажба на добитъка си.Матрапази идват 
купуват добитък почти във По-точно намериха се между 
всички села в общината. Най- два ”,люти противника” - из- 
често се виждат в по- купувателните предприятия 

в обществения и частния

Имайки предвид тези 
обстоятелства и този път 
матрапазите потвърждават 

по-силни 
из купчините в обществения 
и частния сектор и от-ин
спекциите. За съжаление и
от животновъдите. Те наис
тина им заплащат веднага и 
незначително по-висока 
цена от останалите, но 
далече по-малка от тази на

Колкото и да са успешни в 
стопанисването, в "Циле" все пак 
не могат да се похвалят с високи 
заплати, които са на общинско 
равнище Но за сметка на това за 
всеки зает в "Циле" те 
представляват определена 
сигурност, тъй като пр 
ните 4-5 години се изплащат 
най-редовна В днешните бурни 
и трудни времена това може би 
е много по-важно отколкото да е 
обратно. За около 360 заети в 
"Циле" това е от значение, както 
и съ
работник не е излишен, че няма 
тенденции за отпускане. От 
значение е и това, 
собствени сили над 40 
машините са подменени, 
набавени са пет нови специални 
камиони, съвременно оборуден 
работническият стол. Днес 
"Циле" няма нито динар кредит 
от банките, през последните 
няколко години не е имало 
блокади на джиро-сметката В 
днешните условия това все пак 
е успех

-напредзатруднение,
успешната работа на 

"Циле" особено през послед
ните пет години, според 
Вучинич, съществуват две ос
новни причини. Първо, в 
"Циле" на време са разбрали 
какви ше бъдат последиците от 
раздружаването на републ 
в Югославия и не са 
волили на територията на сега 
самостоятелните републики или 
тези, които се готвят да станат 
такива, да се намерят магазини 
на "Циле" или пък 
произведения Какво би значило 
за "Циле" да се е случило да 
пропадне само един салон, 
излишно е да се говори

Втора причина е фактът, че

За
високите планински села, 
които са и по-отдалечени от 
инспекциите - Назърица, 
Доганица, Дукат, Г.Любата и 
Църнощица.

сектор и матрапазите. р че 
Първите за добитъка пред
лагат низка цена. До преди 
пет дни телците и юнците те 
изкупуваха за 150 динара 
килограм ^живо тегло.

месото

са от

им взимат 
т, те пое

ла
гба ез поел ед-Разрушените процеси в 

селското стопанство и
прекалено увеличените Продажната цена на

„итр пно- в Босилеград възлизаше 
цени на *Р гпп селскос. средно 360 динара. За 
вкусовите и зима говедата изкупчиците пред-
топапски дно лягаха двойно по-малко: 70-
най-добрепочувстгву 80 динара килограм живо
голямо число жив° т тегло. Матрапазите имайки 
в Босилеградска общ , предвид доста по-високите

иките 
си поз- ла правилна

негови знанието, че нито един .
пазара във вътрешността, 
къдсто 
добилзка.

препродават
че със 

на сто от
В.Б

при деловите приятели на време 
са си обезпечили авторитет на 
солиден паршъор, който плаща 
в договорените срокове, така че 
и в днешните изключително 

а в ат

продаде. Кр 
отразява и 
11е се рабо 
защото нсдостигат определени 
възпроизводствени матсриали, 
като гъба за легла,

"Първа

изата все пак се 
в работата на "Циле". 
ти с пълни мощности,ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА РИБАРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД организация па спортните 

риболовци "Пастърмка" от 
Пирот,
димитровградското дружество 
активно сътрудничи. Във 
връзка с това ще бъде изпол
зувано пребиваването на група 
спспиалисти-иггнолози в 
Пирот, да посетят езерото
"СаваГ и предложат с коя риба 
да бъде отново порибено. 
Димитровградските риболовци 
считат, че затова както и за 
реките най-подходящи са мрена 
и линях Все пак специалистите 
шс имат последна дума

трудни условия нолуч 
материал па време я от и 
снабдители почти па "честна у/ 
дума". м

КОЯТОсПОРИБЯВАНЕ НА РЕКИТЕ 

ОСНОВНА ЗАДАЧА
която се 
искра" от 

рпч, след това разни видове
якои оизвежла в

съревнование по спортен 
риболов. Първите трима от 
съревнованието са участвували 
на регионално равнище на 
Бованско езеро край Соко бани.

Въпреки затруднените 
условия, в които се намират 
почти всички дружества в 
Димитровградска община, те 
все пак успяват да обезпечат 
необходимите средства за 
своята дейност. Такова е и 
дружеството на рибарите 
'Нишава". Необходимите 
средства дружеството 
нататък шс осигурява от 
членския внос на 244 члена, бс 
изтъкнато на годишното 
отчетно заседание. С тези 
средства не с могло да се 
направи кой знае. колко, но все

Със сродствата, които гази 
година шс бъдат събрани от 
членския пи ос, планират сс 
много повече активности, преди 
всичко норибявяис па реките и 
езерото, което бс и главна тема 

годишното събрание. И 
зашитата от брашторите шс 
Ги,дс една от главните активноо
14 Ш

Що сс отнася до зашитата 
на реките от крадци, в 
дружеството считат, че помощ 
трябва да 
съответната 
инспекция както и Станцията на 
милицията. За нов председател 
па дружеството с избран

и по
им окажат 

Общинска
па

п>\'же; тпог‘1 Течи актив
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ДА СЕ ЗАПАЗИ ДОСТИГНАТОТО РАВНИЩЕ
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или само 10 на сто. Положението е 
локалните пътища е катастрофално и 
често пъти окаяното им положение е 
единствената причина съобщенията 
да не се поддържат. Затова Фонда 
предлага процентът от горивото, 
който се отделя за тази цел да се 
увеличи, както и това да се настоява 
и занапред да останат програмите за 
крайграничните и за неразвити 
общини. По програмата за развитие 
на гранични общини, съгласно 
решенията на компетентните ор
гани, Димитровградска община

получава 19,6 на сто от средствата, а 
за ангажиране на същите са необ
ходими 35 на сто собствено участие. 
Със средства от тази програма 
финансиран е пътя от Суково до 
Звонци, който трябва да бъде 
завършен през тази година Фондът 
предлага от общината да се настоява 
този процент от 19,6 на сто и 
занапред да остане Предлага се от 
тези средства да се финансира 
изграждане на пътя от Долни 
Криводол до Изатовци - 33 879 964 
динара, от Каменишки мост до 
Сенокос 
Погановски манастир - Поганово -16 
402 424 динара, Трън ски Одоровци - 
Куса врана 41 766 788 динара и 
локалния път от Желюша за Бански 
дол 12 600 000 динара. За
споменатите пътни насоки са 
обезпечени проекти и разрешени 
имуществените отношения

Фондът предлага от средствата, 
които се отделят за недостатъчно раз
витите общини да се ползват за пътя 
от Трънски Одоровци до Звонска 
баня в размер 25 577 626,70 динара и 
за пътя от Димитровград към 
Радейна, който е започнат миналата 
година - 23 855 000 динара За тези ' 
средства вече са отправени искове до 
съответните републикански органи 
още през ноември миналата година 

ПРОГРАМА ЗА СИГУРНОСТ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА

Както е известно, от Нова година 
престанаха да съществуват фон
довете в общините. Има две 
възможности за по-нататъшно 
стопанисване в областите, които 
обхваща Фонда Една е всичко да се 
прехвърли на общинска издръжка а 
другата е да се формира явно 
предприятие. Коя от тези две 
възможности ще бъде приета все още 
не е известна Обаче, независимо от 
това кое решение ще бъде прието, на 
всички в общината е ясно, че достиг
натото ниво в областите, които са 
били в компетенция на Фонда 
непременно трябва да се задържи, 
дори и да се старае да се върви, както 
и досега напред

Макар че все още нито една от 
споменатите възможности не е 
приета Фондът подготви програма за 
работа през настоящата 1992 година 
която предаваме с незначителни 
съкращения

Проектопрограмата съдържа 
уреждане на строителните площи, 
изграждане и поддържане на 
местните и некатегоризирани 
пътища програма за изграждане и 
реконструкция на регионалните 
пътища в общината, за които 
средства обезпечава републиката и 
програма за изграждане на обекти, 
които се финансират от Фонда за 
води в Сърбия

поддържане и ползване на локал
ните пътища, улиците и другите 
обществени площи в града, данък от 
дребното стопанство, еднодневните 
надници на всички заети, които не са 
наплатени през миналата година, 
приходи, осъществени чрез работа 
на булдозера ■ ОБЩО 21 522 581 
динара.

Така осъществените приходи ще 
бъдат използвани за:

1. Редовно поддържане на локал
ните пътища 2 000 000 динара;

2. Поддържане на същите пътища 
през зимата 500 000 динара;

3. Задължения към "Градня" за 
работи върху регулацията на 
Желюшкия поток около моста 1 000 
000 динара;

4. За работа на войниците на пътя 
от Зарине воденице към село 
Скървеница на дължина от 3,3 км 426 
120 динара;

5. Надници за служебни 
путувания 30 000 динара;

6. Разходи за представителни раз
ходи 70 000 динара;

7. Поддържане на лека кола и 
возило за терен 160 000 динара;

8. Поддържане на булдозера, 
гориво и мазиво 600 000 динара;

КАК ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 
ПРОГРАМАТА

1. За поддържане на хигиената на 
града въз основа на програмата на 
"Комуналац" запланувани са 3 350 
000 динара;

2. За чистене на снет през зимата 
600 000 динара;

3. Поддържане на канализацията 
за атмосферните води 100 000;

4. Кърпене на улиците с асфал
това настилка 2 000 000;

5. Подържане на съобщителната 
сигнализация 250 000;

6. Осветление на улиците в града 
2 800 000 динара;

7. Уреждане на строителните 
площи в улица "V конгрес" 1 669 125 
динара;

8. Уреждане на десет плаца за 
частно строителство на жилищни 
сгради 4 800 000 динара;

9. Разходи на професионалната 
служба 1 361 200 динара;

10. Надници за служебни 
пътувалия 30 000 динара;

11. Представителни разходи 70 
000 динара;

12. Разходи за една лека кола и 
' возило за терен 160 000;

17 060 000 динара,

УРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПЛОЩИ ПРЕЗ 1992 ГОДИНА

I Основни задачи и условия в 
програмата са:

1. Поддържане на изградените 
пътнитекомунални обекти 

направления, 
съобщителната сигнализация, 
прелезите през ж.п. линията, 
хигиената в града, осветлението на 
улиците;

мостове,
ПОДГОТВИЛ: 

А. ТАШКОВ

2. Изграждане на комунални обек-
13. Материал за администрацията 

50 000 динара;
14. Изплащане на задълженията 

към "Нискоградня" от Пирот за 
проведени работи през 1991 година 5 
000 000 динара;

15. Изплащане на задължения към 
"Водомонт” от Ниш за работи върху 
канализацията, водопровода и 
дъждовната канализация през 
миналата година 11 746 316 динара;

От местното самооблагане за 
уреждане на улиците ”8 март”, 
”ЮНА", "Роза Папо”, ”Георги 
Димитров", "Джуро Салай" и 
водопровода в улица "Иво Лола

9. Материали за администрацията 
50 000 динара;

10. Разходи на професионалната 
служба 1 361 200 динара;

11. Реконструкция на локалния 
път Каменишки мост - Каменица на 
дължина от 3 км 5 000 000 динара;

12. Сдружаване на средства с 
дирекцията за пътища на Република 
Сърбия за изграждане на регионал
ните пътища от Долни Криводол до 
Йотовци - 4,5 км, от Димитровград 
до Радейна - 5,5 км, Зарине воденице

до Скървеница - 3,3 км - 10 025 261 
динара

ти;
3. Уреждане на строителните 

площи - подготовка на локации за 
строеж на частни и обществени 
жилищни 
помещения, обекти за обществен 
стандарт, складови помещения, за 
дребното стопанство и други обекти 
от особен интерес за града;

4. Изработка на градоустройстена 
и техническа документация.

II. Източници на средства за 
финансиране на програмата

Въз основа на предложеното 
решение за общинския бюджет за 
1992 година извори за финансиране 
на програмата са:

1. Локален комунален принос, 2. 
Компенсация за ползване на 
строителните площи, 3. Част от 
средствата при регистриране на 
моторни превозни средства, 4. 
Компенсация за уреждане на 
строителните 
Компенсация за даване под наем на 
площите, 6. Средства от местното 
самооблагане ОБЩО обезпечават се 
средства в размер 32 500 000 динара. 
Освен това и Фондът посредством 
някои свои активности, като 
продажба на делови помещения, 
локации за това и прочие, ще 
обезпечи и собствени приходи в раз
мер от 8 286 641 динара. Така общо за 
УРЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 
ПЛОЩИ се обезпечават 40 786 641 
динара.

обекти, делови Имайки предвид, 
магистралният път се кръстосва в 
едно ниво с регионалните и локални 
пътища на няколко места, предлага 
се регулация на кръстосванията при 
1 оиндол, Желюша и Белеш, 
изграждане на пътеки за пешеходци 
покрай магистралата от Белеш до 
Лукавица и от Мотела до подлеза на 
улица Христо Ботев”. Предложено е 
също уреждане на локалните 
пътища, от Гоиндол до Димитровград 
и Градинье до Димитровград, като 
паралелни пътища с магистралното 
шосе, тъй като през лятото в случай 
на злополуки тези две насоки са 
единствена връзка

Какво от всичко

че

както и

Рибар” са предвидени 6 800 000 
динара ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

‘“ЕГогг
СЪС СРЕДСТВА НА 

ДИРЕКЦИЯТА ЗА ПЪТИЩА В 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

За пренасяне на дълговете 
/репрограмиране/ от миналата 
година към "Комуналац", 
Електродистрибуцията от Пирот 
"Водомонт" от Ниш, "Балкан" от 
Димитровград, "Стеван Сремац" от 
Ниш, “Нишпромет" и "АИК банка" от 
Ниш, както и Смесена банка от Ниш 
са предвидени 12 856 203 динара

„ ........ това ще бъде
прието остава да се види след като за 
предложената програма 
делегатите на5. се изкажат

___ „ Общинската
скупщина Делегатите също трябва 
да кажат думата си как ще се транс-
обшМиИиРа ФОНДа - лалиРкъм 
обшиИ;скот° Управление и 
ппепг,г.,!СИЯ б,°джет или като явно 

РИятие. По-възможна е втората 
*"°СТ’ ТЬР кат0 съшествува по- 

досеп 33 действие, както и
е нИа Г бе3 0Глед на всичко все пак 
ПЯ п а*и° досегаш»ата активност 
транс!ьппшЪЛЖИ независимо от 
т>отиъ?Емацията и трудностите В 
да имЦ6? слУчаЯ никаква полза 
да има зз хората в общината

площи,

На територията 
Димитровградска община има 11 км 
магистрален път /автомагистралата 
Ниш - югославско-българската
граница/ и 81,28 км регионални 
пътища от които 57,35 на сто са ас 
фалтови; 9,24 на сто са макадам 15 92 
са незастлани пътища, а 17 49 на гтг> 
са все още непрокарани трасета.

на
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 

НА ЛОКАЛНИТЕ И 
НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА 
И УЛИЦИ В ДИМИТРОВГРАД

I. Приходи за тази цел се 
обезпечават от:

Част от средствата при 
регистриране на моторните возила, 
компенсация за изграждане и

п т. Локалните пътища имат дължина 
от Ш5,з КМ - асфалтирани са 11,5 км няма

I
СТРАНИЦА 6
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в БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ IНАРОДНА МЕДИЦИНА
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ч ч
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"Когато става въпрос за лечението - като 
нещо свято, да изтървеш това умение, е ис
тинско престъпление”, казал Самюел 
Хайнеман. Или...”Не се надявайте, че ще 
запазите здравето си на този свят, без голям 
труд. Всичко, което има стойност, заплаща се. 
Здравето е цената на непрекъсната борба”, ще 
рече Хенри Чърчил Кинг”. Но, ако пък...”Онова, 
което не сме научили через мъдрост, ще г0 

* научиме в нещастието” - /Берд Спълдинг/.
С горепосочените мъдрости правйме 

въведение в опита постепенно да навлеземе в 
твърде чувствителната сфера, каквато е здравета 
Не напразно всеки от нас ще рече: "Здраве да е, 
пък всичко друго ще се нареди”.

За съжаление, не всички се грижиме 
достатъчно за здравето си, а мнозинството от нас 
въобще и не обръщат внимание с какво и по 
какъв начин се храниме, какво пиеме. Не е 
достатъчно човек само да се нахрани, за да изкара 
деня, но е необходимо да си подбира ястията, 
добре да познава ползата и вредата от отделните 
хранителни продукти. По такъв начин ще се 
доближиме до истината за здравето, за живота, 
по-добре ще разбереме себе си.

Срещу гихтът, подаграта, ракът, скорбутът, 
камъните в пикочния мехур и другите вътрешни 
болесто е добре в един литър преварена вода да се 
разбръркат пет-шест лъжици ечмено брашно, 
като сместта се остава настрани да одстои 

се прецежда и в

ПРЕЗ ДАЛЕЧНОТО И ПО-БЛИЗКОТО 
МИНАЛО нашите прадеди и деди много се 
••занимавали” с горите. Те не ги пазели и 
отглеждали, но направо ги унищожавали с огън и 

еличат обработваемите площи, 
на тази "дейност”, с течение на

"Банковци” и "Вуневци” имало бачии с по 500-600 
овце музници и по стотина кози. Най-голямото 
тържество за овчарите бил ПРЕМУЗЪТ, - един ден 
през май, когато агнетата отбивали от 
започвало събирането на "благота” /масло, сирене, 
урда/. По цял ден тупали тъпани, виели се хора, 
”гоггкИ 1ТЪН,КИ баници и от младото сирене правели 
ьЕЛМУЖ". Подобни тържества се провеждали и 

в съседните села Барйе, Плоча, Горна Любата
ОВЦЕ ИМАЛО КОЛКОТО ЩЕШ. На------

през 1907 година в трите съседни 
Барйе и Плоча имало 104 семейства, които 
отглеждали 2600 овце, и 230 кози. Значи, всяко 
семейство имало по 25 овце. А какво показват дан
ните за 1974 година. В трите села имало само 5100 
овце и 534 говеда

По-заможните и грамотни 
занимавали с търговия с жив добу 
най-известните търговци бил

няколко часа. След това 
течността се сипва старо домашно вина Това се 
пие дневно вместо вода по няколко чашки.

Ечемикът, който се продава като ”гершл”, 
предварително сварен във вода и залят с мляко, 
ако се яде, снижава холестерола, благоприятства 
на стомашните забол явания. добър е за старите 
хора като лека храна.

Ако ечмената бира пиеме в малки

майките исеч уж да ув 
Благодарение 
времето огромни пространства някога покрити с 
девствени гори с времето се превърнали в безвод
ни долове, дерета и сипей. С други думи - рай за 
ерозията. Такъв пример е местността ”Сува 
Любата” в полите на планина Бесна кобила, по
точно в нейните източни склонове на 900 до 1900 
метра надморска височина.

БЕСНА КОБИЛА - най-високата планина в 
югоизточната част на Сърбия по време на турците 
се наричала "Висока могила”. Това съм чу.) 
годишния селянин от Мусул Стойне Фил 
тази планина имало рудници още в римско време. 
Тук копаели руда за получаване на олово

пример,
Мусул,села

количества, помага при храносмилането, а 
топлата бира разтваря прекомерната слуз в 
дихателната система, спомага
пикочоотделянето, облекчава работата на 
бъбреците и пикочните канали.

Ако у жените, 
млякото, или ги бол 
шепа ечемик, с малко копър в две оки вода и 
това се вари докато зърната съвсем не разпукнат. 
Прецежда се н чаят се пие по 2-3 пъти дневно.

Гъста топла каша, направена от ечмено 
брашно и мляко, ползва се като облог върху 
възпалените циреи.

л от 85- 
ипов. В

: селяни се 
итък. Един от 
дядо Стамен

и цинк.
които доят, недостига 

ят гърдите, да сложат една

И зато 
с лозунги:

ва, като заключение, ще си послужиме 
: на отеца на медицината за всички

При болки в ставите или изместването им, 
смесват се: ечмено брашно, ечмени трици, оцет и 
масла След като всичко това се сварява, налагат 
се болните места.

времена, старогръцкият лекар Хилокрит - ”Нека 
вашата храна бъде лек;

Нека вашият лек бъде храната.”
Прехраната на стороримскнте войници се е 

състояла от голо зърно пшеница. Всеки войник 
злучавал своето коли 
носел в джобовете си. П

Ечменото брашно, смесено в оцет във вид на 
каша е стар домашен лек за 
/зглобовете/, 
ната кожа.

Ако ечемикът се изпече добре и смел е на 
прах, може да се слага на гнойни рани.

С 3-4 шепи ечемик, сварен във вински оцет, 
към което се прибавят ситно нарязани дюли, 
облагат сс болния корем, болните стави по 
тялото или надутите крака. Също така, отоците 
по тялото се лекуват с облог от смес на ечмено- 
брашно, варено със смокви и мед.

ревматични стави 
а същата смес се налага върху бол-ежедневно е по 

пшеница, която 
на маршировки, войниците са дъвчали 
пшеничните зърна продължително време, а 
когато са стъпвали в акции, били за издържливи, 
опитни и ненадминати.

чество
о време

Затова житата /пшеница, ечемикът, ръжта, 
ако се 

лени на
пр./,

СМ.Г
царевицата, овеса, просото, ориза н 
ползват в цялостно състояние, или 
брашно /на което не се отнемат трнците/, подгот- 
неви по различни начини, в зависимост от 
нуждите, не служат само като основна идеална 
човешка храна, но и като лек за най-различните 
заболявалия.

Ето и рецелпг за полезна суттичка: Половин 
чашка ечемик и една четвъртина от чашката 
леща добре се изпират. На дъното на танджерата 
първо сложете една главица ситно нарязан 
кромид лук, върху това сложете ечемика и 
лещата. Налейте вода и нека проври. Намалете 
пламъка и варете 
Добавете към това 
н сол н варете още двадесетина минути. Добър 
апетит!

Подготви: Никола СЦветков

Говеда на паша в Бесна кобила; Снимка - 1976 г.

В по-ново време в Бесна Кобила работил рудникът 
"ЗАНОВЕТ”, така наричан по местността горе в 
планината, където би 
мината. Иначе в този край зановет е и назването 
на едно красиво планинско цвете. Сега в Бесна 
кобила работи рудникът "БЛАГОДАТ” за 

нкова руда, с модерна 
.ранска община.

МИНЬОРСТВОТО с времето станало главен 
поминък на мнозина селянш^печалбари от селата 
Мусул, Барйе, Горна Любата, Крива фея, Радов- 
ница. В бивша Югославия мината "Благодат” била 
^притежавана от една италианска фирма. Тогава 
флотацията била в Мусул, край махала "Банков- 
ци”.

И въпреки, че ЕЧЕМИКЪТ някои днес прис
мехулно 
и баби, м 
ечмения хляб.

Ечемикъ 
се пие . 

л явания,
ятни усещания. Освобождава тялото от 
на киселина, нечистотиите в кръвта и чер-

"Чорбаджията” от Долна Любата, който продавал 
добитък в Стамбол, Турция.

ДНЕС ИМА МАЛКО НАСЕЛЕНИЕ в тези 
краища. А още по-малко добитък. Нищо не помага 
да се спре изселването. Нито относително добрите 
пътища, прокарани през всички села и махали, 
нито електрическия ток, който стигна във всяка 
къща, нито новопостроените и вече оставени 
модерни къщи и пр.

наричат "свинска храна”, нашите деди 
айки и бащи с уважение си спомнят зали главните галерии на

ДО!
гьб

като ечемика не омекне, 
и /печурки, целина, целер/сварен във вода, във вид на ч ш,ьт,

3-4като
‘забо
непри
пикоч
вата.

чаши дневно, спомага при редица 
придружени с температура иа оловно-цт 

Крива фея, В
получаване на 
флотация в с.

ЗАКРИВАТ СЕ УЧИЛИЩАТА в подножието 
на Бесна кобила.

ниците е най-добър показател за 
тези села. През учебната 1963/64 

училище
ученици - днес само 5, в Плоча 48 - днес 
а "Колчина гарина” 86 - днес 5. А в с.

Броят на уче 
опустяването на 
година в мусулското първоначелно 
имаше 78След победата над фашизма, а по инициг 

и решение на Околийския народен отб 
Босилеград мината в Бесна кобила почва с ра 
Тържественото откриване на същата станало на 6 
май 1949 година. За директор на мината бил 

Илия Милисавов, техник от с. Горна 
ионер в Белград, 
ирил Банков от 
:. ГЛюбата.

атива
ор
бота ДУШИЦА ДЕЯНОВА НА 

МИТИНГА В СОФИЯ
в

4, в махал
Барйе и махале "Дукатски явор" училищата са от
давна зак ти. Като последица на това, рязко 

в осемгодишнотоР”
и броят на учениците 

Горна Любата Също е положението инамалява 
училище в 
в Долна Любата

назначен
Любата - днес инжинер и пенс 
Бригаден ръководител бил К 
Мусул, а писар Тоше Гешев от с

Днешната флотация в Крива фея бе пусната в 
действие през септември 1974. година Копаенето 

ечистването на същата се върши по

‘7

Душица Деянова, член на атлетическия клуб "Железничар" 
и Димитровград ше участвува на Международния лекоат
летически митинг ФИСУ, който ще се проведе на 8 и 9 фев
руари в София

ДДеянова участвува на този митинг и миналата година 
като се класира на четвърто място

Треньорът на Деянова Александър Марков изтъква, 
този път очаква Деянова да се класира високо, тъй като е 
добре подготвена

И ОЩЕ ЕДНО СВЕДЕНИЕ ЗА 
ОБЕЗЛЮДВАНЕТО. Трите села в полите на Бесна 
кобила: Мусул, Барйе и Плоча заемат площ 

и имат общо 420 жители йли 9,3 
на един квадратен километър. Иначе, 
населението в Босилеградска общи 

1е

от 3900
К'-жители 

гъстотата на 
на е 20,3 
е ли това

хектара
на рудата и пр 
най-съвременен начин.

ГОЛЕМИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЖИВОТ- 
НОВОДСТВО в този край. Отколе това бил и 
главният поминък на населението в този 

край. В Мусул по махалите Клечовци ,

Е’

жители на квадратен километър! I 
факт, който тревожи? У-Е

че иСтоян ЕВТИМОВ
планински

МА
■ ' :

4М1111М11Ш11111Ш1111Ш1Ш1111МЬ

§1 ПОКАНА ЗА 
ВТОРА 

"ШОПСКА 
ВЕЧЕР” В 
БЕЛГРАД

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 5 март тазн година се 

навършва една тъжна година от 
смъртта на нашия мил и никога 
забравим съпруг, баща, свекър и 
дядо

Инициаторите
провеждане на втора -шоп» 
вечер” в Белград осведомя) 
заинтересованите граждани, 
тази среща на нашенци 
Димитровгра 
Босилеградск 
столицата- на Сърбия 
Югославия, ще се състои на 

5 февруари 1992 година / 
5 Свети Трифон Зарезан/ в 
Е "Мегропол” с начало в I', _

■ а Билетът струва 960 динара 
5 човек, и може да се куш 
Е хотела.

I
I ДЖОРДЖЕ

АЛЕКСОВ
адско 
о, живущи

I
Димитровград.от

година ще изнесем панихида 
гробища Панихидата ще сс състои в 10 часа 

роднини и приятели да ни придружат. 
Опечалени: семейство Алексови

По този повод на 9 
на димитровградските 
Каним близки и познати,

I И тази

IДо скоро виждане!
От инициаторите IЦЦЦЩЩЩШИ1111

училите п Горна Любата; Снимка - 1967 гСтарото първоначално и новото осемгодишно 7 СТРАНИЦА
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

КАРИКАТУРЕН
ЕКРАН

Предлагаме служащите и кафенето "Тропикал" и 
Босилеград да бълат удостоени е Орден народни заслуги I 
степен за особени заслуги о борбата нротин национализма - 
пеене български любоони песни. НА СВЕ СИ*

ИМАТрудовата единица за ПТТ съобщения във Враня е 
потърсила съгласие от Бали! церовата комисия за избиране на 
един касиер в босилеградската поща. Тъй като две телета са 
паднали жертви, предлагаме да се отправи иск до Съвета за 
сигурност на ООН да изпрати няколко "сини каски". МАЙСТОРИЯ*

Едно време ка 
баламосушеят да идеме у колектив обещаят 
ни да ни направят некакви згоди, та да ни 
бранят цт град. Тели да докарат некакви 
топове и зададе ли се облак онида стрелят по 
него и от това уж градо тел да се обърне на 
вода Па от ходжа думайье си им поверуаме, 
ама ни излъгал Драат ни кожляците, даваме 
им пари па нищо. Додека се наканят да 
направят сите згоди селата запустеят 
дибидус.

Видоме-невидоме дека от това немя нищо 
па си почеме како ние що си знаеме. Праз- 
нуеме на Петрови веригьи, Ледена субота, 
Марко градобия и другьи таквия дънове, а 
къга се зададе прън облак откаде Параловски 
рид пальиме сламата от Бъдньи вечер, свеча 
от Гюргьовден, сецаме свинье за уши да 
квичат, а баба-Грозденка едва избрее до 
Избище па се, да ми прощавате, засуче накаде 
облако и нададе дерия:

- Ууу брее! Това страшно, овоа йош по 
страшно!

ни комесарете
При неотдавнашното обменяне на динарските банкноти 

служащите в СДК в Босилеград снизходително обмениха на 
босилсградските "Рокфслсри" по няколко стотици хиляди 
динара, но затова пък сериозно се ядосаха когато и един беден 
млад работник донесе да обмени няколко хилядарки.

*
ЗОРАН ЖИВКОВИЧ - БЕЗ ДУМИ

Пропаднаха идеалите на първата плеяда босилеградски 
комунисти. Козите свободно им показват /под/ опашките си по 
улиците на Босилеград.

*
В името на светлото комунистическо бъдеще 

босилсградските сировскари някога ядоха пердах в 
полицейските участъци на УДБА заради Сирова нова година. 
Да не беше тоя пердах може би и сировскарете щяха да 
забряват, че са българи.

*
Общинската скупщина в Босилеград все още изпраща 

материали за скупщинските сесии до местната общност в село 
Ресен, която вече две години фактически не съществува. След 
късо недоумение решляни решиха да използуват тези 
материали вместо клозет-хартия.

Па понекага свети-Илия се засрами от 
баба-Грозденкината голотия, та завръти 
облако накаде Любата Затова Любата често я 
клъцаше. Ама откако баба-Грозденка се 
помина нема вечим кой да връча облаците.

*
Неотдавна беше публикувано, че босилеградските комунис- 

да приберат партийните си документи от бившия 
СЮК. ”Финита ла комедиа”, както би казал Молиер.

Иван НИКОЛОВ

Оно не е дип да нема. Сегашньите жени 
са каил да се засучат у сред Бусилиград ако 
требе, ама свети Илия им свикнал та им се ич • 
не срам у е, но каде се завръти костилница 
прави.

ти могат
ПЕРИЦА ИЛИЕВ - БЕЗ ДУМИ

Я за топовете не викам нищо. Коджа 
работи не сме верувале па поверуваме. Ете 
Стоян учительо ка севте докара телевизор 
збирале сме се како на мечка. А деда-Доне 
позадзре, позадзре, па го залете та го изгледа 
и отзад и рече:

- Море тука жив човек не мож да улезне, 
това е нещо лъжовна работа.

Оно може и прав да си е бил човеко ама 
ете гледале сме го и на очите не сме си 
верувале. Та искам да речем дека коджа нови 
работи се измислил

АФОРИЗМИ * * *
ЛОщииадцювпнХлс^н ЖИВ0Т съществуват 

* * *
ДА УСПЯВАШ - "КЪДИ ВИНАГИ С ТАЗ, 

* * *

НЯКОИ КОЛЕГИ - ЖУРНАЛИСТИ - СМЯТАТ, ЧЕ ЖУР- 
ЙсКАТДА^СЕ КАЖЕВА ^ КАЗВА САМ° Т°ВА’ КОЕТО ТИ АКО ИСКАШ 

ДЕТО Е НА ВЛАС’* * %
МЕЖДУ НАС ИМА И ТАКИВА, КОИТО ВСЕ МИСЛЯТ И 

МИСЛЯТ, КАК ДА ИЗМИСЛЯТ - НИЩО ДА НЕ МИСЛЯТ ЧЕ 
КОГАТО МИСЛЯТ, ОБИКНОВЕНО НИЩО НЕ ИЗМИСЛЯТ...

* * *
ОНЩ^вЛю™Е^НЛС ‘ ЗНАЧИ ™ ПР°™В НАС"' Е“ 

* * *
^ ВСЕ ОЩЕ СЕ ДЕЛИМ НА: "НЕПОДОБНИ” И "НЕСПОСОБ-

^ НАРОДНАТА "КАЖИ МИ ГЪРНЕ, НО НЕДЕЙ МР 
НАШИТЕ КРАЙ Ни*АКТИ ^ НАЙ' ЧЕСТ° СЕ ПрИЛАГА В

Ние сме в и кал е най-тешко на овай свет 
било на стар човек да подигнеш оная работа 
Арно ама оно си имало майстория и на това 
Сега измислиле некакви ВЕП-апарати ли са, 
пумпи ли са, кой ти знае и това могли некой 
засополявел старчуга да го направи 
призорльив от магаре трейкяк Бог да чва/

Не дай се боже тия ВЕП-ове

* * *
ПОСЛОВИЦАТА - "ОТ КОЕТО УМНИЯТ СЕ СРАМУВА 

—ГИ" НЯКОИ ПРИЛАГАТ ТВЪРДЕЧЕСТО

Тодор Петров по

да паднат у 
руце на нашите порезници. Наше чудо та 
ничие!

^/^м. ПЕТРОВ----------^-----------------------------------—

®ш.уоо
Стоимен Шлапарата

ПЕНСИОНЕРСКА
АФОРИЗМИ

--------------------- ^ЛОТДРИЯФЛЗ;/

Толкоз го разводнихме, па не е никак чудно, че водата 
ни дойде до гушата.нпи-поопе \ЦЯЛТ? тлЕщтуят = * * *

Знаем, че две и две са четири, но по този въпрос трябва 
да имаме конзенсус.

* * *
Дойде ми цитат! Искам и аз нещо умно да кажа.

* * *
изберГшпиотТ' Гражданин има "Р“0™ ® си 

* * *
работника се скъса филма ще падат кадри.

Зоран Живкович

С/
\ч

Когато на

БржтВо
: СУ| ■ СФРЮБра Тит» «Г14 »«рури 1975 вдпист”Брг] 

е Орда брггепо ■ 5рЕЖЛА3ТеЛС"^"“^Ц^тН* Репувли** Сърби». ИЗ- 
«ДМ*Д„А0. Дскем,рнНо^

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА ’5 |л «Й»
НАРОДНОСТ В ЮГТХЛАВЙя 2Ж5

гм
със

325 жлугн •
■111Т1 ■

т
I Лпгмкпя? Ьжшвг.вегякаяяя&ъъш.ч

1-.,* ^ , |


