
IДА НЯМА 

СЪЛЗИ!
От името на децата - нека ЖИВЕЕ РАДОСТТА! Нека 
събужда децата мамината топла ръка!ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА ХХХШ • БРОЙ 10 АПРИЛ 1992 • ЦЕНА 40 ДИН.
Да няма войни, 
сълзи да няма, 
душата човешка 
да си е човешка!3 ИЗЯВЛЕНИЕ 11А ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

СЪРБИЯ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

ДРАМАТИЧНИ
ДНИ В БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА
МИРИ

СПОРАЗУМЕНИЕ, 

А НЕ НАСИЛИЕ

Човекът като човек 
да си бъде ЧОВЕК, 
с дните на радост 
да живее ВЕК!

Преди две години, в момента, кога то югославската 
държавно- политическа криза, вместо да се развръзка, за
почна опасно да се усложнява, някои "учени глави’ 
преждаваха, че гражданската война набира скорост и остава 
все по-реална алтернатива на яловите преговори между репу
бликанските ръководства и ръководители. Тези "пророци” 
тогава с голяма сигурност определиха огнищата, в които ще 
избухне войната. "Ако пукне, казваха те, ще пукне в Хърватг 
ско и Босна и Херцеговина. В Хърватско ще бъде и страшно, 
и не но в Босна и Херцеговина ще има кървн до колене”. До
преди две-три седмици изглеждаше, че черните им прогнози 
са се сбъднали частично /войната в Хърватско/ и че централ
ната югославска република ще се отърве от про 
междунационалните въоръжени конфликти. 3 
нето на умиротворителните сили на Организацията на обеди
нените нации в кризисните огнища в Хърватско, главният 
щаб на които вече е стадноннран в Сараево, започнаха да се 
създават условия и амбнент за възстановяване на мира на по
лесраженията в непосредствена близост на БиХ. Оценяваше 
се, че това обстоятелство ще отнеме куража на екстремните 
групи в Босна и Херцеговина и ще ги принуди да се откажат 
от намеренията си да решават с оръжие проблемите на тази 
република. Още повече, че след шест заседания на покрови
тел ств у ваната от Европейската общност Конференция за 
БиХ беше направена значителна крачка напред по въпроса за 
бъдещето устройство на републиката Личеше, че най- 
внешите политически представители на сърбите, мюсюлма
ните и хърватите са постигнати принципен договор Босна и 
Херцеговина да бъде трансформирана в държава с няколко 
общи функции и с три констнтутивнн единици, оформени 
въз основа на етническия принцип, като при това се вземат 
предвид и географските, икономическите и други условия.

Животът да е живот, 
децата да се смеят, 
ливадите да цъфтят - 
житата да зреят!

преду-

Правителството на Република Сърбия изразява 
силно неспокойство и дълбоката си загриженост поради 
ладията на напрежението и въоръжените конфликти, които се 
заканват 
говина в

своето
еска-

да се отърват от контрола и да въведат Босна и Херце- 
обща гражданска война.

Правителството на Република Сърбия 
подчертава, че всички проблеми на съжителството в Босна и 
Херцеговина трябва да се разрешават по мирен, а не по насил
ствен начин, с политически, а не с военни средства, при пълно 
уважаване на легитимните права и искове на трите конститу- 
тивни народи и на всички граждани в тази република, 
смисъл Правителството оказва подкрепа на съвместното ста
новище на тримата най-висши представители на тези три кон- 
ститутивни народи за необходимостта да бъдат прекратени 
всички вражества и да се пристъпи до мирно разрешаване на 
всички проблеми в Босна и Херцеговина. Правителството на 
Република Сърбия изказва пълната си увуреност, че покрови- 
телствуваната от ЕО Конференция за Босна и Хе 
представлява незаменима политическа рамка, в която трябва 
да се намерят решения за конституционната трансформация 
на Босна и Херцеговина и се застъпва за спешно продължение 
на нейната работа, за да се утвърдят решения въз основа на съ
гласието на всички три конститутивни народи.

Правителството на Република Сърбия изтъква, че само 
решението, което се постигне чрез споразумение на тези три 
народи за бъдещото положение на Босна и Херцеговина гаран
тира мир и просперитет. Давайки абсолютно предимство на 
по-нататъшната работа на Конференцията за Босна и Херцего
вина, Правителството на Република Сърбия призовава всички 
влиятелни фактори и сили в Босна и Херцеговина да подкре
пят и с поведението си да“ допринесат за успеха на Конферен
цията. Правителството подчертава, че възстановяването и 
опазването на мира в настоящия момент е най- важната задача 
и интерес, за да се преодолее кризата в Босна и Херцеговина в 
югославската криза.

Да се раждат утра 
топли и красиви, 
да береме грозде, 
да береме сливи.

и този път

клетството на
ащото с идва-

В този
Пролет, само пролет 
душите да ни сгрява, 
разберете братя, 
радост ни дарява!

рцеговина
Децата да живеят 
заедно с бащите, 
братската любов 
да сгрява душите!

Да няма войни, 
сълзи да няма, 
да живее татко, 
да живее мама!

Към края на март н в началото на април' обаче Босна 
и Херцеговина като че ли отведнъж се намери във водовър
тежа на гражданската война. В Босанскии Брод, Дервента, 
Куп рее, в Херцеговина и Семберия избухнаха въОръжени 
конфликти, загиваха хора, артилерийни и други оръжия ра
зрушаваха къщи и квартали, цели семейства бягаха от домо
вете си, търсейки сигурен кът и защита... В главния град 
Сараево настана общ хаос: артилерийни престрелки от един 
към друг квартал, от покривите по жилищни и други сгради 
снайперисти стрелят срещу хора по улиците, разни групи и 
паравоенни формацйи тероризират града, предприятия, 

няколко хиляди хора проте- 
X против войната и полити- 

националните партии и сетне един брой от тях

Александър Дънков

СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
училища и магазини не работят, 
стираха пред Скупщината на Би 
ката на
"окупираха” голямата зала на босненско-херцеговския пар
ламент, където формираха "Комитет по националното спасе
ние”, въведен е полицейски час... Представителите на 
мюсюлманите и хърватите в Председателството на БиХ взе- 

^ха решение за мобилизация на териториалната отбрана и за
пасната /иилиция. Ръководството на сьрбския народ в тази 
република оцени тази постъпка като обявяване война на сър
бите и предприе мерки за защита и самозащита на сръбското 
население.

НАЙ-ДРАСТИЧНОТО ПОСЛЕДСТВИЕ 

ОТ РАЗБИВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ
на събитията в тази репу
блика. Констатирано е, че 
настоящото положение в 
Босна и Херцеговина е 
пряко последствие от по
литиката на разбиване на 
Югославия, която по най- 
драстичен начин се мани
фестира 
многонационална репу
блика. Макар че Предсе
дателството на СФРЮ 
няколко пъти предупреди 
международните фактори 
за последствията от на

сърчаването на тази поли
тика,
отношение на Босна и 
Херцеговина, Европейска
та общност охрабряваше 
исканията за междуна
родно признаване на тази 
република и така още по
вече подтикна към между- 
национални
стълкновения в тази сре-

Мостар и други места, 
Председателството на Бо
сна и Херцеговина под- 
тйква към въоръжаване и 
приема неконституцион
но решение за мобилиза
ция на Териториалната 
отбрана, гражданската за
щита и запасната мили
ция.

В Белград в поне
делник се състоя заседа
ние
Председателството 
СФРЮ, на което отново 
беше обсъдено поли
тическото положение в 
страната през призмата 
на по-нататъшното дра
матично влошаване на об
становката в Босна и 
Херцеговина. Председа
телството изрази голяма
та си загриженост за 
по-нататъшното развитие

поотделно
на

Защо етническите въоръжени конфликти в Босна и 
Херцеговина ескалираха в момента, когато се съзираше 
решение за бъдещето на тази република въз основа на съгла- 

трите конститутивни народи? Отговорът на този 
въпрос непременно е свързан със състоялото се в началото на 
седмицата заседание иа Министерския съвет на Европейската 
общност, на което беше взето решение за международно приз
наване на Босна и Херцеговина като независима държава?! 
Това решение се очакваше, понеже беше оповестено по разни 
"канали”, но заради всяка сигурност мюсюлманите и хърва
тите в БиХ, по всичко личи, са се послужили с опита от 
Хърватско: с нарочно предизвикана ескалация 
ни ята да принудят ЕО да признае Босна и Хе

да "допринесе за намаляване на напрежението”. 
Не е неосователио и твърдението, че обещаното признание на 
БиХ е дало кураж иа онези мюсюлмански груии, които се за
стъпват за унитарна или както я те наричат "гражданска” 
държава /сърбите това оценяват като стремеж 
иа ислямска ретГублика/ да внесат смут и да го използуват за 
целта си. Всички тези намерения, както се оценява в ръко
водните кръгове на сърбите, са маскирани с твърдението, че 
"сръбският народ е предизвикал гражданска война, за да 
осуети международното признаване на Босна и Херцеговина”. 
А сръбските ръководители категорично твърдят, че сърбите 
се застъпват само за логичния ред на политическите ходове: 
най-напред да се намери решение за бъдещето устройство на 
БиХ, с което ше бъдат съгласни, трите народи, а след това да 
се уреди въпросът за признаването на Босна и Херцеговина. 
Европейската общност обаче и този път показа, че е последо
вателно непоследователна и че прилага само свои сценарий за 
разрешаване на югославската криза.

При такива обстоятелства сръбското население в БиХ 
реши да ие се съгласи с решения, които му натрапват други 
против негова воля и противно на неговите интереси и в нощ
та на 6 срещу 7 април Скупщината на сръбския народ и ЬиХ 
иа сесия и Банялука провъзгласи независима сръбска репу
блика Босна и Херцеговина с правото да се сдружи с Други 
субекти в иовата югославска държавна общност.

Драматичните априлски дни много отдалечиха цен
тралната югославска република от мирното решение на въ
проса за нейното бъдеще. Напрежението е високо, 
взюръжеиите конфликти продължават и в момента никой не 
може да предвиди по-нататъшното ратвитие на събитията в 
Босиа и Херцеговина.

на

снето на

тазив

Поради настанали
те последствия и въз- 

катастрофа, 
която може да бъде пре
дизвикана 
решение 
ството на СФРЮ търси от 
ръководството на Босна и 
Херцеговина да анулира 
това
решение. Същевременно 
Председателството 
СФРЮ призовава всички 
граждани и ръководство
то на Босна и Херцегови
на да се въздържат от 
стълкновения и да изна- 
мират решения с поли
тически средства, понеже 
всяка нова ескалация на 
стълкновенията ше пре- 

истинска

да.и на стьлкнове- П редседателството 
на СФРЮ отново изтъква, 
че решението за бъдеще
то на Босна и Херцегови
на може да се намери 
единствено по мирен по
литически 
споразумение на трите 
нейни конститутивни на
роди. Обещаното между
народно признание на 
БиХ практически осуетя
ват договора на конститу- 
тивните народи на тази 
република и водят до нови 
междунационални стъл
кновения.

можнатарцеговина и но
този начин

товаот
Председател-

към създаване

начин, СЪС
неконституционно

на

Вместо да насърчава 
диалог,политическия 

енергично да реагира сре
щу агресията на въо
ръжените формации от 
Хърватско на БиХ и да 
осуети геноцида над 
сръбския народ в Босна и 
Херцеговина, отделно в 
Босаискн брод, Купрес,

дизвика 
гражданска война с ката
строфални последствия 
за всички народи на тази 
република - се казва в съо
бщението от заседанието 
на Председателството на
СФРЮ.ТЕЗИ ДНИ Н САГА ЕИО: КоП срещу кого стреля?К.Г.



[АТА • АКТУ.0 • А' 1 ' ' *
ПЛИСНАЛ Д-Р ВУК ОБРАДОМИЧ:

СЪРБИЛИ ЧЕРНА ГОРА ЩЕ 

ИМАТ ЗНАЧИТЕЛНО 

ПО-МАЛКА ВОЙСКА

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

СЪРБИЯ БЕЗ САНКЦИИ, 

БОСНА ПРИЗНАТА
НЕ Е ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЛА ПРИЗНАВАНЕТО НЕЗАВИСИМОСТТА ПА МАКЕДОНИЯ^

Мшгастерскнмт смет ... блнк. Сърбия. глюмпита, Общност™ л стряйкт^члсикн. 
Европейската общност * на 6 сдържащи се в положителните Решението за признаване
април, след продължителни ра- мерки, които по същия начин са мя Поена и Херцеговина не е взето 
зисквання, прие принципно обезпечени за другите републики цра труп, но е съгласувано със 
решение за премахване на иконо- 0ще на 2 декември 1990 и 10 становището на Вашингтон, кой- 
мическипге санкции против Реиу- януари 1992 година. Председа- то цЯПГстил скорошно признаване 
блика Сърбин, да признае телството на Европейска общ- мя трите републики в бивша 
независимостта на Босна и Херце» ||0ст, Комисията и председателят Югославия /Словения, Хъркат* 
говина и отсрочи признаването на цЯ Коиферс.щнн.а за Югославия ско м БиХ/. Тика политическият 
Македония, е съобщил шефЯГна ся поканени с властнзт в Сърбия пакет ”1>иХ плюс Македония” е 
португалската дипломация Ку- да обсъдят модалитетите, необхо- преполовен, а новият - босненски 
тмльеро. дими за прилагането на въпро- „акет, наглед незабелязано е

сното решение, съгласно св1,рЗЯц с по-инак скроения 
принципите, договорени между »срзД1ски пакет”.

войскаНОВАТА АРМИЯ 11Щ ВЪДИ МНОГО РАЦИОНАЛНО такава 
ОРГАНИЗИРАНА МОДЕРНО ИЪОПЖРНА А ВОЕННАТА място биха 
ПОВИННОСТ ЩЕ ТРАЕ МЕЖДУ ШЕСТ И ОСЕМ МЕСЕНА

Д-р Бук Обрадонич с краища. Никой ис може и пе 
най-младият генерал в 1011А, смее да ги принуждава да 
понастоящем 
Управлението за
възпитание в ССИО. Неотдавна твърдението, че Сърбия и Черна 

вно интервю за 
“Политика" отговори на повече 
въпроси във връзка е ЮНА и 
нейната трансформация.

» )а реформите в ЮНА и 
нейната трансформация генерал 
Обрадович каза:

равнонраЦ 
имали всичЛ 

армейци, без разлика на тяхна,] 
националност.

• За предателствата , 
геройствата генерал Обрало,, 
каза следното:

на заминат от родния си край.началник
морално • На въпроса за

Една част
командирите не бяха и 
равнището 
професионален, етически и щ 
дълг. В процеса па кадрова?; 
диференциация, която тече, 
тях трябва да се разчист» 
Решително и докрай.

узиII скскл
на смВ първата от трита али

неи на кратката "Декларация за 
Югославия” се изтъква, че ней- 

членкн са решнлн от 7 
април 1992 година да признаят 
Република БиХ. Мерюгге, свърза
ни с прилагането на това решение 
ще приемат страните-членки по
отделно, съгласно международ
ната практика.

' Общността, се казва в 
член втори на Декларацията, съ
що е решнла^а разшири на Репу-

ОЩЕ едно
ПРИрБЪРЗАНО
ПРИЗНАВАНЕ

Г шк в
^'■-г' А

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НА ОФИЦИАЛНО 
ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙ

ннте

ГОЛЕМИ 

ИЗГЛЕДИ НА 
УСПЕХ

От друга страна, не 
добре-че относително леко с! 

'отминава факта, че най-голям< 
число командири честно и 

зЦ1;| успешно изпълниха своят! 
роля. ГГовече се пише и говор! 
за някои самозвани командири! 
коменданти от подофицерски 
ранг, огколкото за голямог 
число офицери, с които 
могла да сс гордее всяка армия 

Впрочем,
ръководството на командири^ 
на нашата войска е и постигнат! 
значителна военна . побе& 
Около 95 на сто от териториите 
на които сръбският народ жив* 
и има мнозинство - в неговите! 
ръце.

*- Трансформацията е 
всеобхватна и захваща всички 
мори на армейския организъм. 
Създава се съвсем нова войска 
по отношение на концепцията и 

политиката,

\ \
- Ш:.

I енерал майор 
д-р Чук Обрадопич

доктрината,
организацията, кадрите и друго.
Армията на общата държава 
Сърбия и Черна гора ще се 
формира според потребите и 
икономическите, възможности гора постепенно сс нревъръщат

По време на посещението си в Китай председате
лят на Правителството ияРспублика Сърбия д-р Радо- 
ман Божович води на - 6 Април в Пекин разговори с 
заместник-председателя 
та за стопанско сътрудничество Цйу Джиахуан. сдин от 
най-отговорните ръководители в страната. Китай, как- 
то изтъкна по-късно Божович, отстоява своето прин
ципно становище, съгласно изразеното желание на 
народа да се залази континуитета на Югославия. При
държайки се към международното право, Китай е готов 
да зачита волята на народите, които искат да продължи 
този континуитет.

Затуй, между другото, съществува и голям инте
рес за Сърбия. Китай схваща, както изтъква Божович, 
че Сърбия и Черна гора не затварят вратата на другите, 
но искат да продължат контилуитета на Югославия и 
затуй е изразил готовността на Сърбия не само да съ
трудничи с провинциите, но и с по-широките региони - 
с Китай като цяло.

Китай изцяло е потвърдил своето становище за 
интегритета и международния субективитет на Юго
славия и за това ще се бори и,в Обединените нации, в 
които е една от петте членки на Съвета за сигурност. По 
такъв начин Китай изразява дълбоко разбиране за юго
славската драма и е готов напълно да спазва Хартата на 
ООН.

Министърът на 
работи на Сърбия В 
вановнч

Таюог, че решението на ЕО за 
признаване независимостта на 
Босна и Херцеговина представля
ва още едно прибързано признава
не независимостта на сяна от 
югославските

Я(

външни- 
ладнелав

на китайската част на Коми те-
йо завчера пред

"па1света.върху в голяма военна казарма и чене 
модерните могат да издържана/ такава 

актуалните голяма войска, д-р Обрадович 
каза:

на гази държава и 
основите на

насхващания 
носнно-иолитически отношения 
и доктрини и за мястото и

републ!
то както прецизира Й 
съжаление, свикнахме в последно 
време, когато става дума за Евро
пейската общност. Европейската 
общност, както изтъква Йовано-

нкн, на кое- 
овановнч за

- Сърбия и Черна гора 
по-малкоролята на военната организация тс 

в съвременните демократически униформирани хора от когато и 
общества. Ще бъде твърде да било в своята история. А с 

организирана, установяването на модерна и 
и рационална

модерно организация, ще сс създадат и 
въоръжена и снабдена.
Значителна част от нея ще

имат

вич, по този начин диктува тем- ■ 
лото на развитието и решаването 
на югославската криза, създавай
ки повече проблеми, отколкото 
що ги раз репи

Хърватският 
президент Туджман и главния! 
му генерал Тус твърдят, че 
сразили ЮНА и от тази войм 
излез пали като победители... I

рационално 
дезидеологизирана 
дсиолитизирана,

военна

Въпросното признаване, 
също така, не разрешава ннто 
един проблем когато се касае за 
положението в Босна и Херцего
вина. Напротив, може кризата в 
тази република още повече да 
усложни.

условия, чс част от голямото 
богатство,

концентрирано на сръбско-
военно

представляват професионални.
Военната повинност ще трае от черногорските пространства, да 
6 до 8 месеца и ще се 
осъществява предимно на 
териториален принцип.

На Туджман и Тус 
остава друго, но и занапред 

се използува за подтикване на лъжат своя народ. За тях I 
икономическото развитие на Вуковар все още "юнашки с* 
новата обща държана. брани”. Под

• Някои са за това да се ръководство - Хърватско
и политическа 

мислите за тази инициатива? икономически и вое 
е "изкарана” от една трета

нейните]
административни граници. 
Загубили са, вярвам, десети 
хиляди хора във войната, които 
самите наложиха. Хърватско:

3
Мир, а не кървопролитне, 

е необходим на Босна и Херцего- 
даваме 1тяхн

вина и в тази насока ние 
подкрепа на скорошното про
дължение на Конференцията за 
Босна ■ Херцеговина, защото тя 
единствено представлява законен 
път за разрешаване на босненска
та криза и за установяване на та
кова решение за устройството на 
Босна, относно нейна трансфор
мация, което на еднакъв начин да 
третира всички легитимни инте
реси и искания на трите консти- 
тутнвии 
република, е заявил между дру
гото министъра на външните ра
боти на Република Сърбия. 
Владислав Йованввич.

• Какво ще стане сИзразена е и голяма заинтересованост на Китай 
за разширяване на икономическото сътрудничество със 
Сърбия. Председателят Божович е изказал мнение, че 
Китай е готов да изнася нефт в Сърбия, при което по
следната да се ползва с известни облекчения. Големият 
шанс, който имаме в Китай трябва да претворим в живо 
дело.

частите на ЮНА в Босна и създаде сръбска войска. Какво разделена 
Херцеговина? 3- Това преди всичко ще 
зависи от договора 
поетическото уреждане на от опита па другото, лично не 
Босна и Херцеговина. Армията ниждам валидни причини 
ще зачита всяко решение, против идеята, чс армията па 
прието 01 ТГСР1ЧКТГ1 с зри общата държава Сз.рбия и Чсриа-
тамошни народи. При > това, 
трябва да бз>де ясно, чс частите 
на ЮНА в БиХ предимно от

- Сръбският народ 
33. имал своя войска. Изхождайки териториите в

На този пазар дойдохме преди другите, но засега 
малко направихме да използваме възможностите, кои
то той предлага. Предложени са ни повече от десет въз
можности да участвуваме в рамките на големи проекти, 
а предложени са ни и методи за преодоляване на начал
ното влагане на капитал, е изтъкнал между другото д-р 
Радоман Божович.

3народи в тази доведоха до икономичегора да получи името 
Сръбско-черногорска войска. катзстрофа. За всичко това езиш
изобщо пе е спорно чс в една ден те ще дават сметка на св01> 

народ. .________ Сг.Ст.1попълнени с хора от тези

РЕЛИГИЯТА 

КАТО МОСТ
Взаимоотношенията между раз..овг|>скигс народи на Балканския 
пол уост|м>11 сс осъществява. па три пипа - държавно, етническо и 
перско.

възрастовата група, па народа, но контактизч: с тези различни стаж* 
също трябва да са обект на специализирано внимание от страна н* 
църквата. Тук принципът на отпорената врата не е уместен, защото 
въпреки че различните врати водят към една цел, тази, през която 
ще плезс интелигентът, ще бъде непонятна за непросветения.

Ис е моя работа да препоръчвам реформи па Църквата, пък»

закана каква.-о с за, има големи заслуги за цялостния ни духове* 
живоз , за формирането на нацията ни. но ако въпреки това вземем 
дума 1а, го е, защото проблемът далеч не е само религиозен. Сега, • 
посткомунистическия период, всички ние, балканските народи « 
стремим към Европа, но подценяваме нещо много важно - че т* 
може да ни приеме в своите структури, но психологическия климат, 
европейското мислено трябва да си изградим самите ние Н« 
нап|>авнм ли зова, завинаги ще си останем в задния двор на Европ* 
Процесът ия интегрирането ни към европейските стандарти и* 
мислене, търпимост и консолидация е по-дълъг от стопански» 
просперитет, заз-ояа трябва навреме да се бие тревога, да се посочват 
конкретни начин:, ^а излизане от сегашното положение. Докога само 
щс иронизираме собствените си байганювеки постъпки! Воден от 
1-сзи смЮражснин, аз искам да обърна внимание на Църкваза. КоЯТ» 

. юже да »ъде мощен фа.сгор в зч.зи процес. Резултатите от нейнат* 
ъНЪиипл"0 СС ЮМс1>на_1'с живота на едно- две поколения, затова всяко 
забавяне води до загуба на исгорическо в,к-м е

казо никое от зях не може само да 11|Н'0Д0.1СГ
съществуващите проблеми. За разлика «Ламе от ш.рнн.ч* две, които 
са потенциални носители на конфликтен подход к..м различия.-.., 
по- ак тивното участие ма Цз.рквага би гаран тирало присъсз ниезо 
мъдрост и търпимост в коифлнктннте ситуации. Главния т въпрос е: 
как да с тане зова? Конкретен отговор може да даде самаза Църква 
но но е необходимо да си неин служи тел, за да осъзнаем, принципите' 
от коизо трябва да сс изхожда - консолидираме на християнската 
общнос т независимо от
значението па християнските ценности и съседска зз.рпимост 
е,чесана с достойнство. Тук често възникват между етнически 
|||юблсми, в коизо Църкваза би

ма

ПИШИ ДРА ГОМИР НЕНОВ

Етническата раздробеност и граничното съжителство между
ическазаразлични религии - тона са основните фактори за нолиз 

несзабил пост на Балканския нолуосз'|м>п. За тези факзор..
държаните граници на ре. йона, завишавано

е писано 
изхабенотомного, но за съжаление ..|юлизага кръв е повече 

мастило, не случайно за Европа XX иск започва и запръшиа с 
балкански войни. Наистина ли не можем да променим показа, нима 
няма нищо, което ни обединява и по-значим фактор в обществото.има, ис го ли подценяваме?

Как различните религии и 
който свикнахме

и, македонци, сърби, п.рци и румкипи, т.с. основнитеЬъл!.ар
>ал

църкви сс вграждат в този нов
да наричаме ”си|мм.ейско мислене’'” 

протсезантизмът имат от
свят, 
Католицизмът и

народи на I
отделните държави, мито общата им религия използват този факз 
като стабилизиращ фактор. Незака стоиз

Със своите канони, обреди, ритуали и

канския полуостров са източноправославни, но низо
векове изградени

структури, принципи и ритуали, опчмарищи па емцкакшпп-о

............... .. споите ма|м>Л1|, кти-ю е лпижоиие и сппага
См ИП.ССИННОСТ, ТОЙ Ч(Т|)1 с,-

отъждестаипа с държавата, кое,« е х,.„ер,|>офш, „а т„™ „„и, 
шшиивсп процес. Добре, че пие граничим с Турции, кгапо макан и 
мюсюлманска държава, се стреми към соровмюма. звмкт. 
В|юПлемвГ"И М“ ИИаМС .. ......... '“”,С,'С П»н-,»и /във ве.ккв см „ек-,,

неща.а в дру.изс |>ели. ии 
т.н.църкви.

мюсюлманската религия и католицизмът ириа>сз'ват много повече 
в би та на своите народи, зе едва ли не държат на отчет всеки свой 
вярващ. Причастието /не в бебешка възраст/, домашният свещеник, 
личното изповядване, включването па завоеванията на изкуството в 
църковните ритуали и т.н., всички тези неща са с|н‘дства, с коизо 
катол ическаза и протестансказа църква иодд|.рясаТ активен 
ко.пакт с>с свои те миряни и сама та тя се,обВ.(вяпа, да не говорим за 
исляма с неговите строги изисквания към .1|1а.ижерческизе р 
в П.диария, Югославия и Рум..мия, но ис само зе, защото

посока, но увлечен от собсзиеназа

см бЖ " а3 10 ,4>,,итах: ”Кажего ми, з^.ков/ли ни мЙ 
миГпчЛйтй Д ^>ЯНИО ,,и,,мт н го*>1«т и|к>з ив нас?”, на което ^ 
гопоояе С ,П,1Ч>ОС: ”а нима българекд-го масмедии пмШ»^»
между (й№кянемиаНО 33 съ,*бите? Много са конфлик-щите мом«Л 
съжалейнЬ зе ,,аР°Ди» но много е и това, коезч» ги свързвж/'
ги обединена ” °6и|ИТе Си ,,Роблсл,н. иодцениваз зч>вж

■•Кулптг"г^КЛ "л РЕДАКЦИЯТА: Сгагмя е тблисуМ"'' 
КУЯ,УР‘ ' 9°*"*- 2Х " Ш92 г. Лторът ш сппмп е

шек па ръководещ»ю па Републиканска нар»**

иначе
ежим и 

преди
Вторача световна война зях ги нямаше, а роднинският ни климат 

< беше с балкански привкус. Разбира се,- вината далеч ис р само в 
К1.ркваза. но една от причините положително с и нейна за пасивност.

отношения за

Прн своите битови 
християнин не е равнопоставен,

контак‘ти с мюсюлманите балканският

. то* „С С петн, ^пп-Гц, ° 'акя-,шт'"
покрокателстшш от ис». 1 ой мас много малко' ». ИГД|1СТ* ...........
Христоиото учекие, за
католицизма, той допи ис пазйиоа I,»,,.. ,,ДУ и
кгй.,,цслуж«цккпЛ!.,,Л^юХ^Г1™С:^а   "а"
Разбира се, религиозното познание Ч»” •«I смисзд., 
самоусъвършенстваие кс с единен про.цч:, ,ч. сс из.п ...... 1.ДуХмнно',°

1121

Особено значение П|>сдсзанлииат
източноправославната църк.»а с исляма. Малко с да сс каже, 
важни, зе предезавляват световен проблем, в койзо на нассотр 
една от главнизе роли. При това, ако за другите този проблем с 
исторически, граничен, гсополигичсски и т.н., за нас той е 
всекидневие, бит. Историиза така с определила, чс тук,

на 
чс са
сдс. а ко.

па
няколко 
ювек,' па

Ьа.1 каните, съжителстват най-активната-и иайщасимназа религии, 
фам. от който наша.а църква не е .1а.>ран.Гла своите из.м»дн.

Диригент и 
Вългария/
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0Тпресконференцията в главния отбор на спс КАКВО"СТАВА С "БРАТСТВО” 
И ОКОЛО НЕГО?ДО ЛЯТОТО ЩЕ СЕ 

ПРОВЕДАТ
МЕСТНИ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ПРЕЗ стигна и до финансова криза, която наскоро се 
превърна
ликвидирането на фондовете 
културата и образованието /основното/, които 
участвуваха във финансирането на сп. "Мост” и 
книгоиздател ската дейност и на "Другарче”, така 

се намериха 
по-нататъшното им съществуване. И надеждите за 
сигурни позиции на вестник "Братство” излязоха 
безрезултатни.

поел
"Братство” - вестник 
и детското списание (доскоро вестник) "Другарче” 
се намериха в Центъра на вниманието както на 
читателите и сътрудниците, така и на 
по-широката общественост. Това внимацие не 
предизвика новото съдържание, отразяващо духа 
на настъпилото време, а съвсем 
което никак не биваше да стигне.
"Братство”, като едно от основните средства на 
масова информация на българската народност в 
Югославия, през последните месеци линея, за да 
стигне до нередовно излизане, с по-дълги паузи да 
не се намери в ръцете на читателите. И другите две 
издания - списание "Мост” и "Другарче” са в 
застой - досега не излезе нито един брой, макар че е 
началото на април. Подготвените книжки в 
ръкописи по-дълго чакат нечия благословия, за да 
се намерят в печатницата, тръгвайки на 
благодатен път към читателите. Издаването на. 
книги - оригинални произведения на писатели от 
народността и преводи от други езици 
превръща в бленувана мечта, както си беше преди 
създаването на издателство "Братство”.

едно време 
"Братство”, списание "Мост”

издателство
в крах. До това стигна след 

в областта на.

че те пред неизвестност за
нещо друго, до 

Имиино, вестник

За това тревожно положение, 
застрашаващо по-нататъшното излизане на 
въпросните издания и тяхното съществуване, 
издателството се обърна към компетентните в 
общинските скупщини в Димитровград, 
Босилеград, Сурдулица и Бабушница, както и в 
Републиката, търсейки организиране на среща, на 
която би се намерило съответно решение на 
настъпилите проблеми. Но до такива разговори все 
още не дойде. Просто е невероятно и неразбираемо 
за повече от една година, въпреки повече апели, 
дори и телеграми, с които издателството ги 
осведомява, че изданията на "Братство" спират да 
излизат поради липсата на материални средства, 
компетентните не намериха време да посветят 
нужното внимание за изнамнране съответни 
решения за редовно излизане на основните 
публикации на българската народност на нейния 
майчин език!

през април, а след това
проект ще се намери пренебрегва факта, че 

в Съюзния съвет на Съветът за 
Скупщината на ООН е решил
Югославия. бъде

В паузата на заседанието 
на Главния отбор на
Социалистическата партия на 
Сърбия Петар Шкундрич, 
Богдан Трифунович 
длександар 
запознаха журналистите със 
сроковете, в които трябва да се 
извърши
изграждане на властта в 
Републиката, и хоризонтално, и 
вертикално”, и учредяване на 
новата държава

- Лорд Карингтън
този

сигурност на 
кризата да

разрешенаи сеС
Бакочевйч политически

Той
В Сърбия ще се, 

интензивира
■назначаването на съдии и 
прокурори, за да се

договор.
практически Всичко това става след голям ентусиазъм 

и непосилен труд в развитието на издателската 
дейност на българската народност на майчиния й 
език, при всестранно разбирателство и подкрепа' от 
страна на тогавашните компетентни институции 
на Република Сърбия. Тогава те не застъпваха 
становище,
ограничават, т.е. да разберат своето положение на 
малцинство 
изобилие.

яреюдицира
политическото решение, 
което тепърва трябва да 

взето въз 
волята на 
крайните - заяви Петар 
Шкундрич.

"окончателно
завърши учредяването на бъде 
властта в Републиката.
СПС,
Б.Трифунович, ще окаже

основа на 
народа в Само Министерството за култура 

на два пъти аконтацни за "Мс
книгоиздателската дейност, докато за "Другарче” 
все още не е отпуснат нито динар аконтация.

•гпусна 
ост” инародностите трябва да сечекакто изтъкна

, как вито становища 
Тогава съществуваха политически 

принципи, които гарантираха на народностите 
пълно равноправие, а не малцинствено положение, 
т.е. граждани от втори сорт /граТ)ани другог реда', 
както сега някои се изказват и от отговорната 
трибуна на Народната скупщина на Сърбия.

Благодарение на тази принципна политика 
и нашия ентусиазъм за кратко време бе създадено 
издателство на българската народност с три 
редовни издания: вестник "Братство”, който 
информира
майчиния им език какво става по света и у нас, в 
нашите общини, в предприятията, местните 
общности, селата; детският вестни "Другарче”, 
който за кратко време стана един вид учебен 
наръчник по български език в основните училища, 
надопъл нявайки

сега има в

Разбира 
така жалка, 
издателството е твърде тревожно. Повече от 

■ година те пол учавахазаплатите си със закъснения, 
за да се стигне до такава ситуация от началото на 
тази година - значи за януари, февруари и март /за 
цели три месеца/ да не получат нито динар 
заплата. Повечето от излезлите през януари и 
февруари броеве на "Братство” е резултат на 

мизеруване
| всеки динар, пристигнал на 

журо- сметката на издателството, отиваше за 
плащане на печатницата. През последните дни 
Министерството за информации поема задължение 

плаща директно на печатницата и печатенето на 
ратство”, но не и за заплати на журналистите и 

сътрудниците, които го подготвят?!
Поставя се неизбежният въпрос: трябваше 

ли изданията на издателство "Братство? да 
стигнат до това жалко положение?

не само съдбата на изданията е 
положението на заетите в

се,
И

заетите всамо отрицание и м 
1Ството, защоточитателите от народността на издател

А*
”Б

празнината от читанки и 
прочитна литература на български; а "Мост” стана 
.творческа трибуна на творците от народността в 
обл астта на литературата,

създавайки
науката и 

автентичнапублицистиката, 
художествена литература на тези простори, където 
битуват югославските българи. Освен това в 

пое и задачата да 
четива по български 

предвидени в учебната програма за 
се намерят в 

ибл иотеки в

Ако се има предвид, че Конституцията на 
Република Сърбия гарантира равноправие на 
народностите, опазване на тяхната национална 
самобитност, информиране на майчин език, тачене 

вити е на собствена култура, общуване на 
език и пред органите на властта и пр. -

оиту
най-ново време "Мост” I 
обезпечава най-необходимите 
език,
гимназиите, а които не могат 
училищните
Лимитровград и Босилеград. Въпреки такива 
благодатни задачи, от началото на тая година не е 
излязъл нито един брой натезииздания.

„ . а - •; . ■ „ всичко да се чака отгоре готово, а ние само да
Причините зя това тревожно положение са тлъли„т^ обаче вТстьпилите промени .

повече Тук ще се спра само върху главните Преди ,<;м|ес1^)т0 изяскш1т иашгго дайно отношение за
социални мерки на на председателя на "Братство” като институция не сс духа на Конституцията. Том е

Правителството и Международната ^“^ТаГ”^ Г^а=-ГГ!Груг'
занапред няма да се конференция за извън издателството, да разрешава настъпващите Сурду^П^го Дшинални органи на властта,

_______ „„ _ изтощава С доктринарни Югославия лорд проблеми, а то само да осъществява предвидените които т„ябв
условия Д ЛЯТ Д дискусии** Е опозицията Карингтън, че отсега програми. За съжаление този "някой” не се намери да се реализират на практика гарантираните права
проведат местни избори, У «ЯЙ важната му ааляча Р ПИТО в средата на народността, нито в Република в Конституцията, така че да не остава простор за

би И СЪЮЗНИ Ръководителите на СПС .най-важната му задача е Сърбия. различни манипулации. Обаче ръководствата на
итбппи яя гю/пшината на още веднъж-ровториха, че да уоеди съроите В След ликвидирането на междуобщинските настоящите общински събрания не могат да се

ири з У ЙГр съшегтвуйят ппичини ХърваТСКО да Останат В конференции на ССРН издателство "Братство” похвалят със свои положителни резултати в
Югославия. съществуват причини * остана бе, основател. Наистина, тогава /втората осъществяването на тези права в област, на

За референдум В Сърбия - половина на 1990 гЗ "Братство” потърси ролята на масовото информиране, творчеството и културата
ПО въпроса за нова РепУ®лика* основател да поеме Републиката, ръководейки се на майчин език и детския печат на народността.

понеже функционерите на СПС ОТ решенията във Войводина, и предупреди Възможно ли е да не се чувствуват длъжни и
понеже няпомнихя че ТОЙЯ не е компетентните, че мандатът на директора и отговорни за съществуването и развитието на

ОрОЙ НеЙНИ _ ^ главния редактор на в-к "Братство” изтича. въпросните дейности, които представляват най-
служеоно.,, СТаНОВИШе на----- Наскоро изтече и-мандатът на главните редактори-------конкретна "М31,ва "На осъществена самобитност и"

"Мост” и на "Другарче”. равноправие!?

и раз 
майч,
тогава до такова положение не биваше да стигне. 
Значи касае се за това как се осъществяват

да
П. Шкундрич. В Трифунович и А Бахоченич и градските

постановленията на Конституцията. И тук 
изглежда робуваме на една надмината практика -

Помолениподкрепа
икономическите

Социалистическата 
партия, както изтъкнаха 
лидерите 
оценява, че са създадени

на
и коментират изявлението

СПС,на

а да предприемат конкретни акции, за

а може

нова
Конституционните 
комисии и скупщините 
на Сърбия и Черна гора Югославия, 
ще обсъдят проекта на най-голям 

-новата -конституция- на никога не-се е -
бъдещата обща държава определил за сецесия. Конференцията. на сп.

Мил е ПРИСОЙСКИКато резултат на неразрешеното основно 
положение на издателството и неговите издания

ИНФЛАЦИЯТАВТОРАТА ГОЛЯМА ОФАНЗИВА НА
държавна криза навлезе в последния си етап, развръзката, 
въпрос на всички въпроси е как да се потуши опасната 
офанзива -на инфлацията. Ония, които лесно намират 
отговор на всички въпроси ще 1бккат кратко и 
помощта на антиннфлационна програма. Да, но е въпрос 
може ли да се подготви и приеме инфлационна програма 
в момента, когато "трета” Югославия не е окончателно 
оформена и учредена като нова държава, в момента, 
когато не се знае територията, за която трябва да се 

антиннфляцнонна програма.

производството, тогава може би и ие е неуместно ;р, се 
каже, че вече сме попаднали в имфлиционен хаос. Още 
едии показател потвърждава това: па черната борса 
чуждестранните валути поскъпват невероятно бързо, с по 
десетина процента дневно, дори и по два пъти на деи1 В 
началото иа тази седмица германската марка се обменяше

иа черната борса срещу 350 динара!? Това явление някои 
обясняват с проницателността на чериоборсаджиите, 

"иамирисали” иова девалвация на динара. Макар 
във всички страни девалвацията на националната 

валута е тайна до последния момент) у нас вече се говори, 
че Съюзният изпълнителен съвет ще утвърди нов курс на 
динара към края на седмицата. "Добре информираните" 
казват, че динарът ще бъде девалвирап със 100 иа сто 

официален курс е 85 динара: 1 марк^, относно 
новият курс ще бъде 180 динара: 1 марка. Новият курс 
обаче, както преценяват специалистите, няма да 
стабилизира "цените" иа чуждестранните валути на 
черната борса, така че наскоро може да се очаква 1 
германска марка да струва дори 600 динара?!

За причините, които раздухаха 
инфлацията не е нужно да харчим думи, понеже 
извести на всички. Този урок помяучихме преди 
три-четири години, а сега само трябва да добавим, че 
настоящата хипермифлядин е онзи голям данък, който 
плащаме на войната и острата държавна криза. Въпреки 
че мирът все повече покорява тези наши неспокойни 
простори, призракът па въоръжените конфликти още 

го/дини ще ангажира немалки финансови 
средства, създавайки латентно 
инфлационни удари. Но сега, когагто

Може би затуй, че през последните месеци 
свикнахме твърде много с военната терминология, а може 
би и затова, че военните термини са най-подходящи за 
отразяване на някои следвоенни явления и процеси, 
непосредствено изникнали от войната, сегашното 
икономячЯко положение у ияе ихЛ-точио и н*»-л«ско 
може д» се опише като -яторат* голнм» офхязио» на 
инфлацията". Пъраагя голяма офанзива на ламята, коягго 
дръчно изяжда икономическата тъкан на обществото, 

.както ии е нзяестио на векчкм, стана през втората 
половина на 19*9 година, когато цеиит» иа 5™“"™ “ 
увеличаваха с два процента дневно Но тогава бши ДРУГО 
време, тогава живеехме а друга държава Ц% др^гн бяха 
тогавашните политическите обстоятелства -

1ГГС възможности иа югославското обшсство. 
Макар че официалните данни за увеличението иа 

вс* още ие са съобщени на 
я областта на

ясно: с

и приемеиго са
-че

подготви
Специалистите дават отрицателен отговор на този въпрос 
и вероятно това е причината, че никой от официалните н« 

как трябва да изглежда антимнфлационната 
политически обстоятелства,

казва
програма при настоящите 
икономически условия 
Засега, както може да се прочете в някои вестници и 
списания, икономистите са съгласни по въпроса за реда на 
ходовете, които трябва да се направят в началния 
борбата против инфлацията. Според тях най-напред е 
необходимо да спре печатането на пари от така наречената 
първична емисия, след това трябва да бъдат предприети 
мерки за обуздаване на цените м накрая да се вземат 

създадат . уедовня за съживяване на

и обществени възможности.

Iикоиомическ /сегашният

етап нацените през март 
обществеността, специалистите 
икономиката с голяма сигурност преценяват, че 
Гр-го~«га инфлация « доегилиш. 70 нроцшта. Омк Д» 
20 март инфлацията у и ас беше достигнала 10 000 
процента иа годишно ряяиищи А когато инфлационният 
темп и измеряа с над 50 процента И«™М"™ 
инфлацията прерасна я хиперянфлацяя "У'*“" 
поскъпват често и с голям процент, едва

Започва инфлационен хаос на 
че тези дми отново

иа
са

огъня
мерки и 
производството.

че иОт печата също може да се узнае, 
Икономическият съвет на Сърбия е оценил, че все докато 
не са дефинирани границите на новата държава не 

'съществува основното условие за изработка на 
ангиинфлационна програма, но все пак ще бъдат 
формирани работни групи, които ще напишат поаече 
сценарии за обуздаване на инфлацията.

геометрична прогресия.

»р«»
дии и че производителите иа стоките от първа 
необходимост, немите иа които са под държавен контрол, 
откровено качват, че и иаЙ-новите цени ще ги отведат в 
пропастта и ще ги принудят да прекратят

няколко
1 "Н: огнище за нови 

югославската К.Г.
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СБСИЯНЛ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА н босилштлд

ИНФРАСТРУКТУРАТА ВСЕ 

ОЩЕ Е ВЪЗЛОВ ПРОБЛЕМ

РАЗГОВОР С НШ11КО МАДИЧ, НАЧАЛНИК ПА ПИРОК КМ ОКП.Г <|1П М >> >п> п« .

ДА ДЕЙСТВУВА ПРАВОВАТА 

ДЪРЖАВА
Пн сесия ни Общинската Пя сесии/и, преде гини I ели ии Зиио/дя тя урбанизъм <// ЦИЦ1 

/ингори ни идейното решение ии прос/ орния илии ии 1>осиле| рад< ** 
обшииа/, ни /делеппиге преде/явиха проек/опредложеинело 
Н|ИА горни и плин ни I *ос и легри ДСК а обши на до 2000-та година, койю 
съдържа всички начални възможности ла 
||ОДЧГ|ГГИХИ ЯИТОрИТе, се угньрждаг рЯЛИО 
период №Г днидесгг години, както и града така и н местните общности 
като при тона бе подме|Ггино, че основен шанс е животновъдството и 
горското дело, И но отношение ии голи проект, който все оше е вьв 
фала ни проектопредложение а публичното обсъждаме ще продължи 
един месец,' делдатите имаха различни мнения. Едни му даваха 
подкрепи, дока1!» други илраливяха никои забележки.

Босилеград,скупщина 
състояли се па 27 март тази 
голина, ма именен ред бяха

о
• .ПИРОТСКИ ОКРЪГ СЬЧИИЯПЛГ: IШРОТСКЛ, 

ДИМИТРОВГРАДСКА, БАБУШИИШКЛ И БКЛ011ЛЛЛ11Л111КЛ 
ОБЩИНИ

ии I и е. с И« ог„: как ю 
и ге въ лм ожмосл в ладвадесетина въпроса, но 

главното внимание делегатите 
посветиха на онези от значение 
за по-нататъшното ускорено 
обществено - икоимичсско и 
стопанско развитие, преди 
всичко от областта на 
инфраструктурата:

* активностите и проблемите от 
областта па ГПТ-съобщенията, 
пътната мрежа в общината и 
електроснабдяването. И този 
път, както и повече пъти досега 

'повечето от делегатите, които 
взеха участие в разискванията 

въпроса
I ПТ-съобщспията, отправиха 
остри забележки по адрес на 
Предприятието 
I ПТ-сьобщсния. Между тях 
най-незадоволни 
делегатите отТлъмински район,

• ОЧАКВА СЕ НОВ ТЛАСБК НА РАЗВИТИ М О НА ТОЗИ 
ПРЕДИМНО ИЗОСТАНАЛ КРАЙ

• ОПЕРАТИВНОСТ, ПРЕДИ ВСИЧКО

“МГ~

* Кои са ооАовнитсЧетирите общини »
Горно Понишавие - Пирот, задачи, които занапред поема 
Димитровград, Бабушница и окръга?
Бела паланка единодушно

' ' Пя сесията делегатите отделно внимание посветиха и върху 
няколко отчета: отчела ла работата иа Общинската скупщина, 
Изпълнителния й съвет и останалите общински органи и тела, от че/а

обществения

’ т«
• Основна задача на 

38 създаването иа окръзите с 
по-пълно действуване иа 
правовата държава във всички 
нейни сегменти. В това

работа фонд лаиаминалогодишната 
градски-строителни площи и пътища, както и техни програми ла 
работа ла период от една година. Обща констатация е, че всичките са 
работили п границите па своите възможности и условия т.е, е 
затруднена обществено-политическа и стопанска обстановка.

таприеха предложението 
началник на Пиротски окръг да 
бъде назначен Нешко Мадич, 
преподавател по социология. 
Наброява към 150 000 жители, 
значителна част от които са от 
българската 
живеещи 
Димитровградска и отчасти в 
Бабушнишка и Пиротска 
общини.

I Инак, прел изтеклата година Общинската скупщипа е 
разисквала /на Я съвместни сесии/ върху 234 вън роса, от всички 
обл

|отношение те поемат редица | 
задължения от републиката като Г 

(| ги доближават до гражданина. В I 
този смисъл Пиротски окръг с 
поел следните; първо - задачи от 
рспитализация на 
Подети конкретни инициативи 
за съживяване на селото I. 
селското стопанство, като за

1 ас ги па обществено-политическия и стопански жив/г/, а 
Изпълнителният съвет/ма 2Я редовни заседания/ върху 243 въпросатнародност, по за

предимно
самооблагане Рашко Кирилов 
/на посочената сесия той бе 
освободен от гази длъжност, а 
на негово място делегатите 
избраха Живко Стоилков/, 
резултатите са могли да бъдат и 
по-добри 
общности навреме разрешават 
имуществено-правовите 
отношения и обезпечават 
личното участие от 20 на сто, 
като при това подчерта, чс на 
предприятието "Кварц" ге 
дължат 161 754 динара, а на

делегатите.
Петко Мадич с роден п 

ССЛОТО. град Пирот №44 година 
I Гимшпия лачършид в Пирот, н 

и Философски факултет
Чел град. от 1070 година работи

за В лошо, по точно в 
окаяно положение, са и 
некатегоризйраните' пътища в 
общината. Повечето местни 
общности са без годни за 
движение пътища. В това 
отношение през последните 
няколко години, прели всичко 
благодарение ма средствата от 
местното самооблагане, сс 

известни 
както 

досегашният

бяхаБеседвахме тези дни °
Пирот с началник окръга Нешк*
Мадич, който между другото целта трябва да бъдат вложени 

към 3 200 СКК) динара а върху

в

п родния си град като 
е но дачитед по социология а основна причина за това с 

прекъснатите 
връзки, които вече две години, 
предприятието не иска .да 
възстанови. Обаче, този проблем 
и занапред остава открит, 
понеже отговорните за този 
въпрос, от предприятието за 
I ПТ-сьобщсния от Враня не 
присъствуваха на сесията, 
макьр. чс както подчерта 
председателят на ОС, Снаско 
Сиасков. навреме са били 
осведомени, чс този въпрос ще 
бъде на дневен ред и че е нужно 
да присъствуват.

Не по-малка

пр I
Понастоящем с председател ни 
Общинския съвет 
Социалистическата партия на 
Сърбия а Пирот.

телефоннисподели и следното: ако местните
на

• Оказа се правилно конкретното провеждане на 
решението на правителството набелязаните мероприятия ще 
да се създаде окръг в тази част работят 10 инженери /агрономи, 
на Понишавието със седалище в ветеринари и др. специалисти/, боязън от създаване на нова 
'Пирот., Пирот има всички По такъв начин по-пълно ще се администрация? 
налични условия да стане не използват 
рамо административен - но и възможности 
икономически, културен и 
спортен център, от който 

общини

осъщсстявит 
резултати. Обаче, 
подчерта

съществуващите 
в селското

• Напротив. Със 
създаването на окръзите 

стопанство, което п този край републиканската 
има и дълга

иа комуналното 
Координационния отбор за "Услуга” които в повечето 

на случаи бяха изпълнители на 
местното работата, 463 354 динара.

предприятиепредседател
и успешна администрация с намалена с 

около 50 на сто. При това на 
област е личните кадри ще бъдат

останалите 
разположени на около 25 
километра.

•са традиция. ползванетоследене
средстватаПто|Я1 от М.Я.

здравеопазването и здравна та използвани но-нълно. 
защита изобщо, тъй като този 
окръг с и граничен район. II бъдат разднижепи? 
този сектор ще работят 5 души, _
в областта на труда * 0с"п| "ОСОЧС|1ИТС

Г еостратегическото 
положение на този окръг е от 
голямо значение 
Мадич.

* Кои общи акции щс В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДЕКЛАРИРАНЕТО НА 
ИМУЩЕСТВОТО 
ПРОДЪЛЖАВА

КРИТИК.'
делегатите отправиха и по адрес 
па Предприятието за пътища от 
Враня, което се грйжи за 
регионалните пътища в 

- общината. И тук. както бе 
подчертано сс чувствува 
бавност при изпълнението на

изтъкна
минаваТук

мо-иамред - и в четирите 
общини в Циротски окръг има 
добрй условия зя разви гие на 
туризма. ‘ Надалеч известите

* Л| VI ; 1-11-Г .
природни красоти на долината 
на р. Ерма,,Звоиска баня и др. 
трябва да "сс използват по-добре. 
Недостатъчна ,се използват и 
Възможностите, които предна!* 
международното шосе и ж.п.- 
диПията. С изграждането на 
бърза ж.и.-линия времето на 
пътуването 
значително и затова ще бъде 
необходимо голямо

шосе, Министерствотомеждународното
свързващо Европа с Близкия трудоустрояването с одобрило 
изток, международна ж.п. .да работят 3 и и облата ма 
-линия и др. важни енергетиката I работник, 
комуникации. —

на

В I Босилеград ска община и след законния срок, 
има селскостопански производители, които всс още не 
са декларирали своето имущество. Преди всичко, това 
са селскостопански производители или по-точно казано 
I раждан и. които вследствие на обективни причини товя 
законно задължение не са могли в законния срок да 
иаправяз или пък вследствие на неосведоменост. 
11оради това за тях както подчертаха в Управлението за 
обществени приходи в Босилеград ще ги толерират.

Инак, както ни уведомиха до законния срок свое 
имущество, жилищни сгради и други обекти са 
декларирали над четири хиляди и пет^готдш души, а в 
Управлението очаквах, това число да достигне към $ 
хиляди. Между тях, голямо число са от вътрешността, 
а имат жилищни сгради и други обекти на територия!? 
на Брсилеградска община.

Инак, всички които са декларирали имуществото 
законните норми. В Управлението по 

обществени приходи в Босилеград казват, че ще се 
ангажират, в законния срок да обработят всички 
декларации и утвърдят данъка за всеки дапъконлазец.

М.Я.

* Нс съществува ли

задачите. С години наред 
регионално 

зпачецис са н окаяно състояние, 
а предприятието бавно или 
нищо не предприема за тяхното 
подобрение. Да припомним, чс 
от около 130 км регионални, 
пътища, само тридесетина са 

..под лоща асфалтова настилка. 
К.огато пък стана дума за 
електроснабдяването, 
състоянието с нещо по-добро, 
обаче електрификацията на 
няколко махали вече няколко 
години се разтака. И по това 
отношение 
органи трябва по-ангажирано да 
действуват, бе заключение на*

пътищата ... от

сс съкращава

умение
чуждестранните туристи " да 
бъдат "задърх&ни”.

И с подобряването на. 
Iпосейпатачмрежа в тези общини 

големи

ТуК

1 се разкриват 
възможности за развитието на 
туризма.

са спазвали

компетентните
* Макар че окръзите 

съществуват отскоро - какво е 
сътрудничеството с общините 
влезли в него, преди всичко с 
Димитровград, с който Пирот 
има най-много общи проблеми? ДИМИТРОВГРАД: ОС ЩЕ РЕШИ КОЙ ЩЕ 

НАСЛЕДИ ФОНДА ЗА ПЪТИЩА Кой ще наследи активностите на фонда ■ 
разбира се дълговете, въпрос е на който Изпълни
телният съвет не можа да намери окончателен от
говор. В "играта” са две предложения, за едно от 
конто трябва да- се определят делегатите н* 
Общинската скупщина на първата поредна сесия. 
Първо предложение е, да се приеме решение за лик
видация на фонда, като същевремено се приеме ■ 

I- «решение за образуване на явно предприятие за ме*
на ча^п»Г^1^ЛЗВССТ,,° °Т Нова годика П0 силата стни и некатегорнзиранм пътища и уреждане н* 
Фо„поил мТ^!1,аХа с работа всички общински градските строителни площи, съгласно закона. О 
почти нг^й»п г1^ГГаНаЛИТе фондове угаснаха Щевременно за да може да започне с работа, на бъ- 
дейност нее така 1тьтнща и комунална Дсщето предприятие се дава определен»

п 4,0 д м и задължения минат на Общинската скупщин*
. пР'|Слсм‘,те “ явиха поради ко“то се™е Щ' търси начини как да са справя с* 

миналата делова година общинският МГУ®*«-
Колко. ГО. Независимо „т кое пр^лоя^

тлнител ння съвет които 1Ле,,овете «а Из- решение ще бъде прието ясно е, че няма начнн Р* 
разискваха по този вън пое а » ^.„0„,НКОЛКО 1ГЬТИ залази досегашния темп от активности в област** 
ти поред - на 25 март и на 30 мм? 1г Март ДВа Пъ' Н* Комуиалното строителство и пътищата- Тез 
цията на фонда загубата на 31 * ^поРед спМдсн- активности се намаляват драстично, което е
година е била 46 милиона лишп!1?11 МИ|,Шт* логаото в цялата работа. Защо се стигна до так<*
предвид лихвите и инфлацйята/ЛЧй .НС взим?йки положение най-близо до отговора б* един от чле*^
година насам фонда е настоявал ла пЛТ0 °Т Н°‘М ВСТС Изпьл»штелния съвет, който обвиня и Ф°"
дългове то дългът незначително е иаи»?1И ,,якои Да и по* точно Изпълнителния й съвет, 
пак е значителен. "т намален, но все

• Искам да изтъкна, че 
сътрудничеството с всички 
общини с много добро, а 
специално с ръководството на 
Димитровград с извънредно.

* Имаше

ПОД ВЪПРОС СА 

ДЪЛГОВЕТЕ
БОСИЛЕГРАДЧАНИ ПОСЕТИХА СЪГРАЖДАНИТЕ И 
БЛИЗКИТЕ СИ НА ФРОНТА В ЗАПАДЕН СРЕМ

известна 
стане

, "съсредоточаване" на средства в 
цси п.ра па окръга?

СРЕЩА В ПАЧЕТИН боязън да не

На 6 април т.г. делегация, начело с председателя на 
Общинската скупщина Спаско Спасков направи посещение 
на мобилизираните резервисти от Босилеградско, намира- съществува, защото окръгът 
щи се в кризисните райони в Западен Срем. Посещението няма да разполага с финансови 
организира Общинската скупщина, а в делегацията бяха и средства. Гой преди всичко има 
някой членове на семействата на резервисти те.

Въпреки затруднената военна обстановка, органите 
и представители на ЮНА не само че им дадоха въз
можност да посетят съгражданите и близките си, но ги 
проведоха до кризисните места на фронта. С резервисти те 
от Босилеградско делегацията се срещна в Дал и Бобота, а 
в Пачетин бе организирана колективна среща с резервисти- .•ЧС сс стараем доверените от

страна ма правителството 
Всички резервисти от Босилеградско са живи и здрави, задачи да изпълняваме срочно и

пълноценно.

• Такава боязън не

за задача да съдсйствува в 
оперативността в провеждането 
им и за действува! 1СТ0 на 
правовата държава във всички 
нейни сфери. Именно и затова

те, намиращи се в околните места.

М.Я.

Матея АНДОНОВ А.Т.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 10 АПРИЛ 1^*



ОНЩИНШ ГА СКУПЩИНА В Б0СИ ЛЕГРАД ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОЛИ Г1'ЛИ В ВОСИЛЕГРАДСКА ОШЦИПА ДОСЕГА ПЕСЕ 
•ВКЛЮЧИХА В АКЦИЯТА ЗА РЕВИ 1'АЛИЗАЦИЯ НА СЕЛОТО

ИЗОСТАНАЛОСТТА ВЛОШАВА 

ОБСТАНОВКАТА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ НЕ СА 

ИНФОРМИРАНИ
от Бел ут, 
отглежда 50 опце казва: - За пръв 
път чувам за такава акция. 
Заинтересован 
конкурирам в следващия срок. 
Имам
отглеждам още 50 овце. Считам, 
чс само по зон начин младите 
мопгт да остават на село, а с това 
и селата да се рсви гализират.

който понастоящемПЪРВИЯТ ЕТАП НА РЕПУБЛИКАНСКАТА АКЦИЯ ЗА 
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
МИНА НЕЗАБЕЛЯЗАНО.'НАЙ-ПРОСТО КАЗАНО, ХОРАТА НЕ 
ДОКРАЙ СА ОСВЕДОМЕНИ ЗА ЦЕЛТА Й И ЗА КРЕДИТИТЕ, 
КОИТО МОГА Т ДА ПОЛЗУВА Т 

В първия срок, т.е. от I до 
арт пито един производител 
Босилеградска община

Въпреки неблагоприят- ба на егзистенцията. Откритите телството на Сърбия При
ните стопански процеси, и от- преди две-три и повече години дсбю в някои свои активности
делиите от време на време производствени обекти, все още се отклонява от програмните си
провокации, както отвътре, така не са закръглили производстве- определения, което предизвиква
и от чужбина, обшествено-поли- ния си процес, не работят с пъ- смущения и несигурност всред
тическата обстановка на населе- лен капацитет, а от време на населението в общината, поради
пито в Босилеградска община е време, поради недоимък на су- което на много места се отпра-
па задоволително равнища, с ровини, производствения си вят различни протести и иска-
хармонични междунационални - процес е в застой. Незаетоста е ния работата на тази партия да
отношения. Това между другото достигнала такъв размер, че се забрани. Впрочем това бе
бе изтъкнато на проведената не- трябва да загрижи всички, от- •
отдавна сесия на Общинската делно когато става дума за не-
скупшина в Босилеград, на коя- заетите с- виеше и полувисше участие в разискванията по този
то встъпително изложение по образование. Снабдяването на въпрос: /Кроне Николов, Доси-
този въпрос изнесе председате- населението с основни артику- тей Игнятов, Рашко: Кирилов,
лят на ОС в Босилеград, Спаско ли, не е задовилитеЛно, отделно:.- Стоичко Андонов и др./
Спасков. В него между другото, Отделни протести и не-
Спасков изтъкна, че съществува- в планинските и по- отдалечени доволство, както пЬдчерта в
щатСве,)е Дълго време общою- села от града, а главния снабди- изложението си Спасков, насе-
гославска криза, все по-честите

СЪМ и ще
това

ньзможности дадо 31 октомври.
Подчертавайки, 
|рапс ча 
ика” са

30 м че ча
К|М'ДИ'1 от
необходими

от ,,е копкури
ноть|)си да тегли кредит, когото "Агроба1 
банки и републиката отпускат за „„кече документ и,
въз раи; дан е на селата. Частниз е . заинзерссонаннзс 'грябна 
селскостопански производители, участвуват с 20 на сто /20 на сто 
и не само те, това не направиха не

чс Ма кран още нещо за
да /неосведомеността на

гражданите за акцията, която се 
води. Сч>щссчвува мнение, че и 
средствата 
информация, 
нашия вестни

лично участие, 80 на си» кредит/, 
ва, че са в чс кредитите може да се връщат 

напреднала възраст/голяма част и с месо, МЛяко, вълна и други 
действителните произведения и чс лихвите са 

производители са наистина в няколкократно по-низки 
напреднала възраст/, но и за това, редовните /сега възлизат на 2,8 до
чс не биха цялостно и навреме 45 „а сго в зависимост за кои 
осведомени. Васил Анастасов, а „Пласт се Търси кредит/ той 
ведно и член па регионалния 
Кооперативен
Стопанската камера „в Лесковац, 
подчертава, че заинтересованите 
за увеличено производство не 
само
животновъдството, за което 
общината има условия, но 
останалите области в селското 
стопанство трябва да използуват 
взория срок. Той ще трае от I до 

юни. Средствата са 
ограничени, но доколкото не 
всички се изразходват могат да 
конкурират и в трсзия срок - от I

само поради то
масова 

включвайки и
за

от
не докрай са 

осведомяването
1К,

последователни в 
за акцията. Факт е обаче и това, 

.-че пито един от общинските 
отбори . на 
партии в Босилеградска община

подчертано и от страна на ня
колко делегати, които взеха

от

съществуващитеказва:
съюз и - Може би заинтересовани 

има малко, понеже сет не може
се включи н организирането на 
сказки или подобни разговори в 

да се правят пропуски както по селата.. Ако в програмите си 
време на "Морава II”; когато претендират да бъдат по-близо до

едити нс се ползваха за целта, --селскостопанския производител 
неосведомени има много.; ТОца трябваше и сега да 

Лично счизз1М, чс н» селата потвърдят. .Това, че 
трябва да се ор|-анизират сказки последната 
когато да се узнае и числото на ' делегатите 
заинтересованите агроном А

Ето и още едно мнение, 
по-точно казано мнението на по-ши 
един овцевъд. Здравко Георгиев

областтав на
в Кр‘ нои запредприятието ”Босиле- лението в Босилеградска общи-тел на

сесия на ОС 
акцията запозна

и неаргументирани нападки на град”, нито има сили, нито на отправи и против отделни
Правителството на Република вследствие на общата непла- териториални претенции на съ-
Сърбия , и югославския връх, тежоспособност, възможност за седна България към някои части
както и нападките на югослав- по-редовно и качествено снабдя-
ската народна армия^и редица 
други бавно решаващи се въпро-

■

настасов не значи че 
хората не трябва по-подробно и 

рокода се информират.
: ' • ; в.б. :

зо

на Сърбия, включвайки в тях и 
Босилеградска община. В' знак 
на протест се проведоха и н% 
колкото митинзи, на които ясно 

опозиционни и без каквито и да е колебания 
партии в общината, преди бе потвърдено, че населението в 
всичко Демократическият съюз Босилеградска община, с огром- 

обстановка затрудняват и изпо- на българите в Югославия и;Де- но мнозинство, е определено за 
късаните стопански процеси, мократическата партия, които за Сърбия и освен Сърбия друго 

всичко това обвниняват Со 
листическата партия игПрави-

ване.
Обществено-политичес 

си, неблагоприятно се отразяват ката обстановка затруднява и 
и върху настроението на насе- действуващите 
лението в Босилеградска общи
на. Обществено-политическата

1
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СНС В БОСИЛЕГРАД

ДЕЙНОСТТА на местните 

ОРГАНИЗАЦИИ НАМАЛЯВАпоради което производително
стта е в упадък, а материалната 
основа на трудещите се е на ръ-

циа- отечество не признава.
М.Я.

Изпълнителният отбор на Общинския 
отбор на Социалистическата партия на Счфбия и 
Босилеград, на проведеноточ .през миналата 
седмица заседание, обсъди и с малки забележки 
прие» отчета за работата на Общинския отб 
неговите органи и тела за перибд от януари 1 
до февруари 1992 година. С 
заседанието бе приета акционна програма за 
работа за следващия едногодйшен период. На 

.заседанието членовете на Изпълнителния отбор 
на ОО на СПС в Боси 
финансовия отчет за 
следващия период.

На заседанието някои членове на 
Изпълнителния отбор на ОО на СПС отправиха 
и отделни забележки върху работата на ОО на 
СПС и ИО. Пай-забележитслна бе, че дейността 

в местните организации, след 
ировежденего на изборната активност е в упадък, 
а съвсем малко сс действува и по отношение на 
приемането на нови членове, преди всичко от 
редовете па младите. Като потвърждение на това 
е факта, че почти за една година числото на 
местните организации е увеличен само с една 
нова местна организация - в село Злидол, а и 
броят на общото членство вече по-дълго време е 

Затова членовете на ИО на ОО 
илеграл, бяха единствени в 

становището занапред активността да се издигне 
па по-високо равнище, както в местните 
орпшизании. чака и п Общинския отбор и 
неговите органи и ч еда.

11онл стоя щем оччеча е на публично 
обсъждане в местните организации, а след това 
свое мнение ще дадат и чдсиоиете на Общинския 
оч бор.

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В "АВТОТРАНСПОРТ^ ОТПРАВИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДО ОС В БОСИЛЕГРАД И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Й СЪВЕТ на СНСюр,

991

ИЛИ ДЪЛГОВЕТЕ, ИЛИ - 
СТАЧКА

ъшевременно на

леград, обсъдиха и приеха и 
изтеклата и приеха нов за

11 а едно равнище. 
СГ1С в Бос

Обща констатация е, че и Общинският 
отбор и Изпълнителнияч* отбор, както и 

ез изсеклия 
твували в 

една страна 
все повече

НА 23 МАРТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СИНДИ- 
КАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ■АВТОТРАНСПОРТ' ПОТЪРСИ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ДА ЗА
ПЛАТИ 3 774 696 ДИНАРА ДОКОЛКОТО ОС ТОВА НЕ НАПРА
ВИ В СРОК ОТ 15 ДНИ, В СЛЕДВАЩИТЕ ОСЕМ ДНИ 
РАБОТНИЦИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЩЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРЕ
ДУПРЕДИТЕЛНА СТА ЧКА,

надинара/.
"Автотранспорт” даже преду
преждава, че ще закрие тези ли
нии, понеже и рационализацията 
не дава някои резултати. На по
следната сесия на ОС 
т.г. - делегатите обаче отмениха 
решението за участвуване в по
критие на загубите на тези две 
линии /да припомним, когато ОС 
през март 1991 година взе 
решение да участвува в покри-

80000тила
останалите негови органи и чела, пре 

. период от една година са дейс 
извънредно затруднени условия. От 

, зач руднените стопански процеси 
• обремеч 
дсйству
това вината свалят върху СПС като партия на 

'власт. Но и покрай това, и Общинският отбор и 
Изпълнителният му отбор в рамките на своите 
възможности

- 27 март друга
уващите опозиционни партии за всичко

1яват гражданите от

решението Общинската скупщи
на и "Автотранспорт” да водят 
съвместна акция за изнамиране

11а заседанието 
Изпълнителния отбор разискваха и върху 
финансовото състояние в организацията на 
Социалистическата партия. И този път бе 
подчертано, че то е крайно загрижаващо. 
Членският внос нередовно се заплаща, а не 
изпълнява задъдженияч-а си по този въпрос и 
Главният отбор на СПС на Сч>рбия. Така 
например през изтеклата- година от 
заплануваните 157 500 динара от членски внос е 
реализирано ' само 73 520 динара, а от
заплануваните средства на Главния отбор, 
наречени допълнителни средства (246 306) 
динара в касата на Общинския отбор на СПС в 
Босилеград са пристигнали 240 хиляди динара.

М.Я.

членовете на
казва се в предупрежде

нието, което синдикалното ръко
водство отправи до Общинската 
скупщина и нейния Изпълните
лен съвет.

са успяли, по-голяма част от 
заплануваните активности, да реализират. При 
това през отчетния период Общинският отбор е 
провел 7 заседания, а Изпълнителният отбор -13. 
Характерно за тях е, че не е имало /поради 
кворум/ отсрочаване 
потвърждава, че избраните членове в понечето 
случаи отговорно 
задължения и опрш 
избирателите. Топа обач 
всички. Има членове и на Изпълнителния отбор 
и на Общинския отбор,-които малко, или вч>обше 
не са присЪствувпли на заседанията. Тези, според 
взето решение, трябва да бъдат заменени с други, 
но-актиани и приннипиадни членове на СПС.

ти сто им считаше се че по
лошите пътища се унищожават

на заседания, което
Причината за иедовол- 

ствие на босил еградския автопре- 
возвач е в това, че Общинската 
скупшчна не изпълнява поетите 
си задължения, казва в решение
то и предупреждението, 
синдикалното ръководство в 
"Автотранспорт” отправи до 
Общинската скупщина в Босиле
град и нейния ИС. На проведен о- 

март
Изпълнителният отбор на ту
кашната синдикална организа
ция е потърсил ОС в срок от 15 
дни на "Автотранспорт" да за
плати 3 774 696 динара. В пре- 
дущреЖдеиието се посочва, че се 
касае за дългове иа ОС в покри
тие на загуби, които "Автотран
спорт" направил 
рейсови линии към Караманица 
и ГЛюбата от октомври 1990 до 
края иа януари 1992. Доколкото 
ОС ие изпълни задължението си 
в посочения срок, казва се в пре
дупреждението, тогава в следва- 

бъде

са изпълнявали своите 
шават доверието ма 
е мс може да ос каже за

такакоето

заседание23то
ДВЕ СЪБРАНИЯ В ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В СУРДУЛИЦА

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
иа местните

АВТОБУСНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 
Повече пътници па местните линии има само иа пазарните дни 
така че рейсовете вървят (полу)празни

Общинската скупщина Милан • том събрание е участвувал 
Всличкович, председателят на народният представител за 
Изпълнителния съвет на ОС Сурдулишка и Босиелградска 
Томислав Митич и членът на общини М. Богданович, докато 
Главния отбор на СПС от общинските ръководители, 

макар че са били повикани на 
събранието,
присъствували, понеже са били 

В миналия петък на зает с друга работа В 
подобно събрание в залата на общинския отбор на СПС 
Общинския отбор на СПС са се казват че почти всички

През 
десетдневка 
Общинският
Социалистическата партия в 
Сурдулица е организирал две 
партийни събрания, па които са сурдулишката организация на 
обсч.дени проблемите на тази партия, Драган Лакичевич. 
местните общности в тази 
община

последната
мартна

отбор на

стните рейсови лилии, е което да “аТ^ТХ «
се иамаляват разходи-ге, „„лзуват е 60 иа ето. Доиш......то е
загубите Гогава ,,„слот„ „а пътниците, т.е
сталаяа „а становище предетаа к>пм1ИТ(ТНТе „ ползуват по-

"Автотранспорт”0» —„те мал „о отнето, то.а.за туба- 
местни общности да обсъдят в „Аитотпа,1С„0пт” и ОС/. Съмнив- 
"Р« « ^ГИМПрЯие*ИаЯ и в^сеТ.и « точни и цифрите,

Ка„ж> и,е *та„е е пера. '^рал“ ..‘.р,- »..«>
зрпиении въпрос засега ие е изве- приетите решения,
стио. Предприятието .цреди една Й“к “ о защо 
седмица и посредством съдебни “,,,
институции е потърсило да вземе 
"обещаните" си средства за 1990 
година /от 295 510 динара, колко-, 

били планирани ОС е таила*

не сащите осем дни ше 
организирана предупредителна
стачка.

Върху какво обосновава 
иска си, по-добре казано ултима
тума, ръководството на тази син
дикална организация?

Общинската скупщина в 
Босилеград иа състоялата се иа 
28 март 1991 година сесия е обсъ
дила проблемнте в пЪтиия тран
спорт в общината й приела 
и' колко решения. Едно всред тях 
е ОС ч бюджета за 1991 година да 

295 520 динара, с които 
д* участвува в покриването иа за
губете иа рейсовите линии към 
Карамаиица и Г.Любата през 
1990 I одина. Тогава е прието и

Най-нинрсд членовете на
на местните събрали председателите на

СПС в град местните отбори иа СПС от
селата и членуващите (в СПС с 
членове ';,ца , ръ^од^та^ 
селските . местни,. , общности. 
Воден е разговор Йъв йЦзкй с 
подготовкйТа за ' приемане 'на 
планове за работи-на местните 
общности в 1992 година, 
оценено е сътрудничеството на 
местните общности в селата с 
общинския комунален фонд и 
са обсч.дени други актуадни 
проблеми на хората по селата. И

ръководствата 
отбори на 
Сурдулица заедно с членовете 
на ръководството на градската 

общност,

икани от селата са дошли на 
ранието, което се оценява 

като твърде съдържателно и
.уерешно.

Въз
становищата, предложенията и 
договорите, конто са направени 
на тези събрания ще бъдат 
формулирани 
конто ще бъдат

на
коитоместна

членуват в СПС са разгледали 
|отчета за 1991 г. и проектоплан^ 
за 1992 г. па местната общност 

единство"

ч.наоснова

не спазва
" Братство- 
Сурдулица. Ма това сч.брание е 
ирисъстиувил 
представител в парламента ни 
Сърбия Милутин Богданович, 
след това председателят пи

и заключения,но-
указанне за 

дейност на 
ниш? на

работниците му 
сем

народният
обезпечат ействата им 

кога-
ирактнческа 
членовете и организп 
СПС в меотните общности ц 
предстоящия период.

я1'е оше не заплащат билети 
•Шйьтумт с рейсовете.

В.Б. К.Г.то са
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отзиви * отзиви * отзиви

"УЧИТЕЛ” 

ОТ ЛОШИТЕ 

ВРЕМЕНА

САМО ПРОГРАМА, КОЯТО 

МОБИЛИЗИРА
пише на майчин език. Трябва реално да се по
гледне къде са истинските интереси, от какво 
има нужда и как хората раздвижват и ра
зрешават на практика своите проблеми. Много 
по- необходимо е да проговорим за онова, кое
то предстои в днешното тежко време, а ако 
пък някой иска да се връща назад, да оценява 
и под., ще трябва да си служи и е факти. Исти
на е, че от ДСБЮ не започва възраждането ма 
българската народност. Съвсем са ясни и 
плсбиспитарпо подкрепи целите на Сърбия и 
във всички краища, в които живее тази народ
ност. Пространството в което живеят и създа
ват е Сърбия. Приети сме от сръбския народ 
като равноправни граждани. И тези простори 
навред в Сърбия, хората, родени от нашите 
краища /по народност българи/ имат свой 
имидж като добри работници, специалисти и 
честни хора.

Република Сърбия, според Конститу
цията, като държава на всички граждани на 
цялата си територия обезпечава субсктивитет 
на всеки гражданин без оглед на национал
ност, а е това в многопартийната система и де
мокрация са създадени основни предпоставки 
за политическо действуване на гражданите. С 
изявяването на интересите в тези обстоятел
ства, зарад осъществяване на целите на Сър- 

отговорност, 
аргументираност в презентирансто на идеите, 
доброжелателност в работата - относно онова, 
което ще бъде от полза на всички, а е това и на 
всеки отделен човек. Презентирансто на идеи 
за прогрес, бъдеще и добродетелство е необхо
димо и затуй, защото днешното време не тър
пи импровизации. И никой в днешна Сърбия 
не е против демокрацията, свободата на речта 
и творчеството, националното равноправие и 
всичко което под това се подразбира. Никаква 
суфоричност, шум и под. няма да допринссът 
за демокрацията, но съдържанието - програм
ната насоченост, която да мобилизира хората 
към нови усилия. Хората това най-добре поз
нават и така се и определят - зачленяват се или 
подкрепят програмата на някоя партия. Наро
дът не може да бъде излъган и неговите инте
реси трябва да намерят израз.

Привърженик съм на реалното гледане 
на положението. Реалност е ДСБЮ, че съще
ствува на страниците на вестник "Братство”. 
Там започна да съществува от 21 септември 
1990 година е неподписаната информация на 
първа страница за раздвижването на инициа
тива за създаване на ДСБЮ, който да "мобили
зира творческите сили на българската 
народност в Югославия за по-успешно ра
зрешаване на социално-икономическите про
блеми в Босилеградска и Димитровградска 
общини и в краищата на Сърдулишка и Ба- 
бушнишка община... за кратко време инициа
тивата придоби много привърженици”... За 
това и по-нататък се пишеше. Отворена беше, 
така да се каже, полемика, в която вместо сре- 
щупоставяне на мнения и факти, се обиждаха 
от отделни лица ония, които другояче мислят. 
Стигна се дотам само 40 дни от "инициатива
та”, дори да се публикува текст "ДСБЮ е реал
ност” /който обижда/ от автор, който изобщо 
не съществува. Твърде често /на страниците 
на вестника/ се следи "дейността” на ДСБЮ 
чрез информации, статии, съобщения, е обявя
ване на Меморандум в продължения, е допъл
нително инициране на някои негови 
становища чрез други текстове и под., до из
брояването кой какво е написал "против” 
ДСБЮ в текста "Плурализъм по нашенски”. И 
ето, от шумното навестяване за многобройни- 
те привърженици и мобилизация за възражда
не на народността от страна на ДСБЮ, се 
стигна до търсенето на виновници сред неи- 
стомислениците. Истина е, че гражданите не 
приеха ДСБЮ. Неговото действуване не наме-' 
ри подкрепа и привърженици. Това е реалност 
- това е истина.

Как да приемем като реалност, към 
която "набляга” авторът на текста ”По въпро
са на едно политическо късогледство”, когато 
досега никакъв плодовит принос не даде съ
ществуването на тази партия. Напротив, от
делни публикувани становища на тази партия 
предизвикаха револт сред гражданите. Няма 
щастие в националната ограниченост каквато 
се търси по въпроса за териториалната орга
низираност на общините в Сърбия. Затваряне
то в еднонационални рамки би довело до 
стагнация и щети. Реалността на живота дава 
широк простор за действуване във всички 
области.

Когато чета статиите на Борис Коста
динов във вестник "Братство”, чувствувам ка
то че ли все още се намираме във времето на 
мракобесието па Сталин, в онова време, което 
профуча, но остави много травми в живота на 
обикновените хора. Тонът, становищата, съ
държанието, заплахите и предупрежденията - 
всичко е сбито в Сталиновия войнишки 
шинел, който при Костадинов пука от наду- 
тост и от "грижи” малцинството ни да не залу
та нанякъде! Такъв си беше Борис Костадинов 
като директор на "Братство”, такъв си беше 
когато беше член на някои републикански фо
руми и орг ани, такъв си беше и когато по-къ
сно критикуваше "Братство”, че се 
"отклонява” от неговата линия, такъв си е и 
сега.

рихме вратата на къща/а и тръгнахме в непоз
натото - всички плачехме за сламената ни 
къща и за родния ни праг, плачехме за родно, 
то ни огнище, а бяхме - гладни! Моите 
божичани, от "радост”, че живеят добре, напу
снаха Божица и се преселиха в Сурдулица, 
Ниш, Белград... Навсякъде ги има: отАдриати- 
ка до Черно море и от Суботица до Струмица. 
Навсякъде. Ние нямахме поет, какъвто е бил 
Алекса Шантич, да ни каже: "Остаде ов;це...! 
Бацитс поглед по кршу и ло&у, свуда су грс& 
л>а ваших пращедова”...! И така хората замина
ха да търсят щастие. Преселването на моите 
божичани не е в равноправието, работата е в 
поената божишка земя, в суровите условия за 
живот: нямаше хляб! От такава "радост'’ 
божичани станаха преселници, а не от нерав- 
ноправие, г-н Костадинов. Каква радост има у 
стопанина когато му изгори кошарата и в нея 
добитъкът? Радват ли се родителите когато 
децата им избягат от къщи? Има ли тук ра
дост? Радост ли се нарича това? За г-н Коста
динов да, това е радост, щастие, успех, 
програу напредък!? Това, г-н Костадинов, е 
слепило! Човешко слепило в бял ден! То го 
има в статията ти навсякъде.

Нашагалзродност не е обвзета от на
ционализъм. Такъв примерще е забелязан. Ние 
живеем заедно със сръбския народ и го счита
ме като братски народ и всякакви спекулй по 
този въпрос са излишни. Г-н Костадинов това 
го знае много добре и не бива да си служи с 
нечестни работи в полза на своите незрели по
литически убеждения и своя сталински миро
глед - скарай, па владей!

Публикуването на Меморандума на

необходимабия, с

Никой не с загубил националния си 
идентитет, топа никой п Сърбия и не търси. 
Никой и не отрича развитието, опазването на 
културните традиции, обичаи, творчество. и 
под. И вярвам, че може много повече да се осъ
ществи чрез професионално съществуващите 
институции за тези и други предз/1ачсния. Ин
тересното от тези краища, творчеството и др. 
може да намери по-широк простор в конку
ренция на качество. Без това, а само зарад на
ционалното, не ще може да мине на 
по-широките простори. Силно е подчертана 
емоцията за националното и тогава, когато то 
не е застрашено.

Трябва да се ослушне народа, да се по
лучи неговата подкрепа. Той най-добре знае 
какво му трябра и това да иска, но не иска да 
бъде привилегирован на границата, защото 
знае, че третманът на границата се урежда ед
накво за всички. Народът знае какво е добро за 
него и кой какво му предлага. Отделни стано
вища от Меморандума на ДСБЮ са неприем
ливи и могат да предизвикат нетърпимост. 
Мнозина се срамуват от някои негови стано
вища и със загриженост се питат - кому е 
нужно това? Сигурно е, че не ни е нужно оно
ва, което ни разделя, онова което няма никаква 
подкрепа и опора в народа, на който се предла
га. Преди всичко числящите се към българско
то малцинство се срамуват -от отделни 
становища из Меморандума и своето недовол
ство изказаха явно. Из ДСБЮ надменно се реа
гира с множество вулгарни епитети, което ще 
рече, че човек не смее да изнесе своето мнение, 
да не смее гласно да каже какво мисли. Демо
крацията и плурализмът подразбират и култу
рен диалог, с факти.

Искам да се спра на статията му "Ме
морандумът без подкрепа”, публикувана в 
"Братство" от 28 февруари 1992 година. Ведна
га да кажа, че не съм член пито на една партия, 
следователно и на ДСБЮ, не затова, че не го 
обичам и че не съм съгласен с Меморандума 
на ДСБЮ.

Никога не съм харесвал хора, които са 
искали или искат да командуват, да диктуват 
своите мнения на други, хора, които искат от 
други да им се подчиняват, да ги уважават и да 
им ръкопляскат, защото уважението и ръко- 
плясканията са отражение на лични чувства и 
се раждат спонтанно, когато нещо е ценно но
во, оригинално, велико, единствено... По
сочената статия на Борис Костадинов показва, 
че той е такъв човек. В нея той "чете” лекция 
на членовете на ДСБЮ, на неговите ръководи
тели и на СЕГАШНОТО ВРЕМЕ, в което живе
ем! Нашето малцинство отвинаги е било за 
добри отношения със сръбския народ, за раз
бирателство, за сътрудничество, за живот в 
Сърбия, за Сърбия като наша роднина и в това 
никой, пък и той, няма правото да се съмнява! 
Българската народност това го е доказала и го 
доказва и тези дни. Защо тъкмо сега г-н Коста-

ДСБЮ не е никаква вина на "Братство”, 
престъпление, нито е спекула. Това е от полза 
за малцинството и хората от други народи и 
народности, които живеят в нашите краища 
за да разберат програмата на тази партия ь 
след това да я приемат, отхвърлят, игнорират, 
критикуват... Откъде бих аз знал за него, ако 
не беше печатан в "Братство”? Не са ли повече 
от убедителни твърденията на К.Георгиев и 
М.Младенов по този въпрос? Дачи техните на
мерения ти по-добре знаеш от тях? Ако е така 
- тогава си пророк! Световно чудо!

Двуезично обучение или обучението, 
което се провежда на сръбски език, ако не е на
трапено, както казва Борис Костадинов, то то- 

добре избрано и грешката е още 
по-голяма* Откъде днес може да се чуе българ
ска дума в Божица или Клисура? Кой да я из
говори? Радиото? Телевизията? Печатът? 
Населението /стоте души в Божица/? Могъл би 
само вятърът да я донесе, но в Божица духат 
само западни ветрове, а дъжд дохажда само от
към Власина! Ако

не е

Динов изразява съмнение, че някои си имат 
задни намерения? Хората имат свои имена и 
презимена!? Трън в окото му е "Братство”, хо
рата, които работят в него и ДСБЮ. Той се 
обяви против всички, с които работеше в 
"Братство”. За какво говори това? За неговия 
характер, морал, човечност! Щом си отиде 
той, "Братство" трябваше да "изпусне” душата 
си, да умре преди той да стигне до Белград!? 
По не стана така. Той сега не е директор на из
дателството, но "Братство" върви напред, по- 
успешно и 
желанията на всички хора, които живеят 
нашите краища.

Защо пречи на г-н Костадинов фактът, 
че ДСБЮ се застъпва за либерализация на гра
ницата? Какво тук има лошо? На 12 март т.г. 
Република Румъния поиска от Република Сър
бия да се договорят за либерализация

Не зная какво ръководството на ДСБЮ 
е разговаряло с министъра на външните рабо
ти на България, както и пред средствата за ин
формация от София, но прочетох в нашия 
печат, че от правителството на България и то 
нейния ресорен министър на отбраната неот
давна е заявил, "че на неговата страна не прети 
никаква опасност от другите съседи, с 
изключение на Сърбия към която и границата • 
единствено не е безопасна". Свикнали 
това често София да мени становищата си, из
вестни са ни и апетитите им към юга на Сър
бия. Необходими са ни добросъседски 
отношения, не само на прокламации, 
искрени и съдържателни, което да обезпечи 
стабилност на Балканите. Във

гава не е

вече стана тълкувател на
в

родната реч не се чуе в 
училището, няма къде на друго място да се 
чуе и научи, а с обучението на сръбски език - 
българският език е осъден на изчезване 
хо изумиране.

сме с на ру
мънско-сръбската граница, за пълно отваряне 
на границата за преминаване на стоки и капи
тал. Дали тогава искането на ДСБЮ е по
грешно и злонамерно? Границата трябва да 
бъде формалност. Какво щастие би било 
бщо да няма граница между Сърбия и Бълга- 
рия! а а има ли по-близки народи от ербекия и 
българския народ? Ние трябва да си живеем 
толкова добре, чеданение нужна границата! 

рябват ни връзки, сътрудничество, взаимно

, на ти-

Ние знаем, че всичко това не е дело и 
намерение на Република Сърбия, на правител
ството на страната. Това е дело на самите 
нас.? Дело на българите, които управляваха с 
висчко, пък и с просветата в Босилеград и Ди
митровград и с постъпките си "доказаха” своя 
патриотизъм и своята всеотдайност към пар- 

Те, тези управители, бяха истински ха- 
нашето време, гробари на нашата 

писменост и култура, на българския език, това 
са тези, които се декларираха като числящи се 
към несъществуваща нация - югославяни, са
мо и само да не са българи! Знае ли го това Ко
стадинов? Защо затваря очи пред факта, че и 
той е един от враговете на родния ни език, го
вор и култура, макар че и той е българин по 
народност, и за да бъде по-голяма иронията, 
ои е преподавател по български език!? 0, 

ьоже, и това ли може!?
И накрая още .един въпрос: докога и 

докъде така ще караш, г-н Костадинов? Ще ^ 
скъсат цървулите! Водата си отива - камъните 
остават!

но

изо-всичко топа 
значително място се пада и ма съдържателно
то гранично сътрудничество.

Необходима е реалност и всеки /отде
лен човек или партия/ трябва да я знае. Из
влечени части от отделни текстове или 
изречения няма да увеличат броя на членовете 
на ДСБЮ. Народът познава и реално съблюда
ва простора, в който живее, своите потреби и 
тяхното разрешаване. Не е загубил национал
ния си идентитет, знае какво и колко му е нео- 
бходиммо от "националната самобитност" 
което никой не му отрича, но не иска някой да 
му натрапва онова от което не се нуждае и кое
то не иска. Така се и определи и политически 
да действува и не е само гласоподавателна 
машина /но зарад програмната насоченост на 
СПС, която му дава възможност за задоволява
не на интересите си/ народът се определя чий 
член ще бъде, Не отнемайки правото на всеки- 
го да членува където си иска и да има членове 
и в други създадени партии.

тията. 
мелеони надоверие.

Що се отнася до "радостта”, 
божичани и клисурчани говорят за "прогреса” 
па селата искам да кажа следното: каква ра
дост почувствуваха божичаните в Божица ко
гато селото остана с 30-40

с която
Никой в Сърбия не е отнел нито едно 

право на числящите се към българската на
родност, но е направено много, вложени са го
леми средства за материализиране на тези 
права И досега а и днес, се влагат значителни 
средства от различни източници на Република 
Сърбия за задоволяване на конституционните 

•права правата на народностите, отНОснЬ на
ционалните малцинства Никой не е"началил 
нито едно право на българската народност до- 
сеРа и сега Въпрос на всеки гражданин и отде
лен човек е някои права да ползва или не. Това 
зависи, преди всичко, от неговия интерес. Без 
оглед на правото, никой никого не може да 
принуди разни искове, заявления и под. да

домакинства от 800, колкото ги имаше? Това 
огнището“ си,' ко^Гомтваря^врп^роТ

кар, без асфалтен път, без добре снабден мага- 
ин, сам, без съседи, а децата ти жевеят в Ниш 

или Белград? Кои, освен тях, ще ти аддаде 
помогне? И моят баща 

и си спомням когато затво-
чаша вода? Кой ще ти 
беше преселник

Александър ДЪНКОВБорис КОСТАДИНОВ
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ДИМИТРОВГРАД
БРУЦЕЛОЗАТА НАПЪЛНО УНИЖОЩИ ЖИВОТНОВЪДНИЯ ФОНД НА ОВ1Ц',ФЕРМАТА НА ВЛАСИНА

ВОДАТА САМО 

ЗАМЪТЕНА
* 4 -1

ОТ 4000 ГЛАВИ ДОБИТЪК ЩЕ ОСТАНЕ 

САМО ПЕПЕЛ И ДИМНемалко бяха изненадени димитровградчани

няколко години, ^ва'ли н^ко^имашешише иГнГкакГвдругсъд 
с вода за всяка евентуалност, понеже вече година и повече не е 
имало почти никакви проблеми в снабдяването 
питейна вода.

и всички
•ТРИДЕСЕТ' ГОВЕДА, 65 КОНЕ И ОКОЛО ЗУОО ОВЦЕ, ® 

АГНЕТА И КОЗИ ЩЕ БЪДАТ ИЗБИТИ И ЗАПАЛЕНИ, | 
ПОНЕЖЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА ДРУГ 
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ВРУЦЕЛОЗАТА •
СИСТЕМАТИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

НАЧИН ЗА 
ПРЕДСТОИ 

ВСИЧКИ
ПОСТРОЙКИ НА ФЕРМАТА • ОТ ВРУЦЕЛОЗАТА СА 
ЗАБОЛЕЛИ 32-МА РАБОТНИЦИ, ОТ КОИТО НЯКОИ ВСЕ 
ОЩЕ СЕ ЛЕКУВАТ * ЩЕТИТЕ СЕ ПРЕЦЕНЯВАТ ПА ПАД 200 
МИЛИОНА ДИНАРА

ВРУЦЕЛОЗАТА Е ОПАСНА БОЛЕСТ И ЗА ХОРАТА. В 
' НАЧАЛОТО НА ЕПИДЕМИЯТА, КОЯТО ИЗБУХНА НА 

ВЛАСИНСКАТА ФЕРМА ОТ ТАЗИ БОЛЕСТ СА 
ЗАБОЛЕЛИ И 32-МА РАБОТНИКА. НЯКОИ ОТ ГЯХ ВСЕ 
ОЩЕ СЕ ЛЕКУВАТ ОТ БОЛ ЕСТТА.

11А

на населението с

От Комуналац” е реагираио почти моментално. Тъй като 
не е станала никаква авария на водопровода, а мътната вода се 
намерила в целия водопровод, е констатирано замътяване на 
водата в самия извор - в пъртопопинско врело Веднага са 
отворени всички вентили, за да може водата да изтече колкото е 
възможно по-бързо. Изпразнени са

Допреди една година от власинската животновъдна ферма 
непрекъснато пристигаха хубави новини. Някои от тях бяха 
истински положителни сензации: ”На власинската овцеферма, за 
първи Iгъз 
овцете”,
открива първият у нас 
овцеферма почти всички овце обагнат но две агнета, а не е малък 
б|юят на овцете, които обагват и по три и четири агнета"; ”14 рамките 
на власинската овцеферма се открива и кравеферма, в които ще се 
отглеждат расови коне за износ”, ”Па власинската овцеферма често 
пристигат голям брой специалисти от много близки и далечни 
страни, за да почерпят тук нов професионален опи т” и з .н. Обаче в

същата тази 
там се е

появила опасната заразителна болест, наречена бруцелоза. Озттнаоа 
започнаха . да сс разпространяват многобройни слухове за 
катастрофалните размери на епидемията, докато ръководителизс на 
селскостопанско-търговския комбинат ”Власина-продукт” в 
Сурдулица, в рамките на който работи власинската овцеферма, от 
време на време изтъкваха, че става дума за злонамерени 
дезинформации. Сега, една година след кърпата вест за бруцелозата, 
окончателно може да се каже, че тази болест е унищожила напълно 
живо тновъдната ферма на Власина!?!

КАКВО Е РЕШЕНО НА СЪБРАНИЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО

Тъй като в сегашния етап не съществува друг начин за изкореняване 
на бруцелозата, Министерството за селско, 
стопанство е взело решение да бз.дс избит и запален всичкият 
добитък на животновъдната ферма на Власина. Това решение е 
получило цьлна подкре 
голямо съжаление от 4000 глави добитък /около 3900 овце, агнета и 
кози, 30 говеда и 65 коне/ наскоро шс остане само пепел и дим! 
Специалисти от републиказа ще помогнат тази нелека задача 
изп1>лни отговорно и без импровизации. След зона ще 
извършена систематична дезинфекция на всички постройки м

водно и горсконас е осъществено така нареченото темпирано агненс на 
I Власина, в

1- у 1
”На рамките ма заметната овцеферма, сс 

Генетичен център”; ”11а власинската
на на споменатото събрание, така че заи двата резервоара, а навреме 

са осведомени училищата, предприятията, гостилничарскитс' 
обекти и всички останали да не ползват водата. Взети са проби 
изпратени на анализ, докарана е и една цистерна с вода от Пирот 
за да има в детската градина и училищата. Вече към два часа след 
обед положението е нормализирано, водопроводът измит и водата 
е била годна за употреба само с малко повишено

и са да сс 
бз.дс

миналата година, оз'първаз-а половина 
жипоз новъдна ферма пристигна тревожната вест, че с м)ръжен и и, за да може да започне сз.здаванс на нов животновъден 

фонд на фермата. Според най-оптимистичните преценки първите 
овце, коизо отново ще се отглеждат вз»в власинската ферма ще 
минат през портата на фермата едвам през следващата есен.

МОЖЕШЕ ЛИ ДА СЕ НАМАЛИ ЩЕТАТА?

количество хлоркато превантива.
В четвъртък положението е било 

Здравния дом, по-точно в детския диспансер получихме сведения, 
че не е имало пациенти, които са се явили с предизвикани от 
водата заболявания. Подобни 
епидемиологическата служба.

напълно редовно. В
За десет години власинската овцеферма израстна в една от 

най- съвременни те и най-успешни овцеферми в Сърбия и Югославия 
преди всичко благодарение на изключителния ентусиазъм и 
професионалиизе способности на първия й ръководител Предраг 
Джорджсвич. Вече две години Джорджевич не е ръководител на 
фермаз-а, напуснал я е и заминал на работа в селскостопанския 
комбинат в Алексинац, понеже ”Власина-продукт” не е искала да 

/да му даде апартамент/. 
’ Власина- продукт” Милорад 

”бум”

сведения получихме и в

От ръководителя на трудовата единица "Водопровод” и 
"Комуналац” Емил Соколов узнахме, че мътната вода е последица ПА СЪННИЯ?

росреши жилищния му въпраз
т«1
Стайкоиич
животновъдство на Власина, подкрепяйки оптимистичните си 
прошози с установеното "перспективно съз-рудничество” с партньор 
от Франция. В Сурдулица сега мнозина твърдят, че именно това 
сътрудничество е донело болестта на Власина, т.е. овцете и козите, 
които са внесени от Франция са "инкубатори” на опасната епидемия. 
А какво казват специалистите? Славолюб Радулович, изпълняващ 
длъжността генерален директор на "Власина-продукт”, казва, че 
специалистите още не са успяли да открият източника на заразата?!

За размерите и изкореняването на епидемията на нласинеказа 
рма тези дни е разисквано на сч.бранис в 

Република Сърбин, с което е ръководил вице-

от изследванията, които се провеждат в непосредствена близост 
до каптажа с цел да се осигурят допълнителни количества вода. 
Най- вероятно в подземното езеро се е срутило определено 
количество земя и това е замътило водата.

аиашнинт нов директор н
оповестяваше новживотновъдна фе общественотона

правителството на 
премиерът Сърболюб Васович. Присъствували са и министърът за 
селско, водно и горско стопанство Ян Кишгсци, неговия т помощник 
за ветеринарна дейност Живорад Костич, специалисти от 
Ветеринарния факултет в Белград и изпълняващият длъжността 
1-снсралсн директор на ”Власина-продукт” Славолюб Радулович.

А.Т.

НОВА ИНИЦИАТИВА НА РАБОТНИЦИТЕ В БИВШИЯ ЦЕХ 
НА ЕИ В БОСИЛЕГРАД

Още един въпрос вълнува обществеността в Сурдулишка 
община: можеше ли да се намали щетата, кояз-о сега, след 

ултати от епидемията, се преценява на над 200 
ще и съмнение, че борбата срещу бруцелозата е 

може би и не е водена с
ТЪРСЯТ ПАК ДА 

ПРОИЗВЕЖДАТ 
КОНДЕНЗАТОРИ

опустошителните рез 
милиона динара? Не
започнала с голямо закъснение, а 
необходимата сериозжкгг. Положително се знае, че работещите на 
фермата са укривали епидемията, но не може сигурно да се твърди 
дали зова са правили от незнание, небрежие, съзнателно или по 
"директива” от ръководството на "Власина-продукт”. Неофициално 
узнаваме, че група дслс1згги в Общинска скупщина в Сурдулица са 
предлагали спешно да се свика извънредна сесия, но предложението 

прието веднага. Може да се чуят и остри критики по адрес на 
Ветеринарния център в Ниш, чиито специалисти ”не са реагирали

Когато разбрал за 
фермата Предраг 

Джорджсвич, какзч» узнаваме, предложил да се върне и да осуети 
казастрофаз-а, но предложението му не е прието!? Има мнения, 

лято е трябвало да се изколе

Работниците не са доволни от "Съставни части” и 
”4 орала ра” и изобщо от решаване на статуса им. Според договора 
между тези две предл^уцггия ге трябва да започнат да произвеждат 
чорапи през февруари. _________________

им

е изисквало положението”, 
бившият ръководител на

зака, какго 
епидемията.

Бившият цех на ЕИ за производство на ПВЦ 
кондензатори в Босилеград не работи две години. През декември 
миналата година предприятието му "Съставни части” от Ниш и 
"Чоралара” от Лесковац подписаха договор обекта в Босилеград и 
работниците да превземе лес ковашкото предприятие, което в 
Босилеград има цех за производство на чорапи. За закръгляване на 
про 
Бос
Пред нова година бившият фонд за развитие на изостаналите краища 
даде зелен сигнал на иска на ”4 орал ара” като се съгласи да даде 65 
на сто от търсените средства. Но, договорът между двете 
предприятия не се реализира.

През миналата седмица около 30 души, от 48-те колкото 
работеха в цеха за производство на ПВЦ кондензатори, организираха 
събрание в цеха и заеха становище пак да прозвеждат ПВЦ 
кондензатори. Сега обаче не са потреби на "Съставни части”, а за 
"Радиоакустика”, предприятие което също така работи в рамките иа 

Ниш. На събранието представители на работниците, които 
водили разговори с представители на "Радиоакустика” заявиха, че 
това предприятие веднага се нуждае за 1000 бройки ПВЦ 
кондензатори и че до края на годината са му необходими около 50 

бройки. СПоред преценки на работниците по този начин 
ще бъдат използувани с около 70 иа сто. Без оглед, че 

които няма отговор,

според които още през миналото 
здравият добитък и месото да се продаде на кланиците. Тогава 
икономическата шета би била много по-малка. Сега и този шанс е 
изпуснат.

К.Г.процес, за обекта и за оборотни средсва визводствения
илеград иа "Чорапар*” бяха необходими 184 милиона динара.

производствения процес Първан Станосв, е главно условие за 
успешен пласмент на изделията им. какго на домашния, така и на 
чуждее I |>аннин пазар.

Въпреки че овладяването на производствения процес 
озбелязва постоянен възход н че повечето от работниците съзна телно 
изп ит ни нат
надхвърлят определената норма 
изпития па сто 
на 85 на сто
производствен колектив и че производственият процес ясс още е вън 
фаза на овладяване, от постиженията съвсем сме доволни. Така 
например дневното ни производство е нараснало от 200 на 350 палта, 
а наше определение е то още повече да се увеличи и да достигне на 
400 • подчерта Станосв.

()ТСТОПАНСКИТЕКОЛЕКТИНИ В ПОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОТ ТРУДОВА ЕДИНИЦА 
ДО САМОСТОЯТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ
производствените -задължения, някои дори и 

колективът ни все още не 
центно нормата. В настоящия момент ти възлиза 
аче ако се има предвид, че става дума за млад

ЕИ от опро 
. Об;

хиляди
капацитетите
засега съществуват повече въпроси, на 
работниците решиха тези дни да започнат да произвеждат 
кондензатори.

НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА 
КОНФЕКЦИЯ РАБОТИ КАТО 

В ХОД Е ПОСГЬПКА ЗА

ОТ НАЧАЛОТО 
БОСИ Л ЕГРАДСКАТА 
СА МОСТОЯТЕЛIЮ ПРЕДОIРИЯТИЕ. 
ПРИЕМАНЕ ПА НОВИ РАБОТНИЦИ. Характерно за босилеградската конфекции е м това, че досега 

не е имало проблем с пласмента на стоката. Всички изделия навреме 
се днетрибунрит до потребителите, а главни делови паргнъори са 
лес ковашки ”Инкол”, иранско ”1()мко” и крушевашка "Църнсна 
звезда”. Сега сс предприемат мерки и за сътрудничество с пони 
партнъорн, какго в страната, така и н чужбина. През изтеклата 
година голямо количество изделия са сс намерили в Русин и 
Германии, което с оглед, че става дума за млад производствен 
колек тив, е отделен успех.

Закона за 
колективи наложиха 

да изинмират такива

На кои въпроси няма отговор? Преда! всичко, все още ие е 
известно кога фондът за регионално развитие ще -заклати посочените 
средства иа "Чоралара”, без които тя ие иска да приеме работпиннге 
Представители иа ОС в Босилеград раздвижват инициативи да се 
реализира договора между Фоида и посочените две предприятия.

Реформата в стопанството и приемането 
на много трудови 
преустройство,

предприятията 
организационно . 
организационни форми, които най-много ще благопринтоI пумаI за 
С1.и|н.-мснно производство. За този курс се определи » 
боенлеградсказ-а конфекция, които след двегодишна работа в 
рамките на фабриката за конфекцшГЦрвсна звезда” от Крушовац, 

настоищата година започна дака то трудова единица от начало!о 
рабо ти сам ос гоя тел но ка то предприятие за п|м>изводс тио и оборо т на 

”Кобос". Всъщност, как го заяви директорът на предприятието 
пе дни едно от определенията

В БОСИЛЕГРАДСКАТА КЛАНИЦА ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАНАПРЕД...
. стока 
Васил Такси, още от ш”безследно

ИЗЧЕЗНАЛИ’’ 4,5 ТОНА 
МЕСО

Въпреки когатоскъсаните стопански връзки, 
икономическата криза разорнва всички пори на обществения живот, 
предприятието за производство и оборот на стоки ”Кобос” в 
Босилеград, тези дни обнародва конкурс за присменс на нови 40

ТОЗИ>рш
. стопански колектив беи 
нроизиодствении процес, да 
производство.

цилостно овладяване 
се отдел и и оснособи за самостоятелно

не, след

= работника, които след издържаната преквалификация и 
докиалификация, в зависимост от погребите иа предприятието ще 
бъдат приети на работа. С други думи босилеградската конфекция, 
ако се съди според досегашната производствена дейност, има 
перспектива. Още повече, че налице е 
обез
производство. В потвърждение на -топа тоиорм н фактът, че 
предприятието разполага със съвременни машини, тика чс дефекти 
досето не е имало, а малките успешно се премахнат от страна на

Сега копгто сме осъществили тази цел, за което безира 
сме благодарни на трудовия колектив "Църнсна звезда” от 
Крушснац, които ни оказаха и материална и професионална помощ, 

причина да пс поемем съдба та си н собствени ръце. Разбира се, и 
занапред шс поддържаме добри делови отношения с предприятието 
от Крушсиац, Още повече ако се има п|)сдвид, че н нашия т, както м 
всеки други млад колектив се с|>сша в началото с |>сдина нерешени 
въи|и»си и трудности, какзч» и области» на производството, така и и 
пласмента. Благодарение на това, въпреки затруднената обстановка, 
засега успиваме да сс справим и с единни, и с другия въм|и»с. Дори 
привеждаме към края и реализирането на прости за втората фаза па 
п|к.‘лнринтисз'<> - приемане на нови работници и разширяване на 
и|и»изводс таените мощности - подчерта Таков.

йпоI
1 й.
1= ^слута“|,|к/ш четири години ее обединиха н създадоха 
= -Босилеград-^ досега нер.ду.пи» се говореше. На „оследного 
= мкедаяиТНа работническия съвет в това предприятие, котатор
2 разисква как по-право предприятието да се раздели едшГг 
5 прнсъствувашзтге попята каква е съдбата и. този проблем Л. 
= кого в делбата ще ее -дядот тези средства .

Ръководните хора в сегашното предприятие подчертават, 
време ръководител иа илаинцяга бил Евстриги 

Глиговоя и чг^иъпрпейото месо взел Паит Мурадиф от Високо. 
Кан и при какви Делови, месгтго ДяД«о "
изобщо ше се вземат тези пари - според Сегашни цени над 3 
мГГиа /щтрГ^*- «ДИ- з«.лата и. 275-те заети /преди една 
седмица за декемврийска заялата взеха по осем хилчдм динара/ - 
изобщо ие е взвесгво. Предприятието все оим ^

обаче няма резултат. Въпросното лице ни

рНЯМИ връзка з-я ни кризисна зяи раз
-ннонка, а с това и рнзвързказ-а в об.частта на стопанското

работници те, задължени за поддържането им.
Обета е изграден със сдружени средства на Републиканския 

фонд за насърчаване развитието на недостатъчно развитите краища, 
банкови кредити и собствени средства на досегашната м магична 
оргишгзацну "Църнсна звезда” от Крушении. 'Заема площ 
3500 квадратни .метра, от които 1500 квадратни метра 
производствено хале, моДсларннца, магазини, столова с кухни и 
други необходими помещения. Понастоящем тук работят около 200 
|шГ>отннки, от Които 165 са в прякото производство, 
тридесетина в админне грациита. Досеп» личните доходи редовно сс 
заплащат или с малки закъснения и смийте съответстнуваз на 
осъществените резулзатн и кз1Гьлнснисто на производствения пла .

от околоПРОИЗВОДСТВО, ПЛАСМЕНТ 
И ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ

че по това

И ”|СоГюс” ни уведомиха, че въпреки общите затруднении. а 
отделно трудностите в областта на текстилната промишленост, 

колективи от този отрием раГятп с намалени 
време си в застой, тук производственият 
, Мри тона непрестанно се води борба за

а останализс

когато много
капацитети, или от 1»|>смс на ; 
пропее редовно се поддържа.

качество, което, какго подчерта ръкоиоднзтля г напо-нисоко
В.Б.
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Н|К>Д11|МНТИГ Т|ЩДИМ’* ОТ ДИММТ|МШГ|ШД ни* строи 
* По+И-ТД + И + Мк ни улици "Маршал Титч»" 11<» 141а, 

отсреща адмииметратиниач* С1 -рада нн п|н-дпрн1пм<то. ин мнспнч», па кост» спи сс 
намира складът на 1 орското стопанство от Г1и|мт.

И сградата що Ги.днт иомоС'1Ч'ни 8-10 локала нн съвкупна плот от 2Д8 м2 и 24 
апартамента н то:

• три тристайни апартамента от 68,90 м2
- девет двустайни апартамента от 55,09 м2
- три едностайни апартамента от 31,5Я м2
- три |а|>соннери от 27,13 м“
И сградата ще има и шест таннннн апартамента от 24 до 64 м2. Срок та 

тант.ршапане е 1 година от започване на строежа.
Всички заинтересован граждани та локали или апартаменти мшат да 

|учат сведен и и н строителното предприятие ”Градни” или ни 1чм1ефони: 61-488, 
63-166 и 62-231.

А.Т.
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18320 01пи1гоупа(1 
РЛагОа КагбеПа 1 
Те1ех: 16840 
ТеюГах: 010-63-112в!с1 посочени проблеми произлизащи от нарушения пазар. 

Основна цел па деловата стопанска политика н ГИД бе 
увеличим

произведения за да можем да надомесгим намалението 
на домашния пазар. При това не само, 
продажбата но не може и определени суровини 
купуват на домашния пазар. Това значи увеличение и на 
вносни компоненти за около 30 па с го.

Намаляване на домашния пазар и нужди IV за 
вносни суровини са двете условил, 
диктуваха увеличаването на износа. Същия т рябва да е 
лоста висок за да може да се обезпечи 
стопанисване и нормална работа на предприятието.

- За разлика от много фирми в Сърбия 
гумарскага индустрия до ден днешен 
връзките със Словения. Не е ли 
направленията и 
успешно стопанисване. В случая напълно е отхвърлена 
политиката и са запазени стопанските 
по-кон 
работа?

пазар. И още нещо. Освен качеството необходимо е 
точност в снабдяване на нашите купувачи и 
конкурентни цени. Значи за да останем на пазара и в 
играта на време сме разбрали че износът, качеството и 
нашата точност са 
стопанисването на ГИД.

да значително износа на нашитх*

че спадна 
да се най-важните елементи в

- Къде и колко в момента ГИД изнася и какво?
■

I - Що се о тнася до износа през тази година ГИД е 
запланувал да изнесе свои стоки за 9 милиона долара, а 
I опа с половината ,от съвкупното производство или 30 
па с то повече от

ПРЕСТРОЯВАНЕ 

НА ВРЕМЕ
които просто

износа през миналата година, от това 
за два милиона долара ще бъдат изнесени обувки, 
седем милиона долара гумено-технически стоки. Прел 
пиринч-е три месеца от годината

нормално
а за

вече е реализиран 
износът за два милиона и сго хиляди долара. Имайки 
това —

не прекъсва 
и това едно отБезспорно е че, от всички димитровградски 

предприятия гумарската индустрия колкого и да има 
проблеми от време на време, все нак в момента стои 
най-добре. Това говорят редшга показатели, а за 
обикновения зает това са на първо място личните 
доходи, които през последно време значително се 
увеличиха

предвид със сигурност може да 
заплануваният ианос ще бъде реалилиран и че е реален. 
1ели дни на чуждестранни палар отиват мъжки, дамски 
и детски ботуши и новата програма гумено-технически 
стоки за возилата "Лада” и -Алеко”, както и нова 
програма ла автобусната и строителната промишленост 
в тилни, както и съвсем нова програма на 
гумено-технически стоки ла „алара във Франция.
Фоатп.и» "а‘ал “ °ВуВКИТС с И™»", Гърция, Швеция, 
и Л ВС|Рия, а за гумено-технически стоки.
Холандия.' ерма"ия’ Франция, Полита, Израел и

възможностите за се каже. чепо-паз-агъшно

връзки. Къде 
за успешна1кретно ГИД намира възможности

г>

Със Словения наистина 
отношения тьй като

не прекъснахме делови IV 
програмата, която ние нравим за 

”Рено” в Иово место за нас е т огромно значение - 
наш чист икономически интерес. Прекъсване на сътруд
ничеството с "Рено” значи стотина работници без рабо
та, значи значително намаляване на дохода. Кой 
може

Как в днешните крайно затруднени условия на 
стопанисване у нас, при това и война в една част от 
страната, ГИД успява да устои и успешно да 
стопанисва? По реда на нещата о тговор на този въпрос 
потърсихме от генералния директор Слава Тодоров.

това е

това
да ни надомести? Никой. Наистина, има неща 
поради съществуващото положение немогат да се 

получат в Словения и Хърватско и ние сме се стараели 
на време това да обезпечим на друга страна, между дру
гото и чрез внос. Л за да внесеш повече каквото ти тряб
ва, трябва и повече да изнесеш свои стоки. Наша 
преценка бе, че износа трябва да увеличим с 30 
ние това

- Условията на стопанисване, които вероятно са 
най-трудни от освобождението насам, до значителна 
степен налагаха деловата политика на нашето 
предприятие да се мени, за да мошт всички заети да 
имат работа и мощностите да се дюлзунаг цялостно, а 
това значи да стопанисваме успешно. Стопанските 
процеси у нас до такава стеиеиг:са' иарушснО; че се 
поставя въпрос за намаляван<У С1,|цесгв{уттщг.1т
рабо ти, и работната ръка ако навреме не се предириемат 
мерки. Всичко това, разбира се, би се о тразило иа-дохода 
на предприятието. Затова навреме обсъдихмо»нсички

Тъй катокоито според най-новите законни разпоредби 
право да разполага със 70 на 

валутни средства, а има
ГИД има сто отось щсствен итс 
за 5,5 нужда да внесе
машини 10°,"поК0Лара суровини> Р^рвни части и нови 
долара. Затмя ва Д« изнесе най-малко за осем милиона 
доваоа „ а ° ианос от девет милиоОа
че гилР "ра""я “ ‘"■рчите три месеца показват, 
стопанисване "РИ сега"","тс 1тжки условия на 
успешно да върви нанрещ Прсодо"те трудноспп» и

на сто и
направихме. От друга страна износът за да да

де пълни ефекти необходимо е високо качество и това е 
наша постоянна насока. Защото без качество на чужде 
странния пазар нашите произведения не могат да кон
курират в ожесточената борба на този

Подготви: Л. Ташков
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ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА В ЗДРВШШГГЬРЛЪВ ВРАНЯ СЕ ПРВДЛАГАТ НОВИНИ В РАБОТАТАОБЩИНА

ЗАСИЛЕНА
КОМУНАЛНО- БИТОВА 

ДЕЙНОСТ

ЛЕКАРЯТ У ДОМА НА 

БОЛНИЯ
В ИЗГОТВЕНИТЕ "НАСОКИ ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА РАБО- нализация и па се премахне вся 

ТА НА ЗДРАВНИЯ ЦЕНТЪР", ПРОЕКТОДОКУМЕНТ КОЙТО БЕ Ка ненужна употреба. Разходите 
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДЕНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ за резервни части и за гооиво на 
ВДИНИЦИ НА ЦЕНТЪРА, И КОГОТО НАСКОРО ЩЕ ПРИЕМАТ пример'трябва^ да 
КОЛЕГИУМА НА ДИРЕКТОРИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ, 20 на сто'
СЕ ПРЕДВИЖДАТ ПОВЕЧЕТО МЕРКИ СРЕЩУ ВСЕ ОЩЕ ЧУВ
СТВУВАЩАТА СЕ НЕРАЦИОНАЛНОСТ И НЕФУНКЦИОЙАЛ- 
НОСТ В РАБОТАТА.~=:гг.™

“щС^ТО^МОМЛ^АНЕ.^^112'111^ срВДСТВАТА^ОТ Година е запланувано да бъде

Запланувано е значител
ни промени да се извършат и в 
режима на работата в болнични- 

_ те заведения. Очаква се да се въ-Здравният център във ' ците, но голяма част от веде ново ботно
Враня, които се грижи за здраво- пациентите да получават услуги Поликлиниките . и специали- 
словното състояние на 240 хи- в домовете си. В "Насоките" се стическите служби трябва да ра- 
ляди души досега едвам подчертава, че диспанзерите по 
излизаше на край с всеобщата обща медицина, диспанзерите за ботят в две смени. Нощно време 
икономическа криза. За разлика деца от предучилищна и ще Работят приемно-триажните 
от други среди в републиката училищна възраст и онколо- служби' Но> ** да ** се жяп 
този център обаче извърши из- гическия диспанзер трябва да здравет0 на болните> службите 
вестна рационализация. Сега не- изготвят, така да се каже, регио- 
говите 
обектите

изградена
мрежа на дължина от 2600 ме

не из- тра, от това 2000 фекална и 600 
На изпълнитрпита задължения, метра за атмосферна вода. В ме- 
за изтеклата работата стната общност Райчиловци е
625 108 линапаД ТС дължат запланувано да бъде изградена«вЛсетжйвзк фекалпа каналимиия

------ дължани от 800 метра и в Боси
леград около 1200 метра, а кана
лизацията за атмосферна вода в 
Босилеград. За целта ще бъдат 
изразходвани над 6 милиона ди
нара, които ще бъдат обез
печени за фекална канализация 

утвърдената 70 на сто от местното самообла- 
програмаза работа, през настоя- гане и 30 на сто лично участие

« °т щат* година в областта на кому- на гражданите, а за канализа-
местното самооблагане. Обаче нално-битовото устройство в 26 иията за атмосферна вода по 50
сега нещо по изменени крите- местни общности ще бъдат на сто от средствата от местно-
рии. Така например, занапред изразходвани общо над 19 ми- то самооблагане и Общи
прочистването на местни и не- лиона динара, от това от сред- бюджетен фонд за пътт
категоризирани пътища ще се ствата от местното четири местни общности (в
финансира изключително от самооблагане ще бъдат обез- ралово - 2, а в Гложйе Горна
лично участие на населението, а печени 9,8 милиона, от Общин- Ръжана и Плоча по един), е за-
не като досега средства да се ския бюджетски фонд за планувано изграждане на мо-
обезпе.чават и от средствата от пътища - 5,8 милиона и лично стове, а селските пътища, или
местното самооблагане, и досе- участие на гражданите - 3,4 ми- както го казват централни, в ме-
гашния общински фонд за пъ- лиона динара. Запланувано е да

Общински бъдат прочистени, разширени 
бюджетен; фонд за пътища. Но- или прокарани нови селски и 
во е и това, че и за другите кому- махленски пътища на дължина 
нално-битови
местните общности трябва да стните общности: Горно Тлъми-
обезпечат поне'70 на сто от но - 5 км, в Караманица - 4, в
личното участие на гражданите, Доганица - 4,5, в Назърица -1,5, в
па след това могат да сключат Ярешник - 5 км, в Бистър -1,5, в
договор за работа и разчитат на Злидол - 6, Долно Тлъмино -1,3,
помощ от другите субекти, в Гложйе -1,5, в Долна Любата -
участвуващи в финансирането 4,5, Горна Любата - 17 км, в Му-
на отделни активности: канали- сул - 5, Барйе - 0,8 км, в Горна
зация, водопровод или пък про- Лисина - 6 км, в Долна Лисина -
биване на нов селски или 1 км, в Долна Ръжана - 5 км, Цър-
махленски път. - Това, както бе нощица - 3 км, Рибарци -1,5 км и

на Дукат - 2 км. За целта са нужни

канализационна
закъсняват или изобщо 
пълняват. своитеПрез настоящата година 

Босилеградска община е за 
планувана засилена комунално 
битова активност. Именно 
съгласно заплануваните актив 
ности от страна на местните 
общности и Координационо тя 
ло за следене на местното са 
мооблагане
скупщина на последната редов 
,на сесия прие съответна програ

>абота в областта на ношения.

в

на

на "Услуга" - 464 354 динара 
Покрай това местните общно

ст бщинската сти са длъжни навреме да ра
зрешат

на интензивната и полуинтен- 
зивна грижа ще работят в чети
ри смени, т.е. непрекъснато.

Известно е, че Центърът 
заплаща високи разноски за ле
куване на ”свои” болни в други 
центрове, т.е. в центрове, които 
технически са по обзаведени. За-

кадрови потенциали, нализация в работата. В този 
и съществуващите смисъл лекарите и медицински- 

съоръжения за работа са далече те сестри два-три пъти през сед- 
по-рационални от повечето дру- мицата трябва да посещават 
ги такива ведомства. Имайки болните в махалите, селата и в 
обаче предвид всеобщата криза домовете им. 
на финансови средства от една, След това по-ефикасно и
както и задачите които има Цен- по-рационално трябва да рабо- 
търа в опазването на здраво- тят лабораториите. Материали
словното -------
населението в седемте общини

и всички
имуществено-правови от-

ма за р 
комунално-битовото 
ство. За целта ще 
гажирани и

устрой 
бъдат ан 

средства

Според

това грижата за постоянно усъ- 
вършенствуване на кадрите, а 
още повече необходимостта от 
средства за набавка на кови и 
съвременни апарати занапред 
ще бъде една от главните задачи 
на Центъра.

"Насоките”, които пред
виждат и редица, други задачи за 
намаляване на разходите, досега 
бяха на публично обсъждане в 
организационните единци на 
Центъра. Очаква се наскоро то
зи вътрешен документ да прие
ме колегиума на директорите и 
работническият съвет на Центъ
ра. В Здравния център във Враня 
обаче казват,-че не е възможно 
успешно да изпълняват задачата 
в опазването на здравето на хо- 

I рата ако само те предприемат 
I акции, и ако всички в република- 
I та не извършат подобни мерки. 
I Не ще обаче само и с рационали- 
I зация на средствата. Все докато 
В Републиката не предприеме мер- 
I ки и здравното дело не си по- 
■ лучи мястото, което трябва да 
I има /не да се третира само като 
I област която изразходва сред- 
I ства, а да се нареди всред произ- 
I водствените дейности/, под 
| въпрос е дали всяка рационали- 
1 зация може да бъде успешна, а 
| основната дейност да бъде ефи- 
3 касна.

нския 
ща. В 

Па- състояние на от болните за проучаване в лабо
ратории ще се взимат и в домо- 

на Пчинския окръг преди изве- вете им за онези анализи 
стно време генералният дирек
тор на Центъра прим. д-р

които
не могат да вършат организа
ционните единици, на пример 

Константин Попович пред коле- здравните станции или здравни 
гиума н директорите и членове- домове, материалите в догово- 
те на работническия съвет

стните общности Груинци, 
чиловци, Белут и Босилеград 
бъдат настлани с чакъл. За 

планувано е да бъде 
но над 750 кубич 
чакъл, а работата възлиза 
2,5 милиона динара, коя 
бъде финансирана по 50 на сто 
от местното самооблагане и 
Общинския бюджетен фонд за 
пътища.

Райча сегатища,
ще

изразходва- 
чески метра 

на над 
то ще

активности, на над 60 километра и това в ме рен ден ще се изпращат с коли, а 
излезе с ново предложение. Цел- данните ще се съобщават по- 
та е, както се подчертава в този средством телефакси, които 
проектодокумент, да се премах- трябва да има всяка организа- 
нат всички останали нефун- ционна единица.
кциомални и нерационални 
моменти в работата. Изхождайки от факта, че 

средства за набавка на нови коли 
От значение е да се за потребите на бързата меди- 

подчертае, че се предлага болни
те да не се лекуват само в болни-

Покрай това, през насто
ящата година е запланувано в 
Босилеград да се довърши 
уреждането и асфалтирането на 
улиците: ”29 ноември", "Груин- 
ски път” и "Иво Лола - Рибар", в 
стойност от около 2,5 милиона, 
както и изготвяне на пр 
документация за допълнително 
водоснабдяване за 
общности
Райчиловци и Ради1 

В стойност от окрло 35 
динара.

цинска помощ няма, налага се 
да се извърши сериозна рацио-на сесиятаподчертано

Общинската скупщина е затова, над 7,8 милиона динара, от кои-
по 40 на сто обезпечат 

шинския бюджетен фонд и
? Vче досегашната практика пот

върди, че местните общности
то,
Об

оекто-

местните, 
Босилеград, ’ 

■чевци на 
__5 хиляди

*
I- ТГ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Безспорно заплагг 

задачи и активности в о 
на комунално-битовото уст 
ство в общината през настояща
та гдина не са малки. За мнозина, 
дори и нереални. Обаче, с по-ор- 
ганизирана и целенасочена ак
тивност,

-по-орранизирана активност в 
местните общности, реализира
нето на същите няма да бъде- 
под въпрос.

«уваните
збласттаЯРЕШНИК: ГОДИНИ БЕЗ 

ДЕТСКИ ПЛАЧ
рой-

преди всичкоИ село Ярешник споделя съдбата на другите 
Босилеградска община. От година на годинг селото старее, 
домовете се затварят, имотите запустяват и обрастват с тьрнаци. 
Отдавна вече тук не се чува детски плач. Заглъхнаха някогашните 
седенки, селските събори и овчарските песни по слънчевите баири. 
А тъкмо това беше характеристика на това средно по големина 
босилеградско село. Сега това са само спомени на мнозина. Затова 
Ставре Иванов, един от по-големите хороигреци, казва;

- Наистина сега се живее по-добра Почти всичко си имама 
Обаче всички съжаляваме за някогашния весел селски живот. 
Почти за всеки добър ден в селото правехме селски събори, 
служби, на които се събираше цялото село, и стари, и млади. А сега 
това го няма. Дори не се виждаме и по няколко месеца. Това 
споделиха и Ставри Йовев, Златан Венчов и Илия Цветков, а 

общност Досте Петков за активностите

села в

В.Б.М.Я.

»
КНТОРОТОКСЕМИЯ НС РЕД ОВЦЕТЕ

Па територията пя общината всред овцете се чувствува 
снторотокссмия, заразителна болест, която причинява големи 
щети. Даже я има лоста, подчертана Стоев. Инжектирането обаче се 
заплаша и хора за не се отзовават. Търсят помощ когато е късна 
Затова тоП поръчва: ■ По-добре е хората да привеждат овцете па 
инжектиране, а не да рискуват и сс/нс да търпят щети. А 
инжектиране вършим.винаги.

Щ В ЕТЕРИ ПАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ВЕТЕРИНАРИТЕ 

ПРИСТИГАТ И 

БЕЗПЛАТНО
селски

"ЕДИП ДЕН СЛУЖБАТА МОЖЕ ДА СПРЕ"
СПОРЕД РЕШЕНИЕТО ИЛ ПРЛ1ШТЕИСТНОТО ИЛ Ветеринарната станция в ИосШ/сград миналата демона

СЕРНИЯ ЖИВОТНОВЪДИТЕ В РЕПУВ.ВНКА ЗА НЕ ЩЕ година приключи едвам с положителен баланс Лошите пътища в 
ЗАПЛАША Т УСЛУГИТЕ ПА ВЕТЕРИНАРНИТЕ общината влияят не само върху разноските, но предизвикват и
СПЕЦИАЛИСТИ КОГА ТО СЕ КАСАЕ ЗА НЯКОЛКО чест дефекти на колите Сега само две коли са годни за 
ЗАРАЗИТЕЛНИ ПОМЕСТИ ВСРЕД ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ: движение, подчертават ветеринарите Средства за купуване на 
СВИНСКАТА ЧУМА, ПРУНЕЛОЗАТА, ЛЕУКОЗАТА, ПТИЧАТА нови станцията няма Потърсили са помощ от Републиката. 
ЧУМА, ПЕСПИЛОТО, ТУВЕРКУЛОЗА ТА И ШУШКАВЕЦА ПРИ Доколкото тя не им помощува със средства и не обезпечат нови, 
ГОВЕДАТА поне още две возила, ветеринарната служба ще спрс. Помощ, както

казват тук, не ще могат да оказват в отдалечените.ссля.

председателят на местната 
през настоящата година сподели:

- През настоящата година приоритет сне дали па 
уреждането на махленските ггьтища. Впрочем, те за нас, с оглед, че 
тук останаха предимно хора в напреднала възраст, са от осо™" 
значение. Целта ни е до всяка махала, до всяка къща да може да се 
дойде с превозно средство. Поради това в програмата, коя го се|а 
навреме дадохме до компетентните общински органи запланувахме 
разширяване на пътищата до махалите "Кошарска , Янков рид , 
"Лещарска махала”, "Рамнище”, който би продължил към махала 
"Каловци" в село Назърица и Соборище. По този начин селото си 
бихме свързали с вече направения път от Босилеград р 
Паралово до Оборище. Трябва да уредим и “™еиск“я"*т 
местността "Заедница” ДО махала "Караджинова . Покрай това сме 
запланували довършване на електрическата мрежа с в 
напрежение и поправка и изместване на телефонната линия.

Председателят на местната общност добави, чс селото се 
Нуждае от селски магазин. Още повече, чс понастоящем и зд 
най-малки дреболии трябва да отиваме в съседното село Назърица 
или в Бистър.

На територията па Републиката гази година започни 
ио-организирана отколкото досс1И акции та ос устният- и нотушииинс 

заразителни болести перел домашните животни.
селско, горско и йодно стойностно пя

пооочето
Министерстиото та 
кстсрипарнитс служби наложи да поведат решителна борба срещу 
едно число твърде опасни заразителни болести, като при тона

■е да има. За да не 
август повторно 
1 болест.

свине бича наи|м-ме инжек п 
ни е поле ги закана или иодо

прани, епидемии нямам 
>бна беда, планираме през ; 

да инжектираме всички свине срещу тази заразителна
Помаегоищем вършим инжектиране на кокошите 

(частично) от чумата. През май-юни ще извършим коиз-рол дали 
коза, а през сензсмнрн ще извършим

селскостопанските произволители нима да заплашат услугите им.
николко заразителни болести: свинската чума.Касае се за

брунелозаза, леукозата, чумата при тините, туберкулозата и 
при говедата и беснялото. Целта на Правителството на 

н посоченото министерство е вена: да се
това

всред кравите нима леу 
диагностициране на туберкунозациита при 14>ведага, казва Стоев. 
Една от твърде заразителните болести при говедата е шушкявецьт.

каненишут 
С'ърб
премахват тези болести. С оправдание се счита, че 
се постигне ако селскостопанските и|н*изнодитслн не

ос у 
пай

станат и
-добре ще Нстсрнннрнмят лекар -Стоев казва, чс тази болест се чувствува на 
1аплашат територията на общината и понастоящем се върши инжектиране на 

пик-дата. Частично инжектиране се върши понастоящем противуслугите им.
птичата чума, които също така се явява от време на време.

Брунелозаза, която напрани шлем и щети в Сурду 
община, но- специално на к|мпсфсрмати и онцефермати на Вля 
Босилеградска общини понастоящем не се чувствува,
Според програмата ви Нстсрмиирни..........................
тази болест1 не ще се води. Тома об;

Дали тези болести 
Босилеградска община и какви 
езанния в осуетяването и премахването им. отговор поть|>сихме 
директора на зова ведомство Иван Стоев. 11ай-нан|м‘Д той посочва 
сегашното състояние със свинската чума, коиго нре 
върлуваше в общината и кшато от нея умряха или бях 
чо свине.

се пийнат всред животните в 
са плановете на Нетерипарнати

общност сме на друго мнение. Сега предлагаме магазин да очкрие 
НЯКОЙ от частния сектор. Ще успеем ли в това, времето ше покаже 
Лично смятам, че магазинът няма да бъде нерентабилен - добави 
Петков.

лишка
сина. в 

, казва Стчн-н.
ти станция широка акция срсш> 

гатн болест не ще се води. Това обаче ме значи, че диагностици|мне 
никУн да се провежда в онцеферммта в Гадичевцн. Напротив.. 1юз 
оглед, чс титм болест в общината ,нс е диагностициран* т-ази 
овпе<|н-рм а ще б|>де под контрол.

ди месец-дна 
а избити към

1юлсспа е потушени. Но, ако селскостопанските 
н|юизиодитсли в общината се Пяха изцяло отзовали и ако всичкиМ.Я В.К.

СТРАНИЦА Ч
ДРАТСПЮ • 10 АПРИ Л 1 ОП
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ОБРАЗОВАНИЕТОБЪДЕЩЕТО 

ПОД ВЪПРОС
на договор с председателя на телефони и да се осяедомя- 
Итггьлнителния съвет Велин ват учениците утре (в петък» 
Николов. Тогава бе изтъкна- да дойдат на училище. 
то, че непосредствен повод 
за стачката са неизплатената

За пръв път и в дими
тровградското образование 
бе проведена стачка.

На 2 април гази годи
на основното и средното 
училище в Димитровград се 
нридружихи към стачката, 
която организира синдика
тът па просветните работни
ци в Сърбия. Основното 
училище прекъсна образова
телния процес напълно, до
като гимназията съкрати 
часовете на но 30 минути 
или на минимума, който е 
предвиден с правилаза на 
сгач1сата. Както обясни из
пълняващият длъжноспа 
директор Томислав Гаков, 
зова е направено в интерес 
па учениците, тъй като те 
имат практика в предприя
тията, предварително на
срочена, която сетне не 
може да се навакса. В основ
ното училище този мини
мум не е приет от колектива 
на проведеното събрание 
след първия час, на койз о на 
журналистите не беше позво
лено да присьсгвуиат.

Непосредствено след 
началото на стачката пред
ставители на основното 
училище и гимназията бяха

(Продължениеот миналим ГцмШ)

I И мшшлпл броП па "Кри гето''
I помссгихмс пършни чнег 01 рап опори с

I 1П1Пк>П1МПЯЩНЯ ДЛЪЖНОСТИ! директор НИ
’ I Ннрибродскшн ГНМ1ШЗНИ ТрМПСДИП ГИКОП, .VI
| проблейте, е коиго съшити се среши.
. 1 Стигнахме до снснпрното по коПю се доПдс

I до изграждане ни попи с/ рили
Гакон: 

образование
ученически стаи. а нашата община не бе и 
състояние да им построи моно училище, то 
на пино на нсички общински политически и 
други структури бе решепо основното 
училище да "купи" сградата на гимназията, 
за сметка на тона на нас би била построена 
йона сграда с нсички придружаващи обекти, 
спортни терени. Средствата трябваше да 
бъдат обезпечени от продажбата, от 
републиканския фонд за неразвити и час т от 
местото самооблагане. След жесток натиск 
и дебели обещания, гимназията се съгласи 
да подложи п>рб защо то този проблем 
тогава можеше да се реши само с добрата 
воля па гимназията. Беше ни обещано, че 
средствата от местното самооблагане ще 
идват все докато не се изпълнят превзетите 
задължения. "Като пдедатзи и хуманисти 
нс се надявахме че шс бъдем "троянски кон" 
с помощта на който други шс си решат 

^проблемите, а някои ще си засилят 
политическите позиции и запазят креслата 
си. ДНсс считаме, че този неоспорим факт 
на всички е ясен. че на гимцрзията всички са 
обърнали п.рб и са наставили сама в беда и 
сиромашия. Доказателство за това е. че 
средствата ог самооблагането не идват, че 
Не са разрешени бройни имуществени 
отношения със съселите, а гимназията за 
това няма средства.

По тоагедията нс е само в това. че 
гимназията е излъгана. Излъган е градът, 
общественото мнение е приспано. Под 
въпрос е не само гимназия та по и бъдещето 
на Димитровград. Без гимназията градът шс 
загуби своя идсититст на-град и още много 
други витални белези, .шс станс жалък и 
непривлекателен. За да не се случи това. пие 
заетите в гимназията с |раждапска 
отговорност, професионална съвест и 
педагогическа зрелост, с отговорност пред 
поколенията и историята .на града, искаме 
да обърнем внимание па опасности те, кои то 
всички пи застрашават поради пасивност и 
недостатъчна грижа за гимназията. Затова 
предлагаме следната програма от 
активности:

В петък сутринта е 
проведено извънредно засе- 

топла закуска за първите три дание на Изпълнителки съ- 
месеца от годината и регре- пеГу ня КОето присъствуваха 
сът за годишна почивка. И и пред ставите ли на двезе 

Договорено едокато около средствата за училища. 
гоила закуска се съзираше обучението да се провежда 
решение, за регреса и Изпъл
нителният съвет, и предста-

Тъй 
нямаше

като основното 
достатъчно

4. намерят средства
гимназията да се огради и осветли отт.н, 
тъй кат обекта и терените около са 
незащитени от домашни животни.

със съкратени часове в двете
училинф до второ разпо
реждане. Що се отнася до то- 

училище осгаваха при свои- плата закуска, Общинската 
те становища - първите, че скупщина ще даде на заем 
това е задължение на репу
бликата, вторите, че е за
дължение на общината.

вителите на основното

5. Да се обезпечат средства за 
експертиза- защо парното отопление нс 
функционира така както трябва и харчи 
ненормални количества въглиша. а 
температурата не надминава 13 градуса.

<». Ученическата работилница, която 
е в строеж и губи своята първоначална 
функция, трябва временно да се оснособи за 
физическо образование, за да може залата за 
физическо образование да се. строи без 
бързане.

нари на двете училища съ
щата да бъде изплатена и то 
за януари месел по 100 дина- 

Стачкуващи те категорично ра а за останалите по 150. До-
отегоялаха посочените иско- колкото се стигне дотам, че 
пе, с обещание, че стачката средства в бюджета на общи- 
продължава докато същите пата недоегигат, прекъсва се 
не бъдат изггьлнени. Сведе- с изплащане на същата на
нияза, че в пирогски окрт,г всички, които я получават 
само основното училище в от бюджета. Ако средства се 
Димитровград стачкува на- получат от републиката то
пъл но /учениците са пуснати тава същите ще бъдат върна- 
п къщи/, не допринесе да се ти в бюджета с иредзначение 
мине поне на 
часове.

7. Предлагаме също правния 
" наследник на фонда за пътища и комунална

дейност като приоритет да запланува 
изкупуване на старите сгради към 
двумостисто, тъй като според договор от 
по-рано гимназията се отказва от 
предвидения изход на улицата към 
Строшена чешма.

8. Сигурно най-голям проблем и за 
гимназията и за града е кога и как да се 
построи зала за физическо образование. 
Ясно е че основателят Общинската 
скупщина сама това нс може да разреши. 
Обаче със сдружени средства на всички 
стопански, спортни, културни и други 
институции и с помощта на републиката, 
може да се направи съвременна зала. която 
да се ползува пс само за физическо 
образование, по в следобедните часове и за 
други предназначения.- културни, забавни, 
за театър и прочие. Гражданите.трябва да са 
наясно, чс без съвременна- фискултурна зала 
невъзможно с йо-нататъшиото 
съществуване на гимназията, както и това. 
чс гимназията не търси нещо. което не е 
необходимо и което нс е обещано. 
Предлагаме също Общинската скупщина 
като основател да формира комисия в 
разширен състав, която да провери 
искреността на посоченото и оиравданоспа 
на пашите искове, както и да организира час 
по-скоро "Кръгла маса" на тема "Какво 
средно училище ни с нужно", защото 
наистина ГИМНАЗИЯТА Е ПОД ВЪПРОС.

съкратени да бъдат използувани за ин
вестиции в образованието.

В следобедните часове Що се отнася до превоза на 
на втори април от републи- тези просветни работници, 
ката по телефона е получено които пътуват, прието е да 
сведение, че регресът е ком- им се дава до 50 на сто от це- 
петенпия на републиката. То- пата на пътния билет.

А.Т.гава започнаха да звънят

КОГАТО "СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ” В БОСИЛЕГРАД ОСТАНАТ БЕЗ ФАКТИ ПРИЛАГАТ И 
ФИЗИЧЕСКО НАКАЗАНИЕ

ЗА ЧУЖДИ ГРЕШКИ ПАК СА 

"ВИНОВНИ” ЖУРНАЛИСТИТЕ
длъжни да търсят истината. Какви 
би били ако премълчаваме и онова,

листите са 
журналисти
което всички знаят. Не е удобно например да се 
осведоми общественоста, че еди кой си приел няко
го на работа, но при това му взел мито, или когато 
някой си се обогатява за сметка на други, когато 
някой разпилява онова, което други създават и 
прочие Как тогава да затворим очи? Нима трябва 
да останем глухи и слепи!? Ако останем такива, с 
журналистика изобщо не трябва да се занимаваме 

На всички журналисти е ясно, че живеем в 
лошо време, че изпълняваме отговорна, сериозна и 
трудна задача и че тази задача трябва честно и съз
нателно да се изпълнява. Известно ние н това, че 
хора, както това прави Такев, ни чакат и дебнат. 
Но най-лошото би било да се уплашим пред как ви
то и да е закани, унизения и изнудване Защото 
истината е по-силна от всички "силни на деня” на 
този свят.

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА НА НА
СРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПС В БО
СИЛЕГРАД КОЕТО НЕ Е ПРОВЕДЕНО, А НА 
КОЕТО Е ТРЯ БВАЛО ДА СЕ РАЗИСКВА ЗА ИН
ФОРМИРАНЕТО В ОБ ДИНАТА ВАСИЛ ТА
КЕВ, ДИРЕКТОР В БОСИЛЕГРАДСКА ТА 
КОНФЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКИ НАПАДНА ЖУР
НАЛИСТА НА ТВ ЖУРНАЛА ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

Без оглед коя е причината за физическото 
нападение, думите на Такев, конто той изговорил 
/а което изтъква и нашият журналист Манол 
Янев/, че ”за всичко са виновни журналистите” е 
достатъчно доказателство, че "седмата сила” не е 
но волята му. Наистина, и журналистите не му 
остават длъжни. Не само в ТВ-журнала, 
вестник, но и в дру 
Републиката той е 
негови "сделки”. А 
ти, чака иа завоя.

Защо журналистите са винаги виновни?
Демокрацията, която сигурно си пробива 

път изтласка на повърхнината повече неща. Изтла
сква м "силните Иа деня”, които Се опитват Да кро
ят света, да определят кой какво смее, а какво не 
може да прави, за какво може, а за какво не смее да 
се пише или предава посредством ТВ екрана. А 
истината за онова, което някои правят е такава, че е 
природно що искат да я скрият. Затова не е и чуд
но защо журналистите са на прицел и защо 
ги са виновни”.

нашият 
ицн и седмичници в 

чест ”гост”. Писаха за различни 
той, тъй като няма Други фан-

уги ежедневн

Да се върнем пак на думите на Такев, че ”за 
всичко са виновни журналистите.” Жалко е ако на 
едно число хора наистина не е ясно /при условие 
ако нарочно Не НСКЯТ Да разберат^ че журиашгтмте 
само пишат и осведомяват обществеността за оно
ва, което други правят. А тези, другите, са отговор
ни /и пред себе си/ за своите постъпки, понеже за 
чуждите постъпки журналистите не могат да бъ
дат виновни.

I. Тъй като сега с » ход приемане на 
за средно образонанис, 

~ Общинската ску!|П ш I ПГ кагоп а и I бсТ|бнател. 
да нъзобпони предложението до 
Скупщината иа Сърбия Димитроиград да /и 
останалите малки общини/ получи 
разрешение за откриване на смсссио средно

110Н закон --------- Изнасяйки нашите., проблеми, може -
би и » по-остра форма от допуснатата, 
считам, че няма нужда да запоставямс и 
постиженията на гимназията, между които 
най-напред са все още нсиарушените 
отношения Наше
желание с е посоченото да върнем старата 

2. Непременно в развойните планове слава на гимназията, която беше гордост на
на общината да се сложи довършване иа града, а има предпоставки, реални, пак да
гимназия 1а като приоритет 4 бъде. Но без реализация на посочените

■3. Да се направи необходимата проблеми и без помощта на всички
процедура за връщане на средствата от отговорни и всички граждани сами това не
мес тното самооблагане, които нс са можем да направим.
мшм,|,а"и- ....

между учениците. В случая трябва ля за постъпката на Такев 
в помещенията на ОО на СПС пак да бъдат винов- 

Може би на някого не се харесва, но журиа- НН Другн’ т-й пак * журналистите!?

"вина-училище.

В.Б.

РУЖИЦА ЩЕ ЗАМИНЕ ЗА 

БАРЦЕЛОНАа води: А.Ташков

I! ОС1Ю111ЮТО УЧИЛИЩЕ -ГЕОРГИ ДИМИТРОВ- II НОСИЛ ЕГРЛД конто шс се кърши нонщкнис безспорно '"““спортасТ0“ е догово^Г^п^.^^^. ! на "Комунадац”, който сега
учебния материал от най-добри резултати в сума да се валоризира ^ Трябва да даде петнадесет,

препалите, класове, ще се историята на навакса до 250 хиляди пРеди сал^_ пет хиляди

==г—: =2==бй ж-Г —
Чорапи митлтотшнчте Гимназията а Посипе, рал или щ)Спстошшп ,тпт1а 3“ “тази «ел са обезпечени електродистрибу^ията 20 "Рисъствуващите 

шае^фшГр^ати ог пъ, а някое рру„ срспно ‘Ц^^ппи изпит йЖия” ВСИЧК” че е
иърпия квалификационен изпит училище е чешърта сишси Посещението на тези часове нс Димитровград. дейност 10 "Комчн^Г^Т.;3 1 заканата от "Комуналац”, че
(успешно го изю-ржаха само 14 образонанис. калето спорел е задължително. но напреки Договор за това е ”Циле” ю’ ”Пекапа”а11п15' оумата м0*е и да не бъде

закопа успение за записите с Т01ш „сски ш щс бъм направен още на 18 така нататък Всъптп-Л заплатена. А
полагане на, рарификапионен снш1с„щт а с повелението го™Ври т миналата трез септември минната оста^^РеКТН° аК° "* КЪМ
изпит, подготвени ла го па учениците шс б, пят р5дина- Тогава са година е договорено остаиаитс участници в
пптспи п } т""тгс щс 01‘М1 обезпечени 129 хиляви която всеки сумата. Договора, към Ружица и
искрата освелоишпит техни те родители динара, колкото е тряб^о Да се в^оризда оъТп^' ”Свобода” най-много,

Покрай тона, елен като .сг'’°рсл тогавашните цени стойностга^на гепмаТ^.”0 защотр "Свобода” освен че 
приключи учебната голина. *ат0 и»Флацията от марка Обач#Р пяГ 40 хиляди трябва да

предприет ученици и попихме разговор с шт Шс балс шюнслспп ™ ?а до днсс е значителна , предприятия га »   ,1якои Даде и двумесечно платено
С1,отчетни мерки, то учениците, техните родители. Нсички те са обучение ,ю тези предмети от недосгага^Г ЗатоП’ЬТ' * затруднен0 "«ложениГтака ъстаие «а Ружица.

зштарппп евилентирапи и шс посещават „о И, депа, което е и законно съвместно заседание3 по™хната^°ума^е увеличена чс сьшсст,,'^
часове по зазгалжснис аеичкн директори „ли а»“'*“™™“*, се обезпечат О РЗ

математика и сръбски език, па ш, представители ™ реа°ц3я на Представите та УЧЗС™е

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ 

МИНАЛАТА ГОДИНА
а

се

ки

това еог обшо 90 ученика) зя което 
о т в и пи ти беГОЛЕМИ ЧИСТ

свилени 
основното

в ърху. риба ги ти ни 
училите. тизи 

кикто пи уведоми 
Тошс

И училището 
направихме анкети с. тези

години, 
директоръ т пи училището 
Александров, си

успешно
Т си образование и допълнителни 

желание ла учат в

които 
основното 
имат

средства за 
на Ружица на 

Олимпиадата в Нариело на.
А.Т.
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ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
1ТБРВА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ . ПИРОТ ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА И 

БИЛКА /6/
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

ГОЛЕАДА В ДИМИТРОВГРАД СИМУЛТАНКА
"ЛУЖНИЦА” /БАБУШНИЦА/ НА П.ГЕОРГИЕВ"АСЕН БАЛКАНСКИ" -

:
7:2 /310/

ДИМИТРОВГРАД 5 АПРИЛ 1992 ГОД СПОРТНИЯТ

Асен Балкански” продължава с успешните игри. Този път ката- с Две високи победи и чети- 
нзлезе на среща’ отборът на ”Лужница” от Бабушница, чиято Ри точки значително отскочиха 
мрежа дкмнтровградчанн напълниха. По такъв начин убедиха ”не- напред и ако така продължат - 
верните Томи , че са способни за големи подвизи. При още по-се- имат изгледи в предстоящия се
риозно отношение към играта - димнтровградчани могат да 30,1 Да се съзтезават в по-висш 
осъществят и още по-хубави резултати. ранг.

Ако ящо повече "запрегтпат ръкави” в следващия мач против 
"Единство" от Пирот могат да се надяват на добър резултат, като по 
такъв начин се повишават изгледите на димнтровградчани през ля- 
тото да минат в по-висш ранг на състезаваме.

4Е

ПШЕНИЦАТА - ГЛАВНА ХРАНА И 
ЛЕКАРСТВО

неини заболявалия, както и 
останалите белези на нечиста 
кръв. Тези проникнали зърна 
подмладяват, 
организма. 1Ъ 
могат да 
обезмасленото мляко, ай рана, 
овощните сокове.

ПШЕНИЦАТА за човека 
най-важното

гихтът, и пясъкът в пикочните 
какали 
артериосклерозата.

4. Трябва добре да 
запомняме, че хлябът, направен

представлява 
зърнено хранително растение. 
Предполага се, че пшеницата е 
пренесена в Европа от 
Югозападна Азия. Различаваме

бъбреците,и

Желюшани нанесоха ви
соко поражение на "Победа” от 
Държина, дори 
се прояви Пе 
четири хебави гола. Той се пои- 
граваше с отбраната 
машння отбор, беше неуловим.

укрепват 
пеничните клици 
се смесват сс 6:2! В този мач 

рица Георгиев с
от цяло пшенично зърно, на 
коегго не се отнемат трилите, е 
здрав, защото лекува. Това 

черно” брашно, което хората 
избягват, съдьржи хранителни 
елементи, пряко необходими за 
здравето. Затова, месете хляб от 
воденично брашно и помнете, че 
белият хляб и бялото брашно са 
”бяла чума”, смърт за организма.

Необеленото пшенично 
брашно, сварено в мляко или 
вбда, в която се прибави малко 

ако се яде топло, 
болките

повечето сортове пшеница.
За лечебни цели се 

използват пшеничните зър 
произведенията от тях. Но, 
както пшеничното зърно се 
състои от свои съставни части, то 
същите поотделно, също така 
имат собствено приложение в 
лечението.

ДС.
3. За заболялатана до- ”чпа и 

, тъй храносмилателна 
вследствие на начало жили те се 
отровни вещества по стените на 
стомашно-чревните канали се 
ползва
Терапията се провежда от 5-20 
дни, в зависимост от тежестта на 
заболяването. Болният яде само 
тази .каша, и то 4 чинии на, ден, 
подсладена със захар или мед. 
Забранява се. друга храна, с 
изключение на зрели сочни 
овощия във вид на компот. 
Други течности не се пият. А сто

система,
ДС.БАСКЕТБОЛ

ПОРАЖЕНИЕПРОДЪЛЖЕН МАНДАТА НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

пшеничната каша.

НА 1. Пшеничният скроб, 
който се купува в аптеките, а 
приличащ на брашно, отстранява 
свърбежите при 
лишах, възпалените места

5БАЛКАНСКИ”На годишно-отченото събрание на баскетболния клуб "Сво
бода” в Димитровград бяха сумирани резултатите от изтеклия сезон 
и набелязани новй задачи. Беше констатирано, че отборът на "Свобо
да” е постигнал завидни 
те играчи Зоран Геров 
Отдадено беше признание и на Председателството на клуба, което 
също доста полагаше усилия "Свобода” успешно да се състезава. 
Първото място в своята дивизия създава и - проблеми. Ако мине в 
по-висш ранг - ще й трябва спортна зала, а такава Димитровград ня
ма, ннто пък 'Чсма възможности да изгради. Затова днмитров- 
градчани отстъпват своегго място на друг, а те ще продължат да 
играят в същата дивизия.

На събранието беше отдадено признание и на предприятията 
"Балкан” и "Градня”, които най-много оказваха съдействие на "Сво
бода”. Продължен е мандатът на Председателството на клуба с още 
една година.

влажните масло, 
ублажава 
възпаленията 
премахва 
брашното варено с вода . и мед, 
като облог лекува циреите по 
кожата

”ФРАД” /АЛЕКСИНАЦ/ 
"АСЕН БАЛКАНСКИ” 2:1 /2:1/ 

АЛЕКСИНАЦ, 28 МАРТ

по-
кожата, при ;обривите /осипът/. *, 
Скробното брашно се поръсва 

ху споменатите болни места

и
резултати, а треньорът и един от най-добрн- 
с успех е водил младите баскетболисти.

гърлото,
Същокашлицата

1992 ГОД вър
Пшеничният скроб с най- добрата П° Какъв начин се готви кашата

Димитровградските 
футболисти се завърнаха от 
второто си гостуване с наведени 
глави. За разлика от първото в 
Гредетин където незаслужено 

•рпяха пораже! 
ймитровградск! 

изключение 
Тодорович и Предраг Костов, 
който отбеляза единствения гол 
за "Балкански” - игра слабо. 
__________________ ДСтавров

хра 
/пролив/.

на за деца, които имат диария

Пшеницата се избива й се вари 
' - В един по-голям във вода 3 до 3 и половина часа,
буркан сложете няколко шепи .докато не станс гъста течна 
измита

5. Пшеничните трици
подпомагат ускоряват 
храносмилането. Ако ви боли 
гърлото, сварете с вода и мед 
пшенични

и

пшеница /количеството каша. Докато се вари постоянно 
на пшеницата зависи от броят на се додава вода, а на края се 
членовете в семейство, който процежда. Процедената каша се 
желаят да се- хранят с ползва'за споменатото лекуване 
произведението, за което ще да наломенем, че количеството 
разправяме/. Налейте отгоре вода На пшеницата, от която се 
за да прекрие зърната. След 8 до . подготвя кашата, трябва да е от 
10 часа пшеницата набъбва, а половин до един килограм.

изсицва. Буркана т„„ премахвайки
влажна памучна итлож11Лите „ „шества от 

(пените на черпата и стомаха,

претъ 
път д:

ние - този 
ият отбор с 

Милован
трици и правете 

гаргара. АКо се превивате от 
болки в стомаха, в плитка телсия 
нагрейте трици, поръсете ги с 
оцет и ги сложете предварително 
нагрята кърпа, а след това 
сложете кърпата на болното 
място. Пшеничните трици, 
сварени във вински оцет във вид 
на облог, лекуват шугата и 
нечистотиите по кожата. На 
натъртеното място по тялото 
/контузията сложете каша от 
сварени с вода или бяло вино 
грици, към която се прибавя 
свинска маст. Това лекува и 
отоци.

на

ДС.

ФК "МЛАДОСТ” ОТ БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН ОТ ФУТБОЛНОТО 
ПЪРВЕНСТВО

водата се 
затваряме с
кърпа и го навеждаме на всички 
страни за да зърната 
разпоредят навсякъде 
стените. Буркана ела 
прозореца на слънце. Зърната 
винаги трябва да са влажни. седи

се . 
върху 

гаме наПАРИТЕ СА ПРОБЛЕМ НОМЕР ЕДНО регенерира 
храносмилателна система, както 
по този начин лекува всички 

в червата”, то ако 
излекуваме стомаха и червата, 
ние сме излекували и черния 

^ и жлъчката, и слез ката, и 
алението на

цялата

Ще се опитаме да обезпечим м 
допълнителни средства от отделни трудови 
колективи, с твърде рационално изразходване 
мисли, че ще ”покрием” нуждите и няма 

нашия

Както вече писахме, пролетният пол у сезон 
п Междуобщинска футболна дивизия Враня група 
"Юг”, в която се състезава и босилп^пдекммт 
футболен отбор "Младост” ще 33110*1110 па 5 април. 
На читателите на вестник "Братство" 
представихме и един от младите и талантливи 
футболисти от когото босиле|-радскин отбор, през 
настъпващия лолусезон много очаква. А какво 
очаква треньорът Георги Георгиев и някои 
футболисти на "Младост” от пролетния полусезон, 
беше въпрос, с който се обърнахме към тях.

затова всеки ден два пъти 
пшеницата се изплаква; сутрин и 
вечер и водата винаги се изцежда, 
а в буркана остават влажните 
зърна, на третия Д1ен зърната 
поникват. Изваждат се от 
теглата и се 
проветриво мя

А*
озбор -

има Дроб ПОДГОТВИ: 
Никола Стойнев Цветковотсрочвания' поне за гостуване на 

добави гой. ‘
възп ставите,

Иван Рангелов, активен футболист: - Ако
слагат
сто.

всичко бъде нормално, мисля, чс имаме сили и за 
първото място. Впрочем, ние и през есенния 
полусезон шяхме да се класираме на първо място,' 
ако поради безотговорност на отделни футболисти 
срещата с”Ьурими” не предадохме без борба. Обаче 
ДО 
ПК

на сухо и

два, три дни това
произведение трябва да се изяде. На 18 април 1992 година извършават се шест месеца от с.мър-
Тези пшенични клици се слагат в на нашата МНла и никога забравкма съпруга, майка, свекърва, тъ- 
сала ги и други ястия. Най-добрс, ща и баба

За ТЪЖЕН ПОМЕН

челната позиция ще стигнем само с но-редонни 
нировки и ашажйранс на всички, преди всичко 

нас, футболистите,- а СЛСД това и на 
ръководството на отбора. ...

С мнението на Георгиев е съгласен и 1*>рис 
футболист, 

работник
г РАЙНА ТОМОВАТасев,

понастоящем 
футболния отбор.

е преди да се смесят с друго ' 
ядене, зърната да) се раздробят. ■

дългогодишен активен 
адм и нистрати исн във

от село Врабча, ДимитровградскоЛ.Динов, футболист:1- Сиом»р|анизирана и 
отговорна игра имаме шанс да заемам едно «Т 
първите ;и«с места на табелката^ ПриШуСназчт) през 
есенния полусезон може да .се навакса. Ксишсо 
зависи от нас, футболистите.

Й.Глигоров^ футболист: - Добре познаваме 
останалите футболни отбори. Затова нима да бъде 

кажа, че нашия т отбор ' според 
овие всичко да

с
■'МГеорги Георгиев, треньор: - В нормална 

обстановка би трябвало да очакваме по-добър 
футбол и високо класиране на "Младост”. Обаче, 
имайки
политическа обстановка и общото безпаричие, една 
ли мога
пролетния полусезон. Когато казвам зова, преди 

преднид. финансовия проблем на 
"Младост”, а не е по-добро ни положението на 
останал и те 
има

И с
различните овощия. С какво ще 
бъдат комбинирани, или ще се 
ядат самостоятелно, дали две, 
три или повече лъжици в една

огат да се смесват Изминаха шест месеца от 
лен миг, в който жесто-оня страш 

ката смърт те отне завинаги от
в предвид общата икономическа и нас.

Времето не може да за
глуши болката в сърцата ни и 
върне радостта в душите ни. 
кипнали сълзи на очи ежедневно 
си спомняме за твоята преданост, 
огромната майчинска любов и 
доброта, човеколюбив и скром
ност. Не можахме да те запазим 
от смъртта, но щс те пазим в 
нашите сърца от забрава.

По повод шест месеца от 
смъртта на милата ни покойница 
ще изнесем панихида на 11 април 
тазн година в 12 часа на гробища
та в село Врабча.

да очаквам нормално провеждане на порция, зависи оз1 личните 
вкусове у всеки човек. Важното е 
да разбсрсме голямата полза от 
по ‘ този 
пшеница: ле
ПСИХИЧССКО-1 
смущенията 
младите, 
нередности. Също чака премахва 

смущения, 
смущснмича в сърцето, почиезва 
кожата и премахва другите

Дапрепалено, ако
силите и възможностите, при усл 
бъде в границите на фучбола, трябва да сс намеривсичко имам

по;
або

(готвената 
чел сените,

начин 
:ку|
болните,

на порната позиция.
Така казват актьорите между двата п»ла. 

II наше мнение е, че босилсградскиит очборйма 
шанс да се класира на първо място, а дали този 
шанс ще използва, ще зависи от него. Всички 
любители на фучбола н Босилеград се надиоаг, че

М.Я.

футболни отбори. Вь11|н»с с дали шс 
за нормално н|и>исж/|аис

ш сл
средства

женеччмгго, отделно за гостуване. Оше повече, чс 
С1»стезанат оч-борите н

растежа навШ.|
|МЙ сексуални чекойто се 

(оста голям и изисква много средства, 
бъде както трябва. очаквам нашият

онът, от 
дивизията е;
Ако всичко
очбор па вземе, първенството, го поне да сс класира

счомашнигс
"Младост” шс успее.

на втората позиция.
■

обе зачел но грима копаят гроб. С една дума, пито не може да спре 
чяхнага вековна християнски солидарност. Култът кмселяните и 

към умрелия е над всичко.
- Зимно в|к‘ме е и така, и така. Мъжете са у дома и има кой 

ца помогне на се ног|кбс човек. По оше по-лошо с лете, когаго хор 
очилат на печалба, а в селото останат само старци н жени. Тогава 

- разсъждава за неволите с поГ|кбсннето Стамен

Опечалени: съпруг Васил, синове Велин и Сава, дъщери Вера и 
Лсвка, снахи, зетьове, внуци и внучки и осч-анали многоборйнн роднини.

ЗАПИСАНО В С. ПЛОЧА

КЪРВАВА СЛЕДА СЛЕД 
ТРАУРНОТО ШЕСТВИЕ

Я I н
имаме много мъки 
1юрсн.

ночо шествие тръгна оч1 дома па покойната баба 
напред е 65-годишната Дока, "месилия” нн но кой пат, 

с пшеница и едната ръка, гонга в другата и голяма чорба през 
рамото. След нея един от племенниците носи огромен бял боров 
кръст с боли дарове, след тих двама млади попа в черни мантии и 

- новодошли в Босилеград, един от Куманоно, друг от 
Врани. След това на езхеда крави те с шейните, на които е сандъкът с 
покойната старица. След зях траурното шествие. Плачът и 

близките сс смесва с виенето на северннка, който от 
о бис по тъжната върволица. Па места

ГЬЖЕП ПОМЕН 
Па 3 април 1992 година се 

тъжни
скъ|)б години оз1 

смързта на единия ни родител, 
милата майка, баба и сискч.рвл

;гкИлинка.
на село Плоча с около 1500 

ховетс на Бесна кобила -
С|»едното надморско равните 

метра. От платото "Преслап” Сс нижд 
1725, Серешер - 1*71. Валити - 1КГ’-1 
надморска иисочинх Зимата трае от ноември 
месена- Главната и |м*/(оина грижа на хората ту(
«а 1их и добитъка и дърва оше през есенните дни.

петнавършват
изпълнени

м
гьрл
и I

ат в
Iьрпоок - 1804 метра 

до април - цели пет 
да обезпечат храна 
Та(

кандила
с е

сс планира и
(апияч-а на 
жанска планина най

ри/
1*ч.:

живее с векове.
Тази зима в 

трима души: йор/ип 
Косзакиси/42 години/.

«и и началото 
линка Бонджена /ма|

/86/
гг починаха 

и Стояичо
край па фспруа) 
I I и гои /82/, И;

раи
кравите пропадат до чч.рбусигс в снега. По краката им Плика кръв - 
повеждат сс от заледените дупки и от повърти ката. Мъжете 

цъкат загрижено. Мнозина сс спъва т и пада т по снега. Едни
или

ВЕРКА
РАДдИЦЕВАтрАтс погребения през Тази 

Га Места'и с големи преспи, 
а ЧтспШл силен студ. Но

гледач и
предлагат да се пуснат добичетч а и мъже те /(а чеглит шейни че 
да носят сандъка до гробищата... "Алилуя, Алилуи, 
помилуй” - пеят попчетата и махат изпиталите кандила. 1 
Ч»1 прекъсва вятърът, който на залпове бие по тъжното шес твие...

село ше помня тХората от това ,
•има. Мътишата покрити с дебел сняг. I 
По едно време поомскиаЛ и длед това 
П1.тейИТ4 «.Станали дълбоки дупки 
Моиюе-'валежи маскирали тези 
пътниките. Човек ИЛИ добиче ако 
И1къ;1чи к

тосподи 
Ласовете О Т ДИМИ Т|ЮВГ|М1Д.I {п сд«дитс па хора и животни, 

дупки и те станали опасни за 
лошо сгъни в такава има, може да 

се отклонявали от пътищата и
Край 1|И)Пи11(атн няма никаква сграда иди друг 

където хората да пийнат за душата на покой пиките. Нш 
баира едно мисто на мъти, където е заиет и слагат софрата. Сннгът 
н|и‘крива софрата и набързо ми|юд1.з започна да си отива.

Па уг|кч1шин ден е пог|мбсннсто на Стоян Косгакиен. 
Селяните сс договарят кой какво ще помогне. Едни ше п|к>кирннт 
III,ти от неговата махала, други ще бъда т г|и|барн, трети ще дожурит 
през нощ та нри покойния.

ПОДСЛОН, 
ммрат задрак. Затова пътуващи те 

"повърти пата".

.............................................................. ....
" , жии.т.7 » В Т.КИМ ................. .. «• пит, «ой с

о се с сиирил или силил. Всиови сс |||,итич,т и, помощ. 1.ДИИ 
иппщоиит пити. рипат сша, други иримп синдика и крити трети 
смОптпт иа роднини и приятели. снаГшииат ядене и пиене.

върнели по
да се погребе Този ден ще посетим гроба й на димктронг"радскнзч* «цобита 

й1'да з»Л(Ч'М с цветя и сълзи почина Й дом.
Нешо скръбящн синово Асен и Иван със еемейоч пап» си.

СУ. Стан коч
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СПОРТ •ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

КАМ ВРЕЧИ ЗА 

ПАРИ, КАМ 

ПАРИ ЗА ВРЕЧИ
Преко педесе годи и у овоа време, лодлролет де, и 

си бе научил да си стаием още у тъмно, да каран ьим 
воловете, да връжем бреме сено, да турим у торба семе, да 
постегнем ралото и браната, да иструем глисийете с 

рекъишора и рано-раио се залодбирам уз баиро 
о еве иекоя година оди ею,да ре и мана оранъето,

три-четри 
/1а орем. М
ама ели навика си е навика, та и сега раио по тъмниците се 
цуцам како вапир от колибаро до кошарата Те и сабайле 
рипна како заец още у три часо, засънувал съм свите 
комшии изорали а само моите ньиви тека пустеят. 
Прооди се до кошарата, връиа се и се чудим що да 
работим. Реко айде че пушим радиото, нека дрън дори да 
ме замаяля, Оио си скоъца, а я съм се окьесил како ки>ран 
на мотка и чмаим, ка по едно време чуем некой зам у 
радиото дума за скуиотиите. Учубри я уши и слушам. 
Ако пените продължат да се качуят како сега за един 
сомуи леп там у есен гребало да се дадат иам-колко 
милиарди. Леле-мале Дали па пусти глад пак че ни 
иаяне. Едно време шо сме лолатили за комаче леп, бог да 
чува. Мани шо ме пресече тай стра от гладо, но се па 
засекъира дали па че иосиме пари
у кооперацията десет кьила брашно, кьило шикьер и 
къило ориъ Брже развика бабешкьеро.

БЕЗ ДУМИ • БОГДАН НИКОЛОВ

КАК Е СЪЗДАДЕНА 

ЖЕНАТА
*

Един мъж си търсел девствена жена. Като си харешел 
някоя, той започвал да й говори за любов. Всички, които срещ
нал, оживено се впускали да споделят. Само една му казала, че 
не знае какво е това.

”Ето я! - зарадвал се той. - Тази ще е! - и й обещал да я 
посвети. Завел я в хотел. Легнали си вечерта, а тя си сложила 
възглавница под кръста. Той я попитал учуден:

- Това пък какво е сега?!
- Абе, вие, мъжете, стс чудни, 6С - сопнала се тя. - Едни 

искат с възглавница, други без; едни на светло, други - не; едни 
в кола, други в хотел... Докато ви свикне човек!...

След като бил създаден мъжът, той се нимд пред Гкиа м 
. Тогава Бог се загрижил по 

Поумувал
у вреча те да си купимесе оплакал, че животът му е скучен 

какъв начин да внесе разнообразие в живота на мъжа. 
доста и решнл да създаде жена, която да му бъде другарка н 
живота. Зачудил се от какво да я създаде н накрая взел: - Бабо, стай да псггражиме шо имаме шарени 

торби, да гьи лоопереш...
- А ма какви торби, иели знаеш отка не съм ткала, 

поврътам само една шо я носим на задушница и оная 
коприварката..

1. Няколко лъча от яркото слънце.
2. Всички очарователни лъчи на зората.
3. Прохладната омая на нощта.
4. Игривостта на морското конче.
5. Красотата н грацията на лебеда
6. Трепета на сърната
7. Сладостта на меда
8. Искри от жарта на огъни.
9. Притегателната сила на магнита
Бога забърка! тези смески, но за да не прилоше на мъжа 

от толкова красота, добавил:
1. Сълзите на крокодила
2. Хитростта на дявола
3. Нахазството на конската муха
4. Ината на магарето
5. Алчността на акулата
6. Приспивателната сила на опиума
7. Отровата на змията
8. Непостоянството на вятъра
9. Умилкванията на котката

- Оно како е пошло че ни требат вречи, мани 
торби, стай да найдеме некое джакче и од вречкьи що 
имаме, оше сега да са перени.-

- Бре, тебе пупуньоко да те не трути, та си се 
чува господ, какви вречи чу ти тражим са по
И защо са ти да те праша човек?

• Пари да носим у ньи, ете защо, и ву расправи шо 
съм чул по радиото. Бабата мана та се прекръсти и се 
та ч нам е да тражим е вречи. А у мутвак, а у земник, 
претришаме, истришаме,
Само три джакчета с брашно, две с царевица, и две-три 
стари сцепени прътенн вречи. *

- Нема друг спас, викам на бабата, ей по час чу 
слезнем у село да купим неколку найлонскьи джакове, 
нека гьи има, па ако не требат за пари, дай боже, че си 
береме джанкьи у ньи.

- Че гьи купиш, на това уше ти леш. Па с въшкьи 
ли слепчо слепи. У кьесе имаш печес милиярди а даиок 
ич не сн даваз, шикьер сме привръшили, зайтин ич 
немаче...

*
батисаз даЕдна жена се изкъпала и се завъртяла галено около 

мъжа си, който заплсснат четял вестник. Как ли не кокет- 
ничела тя, за да привлече вниманието му, но, уви, без никакъв 
резултат. Накрая с нежен и проникновен глас, разчувствувана 
го подканила:

тъмниците

разметнаме дрен по кувер...

- Пешко, хайде, Пешко! Аз се изкъпах!
Петко, без да повдига глава от вестника, отговорил

разсеяно:
- А, така ли! И аз утре ще се окъпя!

Заимстнунано от вестник ”Смях”, България

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕН И Е. Господ омесил всички тези съставки, вдъхна! им живот 
и така се получила жената Бог повика! мъжа и му казал:

- Вземи я такава каква то я създадох, и не се мъчи да я 
промениш. Блаженствувай с нея цял живот и се мъчи до гроб!

Е, пусто останало, ннти нма вречи за пари, нити 
има пари за вречи.СТАЧКАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ Манасия Еребичоко

ВИЦОВЕ След стачката на просветните работници в 
основното училище, един родител пита своя син, 
учиник в това училище: ИСТОРИЙКА

Младо семейство решили да си направят график и се 
разбрали да се любят само в дни, в които има буквата ”р”.

Любили се във вторник, сряда и четвъртък, после след
вали петък, събота, неделя... Жената повече не можела да из
държа и попитала-

- Мъжо, нали утре е понедрелник?!

- Ще си наваксате ли изгубения ден от ста-гка- К АК ДА СЕ 

ОТКАЖЕТЕ ОТ 

ЦИГАРИТЕ

та, сине?
- Защо ние да наваксаме, когато ние не сме 

търсили стачка. Нека това правят даскалите, а не 
ние.

А.Т.

кок е така по-добре, пох
валила го жената.

Преди години, ко
гато думата инфлация е 
била понятна на малци
на, един даскал, дими- 
тровградчанин, 
много цигари. Жената, 
също даскалица, постоя- 
но го мъмрела за цигари-

М.ЛЕТРОВ О(1 Шша ®Ш&(Ю има ли Югославия? Следващия първи 
даскала пак направил съ
щото, следващия също
то... и на края на 
годината имал 12 чифта 
нови обувки, подредени 
едни до други до вратата 
Видяла жената че и така 
не върви, па му казала, че 
все пак ще бъде по-добре 
пак да започне да пуши, 
тъй като обувките стана
ли много и скъпи са

Днес как скачат це
ните на цигарите; а оше 

, повече на обувките тази 
рецепта едва ли с 
приемчива за пушачите 

АГ.

пушел

///-В Гацинсуго,'ОлО- 
венецът ян/со тив-
^ <ли РАКИКАТА нъс! 
(Сърбина Марко п, 
ХЪРВАТИНА анте 
АЬВче слаАо- 
леАЧе ттни 

гТ7уРЧЕ Т О 
\ СПйНАН/

- тели цето кнзвят. 
Че НЕТАцд вече /огосляБИя, ^ л негея 'Пго&др-1гг в

,„71РИ 46ДУЛ ЛА
ВА МЕЦА ПАЗАРУ
ВА ОМЕР-ЬОСЛ- 
чеи,\ /СЛАЙ РЕКА - 
ТА СЕ РАЗХОЖДАТ 
САНДЕ-ЛАЮЕДРИС- 
/>) ЦА ииШсхлА- Л^-ЧЕМОГО-

ТОЬАНЕЕ 
и~ми Югос- 
■у-ЛА&ИяР

те
- По-добре вместо 

цигари, да купуваш по ед
ни обувки!

Дотегнало на даска
ла мъмренето и той 
решнл да послуша жена
та На първи, щом по
лучил заплатата веднага 
отишъл при "Вата" и си 
купил обувки.

- Д така, виждаш ли

" >А >/Г (

I А фр. А \
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С Уквз ка президента на СФРЮ 
Йоскп Броз Тмто от'14 февруари 1975 
годаша издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство и единство ле 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
графическа дейност и за принос в ра> 
витето иа брастсгвото и единството 
между кашите народи и народности.
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


