
ьииотТо ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

И БЪЛГАРИЯ ПАК 

ПО СТАРОМУ
Колко е точна мъдростта, че историята е 

учителка на живота, толкова е точна и истината, 
че винаги има лоши ученици, които уроците на 
тази учителка или не могат, или не искат да 
научат, или пък просто бързо ги забравят. Как инак 
можем да си обясним факта, че през настоящето 
столетие вече за трети път се повтаря почти същия 
сценарий за разбиване на Сърбия и Югославия. И 
режисьорите и артистите, които и преди, както и 
сега, се опитват да реализират този сценарий - и 
те са същите.

За съжаление между хищниците на Сърбия и 
Югославия винаги се намираше и източната ни 
съседка - България. През Първата и Втората светов
ни войни, но и през 1913 и 1948 годйна 
дебнеше своя плен, а когато ”силните”, с които тя 
винаги се съюзваше достатъчно замътят, тя пол
зуваше тази мътна обстановка, за да забие нож в 
гърба на Сърбия. Опитва се това да го стори и 
днес. Съня за създаване на Велика България някои 
в България очевидно все още сънуват.

Още от началото на югославската държавна й 
политическа криза и особено когато с войната в 
Хърватско тя кулминираше, България си завзе 
място в редовете на германско-австрийската 
коалиция. Даваше безрезервна подкрепа на югос
лавските сецесионистически републики, а срещу 
Сърбия, която се застъпваше за оцеляването на 
Югославия водеше жестока пропагандна 
кампания. А когато Германия, Австрия 
други страни от Европейската общност признаха 
Хърватско и Словения, тя първа, а донеотдавна и 
единствена в света призна, освен Хърватско и 
Словения, и Македония и Босна и Херцеговина 
По този начин спечели титлата на световен 
първенец в разбиването на Югославия.
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РАЗГОВОРИ МИЛОШЕВИЧ - БУЛАТОВИЧ В Е 
БЕЛГРАД ПА ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИТЕ АПЕТИТИ И ТЕРИТОРИАЛНИ 

ПРЕТЕНЦИИ НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
ОТГОВОРИ С МНОГОЛЮДЕН МИТИНГ И С РЕШИТЕЛНО "НЕ”ОБЩА ДЪРЖАВА 

КАТО НАСЛЕДНИК 

НА ЮГОСЛАВИЯ
ЛОВКО

СЪРБИЯ Е 

НАШАТА РОДИНАМИНАЛАТА СЕДМИЦА В БЕЛГРАД СЕ 
ВОДИХА РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ДЕЛЕГАЦИИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА 
НА НАИ-ВИСОКО РАНИЩЕ, ОГЛАВЯВАНИ ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 
И МОМИР БУЛАТОВИЧ. БЯХА РАЗГЛЕЖДАНИ 
ГЛАВНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА РЕШАВАНЕ НА 
ЮГОСЛАВСКАТА ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИ
ЧЕСКА КРИЗА

Бе одчертано, че югославската криза може и 
трябва да се реши по мирен начин, праведно и 
трайно, въз основа на политически преговори и 
споразумения

Във връзка с предстоящия референдум в Черна 
Гора, делегацията на тази република осведоми, че 
изнесените погледи на възможното ин
ституционално уреждане на общата държава, 
дадени в проекторешението за разписване на 
референдума в Черна Гора не представляват 
обуславяне и преюдициране на бъдещите 
конституционни решения В процедурата на из
работването на новата конституция общата 
държава ще бъде дефинирана върху принципите 
на равноправие и общите интереси.

I В МИНАЛИЯ ПЕТЪК В БОСИЛЕГРАД СЕ СЪСТОЯ ПРОТЕС- 
= ТЕН МИТИНГ, НА КОГОТО УЧАСТВУВАЩИТЕ /КЪМ ДВЕ 
Е ХИЛЯДИ ДУШИ/ КАЗАХА ЯСНО И ГЛАСНО, ЧЕ НЕ ИСКАТ ДА 
Е ЖИВЕЯТ В НЯКАКВА СИ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, А В СВОЯТА СИ 
Е РОДИНА - СЪРБИЯ. ПОВОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТИНГА БЕ 
I НЕОТДАВНАШНОТО СЪОБЩЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА 
= КОМИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРИЯ, С 
= КОИТО НАШИЯТ ИЗОЧЕН СЪСЕД ИЗТЪКНА ОФИЦИАЛНИ 
= ПРЕТЕНЦИИ ЗА "ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ" Т. Е. ЗА 
= КРАИЩАТА МЕЖДУ ВИДЛИЧ И БЕСНА КОБИЛА КЪДЕТО 
Е ЖИВЕЯТ, КАКТО КАЗВА ГОСПОДАТА В ТОЗИ КОМИТЕТ,
1 "НАШИ ПОРОБЕНИ БРАТЯ". ТЕЗИ "ПОРОБЕНИ БРАТЯ" В
2 БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И НА МИТИНГА ПОРЪ ЧИХА ЧЕ НЕ 
Е СЕ НУЖДАЯТ ОТ НИКАКВА ПОМОЩ ОТ БЪЛГАРИЯ.

И НЯКОИ

Срещу подозренията, които това залитане 
предизвика в света, самохвално и самоутешително ^ 
изтъкваше, че тя сега води самостоятелна външна 
политика Толкова самостоятелна, че дори хич не * 
хае нито за становищата на Европейската общност, < 
нито на Обединените нации. ]

В политическия и дипломатически речник от- * 
I- давна е известно понятието ”българска политика”. | 
| Ползва се като символ за лукавство, непостоянност 

и непоследователност в международните 
политически отношения. Тази и такава "българска 
политика” получава своя пълен смисъл днес, в 

на България към събитията в

I

I личен принос в разрешаването й 
и в развитието на Сърбия, на 
единствената им роднина.

Числящите
българската народност, живущи 

| в Босилеградска община на 
Е митинга казаха решително ”не"
Е на българите в България, т.с. на 

онези които се опитват да 
присъединят Босилеградско,

, Димитровградско, територии 
-Е около Пирот и Зайчар към 
Е България. На митинга, на когото 
Е участвуваха представители и 
Е членове на всички политически 
| партии от общината и 
Е Общинската скупщина, хора 
Е които не членуват в нито една 
Е партия и хора от различни 
Е професии не само от 
Е Босилеград, но и от повечето
| села в общината, още веднаж бе . пгапската= дадена подкрепа на - ->а нас, за оългарската 
Е ръководството на Република народност в Декларацията на 

I ■ 5 р обия в разрешаването на българския Комитет за
Постигнато е пълно съгласие в определението | държавно-политическата криза в , национални въпроси се казва, че 

за обша държава, с която ше се обезп . Югославия. При това те ясно и
континуитетът на Югославия. | гласи0 заявиха, че както и досега (11а 3-та стр.)

Във връзка с функциите на общата държава и а и заиапрсд са готови да дават 
нейните органи е констатирано, че същите трябва = 
да обезпечат: монетна, банкова, валутна, | 
външнотърговска, митническа система и с“ =
яа ТаТъГнТтТ ~мТо^ощен1ятана | ТЬрСЯТ СЕ ЕНЕРГИЧНИ МЕРКИ
югославския пазар и техническо-технологически ^
системи; отбраната, външната■ политика, | Митингът организираха общинските отбори на СПС, СК-ДЮ, 
международните отношения; свободите и правата = общинската скупщина, Общинския синдикален съвет, 00 па СУБ- 
на гражданите, на които се обезпечав р | уюр, С1103а ма командирите от запаса, а приключиха му сс и
ноправие в общата държава = членове на двете опозиционни партии: ДП и ДСЬШ. Общо на

Договорено е председателите на скупшините = вснчкн разбира сс и па участвуващите па митинга , бе Сърбия и
нашите републики да формират обща работна = Югославия да предприемат снсрг..... и мерки в защитата па
група която да изготви основите на кнетитуцион- = краищата към които България поставя териториални претенции.
ното уреждане на общата държава, които наскоро = трва най.оче6нсщо бс изказано в писмото, коетопублика Сърбия
ще бъдат разглеждани в Титоград = 0ливера Нассва, изпратено до правителствата на Република Сърбия

До постигането на цялостно решение на криза- = н Югославия. В него покрай дру: ото сс казва, 
та - бе подчертано в разговорите - конституционен | „и както „ в,шаги доссга изтъкваме, че нашата родина е 
дълг е на наличните органи и институции на _ . и Югославия, къдсто живеем над седем десетилетия. Тук
Югославия да изпълняват своите права и Е ),с1"щсствавамс „с„ЧКи човешки и национални нрава, икономически, 
длъжности въз основа и според конституцията на ^ култу„с„ „ ВСеки друг просперитет. Затова ис позволяваме кръгове 
Югославия. Е от България да сс намесват в нашия живот и да ми определят къде

Разглеждайки актуалните икономически = и как |11е Жинссм. Ние числящите сс към вин арската народност сме 
въпроси от интерес за двете републики, участни- ; съдбовно свързани със сръбския народ и освен Сърбия дру: а родина 
ците в разговора заключиха да се усгаяо ; 1|( )|И трябва.
постоянна координация между Двет Р ио | с бия н Югославия търсим да предприемат енергични
ства с цел да се обезпе ;и безпрепя „ = м„пки ,а „азащнтим краищата към конто огБългария сс издигат
функциониране на пазара в двете РепУб* = тсрРИториалн„ претенции, казва се между другото в писмото, което
се защити единният икономи ческипро р = учасп|!щигс в митинга изпратиха до двете правителства.В разговорите участвуваха и подпредседателя! ^
на Председателството на СФРЮ Д-Р БР“Н*° =
Костич и членът на Председателството на СФ1 /и | 
д-р Борисав Йович.

се към

Ил митинга реч произнесе 
Спаско Срасков, председател на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, когото участниците 
в митинга прекъсваха с чести 
аплодисменти. Тези аплодисмен
ти бяха израз на протест срещу 
териториалните претенции, 
против "грижите” на България 
за "своите сънародници" и израз 
на съвместен живот със 
сръбския народ и останалите 
народности в Сърбия.

ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕНЯВА

!
политиката 
Югославия и на Балканите изобщо. Официално се 
изтъква, че тя е за добросъседски отношения и чс 
няма никакви териториални претенции към 
своите съседи. Българският външен министър 
тези дни раздвижва инициатива за свикване на 
събрание на балканските страни, на което да се 
подпише декларация, че тези страни нямат взаим
ни териториални претенции. Дипломатическото 
признаване на четирите югославски републики 
той сочи като доказателство, че България няма 
такива претенции - дори и към Македония

По същото време обаче се нарежда сред 
първите в редицата на онези, които биха да зах
ванат парче от разпокъсания югославски колач. 
Как инак може да се обясни цинизмът към мъките 
на Югославия и готовността нейното разпадане 
час по-скоро да стане'официално. Или, трябва ли 
голяма мъдрост, за да се разбере значението на 
становището - "Македония признаваме като 
държава, но македонската нация не признаваме, 
понеже македонците са най-чистите българи”. 
Съгласни сме, демек, да съществуват две 
български държави една до друга. И така все до 
неотдавнашната Декларация на Българския 
комитет по национални въпроси, с която вече 
съвсем откровено се търси присъединяване на 
сръбски територии към България.

Не е нужна голяма политическа грамотност, 
достатъчна е и мъдростта, доброто намерение и 
честността на обикновен човек, за да се разбере 
към какви пагубни последствия води такава 
политика на България най-напред за самата нея и 
българския народ. Нима е трудно да се приеме ис
тината, че и днес, както и в миналото, съществуват 
всички налични условия и интереси - 
политически, стратегически, географски, 
стопански, културни - България и Сърбия - двете 
съседни държави, българският и сръбският народ 
- двата славянски, православни и братски народи 
да живе ят мирно и добросъседски да се сдружават 
и сътрудничат. А това, че В^Сърбия живее и 
българска народност, това е само още един плюс 

такива*стремежи. Та нали отдапнр'е казано и 
много пътй,!повторено, че ние, българите в Сърбия 
и Югослав.адг трябва да бъдем мост на сближаване, 
а не ябълка, па раздора.

към

Венко ДИМИТРОВ
■
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МА И ТАЛИЯДОКЛАД 11Л БУТРОС ГАДИ ДО СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТТА

МИЛОШЕВИЧ ЩЕ ПОСЕТИЗА ОБЛАСТИТЕ ПОД ЗАЩИТА НА ОН 
НЕ БИХА ВАЖИЛИ ЗАКОНИТЕ НА 

ХЪРВАТСКО
РИМ

доброто сътрудничество би 
тряскало да продължи.

|вестни несъгласия между 
два сабеседника е имало "само- 
във врътка е италианското 
становище в разрешаването 
юг ославската криза, в което 
фаворизира сепаратизма, а иг
норира се желанието на огр< 
брой югославяни да живе 
една страна - Югославия.

Сред възловите въпроси за 
съдбата на югославското 
население е и този - дали то из
живее в една страна, или шс 
бъде разделено в повече 
държавици. На тези въпроси 
италианското правителство 
гледа по-другояче от сърбското 
правителство.

Говорейки на пресконферен
цията след разговорите е Кост а 
Йованович е изтъкна, че не е

независимостта на отделни 
републики, и»
Поема и X 
Македония. ПО е направила и 
г олям пропуск съветвайки 1юсна 
да разпише референдум, 
може да изостри и бе 
мапрегматоте 
тъй като в Поена живеят 
големи етнически г рупи: съ 

осюлмами и хървати, 
ванович изтъкнал, че сърб 
искат да живеят извън 

•ославия.

И края на миналата седмина 
мимиспюът па външните работи 
па Република Сърбия Владислав 
Йованович направи официално 
посещение на Италия, къдсто 
води разговори е министъра на 
външните работи Де Микелис, е 
лидера на Социалистическата 
партия Петино Кракси и 
председателя на Република 
Италия Франческо Косига.

Югослапската криза е била в 
центъра на вниманието на 
срещата Джапи Де Микелис - 
Йованович. Пс са осъществени 
някои спектакулярни резул 
но не е имало ни го; 
недоразумения. Тона е основ
ното впечатление от изнесеното 
ог двамата министри на 
външните работи на Сърбия 
И талия на пресконференцията.

майки в предвид 
ернеговипа и Из

ПРОТИВШОО НА БАБИЧ НЕЯСЕН ВЪПРОСЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 011 В Т АЗИ ОБЛАСТ.

който 
з това пато положение там,

три
рби,

омеи
■Л\ 1,

МК
Йомогли да сс пропедат 

политически преговори.
В/ Що сс касае до 

ангажирането на Местната пласт 
и подържането и обезпечаването 
на законността и реда в облас
тите под защита на Обединените 
нации, разпореждането на 
силите не би променило статуса 
кво; аранжманът във връзка е 
полицията би бил както е пред
видено в точка 19 на Плана.

Г/ От това произтича, че облао- 
титс под защита на Обединените 
нации, какьвто случай е сега, не би 
били подложеш! на закоюггс и ин
ституциите на Република 
Хърватско по време ма преходния 
период, все до политическото 
решение.

Д/ Силите би защищавали 
местното население и 
обезпечавали неговата сигур
ност по време и след 
демилитаризация на областите 
под защита на Обединените 
нации”.

”3а да може тази /умирот
ворителна/ операция да почне 
така, както широко сс желае в 
Югославия и от страна на 
международната общност, 
нужно е да сс предприеме акция 
да сс убедят правителството ма 
Хърватско и сръбското 
)ЪКОводство в Крайна, че 
п.рзото разпореждане на силите 
на Обединените нации е 
обновяването на работата на 
Конференцията за Югославия, е 
най- добрият и може би 
единствен начин е който сс раз
полага да се създадат условия за 
мирно решаване на югос
лавската криза. На 3 февруари 
1992 година постоянният 
представител на Югославия в 
Обединените нации ми предаде 
съобщението 
подпредседателя на Пред
седателството на СФРЮ Бранко 
Костич, е което ме осведомява, 
че сръбските представители от 
предложените области под 
защита на Обединените нации са 
дали съгласие на Плана. Пис
мото на подпредседателя 
Костич е в приложението III.

Службата за информиране на 
Председателството на СФРЮ на 
7 февруари т.г. съобщи, че Пред- 
седателството на СФРЮ е 
получило доклада на генералния 
секретар на Организацията на 
обединените нации г-н Бутрос 
Гали, който е изнесен пред 
Съвета на сигурността.

В доклада на генералния сек
ретар на ООН от февруари 1992 
година изцяло се потвърждават 
всички тълкувания, които, във 
връзка е реализацията на 
умиротворителната операция на 
Обединените нации, които 
досега са дали компетентните 
съюзни органи, както и органите 
на Република Сърбия. В доклада 
се прецизират и обясненията, 
които подсекретарят в 
Обединените нации Марак Гудд- 
инг е дал за това след неотдав
нашното посещение на 
Югославия

. В доклада дословно се 
посочва - под точка 9 - че 
подсекретарят Гулдинг е дал на 
всички заинтересовани страни 
следните обяснения и 
разяснения

”А/ Както е казано в точка 5 
на Плана, под предпоставка 
Съветът за сигурността да даде 
свое съгласие, силите на ОН не 
биха се оттеглили преди пос
тигане на общо политическо 
решение на югославската криза 
което подразбира, че би трябвало 
да се постигне напредък на 
Конференцията за Югославия

Б/ Разпореждането на силите 
не би преюдицирало изхода на 
политическия процес; напротив, 
неговата цел би била да се 
прекратят сраженията и да се 
създадат условия, в които биха

ите
не
Юг

Па нтория лен от 
посещението си па Ига; 
министърът на външните работи 
на Сърбия Владислав Йованович

I иятати, 
I см и

Джани Де Микелис е 
ставането нанаблягал в рачр'

югославската криза да се стиг а 
чрез преговори, а ме със сила, 
като топа се осъществява в рам- 

шията за 
ъв връзка е 

ичсските санкции спрямо 
1келис се 

дат мах- 
м за това се създадат

против независимостта на която 
и да било югославска република, 
но по същия въпрос трябва 
предварително 
договор на 
конфернпи 
ностранчи 
ни републики, 
изтъкнал че Сърб 
десет пъти повече храна и два 

вече енергия отколкото 
ват, като е поканил

се осъществида
Б|китс на Копфере! 

Югославия и ООН. В
рюкселската 

я, а да не става с ед- 
ви решения на отдел- 

Йованович е
икономическите санк 
Сърбия, Де Мике; 
произнесъл, че те ще бъ 
пати, г 
услови

ия произвежда
що
1Я." пъти 

й тр
италианските стопански дейпи 
да участвуват в развойната 
програма на Република Сърбия.

На среша на йованович с 
група стопански и делови хора 
се разисквало за 
автомагистралата 
на пресконференция след 
попитан има ли начин д-р М 
Бабич да бъде принуден да 
приеме мирния план на ОН 
изтъкнал, че Бабич вече не е 
човек, който има решаващо 
значение за войната и мира. Той 
е председател на 
община - добавил Йо 
в Крайна има 16, от които 14 са 
ЗА мир. Говорейки по-нататък за 
писането на в-к "Ил пополо”, из
вестен като антисърбски 

ъзка с взаимната

по
ябпресконферен

цията за Конференцията за 
Югославия, която Сърбия 
подкрепя и за изпращането на 
"сините каски” в области, в ко
ито доскоро имаше въоръжени

Говорейки на
ОТ

СТ!
ЙО

ълкновения министърът 
ович е изтъкнал, че 
кото правителство е 

езпечило всички условия за 
на

изгражд
Ниш-ГБ

ане на 
ирот, а>ван

рбесъ
об това

иланпровеждане в дело 
план

рния
на Сайрус Ванс, обаче 

Хърватско прави спънки. Огром
но мнозинство на сръбското 
население в Крайна, казал 
Йованович дава подкрепа на 
мирния план, като добавил, че от 
16 - 14 общини в Крайна 
подкрепят плана на ОН.

Според Йованович Европей
ската общност е направила 
голяма грешка, нарушавай 
новната

миПонеже разясненията, 
дадени от страна на Пред
седателството на СФРЮ и ор
ганите на Република Сърбия, 
които са приети и от страна на 
участниците в неотдавна 
състоялото се двудневно 
заседание в Председателството 
на СФРЮ, са идентични с 
цитирания писмен доклад на 
генералния секретар на 
Обединените нации, толкова 
повече учудва, че Милан Бабич и 
след това продължава да повтаря 
своите забележки.

В доклада на генералния сек
ретар на Обединените нации до 
Съвета на сигурността/точка 20/ 
дословно се казва:

Владислав
Йованович

се срещнал с лидера на 
Социалистическата партия на 
Италия Бетино Кракси, където 
запознал събеседника си с факта, 
че поради известното становище 
на Италия към югославската 
криза значително са разклатени 
отношенията на релацията Рим- 
Белград.

Голяма част от съмненията 
са премахнати сле 
Владислав Йо 
председателя на Италия 
Франческо Косига, който между 
другото изразил и желание 
председателят на Сърбия 
Слободан Милошевич да 
Италия. Косига между другото
ИЗТЪ1
сръб 
чу
спорове, като подчертал, че

КнинскаОбаче, същия ден един брой 
поръки, приети от страна на 
Милан Бабич, демантират, че той 
се е съгласил с Плана и повтарят 
неговите забележки. Въпросът 
дали или не би умиротворител
ните сили, които трябва да бъдат 
разпоредени в областите под 
защита на Обединените нации, 
биха били посрещнати с необ
ходимото сътрудничество, за 
жал, неясно”, казва се накрая в 
съобщението на Службата за ин- 
формиране на Пред
седателството на СФРЮ.

ванович - з

ки ос-
концепция на Конфе- 
1 за Югославия, дето

настроен, във вр 
подялба на Македония 
Гърция и Сърбия Йо 
между другото изтъкнал, че зз 
това

я между 
вановичренцията 

преди време е признала неза
висимостта на Словени 
Хърватско. До то 
се стигнало 
противопоставяла - но след като

ед срещата на 
ванович с\я и 

о би 
|И се

ни дума не може да става и 
подобни писания са плод нз 
буйна фантазия на техните ав
тори. Във 
на ОН 
другото заяви.

- Сърбия напълно приема 
този план, а приел го е и 
хърватският пре. 
Туджман. Според Й 
мирните сили тряб 
тират мир и сигурн 
тите в днешно X 
които живеят сърби, които слеа 
пет или десет години могат да се 
изяснят с плебисцит дали искат 
да живеят в Хърватско, или 
Югославия, относно Сърбия. 
Йованович запознал
присъствуващите и с ин
ициативата на Сърбия да сс 

, осъществи договор с Босна и
становищата на Пред- Херцеговина, Македония и 
седателството ВЪВ вържа Черна Гора за създаване на обща 

държава, както и с това че на ин
ициативата положително от- 

Република Черна Гора.

,о това сигурн: 
- Сърбия не б

ъзка с мирния план 
. ванович между

Вр!
Йов рамките на акцията която води 

Карингтън се намерят 
етни комп

лорд 
съотв 
между другото

посети
ро>
Йо

миси, е казал 
ванович. Той кнал, че Италия има към 

ския народ приятелски 
вства и никога не са имали

същ$ 
това I

| е изтъкнал, че е опасно 
което правят някои членки 

признавайки
дседател
юванович

ЕО,на гаран-
облас-

ва да 
ост в
ърватско вСТАТИЯ НА ИЗВЕСТНИЯ ФРЕНСКИ ПОЛИТИКОЛОГ В ”МОНД” МА СЕСИЯ В ГЛИНА

СКУПЩИНАТА НА КРАЙНА 

ПРИЕ ВАЛСОВИЯ ПЛАН
МОРЕН: ЮКП ОПРЕДЕЛИЛА 
ГРАНИЦИТЕ ВЪВ ВРЕДА НА 

СЪРБИЯ Скупщината на 
Република Крайна на 8 
февруари гласува за 
приемането на Вансовия 
план, като по такъв начин 
е премахнато и послед
ното препятствие за ид
ването на мирните сили 

ОН.

на Сърбия са създадени автономни 
покрайнини Войподина и Косово”.

Професор Е.Морен твърди, не в 
сърцевината на югославското разлагане сс 
намират три кризи: политическа, 
икономическа и националистическа, които 
"югославската общност посрещна твърде 
отслабена и недостатъчно изкристализирана в 
общност, създадена от обща история без оглед 
на различните "елементи", от които е 
създадена”.

Спирайки се върху най-старите данни от 
сръбската история френският професор също 
така изтъква, че "една част от нейното 
население под натиска на турците през 17 век 
се изселило от Косово, което По-късно било 
населено е албанско население.

Проф. Е.Морен казва, че през време на 
"Втората световна война хърватите, словен
ците и мюсюлманите са били лромемски 
насочени и посочвайки геноцида над сърбите, 
напомня за трайната рецепта на Анте Павелич 
зарад тяхна "хърватизация": една трета да 
бъдат покръстени в католическо вероиз
поведание, друга да бъдат изгонени, а трета да 
бъдат изтребени. В резултат на тази политика 
700 000 сърби били избити, макар че 
Ф.Туджман "намалил" този брой, пише между 
другото Е.Морен във вестник "Монд”.

Сърбия губи повече с разпадането на 
Югославия - твърди в парижкия вестник 
"Монд” от 6 февруари един от най-известните 
френски познавачи на обществено-политичес
ките науки, професор Едгар Морен. Според 
него,' Белград ще загуби стату на столица, 
голяма част от сърбския народ е разсеян по 
Босна и Херцеговина и в Хърватско, докато 
територията на Сърбия съдържа и две 
покрайнини.

Разработвайки подробно тезата за Сърбия 
като република, която най-много губи, 
професор Морен 
"Агонията на Югославия" почти на цяла 
страница на "Монд” между другото пише и 
следното: в случай на окончателна сецесия 
Сърбия ще загуби достъп към континенталния 
Запад и Средиземноморието, тъй като най- 
голяма част от адриатическото крайбрежие е 
"дадена на Хърватско”. По този повод проф. 
Морен изнася мнение, че "границите които 
разделят народите на Югославия са предимно 
изкуствени". Той твърди, че тези граници е 
наложила Комунистическата партия на 
Югославия, като ги е теглила във вреда на 
Сърбия, за да попречи найната доминация като 
в "първа Югославия”. Затуй, добавя Морен, на 
Хърватско е дадена най-голяма част от 
адриатическото крайбрежие, докато "в сърцето

с преодоляването на 
югославската криза говорила

БЪЛГАРИЯ ПРЕДЯВЯВА 

ПРЕТЕНЦИИ СПРЯМО 
СРЪБСКИ ТЕРИТОРИИ

От 87 
присъствуващи делегати, 
сред които и трима от 
Книн, само 6 се 
въздържали, а останалите 
се изяснили за идването 
на ”сините каски”.

на

На заседание на влиятелния български комитет за 
национални въпроси, обединяващ водеши 
политически личности в страната бившият български 
министър-председател Димитър Попов е казал, че 
разпадането на Югославия ще превърне ВерсайскЕШ 

договор и Парижкото мирно споразумение в история”. 
Попов е добавил, че това нещо на България ще даде 
възможност да поиска международна подкрепа за 
изправяне на исторически направдини спрямо 

българите, живеещи в западните покрайнини”. Запад
ни покрайнини в България се наричат части на 
Югославия обхващащи околността на Босилеград, 
Пирот, Димитровград и Зайчар.

На това събрание, както съобщава софийският 
печат, още е казано, че 12 000 българи са 
мооилизирани в Югославската народна армия, от 
които 600 души са воювали в Хърватско. От дрУ,а 
страна, изнесени са и твърднения, че в нашата страна 
днес живеят 25 214 българи.

в своя анализ под заглавие

Председателят на 
Скупщината на Крайна 
Мил е Паспаль 
между другото че и той 
бил против Вансовия 
план, докато не получил 
твърди гаранции че 
планът не е в разрез с ин
тересите на сръбския 
народ в Крайна.

На сесията говорил и 
подпредседателят на 
Председателството на 
Югославия д-р Бранко 
Костич,

изтъкнал

като изнел
/Танюг/
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БОСИЛЕГРАД: ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ДСБЮ ПО 
ПОВОД СТАТИЯТА В "ЕКСПРЕС ПОЛИТИКА” - 
"ПРИЗОВАВАТ МРАКОБЕСИЕТО НА ФАШИЗМА”СЪРБИЯ Е НАШАТА РОДИНА БЕЗОЧНИ ЛЪЖИ 

И КОВАРНИ 

ПЛАНОВЕ
- Когато Българският 

национален комитет твърди, че 
сме поробени, вероятно счита, 
че сме поробени от сръбския 
народ, каза Спасков. 
Отхвърляйки "твърдението”, 
той на господата в този Комитет 
поръчи: - Би било по-добре тази 
господа да попита не само своя 
народ, но и числящите се от 
турското и македонското мал
цинство какви национални права 
и демокрация са имали все до 
вчера. А ние, българската народ
ност в Сърбия, подчерта той, 
през целия следвоенен период 
имахме всички свои национални 
права. Тези права никой не ни 
отрича. Никой от нас не може да 
каже, че му е засегнато 
националното битие в която и да 
.е област. Днес голямо число 
хора от нашия край и изобщо от 
редовете на българската народ
ност заемат отговорни постове в 
значителни стопански и други 
организации и учреждения в 
Сърбия, включително и на 
университетите.

С БЪЛГАРИЯ НЯМАМЕ 
НИЩО ОБЩО

Съседна България кризата в 
Югославия ползува като момент 
за присъединяване на "своите 
краища и хора”. Търсейки 

Н о й с к и я 
международен договор от 1919 
година българският Национален 
комитет полага усилия да 
докаже пред международната 
общественост, че българите в 
Сърбия и Югославия са 
обезправени. Неотдавна и Попов 
заяви, че България ще потърси 
от международната общност ”да 
се премахне историческата 
неправдина към българите в 
западните покрайнини”.

След като подчерта усилията 
и постиженията на Сърбия в раз
витието на Босилеградска 
община във всички области 
Спасков подчерта, че с България 
нямаме нищо общо, нито пък 
желаеме да имаме. - Изхождайки 
от съдбовната свързаност със 
сръбския народ, няма да поз
волим на никого, включително и 
на България, да ни присвоява. 
Защото, това би бил най- 
трагичен момент в дългата 
история на българската народ
ност в Сърбия. Разбир 
желаем и занапред да бъдем мост 
на сближаване и дружелюбие 
между двата народа - сръбския и 
българския. При условие обаче 
България да не ни оказва такава 
"грижа”, каза той като подчерта, 
че тя най-голяма услуга ще ни 
окаже ако прекъсне да се грижи 
за нас.

граница не може да се мени без 
наше съгласие. А ние 
категорично заявяваме: това не 
позволяваме - каза Спасков, 
което

(От 1-ва стр.)

присъствуващите 
л „ потвърдиха с дълготраен

"между Видлич и Бесна Кобила аплодисмент, 
живеят наши поробени братя”.
Този Комитет, в който са засед
нали български националисти и 
шовинисити, между които и 
бившият председател на 
Правителството на България 
Димитър Попов, безсрамно 
обявява, че трябва да се измени 
държавната граница между

Усукванията във връзка със статията на ежедневника, 
"Експрес Политика” от 19 януари тази година, 
публикувана под заглавие "Призовават мракобесието на 
фашизма” не само, че не слиза от политическата сцена в 
общината, но все още не е ясно(!), кой стои зад тези ин
криминирани лъжи, с които се опетнява, не само 
дейността на Демократическия съюз на българите в 
Югославия, но и цялото население в Босилеградска 
обидила. Отговор на въпроса не даде, макар че имаше 
такава цел, и проведеното през миналата седмица 
разширено заседание на Общинския съвет на ДСБЮ в 
Босилеград, на което покрай председателя па Главния 
съвет на ДСБЮ, Кирил Георгиев, присъствуваха и пред
седателите на рстаналитс действуващи партии в 
общината: Захари Сотиров - СПС, Глигория Спасов - СК- 
ДЮ, Драган Андов - ДП, както и председателят на 
Общинската скупщина, Спаско Спасков, председателят на 
Изпълнителният съвет към ОС, Сотир Сотиров,, 
началникът на станцията на милицията в Босилеград, 
Стаменко Пенев и повече извънпартийци, симпатизьори 
или членове на действуващите партии в общината.

Заседанието, след като бе прочетена въпросната статия, 
премина в полемична обстановка. От една страна, 
членовете на ДСБЮ, които участвуваха в разискванията, 
останаха категорични, че в пласирането на тези неос
нователни обвинения, са съучаствували и отделни липа 
на СПС и Общинската скупщина. Това се подчерта и в из
готвената декларация, в която между другото цялостно се

ревизия па

Българската народност над 
седем десетилетия живее в рам
ките на Сърбия и Югославия. 
Връзките със сръбския народ и с 
останалите народности в 
Сърбия са дълбоки, всестранни 
и неразривни. Нашите деца 
живеят заедно с децата на 
сръбския народ и с децата на ос
таналите народности. Заедно се 
учат, раснат, работят, сключват 
бракове. Тези деца са гаранция и 
свидетелство за сигурното 
бъдеще на Сърбия, нашата 
единствена родина. Това 
единство не могат да разрушат и 
"братята” в България, които 
държавно-политическата криза в 
Югославия ползуват да премах
нат "историческата неправдина”.

Сърбия и България. Те искат, 
както твърдят, да изправят 
някаква си историческа неправ
дина към България. Казват, че 
тази неправдина ще премахнат 
тъй като присвоят "западните 
покрайнини”, което ще рече 
Босилеградско, 
Димитровградско и територии 
около Пирот и Зайчар. Ние им 
поръчваме да престанат да се 
"грижат” за нас и че държавната

ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ В ДИМИТРОВГРАД
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮа се, ниеМОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, А НЕ 

РАЗМЕННА МОНЕТА Всяко политическо становище, което не се съобразя 
ната действителност и съществените интереси на българите в' 
Сърбия не може да се разбере и приеме като доброжелателна грижа 
за българското на
становището на Българския комитет по национални въпрос 
присъединение на така наречените "Западни покрайнини” 
България. Някое ново преместване на границата между Сърбия и 

може да бъде от полза за българското малцинство, 
би било тежка жизнена драма не само на населението

с обектив-

ционално малцинство. А такова именно е
и за 
към

България не 
понеже това
от Босилеградски и Димитровградски край, но и на цялото мал
цинство.

поразяващи. От името на Демок- специфичността на политичес- 
ратическата партия Димитров кото настроение на гражданите
предложи от съвместното . на Димитровградска община от

всякакъв вид сепаратизъм и
се заключи, че въпросът с своята привързаност към национализъм, 
границите е разрешен и за него държава България. участниците.показаха НС само С
няма разисквания, да се изпрати Освен единодушната осъда лозунгите, НО И С ГОТОВНОСТТа СИ 
ГърТиГ вПРкоетТоЛше °6°да? ' “°™ Да разчистят сметките с евен-
посочени всички посочени България, всички участници в туалите сепаратисти в средата 
пропуски, които дават повод на събранието изказаха своето си. В ТОЗИ СМИСЪЛ Спасков заяви: 
България за такива и подобни задоволство, че всички партии са . НаЙ-ОСТро Осъждаме екстрсм- 
изявления. Димитров предложи се отзовали и всички имат един- 
и провеждане на многопартийно н0 становище по въпрос, койт 
събрание, на което ще се приеме от интерес за гражданите и 
декларация за свеобразна народността като цяло, а не само 
забрана на присъствие на от интерес на отделна партия, 
какъвто и да е национализъм в Договорено е такива срещи да се национализъм. Поръчваме ИМ,, 
тази среда. провеждат и по други въпроси покопкото не искат па ЖИВСЯТ Счптн Димитров като независимо чс, може би (което е Ж^КОЛКОТО не искат да жинея
представител на Демократичния и разбираемо) от идеологическа нас в Република Сърбия, да 
съюз на б1 лгарите в Югославия глелна точка няма ла се има заминат там КЪДСТО считат ЧС ЩС 
изтъкна, че "ние сме тук където единно становище. намерят ПО-хубаво отечество. В
сме и друга родина не искаме да Накрая с оформена комисия Пр0тивсн случай, ИЗТЪКПа ТОЙ, 
търсим. Своите права н състав Драган Димитров, сами 1ЦС ИЗЛСЗИСМ ма край С
г.г1 шествяваме тук и онова, 3опам Димитров, Асен Иванов, ||ИС Щ1, 1
косто ни недостига съшо тук ще диРМИтар Порои, Никола ТЯХ И ИЯМа да ИМ ПОЗВОЛИМ да
търсим ла осъществим". Стоянов и Иидойко Петров, внасят смущения, Да създават

Полкоепяйки по начало из- която щс състави съобщение до СЪМ,|СЦИЯЯ И разпространяват 
на ос- обшсствсноста в Сърбия, с което ,|СИСТИцИ всред гражданите П 

идойко същата щс бъде запозната със - 
, СЮК - становищата, приети на оощимата.

съвместното заседание.

Представители на всички 
действащи на На митинга бе осъденпартии, 

територията 
Димитровградска община 
проведоха на 11 февруари тази 

дина съвместно заседание, 
вод са становищата на 

комитета по национални 
въпроси на Република България, 
които тези дни бяха 
публикувани в средствата за 

информация у нас, в 
които краищата, в които живее 
българската народност се 
провъзгласяват за "западни 
покрайнини на България”.

практическата си дейност 
Югославия последователно

В програмните си опре 
Демократическият съюз на б 
уважава значението на този фундаментален факт и искрено се 
надява, че в България реалната политика ще надделее ненужната и 
вредна политизация на миналото. Истори: 
животът е отминал далече от 1919 година. 1 
ни задължават да проявим добра воля и политическа мъдрост и да 
положим практически усилия, 
отношения между сръбския и българския нарох 
добросъседско сътрудничество между Сърбия и Бъ 
българското национално малцинство в Сърб 
шанс да изиграе ролята на мост на сръбско-Оългарск 
в духа на съвременните европейски и световни процеси.

деления ина ългарите в
Това

го;
По

ята не се връща назад, 
Тастояшето и бъдещето

за да изградим приятелски 
д и плодовито 
лгария. Така и 

ще получи истински 
ото сближение

масова
ното поведение на отделнито е
членове на някои опозиционни 
партии в нашата община, които 
се застъпват за сепаратизъм и

Кирил Георгиев 
председател на ГС на ДСБЮЕдинно е становището на 

представителите на Социалис
тическата партия на Сърбия, 
СПО, Демократическата партия, 
СЮК - движение за Югославия 

както 
на бор1 
бълга

отхвърлят всички обвинения, като неоснователни и без 
каквито и да е факти. Целта на статията с работата и 
дейността на тази партия пред обществеността, а преди 
всичко пред избирателите от Босилеградска община, да 
представи като аптиюгославска, аитисръбска и противна 

определенията на българската народност да живее в 
Сърбия и Югославия. И това не случайно. Крайната цел па 
всички тези обвинения, както бе подчертано в 
разискванията от повечето членове на ДСБЮ, е да се опет
ни тази партия, непосредствено пред предстоящите 
общински избори. Ог друга страна члсиопстс на СПС 
които участвуваха в разискванията, останаха при 
твърденията които бяха изнесени и на разискванията 
връзка с тази статия на Общинския отбор па СПС, чс нямат 
нищо общо с посочената статия и, че авторът е 
злоупотребил думите на председателя на ОО на СПС в 
Босилеград, Захари Сотиров, а както подчерта началникът 
па станцията на милицията в Босилеград Стаменко Пенев, 
останалите двама събеседници според тяхна свидспция са 
най-вероятно измислени лица.

В разискванията участвуваха и лица не като членове 
или симпатизьори па едната или друга партия, а като 
граждани на българската народност в Босилеградска 
община. Всички те подчертаха, че с въпросната статия се 
опозорява, не само дейността па ДСБЮ, но и цялото 
население, и че спорните проблеми между партиите не 
трябва да се разрешават по този начин, а чрез откровени 
разговори и диалози, при пълно уважаване па всяка 
личност. Само по този начин па практика могат ла 
заживеят демократичните процеси, па които всички се 
позовавам, докато на практика малко провеждаме.

Накрая да изнесем и дпе наши забележки, от които ед
ната може да бъде пример за подражание, а другата за 
осъда. Именно, и материалите и всички участвуващи в 
разискванията се служеха с майчин т.с. български език, 
което твърде редко се прави в Босилеградска община. 
Другата наша забележка е по отношение «на група лица, 
участвуващи и в разискванияг;) на заседанието, които 
просто казано1 не заслужаваха да бъдат тамлС вулгарните 
и некултурни постъпки и с необмислени дискусии1с 
повечето нарушаваха обстановката. От такива членове 
трябва да се дистанцират и ДСБЮ и останалите партии 
общината.

ДСБЮ, ии
ческатапредставителите 

организация, че 
народност в 
точно в Сърб 
предопределена да 
сътрудничество между двете 
страни, ПО НЕ И РАЗМЕННА 
МОНЕТА!

От името на СПС Димитър 
Гюров изтъкна, че въпреки 
официалните изявления, че 
Пългария няма териториални 
претенции, все пак споменатото 

допринася 
отношенията да се поддържат в

напрегнато положение и че не 
случайно България 
всички четири републ

реката 
Югославия, по
пя, по начало е 

бъде мост за на

носените становища 
таналите партии, В 
Петров, представител 
Движение за Югославия се 
застъпи за изтъкване па

на
В.Б.

А.Т.
ВЪВ

становище
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИА ОС В ДИМИТРОВГРАД ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО 

СЪРБИЯ

НА

призна 
ики заел- ОСЪДА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 

ПРЕТЕНЦИИ НА БЪЛГАРИЯ
НО.

- За нас въпросът с 
границите с разрешен оше 1919 
година и няма нужда за това да 
се разискв 
името на 
Иванов.

а, категорично от 
СПО заяви Асен финансови бариери” и "грижа за 

положението на българското малцинство в 
Югославия”, са изнесени бройни лъжи и 
измислици и изказани съвсем открити 
териториални претенции към частите на 

които наричат "западни

изявленията на Комитета за 
на Република 

в нашите
По повод

национални въпроси

ч л е но в етерна* *И з пъ гм !итс' ж и я** съвет 11 а 
Общинската скупщина в Димитровград иа 
заседание от 7 февруари разискваха по този 
въпрос и осъдиха изявленията на 
споменатия Комитет. От ззеедаиист)о е 
отправена телеграма до правителството 
Република Сърбия, в която се казва:

"Във връзка с информацията на ГАНЮ1 
от София, която на 6 и 7 февруари е помес
тена почти във всички средства за масова 
информация и телевизията, а във"РЗ’Дка 
със заседанието на Комитета за национлл- 

въпроси на България, в кои то под фир- 
"свободна зона за стопанско 

и свободен проток на хора 
на политически и

дощо отнася
становището на Демократичес
ката партия в случая то се 
съвпада със становището на 
СПО, и както изтъкна Драган 
Димитров, въпросът с границите 
е разрешен отдавна. Обаче, 
когато става дума до изпращане 
писмо до правителството, 
трябва да се каже, че е крайно 
време на България да не се дават 
поводи за такива изявления и 
"грижи" за българската народ
ност в Сърбия. А 
според Дими + ров, 
последния конкурс на мит
ницата никой от Димитровград 
не е приет, закрит е родилният 

болницата в града, народ
ността няма възможност да из- 

свой посланик и множество 
Други крачки направени от 
предишните правителства, 
които за тази среда са

с е

нашата страна, 
покрайнини”, Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина на заседанието си 
от 7 февруари тази година най-остро осъди 

- становища, които внасят смут сред 
населението. От името на гражданите на 
Димитровградска община Изпълнителният 
съвет търси от правителството на 
република Сърбия да завземе официално 
становище по този въпрос и иптервенира 
посредством официалните органи. Ведно с 

Правителството е осведомено, че и 
делегатите на Общинската скупщина на 
едно о‘г поредните си заседания щс 
разискват но този въпрос.

тези
на

такива поводи, 
са: в

това

А ОМ И ни
мата на 
сътрудничество 
както и "премахваме

М.Я.А.Т.
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БОСИЛЕГРАД: ВЪРШАТ СБ ПОДГОТОВКИ Ъ\ ДЕКЛАРИРАНИ ПА ИМУЩЕСТВОТО

СЪЩЕСТВУВА НЕИЗВЕСТНОСТ И - 

НЕОСВЕДОМЕНОСТ
ПРЕБРОЯВАНЕТО

НА
заплатите /п бруто 
стойност/. Данъчното 
задължение настава когато 
стане
решението за наследство, 
т.с. подаръка. 11ри този вид 
данък се прилага процент от 
2 до 4%. Декларирането се 
върши в срок от 15 дни от 
деня когато 
собственик става данъчен 
длъжник, 
наследникът е от първо 
колено не се заплаша данък.

Стойнев подчертава, че 
когато се 
недвижими
заплаща данък па оборот. 
Данъка заплаша опя който 
имуществото продава. Ос
нова за изчисляване па 
данъка представлява пазар
на та
имуществото. Прилага се 
процент от 3%. Такава 
промяна се декларира в срок 
от 15 дни.

И законите за данъците 
се предвиждат твърде 
високи наказания за онези 
да пъкоплатни, 
п а р у ш а в а т 
за ко попрел н и са ни ята. 
Наказанията възлизат от 10 
000 до 500 000 динара. 
Данъкоплатците мотат да 
бъдат наказани доколкото 
привеждат неточни данни 
за облекченията, доколкото 
не водят делови книги, ако 
финансовите работи не 

посредством 
Службата за заплащане па 
оборот и финансов контрол 
бившата служба за 
обществено счетоводство. 
Данъкоплатците могат да 
бъдат наказани с 30 000 до 
300 000 динара доколкото 
не декларират имуществото 
на време, т.с. до 28 фев
руари. Под въпрос е обаче 
дали такова наказание може 
да се приложи понеже в 
Босилеград до преди три 
дни нямаше формуляри за 
деклариране 
имуществото.

жилищата в които никой не 
живее ще заплашат данък. В 
този случай те няма да имат 
облекчение от 35 на сто.

Как се изчислява данъка 
върху жилищното право? - 
Основа за утвърждаване на 

вид
представлява полови па та от 
пазарната стойност па 
общественото жилище. 
Данъка се изчислява въз ос
нова средния месечен бруто 
приход на 
Рспубликата 
последния 
миналата година. И тук 
данъка се намалява с 35 до 
75 на сто /за всеки член па 
домакинството по 10 на сто/.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ 
ДЕКЛАРИРАТ ЗЕМЯТА

В Босилеградска община 
от целокупно число 
домакинства /3899/ над 
половината са селскос
топански /2771/. И а тях 
Стойнев поръчва следното: 
трябва да декларират 
къщите и останалите обек
ти, които не служат за 
селскостопанска дейност. 
Земята не декларират 
понеже за нея съществуват 
официални документи и 
данъка се изчислява върху 
кадастралния приход. Очак
ваме някакви изменения и 
за къщите, понеже не все 
едно е къща в града и в 
селата на височина от 1500 
метъра надморска височина. 
Без оглед дали такива 
изменения ще последват 
всички граждани до 
определения срок трябва да 
декларират имуществото.

Заплаща се данък и за 
наследство и подаръци. Ос
нова за утвърждаване на 
този данък е пазарната 
стойност на наследеното 
или подарено имущество. 
Трябва да се подчертае, че 

данък
имущество, чиято стойност 
е по-висока от ед
ногодишната стойност на

НАСЕЛЕНИЕТО 

НЕ Е ПРОСТА 

СТАТИСТИКА

В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ПРИХОДИ В НОСИЛ ИГРАЛ 
ПОДЧШПАВАТ, ЧН ТУК ■ ГАМИ ИМА И НЕИЗВЕСТНОСТ, 
КОГАТО СИ КАСАЙ ЗА ЗАКОНОНРЕДНИСАНИЯТА ЗА 
ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ 
ТОВА И ОИАЧН ПО-ЛЕСНО ОТКОЛКОТО ГРАЖДАНИТЕ 
ПРАВИЛНО ДА СИ ОСВЕДОМЯТ ЗА ПРАВАТА И 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ. ГАЗИ НЕОСВЕДОМЕНОСТ МОЖЕ 
ДА БЪДИ ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПА 
ЗАКОШГГЕ

пра носилпо

данъктози
новият

ДоколкотоЧислото на данъкопла- пата цена на недвижимите 
тците в Босилеградска имоти. Основната цена на 
община от началото на тази тези имоти утвърждава 
година значително се • данъчният орган, доколкото 
увеличи. Досега по за тези имоти не се водят 
различни основи в делови книги, 
общината имаше към пет 
хиляди данъкоплатци. От 
началото на тази годиНа, 
когато влезнаха в сила недвижимото имуществото, 
приетите от Народната която то има на 31 декември 

Сърбия седем

оя на вестник "Братство” под 
и статии във връ-зка с 
гославия, по-конкретно

%В последните няи
различни заглавия бяха публикуваш 
намаляването на броя на българите в Ю
в Сърбия. Във връзка с този проблем искам да кажа мнението 
си, подкрепено с по- задълбочен анализ на някои фактори, 
които значително са допринесли за намаляване броя на 
българите предимно от Димитровградски край.

В статията на Богдан Николов под заглавие "Барометър иа 
българо- югославските отношения" /в-к "Братство”, брой 1528 
от 17 януари 1992 г./ са приведени дани, които се отнасят и за 
Югославия и за Сърбия и въз основа на тях се правят изводи 
за броя на българите. Така например Б.Николов прави 
заключение, че ороят на българите през последното 
десетилетие/1981-1991/ в Сърбия е намален с 30 000 колкото за 
20 години в бивша Югославия, а това не е точно. Именно, 
според приложената в статията табелка, броят на българите в 
Югославия според преброяването от 1981 година е 36 189, 
спорел преброяването от 1991 година само в Сърбия са се дек
ларирали 25 214 българи. Това означава, че намалението е 10 
971, а не 30 000.

колко

заетите н 
през 

месец иа прода пат 
имоти се

За изчисляване се пзима 
онази стойност на

скупщина на 
закони за данъците, чис
лото на данъкоплатците 
почти двойно се увеличава. 
Но, както се и очакваше, 
промените в данчната 
политика не само че

година. 
Процентът на утвърждаване 
на данъка е прогресивен, 
освен при земята където гой 
е пропорционален и 
възлиза 3 на сто. 
Прогресивният ръст на 
данъка е от 0,20 /за данъчна 
основа до 3 600 000/ до 1,60 
на сто. Това значи, че ако 
пазарната цена 
имуществото, да речем на 
една жилищна сграда, 
възлиза 3 милиона динара, 
тогава годишният данък ще 
възлезне 6 хиляди динара. 
Ако в този жилищен обект 
се квартнрува, т.е. живее 
данъка се намалява с 35 до 
75 на сто. Намалението, 
казва Стойнев, зависи от 
числото на членовете на 
домакинството, които в 
него живеят.

стойностминалата на

а

създадоха недоволствис при 
известно 
данъкоплатци, но и 
недоверие. Последното идва 
и ог недостатъчнота ос
ведоменост. Това бе повод 
да се отнесем към Тайко 
Стойнев, директор на 
Управлението за приходи в 
Босилеград.

число преброяването на населението 
в Сърбия е имало 53 800 българи, 

оред преброяването от 1991 година броят 
ален с 28 586 лица Б.Николов също така

Ако се вземат данните от 
през 1971 година, когато 

излиза, че сп 
лгарите е нам

които
тога на 

бъ;
на

на
констатира, че "причините за това са от чисто политическо ес- 
тстство, когато тези българи се писаха за югославяни”, без да 

аргумент. За проблем, какъвто е 
селението трябва да се имат предвид 
тоятелства, защото това не е проста

оне елин валиденпосочи п< 
преброяването на нас 
много фактори и обс 
статистика.

Според закона, казва 
Стойнев, заплаща се, данък 
върху имущество от 
недвижими имоти: - земя, 

- жилищни и делови обекти, 
жилища, гаражи, други 
сгради и обекти за отдих и 
почивка. Данък се заплаща 
и на жилищното право. От 
особено значение е да се 
подчертае, че тези 
данъкоплатци са длъжни да 
декларират имуществото си 
до 28 февруари в службата 
за обществени приходи на 
територията на която се 
намира имущество.

Как се определя данъка? 
- Стойнев казва: - Той се 
изчислява въз основа пазар-

За разглеждане на посочения въпрос ще трябва да 
анализираме данните от всички преброявания на населението 
след Втората световна война, с които разполагаме. А броят на 
българите в Югославия според тези преброявания сг.

1948 година - 61 140 българи 
1953 година - 62 708 българи 
1961 година - 62 624 българи 
1971 година - 58 627 българи 
1981 година - 36 185 българи 
1991 година - 25 214 българи
По същото време броят на жителите в Димитровградска 

община се е движил така:
1948 година - 23 063 жители 
1953 " - 22 082 ~
1961 " - 18 418 ”
1971 " - 16 377 ”

ПОДЯТ

Босилеградска 
община, според последното 
преброяване има 4983 
жилища, 
домакинства. Това ще рече, 
че не във всички жилищни 
обекти живеят хора. Голямо 
число хора тук имат къщи а 
са се изселили вев 
вътрешността. - Според 
Закона за заплащане на

В

3899а

подлеж ина наданък върху имущество, 
Стойнев, 1981 ” - 15 158, от това 9979 българииказва 

собствениците В.Б.на 1991 - 13 488, от това 7062 българи.
В случая е интересно да се посочат и данните за броя на 

българите, живущи на територията на Югославия вън от 
територията на Сърбия според последните три преброявания:

1981 г.
36 185

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД
1971 г. 
58 627

1991 г. 
25 214 

180 няма данниФОНДЪТ - ДО КРАЯ НА МАРТ Югославия
Босна и Херцеговина
Черна Гора
Хърватско
Македония
Словения
Сърбия
от това;
Централна Сърбия 
Войводина 
Косово и Метохия

284
394 24Изпълнителния съвет на пенсиране 55 милиона динара. 

Общинската скупщина в Изкомпенсирани са 7 милиона 
Димитровград на заседание, динара или 13,7 на сто, от което 
проведено на 7 февруари, най-много за конфекция 
разисква за отчета на-Службата "Свобода”, 
по обществено счетоводство, за 
текущите финансови и 
стопански процеси, както и за 
резултатите от първата таз
годишна компенсация между 
предприятията. Както бе 
изтъкнато в тази компенсация са 
участвували 10 предприятия от 
общината, а приявени са за ком-

предприятие, договорено е 
Фондът да продължи с работа до 
31 март тази година. Дотогава 
определени активности трябва и 
знапред да се провеждат. 
Заключено е дотогава Фондът да 
не зпочва нови инвестиции и 
задължения, особено не въз ос
нова на явните приходи. До 31 
март трябва да се направи нов 
ликвидационен баланс и пред
ложение за нов начин на финан
сиране и организиране на 
дейностите на Фонда. Приет е 

• •• 
Разисквайки 

стопанските и финансови 
процеси посочено с увеличаване 
на разликата между личните 
доходи в общината и тези в 
републиката. Докато преди 
година или две личните доходи ' 
в общината изоставаха 
33 иа сто, днес този процент е 
почти двойно по-голям - 61,7 на 
сто. В общината средният личен 
доход през миналата година е 
бил 4527 динара, а в републиката 
7346 динара.

дълг от 30 714 000 динара, който 
трябва да бъде разрешен през 
тази година. Тъй като според 
новите законни разпоредби от 
Нова година фондовете са 
премахнати, то делегатите на 
скупщината на първото 
заседание трябваше да вземат 
решение за ликвидация на 
Фонда. Понеже все още не е 
договорено дали дейностите на 
фонда ще минат през бюджета 
или ще бъде създадено явно

676 441
3 334 1 980

139 105
53 800 33 455 25 214

Все пак най-много 
разисквания членовете на 
Изпълнителния съвет отделиха 
за отчета на Фонда за пътища и 
комунална дейност, по- точно 
върху баланса на Фонда. Както 
бе изтъкнато миналата делова 
година Фондът е завършил с

.* 49 791 
3 745

30 769 
2 525

25 214

264 161

От горната табелка се вижда, че българи жи 
територия на Югославия - от Марибор и Любл 
и Гевгелия. Засега обаче не располагаме с данни за национал
ната структура на населението в Югославия за 1991 година, за 
да можем обективно да кажем къде и поради кои причини е

на бйългарите- Очевидно е обаче, че значителен 
ЯтГ 0т 6ългарската народност през последните 10- 
„ променили националната си принадлежност и са
други народ™“ КаТ0 югославяни' съР6и ИПИ числящи се към

мнпгЛ.ОшГ предположи, че това става, първо, поради 
потайник™ СМесени бра|!ове на млади хора и техните 
тоябжп пя 'Д 2.Р порали определени лични интереси. При това 
бпойЙДй,'ДД предвид фактът, че почти половин от общия 
гоажлзни пя Жнвеят вън от маточните общини. От 25 214 
спДДДД С рбиЯ| *оито в преброяването от 1991 година са 
Общини Ря п^Д Я2У 6ългари. 9«2 живеят вън от маточните53 1абП7Р80 ЩГ“ °Т 36 183 ВЪН °Т в
Шс^Д?„аНализирамс Явните за броя на българ! 
в периода^“ 1948 п*о "197!° живеят в Димитровградска община 
бълДпите 78 до 1971 година, ще забележим, че броят на 
броятРна б! е почти на същото равнище, докато
година тпт,.Га,р,,Ите в Димитровградско намалява от година на 
народност к, м .^ри за голямата миграция на българската 
данните от |ГДт1РеШносгга иа Югославия, а това показват и 
краища из г-кпйи° се вижда, че българи живеят във всички 
главно е от икон^мичКкТ™8”*' Миграцията на населението
катоКквалшЬипмпом1а И 11ай~младата ча°т от населението, която 
далечени пРп2 ,а ра6отна Ръка е могла да мигрира на по- 
условията за жикпт и сравнитсЛ1,о бързо да се адаптира към 
случаи се касае”™1™РабоТа в Новата сРСДа. В най- голям брой 
които в лйммтп1КаДри с П0ЛУписше и виеше образование, за 
които в Ди^родград въпреки ускореното развитие, не е

веят на цялата 
яна до Битола

БОСИЛЕГРАД: СПОРЕД РЕШЕНИЕТО ИА "УСЛУГА” И ИС ИА ОС върху

НОВИ ЦЕНИ НА КОМУНАЛНИТЕ 
УСЛУГИ

Мо

От неотдавна и населението в Босилеград и 
Райчиловци, комуналните услуги заплаща по по- 
високи цени. Именно и цената на водата и цената на 
поддържането на хигиената, както и канализацията 
са увеличени с 80 на сто. Безспорно, увеличението не 
е малко. Още повече ако се има предвид, че 
материалната основа на гражданите спада. Повечето 
едва свързват краищата. От друга страна в Явното 
предприятие за комунални услуги "Услуга” пък 
подчертават, че и тези цени, въпреки че по 
отношение на досегашните са увеличени с 80 на сто, 
все още не са реални, не задоволяват всички 
критерии и поради това ще бъдат само за определен 
срок, т.е., че след известно време трябва да очакваме 
нови, по-високи цени.

Спо 
даде и

Домакинствата за канализацията ще заплащат 
кубически метър по 2,20 динара и 40 на сто 
комунална такса или общо 3,08 динара, а останалите 
по 3,70 динара, и заедно с 60 на сто комунален 
приход 5,92 динара. Цената за изхвърляне и откар- 
ване на боклука до депонията е месечна и възлиза 
80 динара, както за домакинства така 
предприятията.

Тук трябва да добавим, че според новите цепи 
на комуналните услуги, чистенето и поддържането 
на обществените площи, съответните предприятия и 
ведомства ще заплащат по 2,90 динара за един 
квадратен метър и 1,90 динара за изкарване на бок
лука до депонията.

с ОКОЛО

ите в
и за

• ••
плам за такафинансов 

наречените явни функции, как- 
вито
хигиената и улиците. До края ма 
март трябва да се намерят 
начини как да се премахне 
дългът. Тъй като все още не е из
вестно по кой начин ще бъде ор
ганизирана активноста на фонда 
прието е становище за проекто 1 
програмата да не се разисква.

са поддържане ма
естетство и от нея е била захванатаДиректорът на комуналното предприятие "Ус

луга” Иван Тончев подчерта, чс увеличението от 80 
на сто е значително и сигурно ще обремени 
семейния бюджет обаче ако сс има в предвид, че 
досегашните цени не са мепяни от средата на 
миналата година, а всички други компоненти 
които участвуват при определянето на тези цени и 
по- няколко пъти са увеличавани едно такова 
увеличение можало е да се очаква.

ред сегашния ценоразпис, съгласие за който 
Изпълнителния съвет на Общинската 

скупщина в Босилеград, домакинствата за един 
кубически метър изразходвана вода ще заплащат 
6,10 динара к 40 иа сто комунален приход или общо 
за всеки изразходван кубически метър понастоящем 
ще се заплаща по 8,54 динара. Предприятията и 
ведомствата за всеки изразходван кубически метър 
вода ще заплащат по 8,20 динара и 60 на сто 
комунална такса, или общо 13,12 динара.

могло да се

/Продължава/ 
Димитър МАНОВм.я. А.Т.

СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО • 14 ФЕВРУАРИ 1*>!



НЕДОСТАТЪЧНО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ЗА НАШИТЕ КРАИЩА
В ЧАСТНАТА АПТЕКА "АНДОМЕД” В БОСИЛЕГРАД

ВЪГЛИЩА В ДРАГОВИТА ЛЕКАРСТВА И ОТ 

НАТУРАЛЕН ПРОИЗХОД
Вероятно малко хора знаят, че в 

село Драговита в Димитровградска 
обшина са копаени въглища. Един 
опит да се открие каменовъглена 
мина в това село беше направен през 
1942-1943 година. По това време от 
Перник пристигнаха геолози, които 
интензивно изследваха терените на 
драговита. Устоновено е, че _ 
каменовоглена "жица” се протяга от 
Перник през Брезник до Драговита. 
Чичо ми Верча тогава беше 
тен да копае въглища в Драговита 
Местата, на които се копаеха въглища 
се наричат Средньи кладенъц и 
Калуджарска ливада. Тук съществува 
и буен извор на студена вода, по 
който е и наречено мястото. На около 
200 метра под този кладенец, край 
самия поток, беше изкопана яма. На 
дълбочина от 15 метра бяха открити 
каменовъглени залежи. По това време 
мястото не беше подходящо за други 
видове транспорт и затова въглищата 
се прекарваха с воловски кола.

Всичко това ми е известно, понеже 
много пъти носих обед на чичо 
Верча и от любопитство надниквах

ямата. Спомням си, че един път в 
каменовеглената стена забелязах 
вкаменена рибка. Тази рибка и днес 
ми напомня за опита да се открие 
каменовъглена мина в родното ми 
село. Вече три месеца в Босилеград, 

обществената аптека, 
частната аптека "Андом 
теката е 
мами 
часа.

покрай 
ю работи и 
твеник на ап- 

ов. Аптеката се 
оти от 7 до 19

рецепти, пациентите ги заплащат по фактичес
ката им цена, а тя е доста висока, поради което 
отделни пациенти не са в състояние да ги 
купят. Отделно, 
за лечение на б' 
този лек е дефицитен, все пак може да се 
намери, обаче поради високата му цена едва ли! 
някой може да го купи. Още повече, че: 
лекуването е доста дълго, а пациентът трябва 
ежедневно да го ползува. При
здравна защита, въпреки че тази _____
закона по здравеопазване е в групата на 
ти, които са освободени от заплащане, не иска

успешн 
I”. СобслКогато днес си спомня за това 

събитие и когато пред себе си имам 
топографската карта на Драговита, 
стигам до извода, че каменовъглените 
залежи се намират на около 800 метра 
надморска височина. Преди 50 
години експлоатацията на въглища в 
това село беше прекратена най- 
вероятно поради военната обстановка 
и поради липсата на пътища за 

- транспорт на въглищата. Някои 
драговитчани обаче и по-късно 
копаеха въглища и ги караха в къщи 
за отопление.

ед
доктор Драган Андоно 

ра на улица ”7 юли" и раб 
В аптеката, покрай лекарства, пациентите 

тук могат да намерят чай, мед и други пчелни 
произведения, както и различни видове коз- 

ически препарати. Покрай

когато става д 
олестта епиле

1ума за лекарства 
псия. Въпреки чеедна

премес- мет
собственикът на аптеката д-р Драга 
който е специалист по вътрешни бо 
съвети по отношение на отделни болести.

това 
н Андонов, това фондът за 

» болест според 
болес-

лести, дава

Те:зи дни, когато вследствие на времето, 
потребата от различни лекарства е по-голяма, 
а по 
фаб|
суровини за производство на отделни 
лекарства, поради което някои лекарства все 
по-малко се намират в продажба, посетихме ап- 

'Андомед” и със собственика й Драган 
как е заредена аптеката 

леми се ср> 
зпечаването на отделни лекарств 
- Безспорно е, че отделни лекарства твърде 

. Преди всичко тези, които 
се произвеждат в Словения или Хърватско. 
Обаче с различни връзки 
тях успявам редовно да ги 
сега в аптеката ми имам почти всички най-нс 
ходими лекарства и от групата на ан
тибиотиците, и от групата 
даже могат да се намерят и някои лекарства от 
чужбина, а вярвам, че и занапред в това 
отношение няма да имам проблеми. Всички 
лекарства и други видове медицински 
материали, на вследрогериите заплащам с 

ови пари, поради това до 
1бсн проблем. Пробл

на частните аптеки 
Мисля, че този пр 
разрешен, така че и 
се третират както и 
че става дума за здравето на хората, а когато 
става 
дискрим
върху пациентите - подчерта доктор Андонов.

Собственикът на аптеката "Андомед” в 
Босилеград подчерта, че в неговата аптека има 
и лекарства от натурален произход, които Ан
донов сам приготовява от различни лечебни 
билки от босилеградското краище и чайове, 
които намират прил 
заболяванията на бъбг

да
об

компенсира цената, 
ябва да бъделем тр 

частните аптеки еднакво да 
обществените. Още повече,

ради изпокъсаните ст 
риките мъка мъчат с

опс
об

ански процеси, 
езпечаване на

дума за този въпрос всяка 
инация неблагоприятно се отразяватеката ’

Андонов разговарях 
му и с кои пр 
обс

Тази статия пиша с цел да избавя 
от забрава този факт и да оставя 
аманет на подрастващите поколения 
да направят още един опит за 
откриване на тази мина.

хме
об.] еща при 

а?

трудно се намират

Велибор РАЙКОВ, 
Белград

ожение в лечението наи приятели засега и 
обезпечавам. Така

МИ реците, както и лекарства 
от меда и медните изделия: прополис, меден 
пращец и пр., които в някои случаи са и по- 

ешни от останалите лекарства, а далеч са 
ждаят от 
аптеката

I че 
об-в

усп
по-евтини. Затова всички, които се ну 
този вид лекарства нека се отбият в 
на Андонов или пък ако се нуждаят от няк 
съвет, а са от вътрешността могат да се обадят 
по телефон на 77-268.

БОСИЛЕГРАД на антипиретиците.

ой

ЦЕНИТЕ СА НАМАЛЕНИ, НО 

НЕ КОЛКОТО ТРЯБВА
м.я.съ

ба
м ималгот сега не

ем е о че, чеосо
лекарствата при мен, въпреки че се издават на

Икономическите предприетите мерки. Тези не се връщат!. Бесзспорно 
мерки на правителството дни обиколихме няколко много над определената 
на Сърбия по отношение магазина и установихме, цена от правителството на 
на цените на определени че олиото в магазинате на Републиката. Захар имаше 

първа необ- общественото предпри- само в един магазин и 
ходимост в Босилеградска ятие ”Босилеград”, в това в частна собственост, 
обшина се зачитат и не частните магазини в 
Когато казваме това, имаме момента нямаше,

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ДА СЕ ЗАСИЛИ ДЕЙНОСТТА 

НА МЕСТНИТЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ НА СПС

СТОКИ ОТ

цената му беше 100 
се динара, а хлябът, произ-' 

предвид намалението им, продава по 158 динара /в веден от брашно тип 500, 
но то не е в рамките на стъклени бутилки които векна от 750 грама по 30

динара. И цената на 
брашното не е в унисон с 
мероприятията на Прави
телството, а млякото, 

Босилеградска

която досега винаги е била работата на ДСБЮ, но 
оаза за мир и раз- въобще на населението в 
бирателство, без каквито и общината, 
да е м еж ду национални Когато пък става дума за
стълкновения. И по-нататъшната активност
населението в на Социалистическата
Босилеградска община е партия на Сърбия, която в 
трогнато и споделя съдбата Босилеградска община 
на сръбското население в наброява над 900 души, ор- 
краищата, които са зах- ганизирани в 32 местни ор- 
ванати с неразумната война, ■ ганизации, бе изтъкнато, че с 
и егзодуса на сръбския досегашното действуване не 
народ в Хърватско. Покрай трябва да бъдем доволни, 
това и все по-изпъкващия 
проблем в областта на 
стопанството, спадане на

Два въпроса доминираха 
па проведеното 
миналата 
разширено заседание на 
Общинския отбор на 
Социалистическата партия 
па Сърбия в Босилеград: ак- 
туа 
обс!
Социалистическата партия 
па Сърбия в разрешаването 
па съществуващите въпроси 
и формиране на Съюз на 
младите социалисти. На 
заседанието, 
членовете па ОО па СПС в 
Босилеград, присъствуваха 
и председателите на някои 
местни организации и 
Милутин Богданович, 
народен представител за 
Босилеградска и Сур- 
дулишка община 
Скупщината па Република 
Сърбия.

Разисквайки за актуалио- 
политическата обстановка и 
активностите па Социалис
тическата партия, с отделен 
акцент върху обстановката в 
Б о с нл е гр а д ска об щ и и а, 
председателят на ОО на 
СПС в Босилеград, Захари 
Сотиров във встъпителното 
изложение между другото 
под чер та, 
об шо ю г ос л а в с к а т а 
политическа кризисна 
обстановка се чувствува и в 
Бос ил егр а д с ка обшина,

през 
седмицакоето в 

обшина се продава в 
малки количества по 70
динара за литър.

Любен Богословов, ин
спектор по пазара, казва, 
че само цената на хляба е 
в съгласие с мерките на 
правителството 
Сърбия, останалите не са 
и не могат да бъдат 
поради това че тези стоки 

набавени 
мерките да встъпат в сила

лно-пол и тичсската
ановка и активността на

на

Още повече ако се има в
покрай предвид, че повечето от 

местните организации са 
твърде пасивни във всички

предиса материалната основа на 
трудещите се, размахът на обществено-политически 
инфлацията, нерешените 
социални и редица други битови проблеми. Затова бс 
проблеми, неблагоприятно 
се отразяват върху сигур
ността на населението. В

и това по много по- висо
ки цени. Така например 
олиото общественото 
предприятие 
град" е набавило по 135 
динара и по всички 
критерии сега тази цена 
не може да бъде по-малка 
от 158 динара. Когато пък 
става дума за цената на 
брашното, мерките пред
виждат производител
ната, а не и продажната 

От казаното по 
личи,

стопански и комунално-

взето решение да се 
ангажират всички субекти, 
преди Всичко членовете па 

последно време отделно Общинския отбор и да се ак- 
*неспокойствие

ДИМИТРОВГРАД
"Босиле-

в

ХЛЯБЪТ ВСЕ ОЩЕ Е 
ПО-ЕВТИН

всред тивизира работата на 
местните организации. Още 
повече, че през настъпавщпя 
период се откриват редица 

статия в ”Експрес Политика проблеми за разрешаване, и
под заглавие "Призовават че ВСяка пасивност па СПС 
мракобесието на фашизма”, другите партии ползуват за 
Както изтъкна Сотиров и ос- ТЯХно действуване.

Спископ, Рашко Кирилов, °°"°в3„рУЦУотата на 
Владимир Михайлов и " в обшннатМилутин Богданович, кладите в оощината.
посочената статия слага 
черно петно не само върху

I!населението 
Босилеградска община 
предизвика и публикуваната

както и всички останали в
републиката ежедневно слушат за връ,"апс пени I е на 
хляба. Парадоксално е, но е факт, че в Дими рош| ад 
хлябът вече два пъти поскъпна, а димизровгрлдчапи все 
още ядат по-евтин хляб от други.

Именно, един хляб от 800 грама от брашно' тип1 500I сс 
продава по 30 динара, докатс, максимала 1а пеня' '> 
републиката е 32 динара. Хлябът от брашно тип »50 
популярният черен хляб ее продава по 28 данара-Макар ш 
е по-евтип, а хората казват и по-вкусен иI по- апр. . ‘
този хляб всс по-рядко може да се намери в мл1<иишис ьа
общественото предприятие "Пекара”. Как™

Бобан Велев, този вид хляо не сс 
не съществува 

този тип

цена. 
всичко 
предприетите мерки на 
правителството на 
Сърбия, потребителите в 
Босилеградска община 
засега имат малка полза.

М.Я.

че от

че

М.Я.

на хлебопекарницата 
произвежда, защо го сред гражданите 
достатъчен интерес за него, а и разликата между 
хляб и белия е незначителна и гражданите предно «и 
белия. числото па заболелите свине значително е намалено. 

Открити са само 3 заболели свине и това в селата, 
къдсто и досега имаше случаи на заболели свине.

Превантивните мерки, с които Босилеградска 
община сс ставя под карантии и по-нататък остват в 
сила. Продължава и инжектирането на свинете в 
онези планински махали, където поради една или 
друга причина това досега не е направено. В сила е и 
наредбата свинете да се държат в оборите или 
дворовете, а кучетата вързани. Обаче тези мерки не се 
спазват докрай. Отделно топа н 
собствениците на кучетата, макар че те са най* 
големите преносители на болестта.

БОСИЛЕГРАД
Освен хляба, в Димитровград значително 110ск1.|1шха и 

останалите произведения ог бяло брашно. Си ) У . 
ш. компетентните поскъплеписто е значи елно поради 
факта, чс тези артикули не са поскъпвали п 
месеца.

БОЛЕСТТА Е ОСУЕТЕНА
Свинската чума, която съвместно с още няколко 

О011Шни в южната част на Сърбия _
настоящата година захвана и Босилеградска община 
п от която тук умряха над 80 свине, според думите на 
отговорните, ньн Ветеринарната станция, в 
Босилеградска община най-после е осуетена.

Иван Стоилков, ветеринарен лекар и член па 
комисията за преценка надпетите оттази заразителна 
болдот, ни уведомихме през последните десетина дни

хлебопекарници хлябът в тях от началото наЩо се отнася до частните -г ........ ,
засега е най-евтин и се продава по 25 оТ'6р!11!,;,010!

може да о^зпечава ммо 50 на сто от необходим из е 
количества, а пешо подобно оповестява) и ооаналше
снабдители.

г казват

М.Я.

А/Г.
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]ОТ ЖИВОТА НА БОСИЛВГРАДСКИТВ СЕЛЯНИ ПОДЧЕРТАНО
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ

/

с ТРУД СЕ ПОСТИГАвсичко не виждат достатъчно 
Въпреки че четивата са 
повече, някои по нещо и 
близки,

би още повече е - в другите 
нейни елементи: в дидак- 
тическата 
осъществена чрез Въпроси 
:ш разговор и Езикови поуки. 
От поместените четива във 
Въпросите за разговор 
вниманието на ученика се 
насочва 
участие, размисляне и 
сзмозаключения или лична 
работа и съставяне на 
съответни съчинения. И в 
Езиковите поуки на ясен и 
интересен начин ученикът 
може да усвоява определени 
правописни правила и да 
овладява граматически 
понятия /напр. смекчаване 
на съгласните пред Ь. 
гласовата стойност И и лр./. 
Всичко това е направено на 
увлекателен начин и с 
такива примери, че 
учениците леко могат да 
разберат и запомнят.

Втората христоматия 
/така стои под заглавието й 
"Вълшебното изворче”/ се 
отличава с по-широки 
литературни хоризонти: 
тук са по-малко народните 
приказки и песни, а много 
повече стихотворения и 
разкази от български 
класици и съвременни 
поети и писатели, 
съвременни югославски 
писатели и световни 
класици като В.Иго, 
Ч.Дикенс, Дж.Родари и др. 
Макар и символично чрез 
М. Младенов и Ст.Нйколов е 
застъпена и литературата,

Неотдавна в издание на 
Завода за учебници и 
учебни помагала в Белград 
излязоха два учебника за ос- 
ловните училища на 
бългаоската народност в 
Република Сърбия 
ЧИТАНКА за втори клас - 
съавтори Рангел ТОШЕВ и 
Марин МЛАДЕНОВ и 
ХРИСТОМАТИЯ 
клас - 
Ст.ИЛЧЕВ 
МЛАДЕНОВ. Всъщност 
касае
преработено издание на 
тези два учебника, чийто 
автори бяха двамата вече 
покойни просветни дейци - 
Р.Тошев и Д.Илчсв.

апаратура,
в илюстрациите 

няма повтаряне - всяка е 
самостоятелна и слята в 
цялост с текста. Няма да 
бъде прекадено, ако кажем, 
че много от илюстрациите 
на Новица Младенов ще 
гьделичкат учениците час 
по-скоро да прочетат 
четивото и в него да 
намерят картината, която 
наблюдават.

Мелът използували за храна и лечение, а 
восъкът също за лекуване и свещи. Днес 
старите кошери "връшкари" са рядкост. 
Пчеларите използуват новите модели па 
кошерите и наП-голсмитс снтузиасти имат 
добри приходи от пчеларството.

Приложените фотограф 
живота на нашите селяни.

Природните условия и оамият живот 
налагат на човека постоянно да се бори с 
природата и да създава. Този творчески дух не 
липсвал и на нашите предни, селяните 
Г.осилеградския край. С идването на хората от 
близки и далечни краища те донасяли и своя 
вековен жизнен опит. След заселването по тези 

четва новите жители почнали да се 
ат със земеделие, животновъдство, 

ителство. Те не само изсичали горит

от
към активно

ии гопорят за за пети 
съавтори Димо 

и Марин
простра»
занимав:

ПОстг
за трето,сс

В другата христоматия, 
тази за пети клас, четивата 

илюстрирани. 
Ефектът на художествено 
обогатяване в нея е постиг
нат чрез поместените 
художествени картини от 
видни художници, между 
които се намират имената 
на големи майстори в 
изобразителното изкуство, 
каквито 
Ив.Табакович, Ил.Бешков, 
М.Якобф, Ал.Поплилов, 
П.Пикасо, И.Муезинович, 
Ал.Жендов, И 
ЛИванович, Б.Ангелушев и

не са

Намерил сс пред два 
непреодолими 

поради
почти 
проблема: 
ограничени средства и 
ниски тиражи Заводът не е 
можал да ангажира автори, 
които биха съставили нови 
христоматйи за въпросните 
класове 
изискванията на новата 
програма по български език 

нашите

са напр.

според

в.Нешев
основни 

училища, пито пък ав
торите да преработят 
съществущите, както се 
прави в такива случаи. 
Затова пристъпил към 
единствено възможното 
решение - да ангажира друг 
автор, който да поправи 
двете читанки в духа на 
новата програма, така че 

чителите и учениците от 
ългарската народност за 

по-кратко време да получат 
нужните читанки /хрис
томатии/. С тази сложна и 
отговорна задача се заел 
Марин МЛАДЕНОВ, като я 
реализирал по възможно 
най-сполучлив начин. В 
ролята 
М.Младенов е направил 
много повече от оправяне 

читанки. 
Ръководен от творчески 
подход, той виел такива 
четива и пристъпил към 
такава 
педагогическа обработка на 
тях, че направил нови хрис
томатии с подчертано 
осъвременяване. 
Отхвърляйки отърканите 
шаблони, които водят само 
към предъвкани теркове, на 
които
отекчителни учебници, от 
които
учениците и самите учебни 
предмети, Младенов е 
направил всичко необ
ходимо, за да се получат ин
тересни и привлекателни 
читанки, които предизвик
ват ученика да навлиза в 
техните тайни 
лекателнитс 
/приказки, 
стихотворения/. При това, 
разбира се, той е бил 
ограничаван, както от вече 
направения избор от 
четива, така и от пос
тавеното 
преработване 
съществуващите читанки, а 
не съставяне на съвсем 
нови.

в
др.

И най-сетне, за разлика 
от много досега излезли от 
печат наши учебници, тези 
две читанки се отличават с 

български 
литературен език. Тази 
ценна характеристика е 
резултат на специалис- 
тическия труд на Татяна 
ДУНКОВА. Но за съжаление 
и този път, най-вероятно по

чистия

I

съавторна
•■‘л^ЛЕ-се.== •

на двете

методическо-

резултат са

омръзват па

- в ув- 
четива 

разкази,

условие
на

българската народност*1 На 
В нея

Според възрастта на 
учениците и в духа на 
програмата по български 
език, читанката за втори 
клас на основните училища 
озаглавена "Златна дума” 
съдържа повече народни 
приказки и песни, разкази и 
стихотворения от детски 
предимно български 
писатели и поети. 
Застъпени са и неколцина 
детски поети и писатели от 
югославските литератури 
/Душан Радович, Бранко 
Чопич, Гвидо Тарталя 
Глигор Поповски/, както и 
отделни световни класици 
9^9 съответни 
/Л.Толстой и др./.

Обаче стойността на 
тази читанка не с 
подбраните четива,

на печатницата, 
няколкосъществу ват

дидактическата печатни грешки, но този 
част е ограничена главно на път са съвсем малко. 
Разговори върху текста, Накратко казано
на гТТуми П°йМ“Р°а?к и ™'аг0ларсние на творческия 
бележки за ТРУД, знания и способности
писатели и поети Д ЛНИ 1,а Марин Младенов, който с 

направил повече от едно 
полхпл« ™КЬВ творчески обикновено поправяне, подход и умение направена ,
текстуалната част на едната заРади приспособяване към 
и другата христоматия ако ' новата програма, и на 
липсваха илюстрациите ^ начинанието на Завода за
художествените картини Учебници и учебни
все пак щяха да останат бел помагала, училищата на 
ДУща. Илюстраците българската народност в 
направени от Новина Сърбия получават
МЛАДЕНОВ в читанката за издържани съвременни 
втори клас, п вдъхват душ* читанки по български език 
благодарение на тях за втори № пети клас. Тс « 
четивата, като чс ли бесел ”И1ЧО не отстъпват на 
ват с учениците, допълват съответните читанки за 
им онова, което те самите сърбохърватски език.

М.ПРИСОЙСКИ

четива

е само в 
а може
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1 1НАРОДНА МЕДИЦИНА5 Както е известно, съгласно промените в средното образование, 
т началото на годината то се финансира от два източника: 

пКшмил^ ^ на РепУбликански "ясли”, а материалните разходи на 
„ ™|ски- Какв0 това значи, ще посочим думите на директора на 
прплп '0Д1<оо^Та гимназия Милутин Ценков който изтъква, че за 
уГ«и1а1о!о 125,на 33 материални разходи на гимназията са необ- 

дими / о4к 000 динара. Според последните договори общината 
може месечно да обезпечава поне засега 220 000 динара. А това е 
недостатъчно, тъй като само за въглища за отопление този месец 
ряоват около 500 000 динара. А къде са останалите разходи. ”Няма 

нито за тебешир!” Ако не се намерят средства, слага се под въпрос 
р ботата на училището, тъй като, както изтъква Ценков, въглища има 
още за десетина дни. Наистина въглищата са поръчени от 
лнгропромет” от Пирот, но понеже не са заплатени, търси се те да 

се изпратят на вересия, а пари сетне ще се търсят.
От средствата, които общината може да обезпечи, а те, казват в 

оощината, ще бъдат двойно повече от миналата година, 7,5 на сто са 
предзначени за Гимназията, 15 на сто за Основното училище, 20 
сто за Детската градина, 7 на сто за Центъра за култура и 3,5 на сто 
за физическа култура. Трябва да се каже, че само за Гимназията и 
иоповното училище тези средства са за материални разходи, докато 
при останалите са и за лични, и за материални.

о
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'Л - ОТ РЕЦЕПТИТЕ НА ВАИГА -
СВЕТЪТ Е ЗАПОЧНАЛ С БИЛКИТЕ И С БИЛКИТЕ ЩЕ СВЪРШИ

- ВАНГА
5
X
5 Една от най-прочутите лечителки на 

нашето време е и българската ясновидка и 
билкарка - Ванга. Дарбата й на ясновидка, 
лечителка и предсказателка е достатъчно из-, 
вестна на хиляди хора, докоснали се до обичта 
й към тях и стремежа й да служи на доброто и 
па човешкото здраве. Според Ванга всеки човек 
трябва да се лекува с билки от мястото, където 
живее, защото хора и растения са свързани с 
природата в хармонично единство. Другото 
важно свойство е, че нейните лекарства са 
прости, лесно изпълними и могат да се 
намерят около нас.

Ванга в своите рецепти препоръчва преди 
всичко никакво преяждане. Никакво оставяне 
без течна храна. "Сейте повече ръж! Ръжта има 
голямо значение за днешното хранене” - 
съветва Ванга. В мазнините на ръжта се 
съдържа и ценната.линолова киселина в по- 
голямо количество, отколкото в пшеницата. И 
минералните вещества в ръжта са малко повече 
отколкото в пшеницата.

Какво още препоръчва Ванга: яжте повече 
бели храни! Това са млякото, сиренето и из
варата, бобът и яйцата. Пийте често горски 
чай. "Не пушете!” Яжте поне веднъж седмично 
варено жито и пийте водата за да имате сила. 
И обезателно - духовна чистота.

Иска да посочим в тази статия една малка 
част от Азбучника на здравето, който в рамките 
на Рецептите на Ванга през 1990 година бе 
печатан в София в голям тираж, който много 
бързо беше продаден.
. АСТМА - 40 главички арпаджик се попарват 

с вряла вода, докато омекнат. Задушават се с 
половин литър зехтин. Смачкват се. От това 
пюре болният взема на гладно по една супена 
лъжица сутрин и вечер.

1
о
ь на

ад§о го ада
А.Т.

спорт
"БАЛКАНСКИ” 
ЗАМИНАВА НА 
ПОДГОТОВКИ

Тези дни футболистите на "Асен Балкански” 
ат на подготовка за 
лното първенство, 

оведоха в залата 
ша Пияде” в 

лко дни на

СПОРТНА СТРЕЛБА

ГОТОВА ЗА 
ОЛИМПИАДАТА

от Димитровград ще замин 
пролетния дял на футбо.
Първата фаза от подготовката 
на основното училище 
Димитровград. Но след няко 
"загряване” футболистите сега трябва да заминат 
някъде извън Димитровград. В момента 
съществуват два варианта: 
десет дни в Нова Загора в 
да от 
Долш
източници, за да мо 
болен клуб по-доб| 
пролетният сезон започва вече на 28 февруари.

2. Болният да пие чай от риган.
3. Болният да пие отвара от маточина.
4. Болният да пие отвара от сварени 

връхчета на коприва.
ПРИЛОШАВАМЕ /внезапно/ - Под 

лъжичката да се слага счукана билката "лепка”.
ТЕМПЕРАТУРА /силна у дете/ - 1. Да се 

облее болното с водата от сварено кисело 
грозде.

2. Да се събере от планинската ливада 
горско сено, да се свари с водата да се изкъпе 
детето.

1 пре 
”МоВицешампионката по спортна стрелба от Сеул 

Ружица Алексова от Димитровград усилено се 
готви за предстоящите Олимпийски игри, които 
ще се проведат през юли в Барселона Р. Алексова 
полага големи усилия да изпълни даденото 
обещание - и от Барселона да донесе медал.

В момента се води и акция по събиране на 
средства, за нейното участие в Олимпиадата 92. А 
за целта са необходими 200 000 динара Очаква се 
на поканата да откликнат държавни и частни 
предприятия и граждани, които 
самопожертвования също могат да 
голяма полза Трябва да направим всичко, за да 
може Ружица Алексова и този път, както винаги 
досега; да ни зарадва с някой олимпийски медал.

единият е да прекарат ■ 
България, а вторият - 

идат на подготовка в "Лепенски вир” в 
и Милановац. Засега се търсят финансови 

'же димитровградският фут- 
ре да се додготви, защото

съ<
бъ

с свои След като се завърнат от подготовка - фут
болистите на "А.Балкански” ще отиграят няколко 

мача. Инак в първия кръг на 
олен сезон димитровградчани

дат от
подготвителни 
пролетния футб 
гостуват на "Гредетин” от Гредетин. УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМО - Да се натрие 

мястото с листа от черен бъз.
ЦИРОЗА - Майчино мляко, размесено с 

бяло брашно, се взема сутрин и вечер по една 
супена лъжица на гладно.

ШИП - Една глава кромидлук се срязва по 
широчина наполовина. По средата на двете 
части се капва по една капка катран и след това • 
половинките се налагат на болното място.

ДС ДС.

ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - В една 
чаена чаша се поставя на дъното една супена 
лъжица царевично брашно и се залива с 
гореща вода до напълване на‘чашата. 
Престоява една нощ. На сутринта на гладно се 
изпива само водата, без да се разклаща чашата.

Болният да изяжда дневно по две круши на 
гладно. Да пие компот от диви круши без захар.

НЕРВНО РАЗСТРОЙСТВО -1. Болният да 
пие отвара от корени на къпина.

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТНИЧЕСКО- СПОРТНИТЕ ИГРИ

НЕОБХОДИМА 

ПО-ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ
ШИП НА КРЪСТА - Вълнено парче плат се 

натопява в ябълков оцет, наръсва се със счупен 
тамян и се слага на кръста. Същото лечение се 
прилага и при шипове в ръката.

Подготвила: 
Зденка Т. Свилен кова

поддържат връзка с Комисията 
при Общинския синдикален 
съвет за Работническо-спортни 
игри;

Като необходимо се налага 
синдикалните ръководства в 
предприятията да набелязат 
между другото и следното:

- да създадат интерес сред 
работниците към рскреация чрез 
участие в Работническо- 
спортните игри, според своите 
способности и склоности;

С оглед на спортните резул
тати, постигнати на Работничес
ките спортни игри в 1991 година, 
както на общинското, така и на 
зоналното съревнование, същи
те ще бъдат организирани и в 
1992 година. За тази цел е твърде 
съществено отношението на 
синдикалните ръководства и 
председателството за правил
ното отношение към спорта и 
рекреацията. Те трябва да 
раздвижат по-оживена дейност, 
за да се осъществят по-добри 
резултати в работническо- 
спортните игри.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

НА ПЪРЗАЛКА- да обезпечат минимални 
средства за обнавяване на 
спортните реквизити, както и за 
създаване на условия за 
рскреация.

Според възможностите за 
организиране па определени 
спортни дисциплини на XXII 
Работническо-спортни игри 
"Димитровград 92” спортни 
състезания ще станат в следните 
дисциплини: футбол па малка 
врата, шахмат, спортна стрелба, 
тенис на маса, хандбал, риболов, 
теглене на въже и пикало, от 
които футбол на малка врата 
само за мъже, а пикало - за мъже 
и жени.

- да изберат най-дейни лица 
на Работни-в ръководствата 

чсско-спортнитс игри - 
ициатори, двигатели и ор
ганизатори - които да коор
динират дейностите в РСИ и да

ин-

ВЪЗПОМИИАИИЕ 
Пя 20 февруари 1992 

година сс извършават 
40 ДНИ
от смъртта на милия ни и 

непрежалим

наУсловие за провеждане 
състезанията в РСИ, според 
пропозициитс е - да бъдат 
заявени навреме, да си обезпечат 
спортни реквизити 
най-малко три отбора.

Инак Димитровград в 
предстоящите две години ще 
бъде главен център на Работ
ническо-спортните игри в 
региона, докато Ниш ще поеме 
организирането на игрите па 
републиканско равнище.

В настоящата година за 
в успешна дейност в Работ

ническо-спортните игри Драган
Участвуват в помена. РпГ,._ ГюрОВ С ПОЛуЧИЛ ПОХВаЛПа

Опечалени: син Валентин, майна Д^ ^^р^и др. близки и грамота.*Р»т Асен, снаха Любиика, зетьове Славите и мир :а и др Д.СтаврОБ

и да имат

МАРИН
ТОМОВ

За разлика от преди няколко години па и от миналата, когаго снегът не успя да се 
задържи по-дълго време, тази година успява да одолес и на слънцето и на чистачите. Наис
тина главната улица винаги е чиста, обаче преките улици едва ли "виждат'’ лопата или сол. 
И докато има улици, по които движението е затруднено, за улица "Никола Тесла ” няма проб
лем дори и нужда да се чисти. За щастие на децата, конто максимално ползват това 
обстоятелство за Пързалка

Едно време на пързалка се отиваше от Манастирчсто до главната улици или по пътя за 
Козарица Днес това не е възможно, а децата са доволни и е пързалка от само стотина метра 

Текст и снимка: Алскса Ташков

от Димитровград

дом 
а ги даУ > 

озн
ч II и м м 
изки И IIв този деи в 1 1 часа иде посетим ве 

/'ими-гровградскиге гробища. Каним роднини, бл
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ХУМОР • САТИРА • ЗА ПА И А ттт.КАРИКАТУРЕН ЕКРАН ПЛШШ1СКИ ИСТОРИЙКИ

БРАПИМИР НЕЙКОВ * БЕЗ думи МАЙСТОР ЛАЧА 

ОТПОГАНОвО
>

БЕШЕ ЕДНО 

ВРЕМЕ
Владимир Ллсксоп от село Погапопо, или как го псички 

IV знаят като "майстор Лача", като дългогодишен работник 
н Електронна промишленост п Ниш е имал 
приключения. С голямо удополсгпис преразкязпа едно, 
станало п Димитров гад някъде към 1066 година.

Тръгнал си, както и обикновено, майстор Лача за 
Поганово и се отбил в сервиза за поправка на радио и 7 Н- 
апарати в Димитровград. Там шефа на сервиза му се 
оплакал, че имат един телевизор, който никак не могат да 
поправят.

Любознателен и трудолюбив, майстор Лача го помолил 
веднага да го заведе там.

Отишли. Вили приети сърдечно. Па всичко отгоре шефът 
IV представил така:

- Довел съм ви майстор от Пит. Ако и гой не може да 
поправи апарата, тогава...

- Ооооо - отдъхнали приел,сънуващите.
Не казал майстор Лача пито, но най-сериозно се 

заловил да търси дефекта. Имал в ръцете си немски 
телевизор, последна дума на техниката на онова време. От 
половината нагоре картината на скрапа се люлеела и никак 
да се стабилизира. Това му бил маразът.

По едно време па майстор Лача му станало много топло, 
п>й като дефектът бил "трудноуловим" и казал:

- Де, закаачете ми някъде палтото, сгяпу ми жега!
- Есе-сссс - въздъхнали приа,сънуващите.
Една жена не се въздържала и го попитала:
- Майсторе, откт.дс си? - Извинявай дсто питам.
- От Поганово!
Настъпило голямо разочарование. Та нима толкова 

много майстори от Димитровград и Пирот се "изредили” 
па този телевизор и никой не го поправил, та шс го поправи 
майстор от Поганово.

Видял колко е часът майстор Лача, но продължил да си 
работи. Като уловил "чалъма" - казал на домакинята:

- Я сега включете телевизора. Тоз час на екрана се 
появила чиста и ясна картина, стабилна като никога.

Веднага повикали и домакина. Това бил известния 
художник Методи Петров, който грохотно се насмеял и 
казал майсторът да бъде награден "допълнително”.

Матея АНДОНОВ

много

Едно време, има от тъге 30-40 године, 
през зимуту паднеше снег до колена. 
Едну годи ну па де толко снег та требеше 
оди старсте ку1)с да га стурамо да не 
потроши кроват. Са това шо йе падал 
снег това нишо нейе. Едва завива 
ступалку, ама доста да си потрошимо 
но1)с.

СДПСКН
РУЛЕТ

Я незнам кво време настану, ама 
преди се знало: шом се съвне кой се първ 
дигне вача лопатуту у шайе и чисти 
снсгат преди капиюту - колко кому йе 
дълг... тротоарат, де, преди куВуту. Ако 
малко закаснейе, милицаяцат шо йе 
дежуран у тия рейон че му чукне на 
пенджар, па и ако се йе оспал че га 
пробуди. А ако требе и че му припрети е 
казну. Ама и одейомо зиме по чисто и не 
ни беше стра дека че дигнемс но^е.

А са ка погледам сабале сви юрнули 
на работу, ама све лебеде по ледат, 
нарочно женете и то онея шо се наденуле 
на шикле ко на 1)и1)е. Свак час чекаш да 
н>у литну но!)е. Суде се заледило ко на 
пързалВу. Преди продавницете не очис
тено, оти продавачете дооде по-късно на 
работу, а куде нема продавнице тия шо 
йе н>ино питаю си опънците да чисте 
снегат. Милицията и она лебеди и 
никога не смейе да притегне, оти това им 
не йе у опис на радио место. У комунал
ното кажу дека они чисте само там дека 
су празне површине, а за продавнице и 
приватници си има човек-инспектур, кой 
требе свако га да опомен е и да му наложи 
да си почисти преди куЬу!

Убаво и тека ама и инспекторат 
работи у обшинуту, а они работе оди 
се дам и половина, а док он дойде на 
работу, па де кавенце, де рекла казала, 
радниците вече утъпкали снегат и он се 
ватил за тротоарат па ти га открути 
после
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НАРОДНИ МЪДРОСТИ
•Устата си затваряй, очите си отваряй.
•Ако ти са мили 
•Крадците всякога
• Противника си не го смятай за овца, а за вълк.
• По-лесно е да изкараш камък въз баир, отколкото с 

глупак да се препираш.
•Едни безумен хвърля камък 

могат да го извадят.

рогата, не се бори с агата.
Манчане крадат, но ти всякога се пази.

в морето, а сто умни не НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ОТКАДЕ СЕ ЯВЛЯШ 
СИНЕ ?09 0 ®МШ/ ИНФЛАЦИЯ Някоя си нашенка от Босилеградско решила да 

отиде на гости при близки роднини във вътрешността 
на страната Пет това време на домакинството на тази 
нашенка дошъл редът да въведе телефон, така че в 
момента когато тя тръгнала на рейс монтьорите от 
пощата привръзвали телефонните жици за "щендера” 
на покрива

Когато пристигнала при роднините, нашенката 
побързала да набере номера на домашния си телефон. 
Обадил се синът й.

- Ало? Сине ти ли си бре? Откаде се являш, от крово 
ели от ходнико?

От ходнико мамо, тука наместиме телефоно, на 
маленкото масе.

- А, како рече, не те разбра, от крово ли?
- Не бре мамо, от ходнико.
- А? От крово ли?

синът й^ °Т Връо на бандерата! - изгубил търпение 
— __________ Ванче БОЙКОВ

Лр Ш ПщШШЛ-.----- —. ХлнФллци&глч
} УЧИЛИЩЕ ) ^<ГГРиряС?у 
11«

чнфл^щи/я 
\ня еддоници./

гУ

С Ую «I проядена яа СФРЮ
Й. Бре» Тмто от 14 февруари 1975
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явя
годяла издателство "Братство” е удос
тои» с Ордея братство ■ единство см 
сребърен веяец за особени заслуги в 
областта иа нифор 
графическа дейност и за 
яятгго иа Срдстстаото 
между лапите народи и народности.
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н единството


