
ьрякгВо ОБСТАНОВКАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ВЪОРЪЖЕНИТЕ
КОНФЛИКТИ

ПРОДЪЛЖАВАТ...
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ТРОЙНИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТЪЛКНО

ВЕНИЯТА НЕ СЕ СПАЗВА • УЛИЧНИ БОРБИ В САРАЕВО И МО- 
СТАР • НОВА МИСИЯ НД САЙРЪС ВАНС

Макар че най-висшите политически представят ела на сърби
те, мюсюлманите и хърватите, подпомогнати от португалския ди
пломат Жозе Кутилиеро, постигнаха договор за прекратяване на 
въоръжените конфликти в Босна и Херцеговина, гражданската вой
на в тази република продължава. В някои краища на БиХ по

ложението допълнително се усложнява с трагични последици. В 
първите дни на тази седмица продължиха уличните борби в Сарае
во и Мостар, увеличава се броят на загиналите и особено на бежан
ците. Според сръбската осведомителна агенция СРНА в главния 

БиХ интензивно се раздава оръжие на мюсюлманите, в ня
кои квартали, като например в Добърня, се поставят нови барикади, 
продължават престрелките В Мостар разни паравОенни формации 
обстрелват казармите на ЮНА. Единиците на военния корпус от 
Подгорица са предприели офанзивни действия на територията на 
община Столац в Източна Херцеговина. Мюсюлмански екстреми
сти предупреждават, че ще взривят азотната фабрика в Горажде

Драмата във водоцентралата във Вишеград е разрешена със 
сравнително малки последствия. Пуснатата от язовира вода е пото
пила няколко къщи 
мист Мурат Шаба|
осъществят подлото си намерение да взривят 
от сградата на водоцентраалата. Вишеград е под контрол на Юго
славската народна армия.

Към средата на седмицата в нова мисия в Югославия при
стигна специалният пратеник на генералния секретар на ООН Са- 
йръс Ванс, който ще се опита да осигурни трайно примирие в БиХ. 
В това посещение на Ванс се полагат големи надежди.
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НА 8 АПРИЛ В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОДПИСАНА 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ 

ШОВИНИЗМА

град на

и поля край Дрина, но мюсюлманският екстре- 
нович и неговите помагачи 

бе
не са мо 

нта и са и>гли да 
збягали'1Л0

Месец дена след като по инициатива на 
Демократичната партия в Димитровград бе |—
обявена проектодекларация против шовиниз
ма и дадена на публично обсъждане, на 8 април 
1992 година представители на всички партии, 
които действуват в Димитровград тържестве
но подписаха следната

ж-Л.

шж,тщ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ ОКАЗВА 

ПОДКРЕПА НА ТРОЙНИЯ 
ДОГОВОР

* --

ДЕКЛАРАЦИЯ
Свидетели сме на апокалипсиса, предизвикан от шовиниз

ма в голяма част на европейския континент. За съжаление Югосла
вия беше и все още е център на шовинистките киптежи, чнито 
последици са повече от катастрофални. Войната, хилядниците за
гинали и ранени и осакатени граждани в Югославия са трагиката 
на тази чума в края на XX век. Почти няма кътче в нашата страна, 
което да не е почувствувало или все още чувствува бремето на 
шовинизма, което най-ярко изпъква в тежките трагедии без оглед 
на това дали става дума за православни, римокатолици или 
мюсюлмани.

Димитровград

ИЗКАЗВАНИЯ НА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
Дълбоко загрижено поради влошаването на обстановката в 

БиХ и отделно поради все по-неконтролираните мждунационални 
раздори и въоръжени конфликти, Правителството на Република 
Сърбия отново заявява, че е против употребата на сила като сред
ство за разрешаване на споровете и стълкновенията и оказва енер
гична подкрепа на най-новия договор на представителите на трите 
конститутивни народи за спешно прекратяване на всички вражества 
и за продължение на Конференцията за БиХ.

Правителството на Република Сърбия се надява, че по-ната
тъшната работа на Конференцията за БиХ ще премахне или поне 
ще смекчи значително негативните последствия, които в развитие
то на обстановката в БиХ внесе прибързаното признаване незави- 
смостта на тази република«-от страна на ЕО и други страни и че в 
скоро време ще доведе до решение за конституционното устрой
ство на основата на пълното и еднакво уважаване на легитимните 
права на всички три конститутивни народи в тази република.

Последователно спазвайки принципното си становище за 
необходимостта от преодоляване на кризата в БиХ с легални и де
мократични средства и уверено, че мирът е интерес на всички 
граждани в БиХ и Югославия, Правителството на Република Сър
бия и този път подчертава решимостта си да окаже подкрепа на вся
ко решение за бъдещото конституционно устройство на БиХ, което 
ъьс свободен договор утвърдят нейните три конститутивни народи.

ПРЕДРАГ ДИМИТРОВ, представител на Демокра
тичната партия. Още веднаж да спрем вниманието на 
всички в цащата община, а и на гражданите в Сърбия, върху 
това до какво апокалиптично положение ни доведе национа
лизмът и шовинизмът. Ние в Югославия не сме на вратите 
на пакъла. Ние сме в него. И докато хората в света живеят 
собстен живот, ние загиваме, а наскоро и тези, които 
преживеят не ще да имат какво да ядат. Питам се само с как
во сме заслужили това и затова поне малцина ако ^чуят 
нашия
СТКИ БЕЗСМИСЛИЦИ документът ще има пълен ефект.

ЗОРАН ДИМИТРОВ, председател на Общинския съ
вет на Демократическия съюз на българите в Югославия:

Декларацията срещу шовинизма отразява реалната 
картина на живота в нашата среда, в Цариборд. В нашата 
община, както е известно, няма прояви на шовинизъм, ма
кар че тук живеят граждани, числящи се към 12 народи и 
народности. Декларацията има за цел стабилните междуна- 
ционални отношения да запазим на съществуващото рав
нище. В топа отношение и всички партии, които действуват 
на територията на нашата община, са единни, а резултат на 
топа е и подписаната декларация, която, смятам, ще има и 
по-широко значение и ще послужи като добър пример на 
всички как може да се жипсе сгопорно в една многонацио-

За щастие, ако в настоящия момент изобщо може да се го
вори за щастие, на територията на Димитровградска община все 
още не се чувствува духът на шовинизма. Бяхме и си оставаме до
бър пример как сърбите с българите, като най-числена част от на
селението в нашата община, или българите със сърбите, 
включително и другите народности и народи в Сърбия и Югосла
вия, могат да живеят в сговор, като предпоставка за такова 
съжителство не е личният паспорт или това към коя нация или вя
ра принадлежи някой. Поради това и обявяваме тази декларация, 
чиято цел преди всичко е да запази съществуващото стабилно по
ложение в междунационалните отношения.

С тази декларация, която за всеки жител на Димитровград
ска община би била кодекс за поведение апелираме към вас да не 
позволите да излезе нито буквата Ш от шовинизма на наша терито
рия, независимо откъде и от кого да идва той. Точно обратно: разо
бличавайте и с всички позволени средства се борете против 
шовинизма и всички негови прояви. Просто казано, без да се отказ
ваме от национания си идентитет, не смеем да позволим национал
ните си и верски чувства да слагаме преди някои други само 
защото тоя, другият, е от друго вероизповедание или друга нацио
налност. А има и такива тенденции, които отвън идват към нашата 
среда. Едни ни просвояват, други ни изгонват, трети настояват да 
ни сложат в позицията на разменна монета в политическата игра, 
четвърти казват че ие сме това, което наистина сме, а ние най-до- 

сме. Ние на себе си нанесохме

апел ЗА МИР И ПРОТИВ ВСИЧКИ ШОВИНИ-

В КОНСТИТУЦИОННИЯ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯпална среда.
ВЕЛИЗАР ВУЧЕТИЧ, председател на Общинския от

бор на СПО в Димитровград:
За този край, Димитровградски край и общината, коя

то предимно, е населена с българско население, е интересно, 
че именно и нея е приета тази декларация, къдсто тъкмо 
най-малко има шовинизъм и къдсто той най-малко се проя
вява. Дори мога да твърдя, че изобщо го няма. И считам, че 
жителите на Димитровградска община бяха лоялни и сега са 
лоялни на Сърбия. Лоялни в този смисъл, че никога не е 

никакви ексцеси или някои националистически иско
ве, какпито се явяват при друга, което донякъде сега е и мода. 

ДИМИП>Р ГЮРОВ, председател на Общинския от- 
п гтяя екзем- бор на СГ1С в Димитровград:

Декларацията е подписана им «Декларацията против шовинизма” може да послужи
пляра. един на сръбохърватски И един на ОЪЛ- 1га о пример на останалите среди, в които има междунацио- 
гапски език. Така подписаната Декларация иалии недоразумения и шовинизъм. Впрочем, днес трябва 
ттпкггтпгнп П/С бъде връчена на председателя , да уиажа,юмс и идеите на другите и с толсранция да стигнем 
няПйт ниската скупшина'на 17 април тази ГО- д0 истински отношения и до съвместен живот на нашите 
на Общинската скупщ трябва да бъде пространства. Мисля, че на всички ни с целта да осигурим
дина. Де*//дрл«ил скупщина като своео- мир, а тогава лесно ще решаваме всички друга проблеми.
приета И ОТ Двсички гражда- ИНАНКА ПЕТРОВА, председател на Общинския от-
бразен кодекс на поведение Н бор „„ ск - движение аа Югославия
ни. Текстът на Декларацията ще стиине м „ димитро„Град живеят граждани от различни на-
ръководствата на ВСИЧКИ партии И до ^купщи- цио1|ал110сти Обаче, и покрай досегашните добри межлуна-

чрез тази акция на всички

ПОЧНАХА РАЗИСКВАНИЯ 

ВЪРХУ КОНСТИТУЦИЯТАбре знаем кои сме и какво 
множество непоправими дори щети в стопанството, културата, 
здравеопазването, образованието ицв други области на живота, но в 
най-комплицираната може би човешка димензия, в мащабите на 
верската и националната толеранция си оставаме с чиста съвест и 

себе си, и пред Сърбия, и пред Югославия. Нека да 
чисти и сега, когато е иай-трудното. Това е отговорът сега, 

когато ни е най-трудно. Това е отговорът на евентуалния въпрос за-

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОТБОРА СЧИТАТ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА 
РАБОТНА ВЕРЗИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА Е ДОБРА ОСНОВА ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА НАЙ-ВИСШИЯ АКТ НА СЪЮЗНАТА 
ДЪРЖАВА

пред самите 
останем имало

В началото на седмицата Отборът за конституционни въ
проси в Народната скупщина на Сърбия разглежда работната вер
сия на Конституцията на Съюзна република Югославия. 
Заключено е, че е съчинена добра основа за изготвянето на констн-

що именно деадарация.

тунннта.
Членовете на Отбора, главно представители от опозицията 

изнесоха поисчс забележки върху предложената версия, която са 
съчинили сръбска и черногорска експертна групи. Но, мнозинство
то смята, чс за кратко време с съчинено добро предложение, върху 
което може да се разисква. Предложено е за това начертанне да се 
изяснят и представителите на университетите и академиите на 
науките п Сърбия н Черна гора.

Наскоро Проектоконстнтуцнята ще се намери на дневен 
ред на Скупщината на Сърбин. След разисквания и приемане в 
сръбската и черногорската скупщина за Конституцията ще се изя
сни Съюзният съвсг па Скупщината на Югославия.

чата на Сърбия.
На тържественото подписване 

представители на партиите присъствува и 
председателят на Изпълнителния съвет 
бройни журналисти, посредством които само
то подписване стигна и до централната теле-

отиошения,
освен политически партии имаме намерение на нашите граждани, 

а също така и на по-широката общественост, в Сърбия 
Югославия и в този многопартиен политически живот, пар
тиите с различни интереси да могат да намерят общ език ко- 

става дума за интереса на всичките ни. Нека

циопалии
и в

/По-обширно на 2-ра стр7
гато
Декларацията бъде пример на всички политически парти в 
Югославия как трябва в интерес па гражданите, без оглед от 
коя националност са, да урежда т своите отношения.

ВИЗИЯ.
АТ.



АКТУАЛНО о АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА о АКТУАЛНО
ОФИЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ СЬИША ЗА СИГУРНОСТ НО ПОВОД ВОЙНАТА В БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

РАБОТИ СЕ ВЪРХУ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА ЮГОСЛАВИЯ

НОВАТА ДЪРЖАВА ЩЕ СЕ 

НАРИЧА: СЪЮЗНА 

РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
НАЙ-СПЕШНО ДА СПРАТ 

ВСИЧКИ ВРАЖДИ
111111111 мимиии

нодателна, изпълнителна и правосъдия. Други 
основни функции на съюзната държава са: еди- 

пазар, политически плурализъм, служебна 
употреба на сръбския език /екавско и ийекавско 
наречие/ и писмото кирилица, а на териториите, 
къдего живеят национални малцинства същевре
менно и техните езици и писма, което ще бъде ре
гулирано със закон.

Когато се касае за свободите на човека, 
конституционното становище е, че гражданите 
са еднакви без разлика на националност, раса, 
пол, език, вяра, политическо убеждение, социал
но потекло и пр. и че всички са еднакви пред зако
ните

за сигурност стана по предложение иа 
делегацията на Франция. Факт е, че Съ
ветът разисква за положението в Босна и 
Херцеговина вече на три пъти в про
дължение на последните дни, като прие 
и резолюция 749. Това ясно сочи, че кри
зата е навлязла в най-опасна фаза и то 
тъкмо в момент, когато всички очакват в 
нашата страна да пристигнат силите на 
УНПРОФОР.

Сред последните новини във 
връзка с острата криза в БиХ е и тази, че 
в Сараево ще пристигне специалния 
пратеник на генералния секретар Бу- 
трос Гали, Сайръс Ванс, а вече е взето 
решение "сини каски” да бъдат разпре
делени и в Босна и Херцеговина.

"Съветът за сигурност е крайно 
загрижен от силното влошаване на по
ложението в Босна и Херцеговина и на
ново апелира да се спазва резолюция 
Но 749, с която стълкновените страни 
се позовават веднага да прекратят 
всички вражди. Съветът за сигурност 
позова генералния секретар на ООН 
най-спешно да изпрати лице на място в 
качеството на личен пратеник, който 
тясно да сътрудничи с представители
те на Европейската общност, като й 
окаже съдействие в настояването да бъ
де спряна войната и да се намери поли
тическо решение за кризата”...

Внасянето на кризата в Босна и 
Херцеговина в дневния ред на Съвета

I) края иа март. една работна група съста
вена от пародии представители и специалисти от 
Сърбия и Черна гора изготви първата версия иа 
конституцията на бъдещата държава Югославия, 
която трябва да съчиняват двете републики Сър
бия и Черна гора. Тази версия вече сс разглежда в 
компетентните отбори на скуищипите па двете 
републики - Сърбия и Черна тора все докато се 
изготви окончателния проект на конституцията

исн

на новата държава.
Основните определения в досегашните 

материали са формулирани в 146 члена. Новата 
държава ще сс нарича Съюзна република Юго- 

Нсйната първа конституция трябва да 
провъзгласи Съюзният съвет на Скупщината на 
СФР Югославия "изхождайки от свободолюбиви
те, демократически и държавотворни традиции, 
от историческата свързаност и общите интереси 
па държавите Сърбия и Черна гора". Основа за 

непрекъснатият субективитет иа Югосла
вия и доброволността за сдружаване на тези две 
наши републики.

Вече в първия и втория член пиша, че 
Съюзна република Югославия ще бъде самостоя
телна съюзна държава на равноправни граждани 
и републики членки. Ще я съчиняват Република 
Сърбия и Република Черна гора, а като републи
ки членки могат да им се приобщат и други 
държави.

славия. Според работната версия на Конститу
цията на Съюзна република Югославия в новата 
обща държава ще бъде гарантирана свобода на 
политическо, синдикално и друго сдружаване 
Ще бъде забранено действуването на всички орга
низации, насочени към насилствено събаряне на 
конституционния ред или към раздухване на на
ционална, верска, расова или друга омраза. Ще 
бъде забранено основаване на тайни организации.

От заплануваните конституционни раз
пределения, отнасящи се до правата иа национал
ните малцинства, посочване оная, 
казва, че гражданите от националните малцин
ства могат да установяват и поддържат взаимни 
отношения в република Югославия и вън от ней
ните граници с хора от своята нация в други 
държави, обаче не за сметка на държавата, отно
сно на републиката, в която живеят.

В отдела за икономическото уреждане е 
записано, че се гарантира свободата на труда и 
стопанисването със средства във всички форми 
на собствеността на единния пазар и че всички 
облици на собствеността ще имат еднаква защита

В отдела за армията на СРЮ, се предлага с 
нея във войната и мира ще командува президен
тът на Републиката, въз основа на решения на 
Върховни съвет на отбраната, в който влизат пре
зидентът на републиката и председателите на ре
публиките членки.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЛАВАТАРЯ НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА 
ЧЕРКВА това е

ПАТРИАРХ ПАВЛЕ 

ЗОВЕ КЪМ МИР която се

Сръбският патриарх Па- В срещите в Алексан- Н1Л Кухарич и с реис-ул-улема
вле е заявил в Александрия, че дрия с гръцкия патриарх Партс- Якуб Селимовски, като и трима- 
венчкн вражди между хървати, ниос, сетне с главатаря на т, 0ТПравят съвместно възванис 
мюсюлмани и сърби непремен- Коптсктата православна черква 3, помирение и прекратяваме на 
но трябва да спрат, като доба- в Египет - папа Шенуд и с гувер- вснчк„ вражди 
вил че никой на територията на нера на Александрия Ал - Саед 
досегашна Югославия няма ни Исманл Ал - Гавсаки, патриарх 
религиозни, ни национални ин- Павле запознал събеседшщите БЪЛГАРИЯ 
тереси да постъпва с "другата си с трагичните събйтия в стра

ната и изразил надежда, че на 
Сръбският патриарх на- страданията и кръвопролития

та ще дойде край.
”Аз 34 години живях в

Територията на реконструираната Юго
славия ще бъде единна, а границите й нена
рушими. Знамето ще се 
хоризонтално сложени цвята от горе надолу: 
син, бял и червен. Предлага се химнът да бъде 
"Хей, славяни", а главен град Белград.

В основните разпоредби се казва, че съюз
ната държава се състои от републики членки, в 
която властта принадлежи на гражданите. В рам
ките на своите компетенции републиката-членка 
може да поддържа международни отношения, да 
образува свои представителства в други държави 
и да се зачленява в международни организации.

Властта в съюзната държава ще баде в ръ
цете на гражданите и ще бъде поделена на: зако-

състои от три

ПРОБЛЕМИстрана” нечовешки.

прави тридневно посещение на 
Египет, по покана патриарха на

православна Па- Южна Сърбия, заедно с СЪС
гръцката
трнаршня, г-н Партеннос, със мюсюлманите, с които живеех- 
седалище в Александрия. ме като братя, като добри братя

Поканвам всички стьл- и божи хора” - обяснил главата- 
кновеки народи, без оглед на рят на Сръбската православна 
национална и религиозна при- черква на своите домакини в 
надлежност, да сложат оръжие Египет, 
н човешки и доблестно се дого-

СЛАБОКАЧЕ-
СТВЕНИТЕ

СТОКИ

Ст. Ст.

Д-Р РАДОМАН БОЖОВИЧ СЕ ЗАВЪРНА. ОТ КИТАЙ
Патриарх Павле заявил, 

че е готов да се срещне с карди- КИТАЙ ДАВА ПОДКРЕПА НА 

КОНТИНУИТЕТА НА 

ЮГОСЛАВИЯ

ворят. Една трета от вне
сените стоки в България 
през изтеклата година 
били некачествени 
твърдят специалисти на 
Националния комитет за 
стандардизация Българ
ските митнически органи 
също така установили, че 
чувствително спаднало 
качеството на родното 
производство, предназ
начено за износ

Така митничарите 
и контрольорите през 
1991 година поради не- 
при държан е и а фирмите 
към предписанията за 
качеството - спрели изно
са на стоки иа стойност 
дори от 700 милиона лева 
7над 30 милиона долара!.

На българския па
зар се намерило, между 
другите, и некачествено 
кафе от Австрия, Швейца
рия и Виетнам, сол от 
Турция, която е опасна за 
здравето на хората, пле
сенясал ориз и брашно 
от Югославия, скапани 
картофи от Чехословакия 
и Полша, некачествен па
мучен трикотаж от Ки
тай,
изплетени пуловери от 
Германия, либанска ко- 
сметика с тежки метали и 
микроби, уиски и цига§и 
със .съмнително потекло 
й др. стоки...

/Таиюг/

КРАТКИ НОВИНИ
МАР1ПЕ СИ ОТИВА?

На скорашното заседание на Централния комитет на Кому
нистическата партия на Франция Жорж Марше ще се оттегли • 
очаква се да замине в пенсия. Това ще наруши досега съществува
щото "правило” генералните секретари на комунистическите пар
тии да си остават на пост до смъртта си.

ПРИБЪРЗАНО ПРИЗНАВАНЕ НА ТРИ 
РЕПУБЛИКИ

зи затруднения да останат 
с временен характер. Рази
сквано било и за по-ускоре- 
ното подобрение на 
икономическите 
ношения между Китай и 
Югославия както и между 
Сърбия и Хейлунгциянг. 
Сътрудничеството между 
Сърбия и китайската про
винция Хейлунгциянг на
брояваща 40 милиона 
жители, а числи се към 
най-напредналите в Китай, 
е постигнат договор за 
установяване на между
държавно бартер- споразу
мение за стокообмена. 
Двете страни са се съгласи
ли въпросното споразуме
ние да се подпише час 
по-скоро.

Председателят 
правителството на Сърбия 
д-р Радоман Божович, на 12 
април се завърна от посе
щение в Китай. Посеще
нието и разговорите с 
централните китайски вла
сти в Пекин, както и с ме- 

власти
Хейлунциянг в Харбин са 
били твърде успешни, е 
оценил Божович в разговор 
с китайския посланик 
Д^жанг Дак, който също е 
участвувал в посрещането 
на Божович в Белград.

По време на посеще
нието било подчертано, че 
Китай дава
коитинуитета на Югосла- мократичен път и че са 
вия и нейното международ- против намесата във 
ктатпТ™„ положение, трешни работи на нашата 
“ ” Т°-’ Че щс се за‘ страна. Пъп всички разгово-
гГи, М РНОра3реШаМ‘ ри била изтъкната необхо- не на югославската криза.

Също така е изтъкнато 
тайското неодобряване 
едностранчиви актове 
сецесия все до окончателч п _____
ЙОТО разрешаване на юго- СЯШи Се ™ ^™РИТе> °ТНа‘ славската коизя ЯЩИ Се до въпР°си вт ико-
Китайските официмпи "омитеското
представители са подчерта- изоазинИЧеСкТВ°’ Китай ели, че тяхната странаше ™ ИЛ РазбиРателство за 
зачита волята на югослав- е прел к°ито
ския народ, изразена по де- Югома“™ в

на

от-

Влиятелният вашингтонски ежедневник "Вашингтон пост” 
писа тези дни, че прибързаното признаване на Словения, Хърват
ско и Босна и Херцеговина е било голяма грешка, защото по този 
начин "главната карта” е изтеглена от ръцете на Обединените на
ции и Европейската общност в разрешаването на югославската 
криза.

стните в

В "прибързаното признаване” на трите републики, в което 
на Европа се придружи и Америка - оценява вестникът - е окрилило 
Хърватско и освободило Сърбия да започнат с разделението на Бо
сна”.

ГОРБАЧОВ В ТОКИО?
Точно една година от идването си в Япония в качеството на 

държавен глава на СССР, Михаил Горбачов отново е на посещение 
в Токио • този път като гражданин, в частно посещение, но с 
държавническа програма и протокол.

Бившия съветски председател и съпругата му Раиса е пока
нил да посетят Япония също таиа бившия японски председател На* 
касоне, който сега води частна фондация.

АПЕЛ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ
Международният комитет на Червения кръст е отпраьил 

тези дни възвание за защита на гражданските лица в Босна и Хер
цеговина. В него се изразява загриженост зарад изострянето на 
междунационалните вражди в тази република. Международният 
комитет на Червения кръст умолява всички политически и военПи 
сили, замесени във военната драма, да изразят подкрепа на непри- 
страстната хуманна акция в полза на жертвите - както граждан
ските, така и военните.

д-р Радоман Божовичподкрепа на

въ-
В течение на офи

циалните разговори на 
Божович с гувернера на 
правителството на Хейлу- 
циянг Шао Чихуа, както и с 
представители на централ
ните китайски държавни 
органи в Пекин, било из
тъкнато че китайското пра
вителство 
правителството на ХеЙлУ’ 
циянг ще насърчават ини
циативите на стопанските
дейци.

димоотта и .взаимното 
желание всички* проблеми 

на да се решават 
на начин.

ки-
по миреннеправилно

и

надеждата те- /Танюг/
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БЕСЕДА със светислав любим, НАЧАЛНИ
К НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ БОСИЛЕГРАД ПОСЕЩЕНИЕ НА РЕЗЕРВИСГИТЕ В КРИЗИСГНИТЕ КРАИЩА В ЗАПАДЕН СРЕМ

ВЛАСТТА ”ДОХАЖДА” 

ПРИ ГРАЖДАНИНА
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЯВАТ 

ДОВЕРЕНИТЕ ЗАДАЧИ
УБЕДЕН, ЧЕ КОГАТО ОКРЪЗИТС ЗА^ОЧттнпР»7]1^8 ««ИЧИиЩщч

ВА СЕ С ПО-МАЛКА АДМИНИСТРАЦИЯ ™ УВЕЛИЧИ, НАПРОТИВ, ОЧАК-
СЛУЖБИТЕ. пш.1РАЦИЯ ДА СЕ УВЕЛИЧИ ЕФИКАСНОСТТА НА

Неотдавна делегация от да посетим повечето от нашите с техните най-близки. Тук в
Босилеградска община посети РезеРвисти> които са тук само на Пачетин, малко селце в Западен
мобилизираните резервисти от две‘тРи хиляди метра от първа- Срем, бе организирана съвме- 
Босилеградска община в Дал, та линия на Фронта. При това, за стна среща, разговор с военните 
Пачетин, Борово и други места в П0'СИГУРН0 пътуване през кри- органи и местното население, а
кризисните краища на Запален зисните краища ни дадоха и след това и съвместен обед.

един водач.Срем. Посещението организира 
Общинската скупщина, а начело 
на делегацията, в която мнозин- няколко наши резервисти в Бо- силеградска община които са 
ството бяха членове на семей- Ров° населье»а слеД това рейсът тук в рамките на Нишкия военен 
ства: съпруги, дъщери, майки... ® оосилеградчани се спря в корпус, твърде успешно изпъл- 
на мобилизираните тук резерви- Пачетин, където има и най*мно- няват доверените им задачи, а 
сти, бе председателят на го Р^рвисти от Босилеградска повечето от тях са ангажирани 
Общинската скупщина в Боси- община За онези които бяха в като водачи на военни превозни 

други места и селища, тукашнит средства.
Благодарение на военни- те военни °Ргани °Р™низираха техни превозни средства и ги 

доведоха в Пачетин да се видят

От военните органи уз- 
Най-напред посетихме нахме, че териториалните от Бо-

За формирането и учредяването на окръ
зите, по-точно казано преди да се приеме 
решението за създаването им, всред обществено 
стта имаше различни мнения. Даже в едно число 
среди се стигна до там да се водят глъчни рази
сквания кои общини да влезнат в някой окръг а 
по-специално къде да бъде седалището му Учре
дяването на окръзите обаче бе неминуемост. Още 
повече ако се има предвид, че покрай другото 
общините които съчиняват един окръг имат по
вечето общи работи във функционирането на вла
стта. Това твърде картинно потвърждава 
формирането на Пчинския окръг. По този въпрос 
първоназначеният началник на Пчински окръг 
Светислав Любич казва;

сля на ефектите от правовата държава. Това вся- 
,как ще подобри положението на гражданина в 
осъществяване на правата му. Разбира се, и за
дълженията.

леград, Спаско Спасков.
Инак, тричасовата среща 

на резервистите и техните чле
нове на семействата премина в 
тържествена обстановка, в смях 
но и сълзи. Не можеше да се уз
нае, кои бяха по-щастливи: ре- 
зервистът Душко, майка му 
Латинка, или пък съпругата му 
Снежана. Срещата между резер- 
виста Милорад и майка му На
дежда,
резервиста Митко и съпругата 
му Миряна, резервиста Жарко и 
съпругата му Винка... От всичко 
най-важно е това, че всичките 
резервисти от Босилеградска 
община са живи и здрави, което 
ние всички от сърце при раздя
лата, която също така бе със 
сълзи им пожелахме.

Кога окръгът ще започне да действува с 
"всичките си свои сили”? - Досега едно число ра
ботници са Назначени от министерствата През 
този месец ще се създадат всички условия, преди
всичко кадроьи, материални и технически, окръ
гът да започне цялостно да действува, заявява 
Любич и добавя, че се публикуват обяви 
ване на заплануваните места Преценява се, казва 
той, че органите на министерствата, които ще 
действуват в окръга ще трябва да имат нови, пре
ди всичко МЛ4ДИ, школувани хора готови да се 
хванат на борба с проблемите.

те органи, имахме възможност

за попъл-

би междуможе
< - "Пчинският окръг е формиран въз осно

ва на природно- географическите, историческите 
и традиционните връзки и условия. Целият този 
край се чувствува като едно природно съчетание 
на тези връзки-и условия. Считам, че това е 
основната гаранция че ще успеем да изпълним 
ролята”.

МАЛОБРОЙНА, НО ЕФИКАСНА I 
АДМИНИСТРАЦИЯ________ |

При учредяването на окръзите съществу
ваше боязън, че пак ще започне да се увеличава 
числото на администрацията. След това на офи
циални места бе подчертавано, че администра
цията не ще се увеличи, даже ще бъде 
по-малобройна, но по-ефикасна. По този въпрос 
Любич казва; - Едно число работници (от общин
ския апарат) ще бъдат приети в службите на ми
нистерствата. Разбира се, че едно число ще се 
намери пред дилемата къде и какво да прави. За 
тях ще бъдат използувани всички възможности за 
да изпълняват други работи за които са квалифи
цирани. За едно число ще бъдат използувани за
конните

Бяха положени доста усилия докато се 
учреди този окръг. Не бяха малко онези, които 
считаха че той не е нужен. В това отношение МЛ.

СРЕЩА И РАЗГОВОР С РЕЗЕРВИСТА ОТ ФРОНТА В ПАЛАЧА

САМО ПРИВИДНО ПРИМИРИЕ
Инак, има ни от различни 
краища на Сърбия, а най- 
много от бившия Южномо-

Ка кв и са условията 
зервисти от Босилеградска ви за живот и от къде има 
община в кризисните кра- резервисти с вас? 
и ща в Западен Срем е и Ди- - Имайки в предвид,
митьр Иванов, роден в село обстановката, все пак усло- Владичин хан, Босилеград,

Црна Трава. Всички сме в 
състава на Нишкия военен 
корпус. Онова което за
служава внимание е, че 
взаимните отношение са ни 
добри, а и моралът е на ви
соко равнище. С други ду
ми, военната обстановка ни 
сдружава - добавя Иванов.

Между тридесетте ре-
разпоредби

Началникът обаче казва и следното: "Същевре 
менно на нито един от работниците, които за 
почнаха да работят в дислоцираните служби на 
министерствата или които ще бъдат назначени не 
е загарантирано работното място. Достатъчно е 
работата да не се изпълнява успешно, т.е. квали
фицирано и на време и да бъдат уволнени. А 
решение и за приемането, и за уволняването, без 
каквито и да е процедури, издава съответен мини
стър. Това всякак е едно от основните условия 
службите на министерствата да бъдат твърде 
ефикасни”.

за пенсиониране

равски регион: от Враня,

Гложйе,
жиьущ в село Райчиловци, станени сме в частни къщи 
Босилеградска община. Те
зи дни, Иванов бе на уи- болшинството

понастоящем вията са задоволителни. На-

и с населението, което в 
е сръбско 

село имаме добри отношения.кенд-почивка 
Райчиловци, където го посе-

в
помагаме си едни на други. 
Ние им даваме храна, а те 
ни помагат в откриването 
на врага, особено сега кога- 
то не рядко хърватите в

тих ме и за състоянието в 
кризисните краища разго
варяхме с него.

Какво е състоянието 
понастоящем, бе един от 
двата ни въпрре:

- Па вижте какво, все представлявайки се 
още обстановката е военна, жители на околните села. 
Наистина не както преди, | 
по все пак от вр$А(е на вре-

Инак, Димитър Ива
нов е в трудово отношение 
в босилеградската сушара. 
Има едно дете, а съпругата 
му Славица казва, че винаги 

тяшш/шшивятш^ш- е загрижена за него. А как и 
ла не когато все още по-

ме се чуват различни I \ ШГ ^ ложението не само в Палача
оръжия. Хърватските бойов- . ' 'М Щ където е Иванов, но и в
пици не зачитат договорите ' ■ останалите кризисни кра-

жЩ- ища не е добро. Владее, как-
I 1' то каза той, само привидно' ^ —

Когато Любич подчертава това има в 
предвид, че контролната функция значително ще 
се увеличи, а с това и целокупната работа, ефика
сност и орговорност на всеки служащ

нашите редове пускат ди- 
версантни групи, най често 

катоВ ролята на координатор: Светислав Любич.
Началникът на Пчински окръг е роден 

1948 година в с. Кършевица, Буяновашка По 
професия е дипломиран юрист. Изпълнявал е ня
колко отговорни постове: съдия в Общинския 
съд във Враня, обществен правозашитник на са
моуправлението, помощник генерален директор 
на ”Симпо” и председател на Общинската ску
пщина във Враня, на която длъжност все още се 
намира
представители на Лесковац се застъпваха "вла
стта” да остане в рамките на бившия Южномо- 
равски регион, по-точно в Лесковац. Ако се бяха 
приели становищата на лесковчани тогава от 
гражданите на най-южната част на Републиката 
властта щеше да бъде доста отдалечена. Това вся
как не е цел на окръзите, а обратно - властта да е 
по-близо до гражданина и трудовия човек.

• "Характерно за Пчински окръг е, че 
почти всички негови седем общини са иконо
мически неразвити, погранични и повеченацио- 
нални. Тъкмо за това на тези общини, а 
посредством окръга, трябваше да се доближи 
Функцията на държавата, т.е. властта”, казва 
Любич. В този смисъл той е категоричен в стано
вището си: - Убеден съм, че когато окръга за
почне изцяло да действува в повечето области ще 
се подобри положението. Тук преди всичко ми-

ОКРЪГЬТ ТРЯБВА ПО-УСКОРЕНО 
__________ДА СЕ РАЗВИВА__________

Изхождайки от факта, че повечето общи
ни в окръга са икономически неразвити, както и 
факта че окръзите не ще разполагат с финансови 
средства налага се въпросът как Пчински окръг 
да се нареди до по- богатите окръзи. - Налага сс 
да положим усилия и Републиката да се развива 
възможно по-равномерно. Това е едно. Второ, 
чрез непосредствени разговори и контакти с 
представители на общините ще настояваме да во
дим съвместни усилия и акции при фонда за ре
гионално развитие, фонда за пътища, за ПТТ 
мрежа, на пример. Значи, окръгът трябва да има 
две функции - да има координираща роля в из
пълняването на властта в общините и да коорди
нира активностите в развитието им.

А седемте общини в региона имат много, 
много общи и допирни точки, общи интереси и 
пр. Това дава възможност исковете им да сс обе
диняват. В развитието на общините съществува 
междузависимост. Те са икономически свързани, 
свързва ги пътното стопанство, ПТТ системата, 
слектромрежата, имат съвместни културни 
дружества, сдружения на гражданите. Ето един 
пример: И община Враня и Босилеградска общи
на са заинтересовани да се изгради пътят през Бс- 
сна Кобила. Това значи, че те занапред по този 
въпрос ще действуват заедно. Не казвам, че труд
ности няма да има, но ще бъдат по-малки.

И на края' като "дсташирани” органи на 
министерствата, кои служби ще има в Пчински 
окръг? - Почти всички министерства ще имат 
служби в окръга. Седалището обаче не на всички 
ще бъде във Враня, подчертава началникът 
Любич.

за мир. Провокират ни, на 
което ние отвърщаме Зато
ва ние винаги сме готови. 
Повечето от времето про
веждаме в окопи и сигурно 
е че тази обстановка ще про
дължи всее докато не сти
гнат 
сили.

Накрая на разговора 
ни не остана нищо друго 
освен да му пожелаем 
успешно изпълняване на 
военните задължения и ща
стливо завърщане от фронта 

____________ М.Я.

умиротворителните

ПА МНОГОПАРТИЙНОТО СЪБРАНИЕ В ДИ
МИТРОВГРАД ПЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА След като бе констатирано,

Издателство "Братство” работи в нерегуляр- 
условнн - не е регулиран въпроса за 

вата и задълженията

ме почти две годим п
II н

ПОДКРЕПА НА 

РЕДАКТОРСКАТА 
ПОЛИТИКА НА 

ВЕСТНИК 

"БРАТСТВО”

превземането на пра
На)

на основа- 
Сърбия, ател от сз'рана на 

с топа н родната скупщина ма 
въпроса за финансирането на отделните нз- 

данни, а изтече и мандата на ръководните кадри - 
единодушно бе решено да сс изпрати апел до Пра

на Република Сърбия тези проблеми 
V» бъдат решени.

В разискванията в- които участвуваха То* 
мнелан 1 аков, Павле Тодоров, Зорап Димитров, 
Сзанко Алсксмч и Велин Николов нямаше забс- 

пърху досегашната редакторска политика 
"Братство”, а основните принципи на редак

торската политика на редакционния коле1'ий по
лучиха пълна подкрепа. Що се касае до 
сьдьржанисто на вестника изнасяха сс известни за- 

Трудмоститс с които сс спеши Излятелствп Пел1сжкн м предложения. Именно, търси се вместо 
сг„„» поради нерешения статус „ финансира. "^Гп.Га“

...........отделните му .пламна, „а,,,,, н редактор. са д, «' пуР."„куа.т ш|ф^рмедан н
мьнатспм,м'(!яха тема ДЧУ™ съдържания от «имота » общините и конто
м..! К1>“1V 9 ■">И,Л " Д"- Ж'".се българската народност. Смит. се, че месни-ти. * ''1 С Вал,,скпа,,,е събрание, на което ка ще бъде ио-интересен и привлекателен ако в него
тнимА1,1,/,,ИХИ прадегммтм» и» Общинската ску- има повече теми от всекидневието на обикновените 1МЦИНИ, на политическите партии които дсйству- хора. 
пат в общнназа и на стопанските и други 
организации и Димитровград.

витсл ството
час по-скоро д

лежки 
на в-к

Пчински окр! Г ЧИЧО « ИЧЯШ1-....-........... " зшшШщМШШМШШШь0*0 ВрямГя^ ТъргониШе, ЩШШШШ 
Сурдулица, Босилеград, Буяноиан и 
Иреюево, Окрм а сс ра »пространоря на 
<51 !> километра квадратни. Според сга-
* «ет ическите данни, » нбго чиивккт о» -
л» 240 хиляди жители. Числото яа 
делтите възлита иа 53 007 работника. 
С».*гн>й#)смеин« работа тирсят около 
1> Ми) души. В.ДВ. Божилов
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ВРЕМЕТО ИЗИСКВА 

ПО-СЪДЪРЖАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ
ОТЗИВИ

КЛЕВЕТИ СРЕЩУ ВЕСТНИК 

"БРАТСТВО”В "ПОЛИТИКА”
ните заседания иа Общинския

След Изпълнителния от- отбор иа СПС в Босилеград ^
лгГнаПаГгаьдагдаг: ктекж

Г=Г °ш Соаими членовете на Общинския отбор гашната работа са се отнасяли 
етическа?! , яптия ппеа миниа " Изпълнителния отбор, както и пасивно да се потърси отговор.

на отделни лица, които се нами- «ост, освобождаване от тази 
щсГ;Гт и меслГите орГапГ Р" палело на местните органи- =о?, ^нетниместа^
пии на СПС, като при това отде- Това требва да го направят и ме:
лен акцент сложат върху своята и плодовита и съдържателна. ппгаииаднии
работа о местните общности. Липсвала е, както бе подчертано Р

В разискванията уваству- »а ^ссданието, съдържателна На “Гниетегшо»
ваха повече членове на Обшин- а|<ти"П0ст на терена, всред чле- те на 00 на СПС в Босилеград 
гкия отбол на СПС- Владимир »»»ете на Социалистическата отправила и забележки върху 
Стоичков РСпаско Спасков Ва- ,|аР™я “ местните общност работата на Главния отбор на 
сил Такси', Иван Васил, Вене Вс "°РЗДИ това елин от основните СПС илип>™^ 
линов, Захари Сотиров и Рашко ^проси бе как да се активюи- че досега малко са посвеща- 
Кирилов, а обща констатация от Рат членовете на СПС в местни- Е й Ни*ш,

н^ч^акГ о, игг° подчерта в разисквания- 
кнпшят отбор, както и остана- «и"се нГчл^ X*

_ ■ отбор иа СПС/ по-често да иа-
виждат преди всичко иконо
мически неразвитите краища, 
каквато е и Босилеградска 
община. Още повече, ако се има 
предвид че в затруднената сто
панска и политическа обетаиов-

идся? Вероятно пак от "аргументите” рскла-каза- 
ла. Защото с известно, чс този иск сс отнася нс до 
създаване на окръг за двете общини, но за една 
избирателна колегия за избираме на народен 
представител в Народна скупщина на Сърбия, за 
да може по такъв начин в нея да бъде застъпена и 
българската народност. И това нс с нищо ново. 
Някога тези две общини са били една избирател
на колегия и тази практика с съществувала дълги 
години. В сегашната обстановка, многопартийна 
система и малкия брой на българското населе
ние, разделено в повече общини, нашата народ
ност обективно пс може да има свой 
представител. Това е съвсем друго нещо. Защо ав
торът измисля окръзи - нс с трудно да сс разбере 
Ясно е, чс по този начин сс иска да сс представи 
пред компетентните органи на Република Сър
бия, че "Братство" води политика, която мс с в 
унисон с политиката ма Сърбия и чс води някаква 
своя политика под влиянието на определени фак
тори отвън. Това пс с точно и с подла измислица 
и клевета.

Във вестник "Политика" от 3 април 1992 
година на стр.17 е публикувана статия на 
Т.Нешич под нровокативното заглавие "Влияния 
от София?”, с надзаглавис "Съмнения около ве- 

българското малцинство" и подзагла
вие "Събитията около вестник "Братство" 
свиделствуват за усилия да се осъществят пар
тийни влияния върху вестниците”.

Преди да кажа мнението си по този повод, 
искам да кажа, чс това го правя като дългого
дишен председател на Издателския съвет на ве
стник "Братство" и негов редовен читател. Нс 
членувам в ДСБЮ и изобщо нямам намерение да 
го защитавам. Индикативно е, че в статията сс 
подчертава, че вестник "Братство” излиза в Ниш. 
Респективно, иска да се каже защто вестникът нс 
излиза в Димитровград или Босилеград, къдсто 
живее българската народност. Забравя се обаче, 
че от 25 214 българи, които, според последното 
преброяване, живеят в Република Сърбия, 7062 
живеят в Босилеградска община, 8520 в Дими
тровградска община, а 9632 в централната част на 
Сърбия. През 1981 година от 36 185 българи вън 
от маточните си общини са живеели 16 780 бълга
ри. Вестникът има задачата да информира всички 
българи в Югославия и заради това неговият 
предшественик "Глас на българите в Югославия” 
например излизаше в Белград, а седалището на 
"Братство” от самото начало е в Ниш, който е 
център на Югоизточна Сърбия, където концен-. 
трацията на гражданите от българската народ
ност е най- голяма

В статията си господин Нешич изтъква че 
"сега все по-откровено се изнася, че вестник 
"Братство” е превзело ръководството наДемокра- 
тическия съюз на българите в Югославия и го 
превърнало в свое партийно информативно сред
ство”. Наистина голяма лъжа клевета и измама! 
"Аргументите”, с които си служи г-н Нешич са 
"рекла-казала”: "изнася се”, "говори се”, "чува се" 
и т.н. Ето един "бисер” от "аргументите” 
си служи авторът на статията "Чува се в послед
но време, че "Братство” се ползва за поръки, кои
то не са много от интерес на основателя и 
финансиера - на Република Сърбия - но, казва се, 
чрез ръководството на Демократическия съюз на 
българите в Югославия търпи влияния от опре
делени кръгове и вестници от София”. Браво!

По-нататък авторът казва "Като последен 
пример се изтъква искът на този Съюз българите 
в Сърбия да не се разделят в повече окръзи, но 
Босилеградска и Димитровградска общини да се 
обединят в отделен окръг”. Откъде на автора тази

стоика на

внимание на

. На заседанието «е докоснат и проблемът с тш10Ш 
между Вене Велинов и Всаил Таке» иа предлодиотР|ъе^в 
циалио заседание иа Общиискик отбор, като притр| 
мирана комисия а състаю Любомир Иванов, Сщ0 
Захари Сотиров и Борис Костадинов, да изучат всички обет 
телели по този въпрос, дв запознаят членовете иа Общи*:*
отбор и след всестранно разискваие да се вземат конкретни ка, всяка тяхна помощ мавър и
ХчомГ™™ Iедин 0биш*№ Р“"** *заключение не гарантира успешно разрешаване иа този проблем , бходима.

тЗащото, ако авторът на статията беше 
прочел пои един брой на вестник "Братство”, с 
можел да види какво е отношението на "Брат
ство” към отделни партии идеите становища и 
какви са реагиранията на "Братство”. Вижда се, 
че авторът си е послужил с различни писания от 
"Политика" и други вестници; аЬторите на които 
имат аверсия към редакционната колегия на ве
стник "Братство” и че такава редакционна поли
тика на "Братство” не им харесва. Според тях 
вестникът би трябвало да се додворява на "сил
ните на деня" и да мисли така, както мислят те..

Накрая авторът на статията в "Политика” 
поставя въпроса "да ли "Братство” служи на* 
основната си цел, да тачи националната самобит
ност на българите, или на нещо друго. Авторът 
не казва какво е това "друго”, но ако беше поне 
бегло надникнал в страниците на вестника, щеше 
да види, че той успешно осъществява основната 
си задача. Обаче тъкмо това е трън в очите на 
ония, които хвърлят-дърво и камък към "Брат
ство".

*\

НА

КРАЙ ДИМИТРОВГРАД ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ

ВАРЕЛИ С НЕПОЗНАТА ХИМИКАЛИЯ
На около стотина сей оправдано се поставя въпроса 

кой е изхвърлил варелите така 
без контрол и защо ако вече са 
изхвърлени, не са на делоннята.

Веднага след това на мя
стото са излезли специалисти от

, метра,
може би и по-малко, от градската
депоння на Козарица, преди изве- Гумарската индустрия и съот-
стно време засега непознато лице вегияггя общинска инспекция,
или лица, са изхвърлили варели с Част от тази материя съдържаща Сигурно е, че в случая работа би 
някакво жълто химическо веще- “ *ъв варелите е взета и нзпрате- трябвало да имат и органите иа
ство. Съвкупното количество на на н* анализ. милицията, за да се установи кон
това е към три тона. В случая още веднаж ста- е «“Р*-1 варелите. От друга

ва дума за небрежност най-блато с 1 рана налага се и въпроса, много 
казано, тъй като вее още не се Досега обсъждан, защо все

още депоннята не е оградена, за
що няма пазач, конто да контро
лира какво се изкарва и къде. 
Това е в интерес на гражданите на 
Димитровград, в интерес на здра
вето на сегашните и бъдещи по
коления.

, с КОИТО

Такива клевети и.обиди са отправени не 
само към "Братство” като вестник на българската 
народност, но- и към всички българи в Сърбия, 
които честно изпълняват своята гражданска 
длъжност и които освен Република Сърбия нямат 
друго отечество. Това го потвърдиха много пъти 
досега. Господин Нешич това добре го знае.

знае какво химическо вещество 
се намира във варелите: Някои от 
тях вече са отваряни от хората, 
които са искали да :

Може би 
то е отровно не само за хората но 
и за околната среда. Затова съв-

ПОСЛЕДНА ВЕСТ
Не се касае за някакво 

радиоактивно, а за безопасно 
вещество по живота на хората 
и околната среда, казаха спе
циалисти за защита иа здраве
то в Пирот. Инспскиокинте 
органи в Димитровград на
ложиха варелите да сс затру
пат. Компетентните органи 
предприемат мерки да се ут
върди кой или кон лица и <гг- 
къде са докарали варелите

използват ла
марината. съдържание-

Димитър Манов
А.Т.

босилеградА работата на съдията за нарушения В

ПОВИШЕНИЕ НА 

НАРУШЕНИЯТАкръс™босилеградАСЕДА11ИЕ НА общинската организация НА червения

ВСРЕД ПО-АКТИВНИТЕ В 

РЕПУБЛИКАТА
Съдията за нарушения в в-горо мт) са нарушснията , 

Босилеград(през изтеклата 1991 „блата на с „Апнопта в=„г^"у= згатеа:
__. Към КраЯ на "?Теклия мес« в Босилеград се състоя годишно- работник в ОО на Червения кръст в Босилеград Зопан ОДвИСТВуваЛ С Останалите наказани С ГфеДуТфеЖДеННе, На
отчетно заседание на Общинската организация на Червения кръст, иа души е оказана помощ във вилна хпана и Таксв- на 40 общИНСКИ и републикански чптипм Н Ау н

отчет за работата на тази организация през изтеклата година и приеха кло иа стойност от нш 655 Щ С еР о6л'У посвещавал и 0Т 15 дена- В областта на-г=
Босилеград е давал и ще дава принос във всеобщите усилия и досега лгп„„ „ , „ • ПОЛЧептана и птчртя за мКптотч Изтеклата ГОДИНИ са ПОДЗДеНН
твърде успешно осъществявал своите задължения. Като доброволна „„ЪС| в Г^к лет.Га/Гп^а^ии'''''™ Червения Р 6 173 дела. При Това 217 Лица са
организация, Червеният иръст в своите редове събира всички слоеве: П|1ез «теклата година на годишното събрание е * Т03И СЪДе6сн 0Р[ЛН През нака]аш. . глоЯа от ,,7 м,
деца, младежи и възрастни, а основната задачи му е дв укрепва, разви- У*|опс"°' Резултатите са могли дв бъдат и по-големн, ако във Изтеклата Година, Според КОЙТО " 00а 0Т _
ва и създава взаимни и солидарни отношения всред хората, без оглед активност се бяхо включили всички субекти, преди всичко Поради различни вилпнр 6ДИН Нарушител С 5 дена
иа вяра и национална принадлежност, да дава принос в издигането иа !ЦЕ^ИИТе Работ,,ици* Отделно, когато става дума за ак- нарушения са наказани ооа™? Затвор Н срещу 6 ЛИЦа са
здравслопиата култура и укрепване здравословното съзнание у хората КЪДГГ0 ““ ОЩе Боснелградска община е Н5ШазаНИ 994 ЛИЦа, произнесени теЛУППежлеНИЯ.
за опазване на здравето, жизнената и трудова среда. между общините с най-малко кръводарители. Затова в програмните ™*ДУ КОИТО Н 3-МЛ чужденци с п, геени предупреждения.

Когато отива дума за работата на Обпвинската организация на р™Г."в?„ч?,ж П^нв7йГ^Г: ^*кт“"осг^трябвада^епрн^ Обща глоба от над 960 000 С> 0Т
Червения кръст в Босилеград през изтеклата година, тя е всестранна, .остга „о здравГловното п^еп да се мсили 01"' л0»ече дей- Динара. По отношение На 1990 0бЛаСТГа на образованието, 
съдържателна и в рамките иа възможностите тиърде успешна, гпажГмш по ои1з.а,^^^ ^ “ орп,,ш1и1“т курсове за годин. .пптшгпшгта ... »»УКата, културата, ЗДравИОТОВпрочем това потвърди и Вукашин Стоименович катп пппчмтга «• “си ,ки гРажДа,,и по оьазвмк на първа помощ, да се засили актипно- нарушенията През „ 3 /Н ^
всеобщата си активност Общинската организация на Червения кръст У,,нлища. нато при това се поведе борба срещу алко- Изтеклата ГОДИНа ОТЧИТат ДеЛ° И социалната защита. Или:

Босилеград е сред по-дейните организации ^Ге сНо ш ^2^ но^ членовГ п^и^ичк^ МаСОВ««Р—<> »а ор^нК^х ИЗВеСГНО ПОВИШеНИе. "Р63 «ЗТекла-Щ 1991 .Т,ДИНа ДС
жиоморавски регион, но и в Република Сърбия. Така например през също т^ка и^е бъде едиГот ^н^'^^^ " МССТНИТС °бщносгн, През Изтеклата голина СЪДИЯТЗ ^ нарушения СГизтеклата година в областта на здравното просвещаване на хората ппшпата т™* и ,,а ',ите и постоянни задачи както на Ску- Р изгеклата ГОДИНа поаален14 пК.„п , ,1/Г1„ЛП(^_..||

Общинската организация иа Червения кръст в Босилеград е организи- чс „ „яЙ^о местаи 5&м^Л^,^ВОТО’ ПрСЗ 1"2 Г0Ди,,а- Още повеч^е, «ЗИ-МНОГО нарушения, а Д^,® л Ц° 1245 ПРеДСТаВК“
1Я 20 сказки, на които са присъствували д 800 души и ствуват общности такива организации все още не съще- СЪОТВвТНО На ТОВа И Н8Й-МН0Г0 ** ДСЛа* °Т ТЯХ до КР411 Н3

няколко сказки за значението на кръводаряването, вс, ли са акции за « „ деЛа сълиятя за мапш1.а.шн „ Годината СЪДНЯТа е разгледал И
събиране на доброволни дарения, оказвана помощ на социално за- ч.П1и.® на годишното заседание членовете на ОО на ДИЯТа 3* ,*аРУШС,,ИЯ е се ППОИЗНССКЛ пп 1 Г>л о 21 С>
страшен и лица, сказки и акции срещу алкохолизма, тютюнопушене- в Босилеград обсъдиха и приеха годишния финансов РаЗГЛеДал Областта на оота.,апи „ ^ П0 1224, 8 _
то и пр. В течение на годината, както подчерта административния изтеклата и финансовия план за настоящата година. Ф Стопанството - 584. При ТОВа 359 0СТаНаЛИ Да бъдйТ разгледани В

течение на настояиита 1Х»дина- 
М.Я.

лица са отвзети

О 1
ю

рала и провел

лица са наказани с парична 
глоба от 550 240 динара. На

М.Я.
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КЪДЕ ЩЕ МИНЕ АВТОПЬТЯ ПРЕЗ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ИЗ ОП "БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД
В СЕЗОНА НА ЗАЛЕСЯВАНЕТО

В ИГРАТА Е И ТРЕТ 

ВАРИАНТ
НЕ СЕ ОТКАЗВАТ 

ОТ ДЕЛБА
БИОЛОГИЧЕСКИЯТ 

ЛЕСОВЪДЕН 
МЕТОД И 

МЛАДЕЖКИЯТ 
ЕНТУСИАЗЪМ В 

БОРБАТА СРЕЩУ 
ЕРОЗИЯТА

НА ФОРМИРАНАТА РАБОТНА ГРУПА В ПРЕДПРИЯ
ТИЕТО ТРУДНОСТИ НЕ СЪЗДАВА ВЪПРОСЪТ КАК ДА СЕ 
РАЗДЕЛИ МУЩЕСТВОТО, КОЕТО "ВНЕСОХА” ПРЕДИ ЧЕТИ
РИ ГОДИНИ БИВшИТЕ ООСТ. ПРОБЛЕМИ СЕ ЯВЯВАТ КОГА- 
ТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДЕЛИ НОВОСЪЗДАДЕНОТО 
ИМУЩЕСТВО И . ЗАГУБИТЕ

Кога ще бъде построен автопътят от Ниш до югославско- 
българската граница и още повече къде ще мине трасето на бъде
щия автопът, са въпроси, които през последно време най-много се 
обсъждат в Дймитровград. Досега са разглеждани два варианта, а от 
преди известно време в играта е и трет вариант.

На заседание на стопанския актив, проведено на 9 април 
1992 година, този вариант за пръв път явно бе обсъден. Става дума 
за вариант, според който бъдещета магистрала обикаля Димитров
град от южната част. Засега това все още е само идеен проект, но по 
всичко личи, че именно този вариант е най-подходящ. До местно
стта "Мутин луг” трасето върви по подножието на баира отатък 
Нишава и край базата на Традня”. минава реката, като започва да се 
вдига и минава над линията и сегашното трасе на автопътя около 
лукавашката рампа. Тук захваща полите на Мъртвицата и минава на 
стотина метра над Мотела, излизайки над гробищата. Оттам по баи
ра излиза направо на построения вече участък от съществуващите 
кошари на ”Сточар” до границата. Според сведенията на специали
стите от Института за пътища на Република Сърбия, които предла
гат .този нов вариант, иа удар ще се намерят само една къща покрай 
лукавашката рампа и пет до шест в Чуй петъл. А това е много по-ев
тино отколкото би струвал строежът на магистралното шосе спо
ред варианта от северната страна. Същият с 1560 метра е по-дълъг 
от 'новопредложенйя вариант. Присъствуващите се съгласиха с 
най-новия вариант, като бе напомнено, че трябва навреме да се води 
сметка къде и как ще се оставят отклонения към Димитровград.

Зсатите в общественото предприятие за оборот, производство и 
услужи а дейност "Босилеград” /около 275 души/ в Босилеград не се 
отказват от решението си за погасване на предприятието и за формира
не на три нови предприятия. Решението им потвърдиха и членовете на 
работническия съвет, които застанаха иа становище предприятието да 
се раздели така както бе и създадено. По този на>шн новите предприя
тия ще се занимават с онези дейности, с които се занимаваха бившите 
основни организации на сдружения труд: "Слога” с търговия и го- 
стилничарство, "Напредък” със селско стопанство и изкупуване и 
третото предприятие с услужна дейност. /Третото предприятие ще 
трябва да търси ново име. Названието "Услуга” както се наричаше 
бившата ООСТ, не може да понесе понеже в града под такова име съ
ществува предприятие за услужна дейност/.

Формираната работна 
боти и няма трудности кога то 
което бившите ООСТ

Ерозията и повръхностната нестабилност на почвата в по
речието на река Драговищица бяха главните причини хората да напу
скат родния си край и търсят по-добър живот на други места. 
Селяните бяха принудени сами да измислят и прилагат различни 
начини в борбата срещу ерозията и наводненията. Те правеха "отбиви” 
от набити колове и дървета край бреговете на рекичките и доловете за 
да защитят обработваемите площи. Издигаха зидове от камък, чакъл 
и пясък, а в стръмните места копаеха "прекопи” с коси бразди, та во
дата да отбият от собствената си парцелна. По този начин на повече 
места са останали следи - ровкия, които говорят за безсилието на 
нашите предци в борбата срещу водната стихия.

Тази борба с водата и ерозията е траяла с векове Хората става
ли все по-сиромаси и продавали бащинията си и заминавали в други 
краища като преселници. Този процес трае и в наши дни.

Още в миналия век в Босилеградско идвали учени, агрономи* 
лесовъди и според писаните документи през 1895/96 година започнало 
организирано залесяване на оголените баири с бор. Първите площи за
лесени с бор в миналия век били в селата Райчнловцн, Босилеград, ре- 
сеи, Радичевци, Извор, Брестница, Долна Любата и пр. Още от тогава 
в борбата с ерозията се прилага биологическият метод. Първи в зале
сяването били учениците и учителите, младежките и фронтовите ор
ганизации. През последните сто години в Босилеградска община са 

50 хиляди декара имоти, които са станали сигурен за-

група за разделяне на имуществото ра- 
се касае как да се раздели имуществото, 

"внесоха” кога то създадоха сегашното пред
приятие. Всъщност, това имущество и не ще се разделя. Известни 
трудности се явяват когато трябва да се раздели новосъздаденото 
мущество. Но някое особено такова мущсство ”Б 
работната група подчертават, че този въпрос наскоро ще решат.

В работната група обаче казват, че все още не е известно кога 
ще изготвят предложението за разделяне, което сетне трябва да обсъди 
работническият съвет. Тук подчертават, че трудности ще се почув
ствуват когато трябва да се разделят загубите. А те не само, че не са 
малки - миналогодишната загуба възлиза 9 716 000 динара, а заедно с 
нспогассната от по-миналата година над 15 320 000 динара - но едни 
трудови единици не са съгласни с дефицитите които им се "припи
сват”. Представители на овцефермата на пример казват, че не е точна 
сметката според която миналата година фермата е в дефицит с над 4 
милиона динара.

осилеград” няма и в

А.Т. залесени над 
щитник от ерозията.

Запазените снимкИ от по-новото време говорят за младежкия 
ентусиазъм и научните методи в борбата срещу наводненията. Някол
ко поместваме в този брой.

таи
ШОНТ!

■ хоп; -

Стоян ЕвтимовИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТА В ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ В ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПРИХОДИ В 
СУРДУЛИЦА В СРОКА СА ПОЛУЧЕНИ 10 000 ДАНЪЧНИ 
ФОРМУЛЯРИАГНЕШКО ЗА ИТАЛИЯ И 

ГЪРЦИЯ
6 '

ГРАЖДАНИТЕ СА 
УКРИЛИ ЕДНА 

ТРЕТА ОТ имуще
ството СИ?

- В Димитровградска обшила тези дни в пълен разгар е изку
пуването на агнета Очаква се от този край да бъда т продадени по
вече от 6 хиляди агнета Това количество ще бъде обезпечено от 
обществения сектор - около 4 хиляди, а две хиляди от частния сек
тор. Изкупените агнета ще бъдат изнесени най-вече на пазара в 
Италия и то една част към края на март, а една част от 6 до 11 
април, по време на великденските празниции Част от изкупените 
агнета ще се реализира и на пазара в Гърция а едно съвсем малко 
количество на домашния пазар и то главно за потребителите в 
общината

■5: :

лй*
и

"■ ч '
Ясно е че ориентация на земеделската кооперация ТАКЪВ ИЗВОД МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ОТ ОФИЦИАЛ-

"Сточар" в Димитровград, която изкупува агнетата е към износ НИТЕ ПРЕЦЕНКИ, СПОРЕД КОИТО ГРАЖДАНИТЕ В СУРДУ- 
Онова което през тази година е новина е че за продадените в ЛИШКА ОБЩИНА СА ТРЯБВАЛИ ДА ПОПЪЛНЯТ ОКОЛО 15 000 
чужбина агнета кооперацията получава липсващите в страната ФОРМУЛЯРИ * КАК ЩЕ СЕ ОБРАБОТЯТ ДАННИТЕ ТАМ, КЬДЕ- 
стоки, преди всичко изкуствена тор, коятона домашния пазар изо ТО ДАНЪЧНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НЯМАТ КОМГПОТОРИ? 
бщо не може да се намери Новина е и фактът, че за пръв път изку
пените агнета веднага се плащат на производителите Цената им 
отначало беше от380динара килограм живо тегло за агнета до 17 
килограма и 350 динара над това тегло, но през последните дни 
рязко се покачи и достигна 650 дни живо тегло.

Учениците от Средното икономическо училише с препода- 
нов на акция в местността "Люти 
година

вателя по математика Винко Андо 
дол" в с Рее ек през есента на 1960

Шг-До 15 март, значи до края на официалния срок, в Общинско
то управление за обществени приходи в Сурдулица са получени 
около 10 000 попълнени данъчни формуляри от граждани, които 
притежават апартаменти, жилищни сгради, гаражи и делови поме
щения. Директорът на управлението Джока Стоянович казва, че не 
всички данъкоплатци в общината са изпълнили тази своя граждан
ска длъжност. Защото според официалните преценки, 
правени в данъчното управление въз основа на "доста сигурни 
сведения” гражданите в Сурдулишка община са трябвали да попъл
нят около 15 000 данъчни формуляри. Това "разминаване” между 
преценките и попълнените формуляри /разбира се, при приблизи- 

| телна точносЛа, преценките/ означава, че гражданите не са декла- 
- рирали една трета от имущество си, за което трябва да платят 

данък. За какво става дума - за нарочно укриваме на имуществото ка
то начин да не се плати данък, за неосведоменост или за други 
причини? ,*

- Мисля, че не става дума за неосведоменост - отговаря 
Джока Стоянович. - Това показва и фактът, че в данъчното управле
ние получихме попълнени формуляри от всички села, почти от 
всички махали, а също така и от всички квартали на град Сурдули
ца. Например ако един гражданин е декларирал имуществото си, а 

I неговият съсед не е, тогава не може да се говори за неосведоменост. 
По мое мнение едии брой граждани все още мислят, че този "вятър” 
ще мине и те ще се "спасят" от плащане на данък. Техните надежди 

1 обаче не са реални, защото наскоро ще бъде извършен ригорозен

а
■г

АТ.

които са на-

VОСВЕДОМЕНИЕ НА "КОМУНАЛАЦ” ДО 
ГРАЖДАНИТЕ НА ДИМИТРОВГРАД >1

1Й* —ДА СИ ПРИБЕРАТ 
МАТЕРИАЛА ОТ ; 

УЛИЦИТЕ И 
ТРОТОАРИТЕ

гг”

Ж:
Кратка почивка и закуска на преподавателите и лесовъдите в 

“Капиджипа падина" край Босилеград през 1964 година Стои най- 
биологът Харалампи Иванов.старият преподавател,

строителен материал иа тротоара или улицата. Д>Я*и * 
-15 април. След този срок “Комуналац" ще откара 

всичко, което се намира иа улицата.
Тази акция иа -Комуиалац” е резултат от договора

справи е иесъаестиите граждани. Всъщност компетенция
та иа инспекцията е предадена иа "Комуналац , за да ста
не по-ефикасна работата иа инспекцията, а още повече на
"КомуиалазЛ . „

Ведно е осведомеиието всеки да почисти пред своя
та арата, "Коиуналап” оповестява и организиране иа ак
ция зя генерално чистене иа града, акция, която скоро не е 
организирана и от която се очаква да допринесе градът 
значително да разхубави своя изглед.

контрол.
В Общинското данъчно управление още изтъкват, че отзи

вът на данъкоплатците от Сурдулица значително е по-голям от от
зива на данъкоплатците в селата. Преценява се, че 90 на сто от 
собствениците на апартаменти, къщи, гаражи и делови помещения, 
които живеят в град Сурдулица са представили в данъчното упра
вление попълнени данъчни формуляри.

Служащите в Общинското управление за обществени при
ходи понастоящем класифицират данъчните формуляри, като при 
това прилагат два критерия: местожителство на собственика и бид 
собственост. "Това е голяма работа, казва Дж. Стоянович, но ще я 
завършим успешно в сравнително кратък период. Голям проблем ми 
е обработката на данните от формулярите. Това е работа за ком- 
пютори, а ние ги нямаме. Засега нямаме никакви напътствия от Ре
публиканското управление за обществени приходи във връзка с тази 
задача и не знаем кой и как ще я завърши”.

К.Г. Част от гораиската бригада *Църноок” при Средното л 
мнчсско училище с преходното знаме, което носи 11авле Со 
сега подполковник на ЮИА

иконо 
•гирояАТ.
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ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ВУК КАРАДЖИЧ" В СУРДУЛИЦА даде МАКСИМАЛЕН ПРИНОС В 
АКЦИИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА ПОМОЩ ЗА СЪРБИТЕ В ХЪРВАТСКО

НА ФОНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС

ЖЕНАТА В СЕМЕЙСТВОТО 

И ОБЩЕСТВОТО
ШАМПИОНИ ПО ХУМАННОСТ 

И СОЛИДАРНОСТ;
• УЧЕ1ШЦИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ГОВА време физкултурната зала се иа- 

УЧИЛИЩЕ ПЪРВИ В ОБЩИНАТА^ПОЧНАХА М <П>БИРАТПО- п^лва с над 20 00 най-раз 
МОЩ ЗА СРЪБСКОТО *^СЕГ1ШШЕ В КРАИНИЛТ^ АТКОШЛ ПрСДМети за облекло. Над една 
ПРИМЕР ГЮСЛЕДВАХА МГЮГО КОЛ1ЖШВИ И ГТАЖДА1Ш В се/шицд учениците и преподава- 
СУРДУЛИЦА * ХРАНА, БЛЕКЛО И ДВ*УГИ СТОКИ ОТ П^РВА телите им ги класифицират, саи- 
11ЕОБХОДИМОСТ ЗА СЪРБИТЕ В КОРЕН ИЦА И ЗАЛАДИ1 СРЕМ ват и слагат в картонени кутии,
ГОТОВНОСТ ЗА НОВИ ХУМАНИТАРНИ АКЦИИ които безвъзмездно им е дала

а ,,л фабриката за амбалаж ”Фопа” от 
От октомври 1991 до силно с тези наши братя, но съ- ^ладичии хан. Туристическото 

март 1992 година п Сурдулишка щеврсмеино разбрахме, че предприятие "Власина-турс" от 
община бяха проведени три го- съчувствието ни тези хора ия- сурдулица им дава съвременен 

о събиране на по- мат никаква полза и з*гов® автобус, в който натоварват съ-
ското население в решихме да им помогнем с това, браното облекло и известно ко-

краища което е по силите ни. личество хранителни стоки,
и административните граници В септември трудовият събрани от собствениците на
ма Хърватско. Първата искра на колектив на училището решава частни търговски магазини. Де-
хуманността и солидарността всеки негов член да отдели по легация на училището, оглавя- 
със сърбите в кризисните три процента от заплатата си в мна от директора, тръгва с 
огнища пламна в основното продължение на три месеца/ок- автобуса към Вуковар. Присти- 
училище "Вук Караджич” в томври, ноември и декември/ и гат в щид> където ги преду- 
Сурдулица. Неговия пример по- подканва учениците да помо- преждават, че все още е голям 
следваха много колективи и гиат с парични дарения. Всички риск да отидат в току-що осво- 
граждани в общината, но никой учители и ученици оказват бе- бодения Вуковар и им предлагат 
не успя да достигне снтусиазъ- зрезервна подкрепа на решение- да оставят помощта тук, като им 
ма, с който 1270 ученика и 83 то и в тази акиия събират около дадат гаранции, че облеклото

ще бъде дадено на ония, на кои-

личии

леми акции 
мощ за ср. 
захванатите от войната

а п 
ъб<

Жени и девойки от Босилеград па посещение при граничарите на ЮНА в Долно Тдъмино 
през 1953 година

промениха в обществения и семейния живот. 
В цяла Югославия станаха дълбоки 
обществени, социални и други промени в 
полза на женския пол И в Босилеградско 
стана коренна еманципация на жените 
Училищата се напълниха с момичета, 
девойките отиваха на трудови акции по 
страната, много от тях започнаха да работят 
във фабрики, учереждения, голямо число 
завършиха учителски школи? медицински и 
други училища, полувисши училища и 
факултети.

Жените в цялата страна, пък и в 
Босилеградския край, преди половин век бяха 
напълно обезправени, капо в обществото 
така и в семейството Те нямаха право да 
гласуват или да се избират на постове в 
обществото Женските деца, с малки 
изключения бяха вън от училището 
Родителите ги оставяха в дома да помагат или 
пазят добитъка. И в промишлеността съвсем 
малко имаше жени и девойки работнички За 
женската челяд се говореше "женска страна" 
или"дългокосо - плиткоумно".

Жените в миналото са били буквално 
неграмотни Данните говорят, че през 1887 
година в Босилеградско от 100 мъже само 7,66 
били грамотни, а от сто жени едвам 0,08! През 
1905 година състоянието малко се 
"подобрилоНа 100 мъже били грамотни 31,8, 
а на сто жени този процент бил 2,85.

Първото основно училище в 
Босилеградския край било открито през 
есента на 1833 година в село Извор. 
Училищата тогава били в частни къщи, 
покркти със слама и много нехигиенични 
През този период населението в 
Босилеградско се увеличавало бързо.

По времето на бивша Югославия 
много малко женски деца завършавали 
четвърто отделение В Босилеград имало така 
наречено Гражданско училище, в което учили 
повече момчета и само по някое момиче 
Според нашите сведения през този период 
само две девойки от Босилеградско имали 
виеше или средно образование Катари и а 
Владева Побиенска от сБожица, чийто баща в 
Кралство Югославия бил народен 
представител - радикал /покойна/ и Евдокия 
поп Велинова от е Гложие, завършила 
учителска школа в Неготин, днес пенсионерка 

* в Босилеград Вероятно има още образовани 
жени от това време, но нямаме сведения за тях.

През последните пет десетилетия след 
победата над фашизма много неща се

то е най-необходимо. Сурду- 
личани обаче не се отказват от 
намерението си и на собствена 
отговорност продължават въ$ 
Вуковар.

- От Шид освободения 
Вуковар - разказва Драган Ри- 
стич - бяхме контролирани от 
въоръжени хора на 22 места; 
Спряхме пред 22 бариери, пре
пречени на пътя, 22 пъти се на
мерихме пред пълни пушки и 
бяхме съмнителни все докато 
тия, които пазеха патрул край 
бариерите не се увериха, че но
сим хуманитарна помощ за по
страдалото население
Най-сетне пристигнахме във Ву
ковар и нашият автобус беше 
първият цивилен автобус, който 
е пристигнал във Вуковар след 
изгонването на хърватските па- 
равоенни сили! За онова, което 
тогава видяхме в този разорен 
град нямаме думи. Това и тряб
ва, и не трябва да се види - само 
толкова. На връщане оставихме 
храната в Шид и силно потресе
ни се запътихме обратно, към 
Сурдулица.

И днес почти на всички университети 
в Сърбия и Македония следват девойки от 
Босилеград и околните сещ А колко от 
предишните поколения са заврьшили, не може 
лесно да се изчисли Пак да си послужим с 
егзактни данни Днес в Основното училище в 
Босилеград учат 1017 деца от първи до осми 
клас Почти половината от тях са момичета. В
Гймназията от301 ученик, 149 са момичета. От 
36- те гимназиални преподаватели 15 са жени с 
виеше образование А какво беше по-рано? До 
1945 година в обществените заведения жената 
можеше да бъде само метачка. Днес няма нито 
едно държавно заведение където повече от 
половината не са жени Например в болницата 
от общо 92 заети, жени са 52 /мъже 40/. Това 
значи, че здравеопазването в Босилеградския 
край е в ръцете на жените С изключение на 
дървопреработвателния цех в Горската секция 
в останалите трудови и стапански 
организации мнозинството работнички и 
останалия персонал са жени Например в 
конфекционната фабрика съотношението на 
женската и мъжката работна ръка е5:1 и ти 

През 1981 година в община 
Босилеград живееха 14 196 жители От тях 
трудовоспособни8 909, от които 4 275 жени 

Понастоящем в общината има около 1 
400 безработни жители, от които 650 са жени

ПОМОЩ НА 
СРЪБСКАТА 

ПРАВОСЛАВНА 
ЦЪРКВА

През февруари и първата 
половина на март основното 
училище ”Вук Караджич” в 
Сурдулица провежда третата си 
акция по събиране на помощ за 
сърбите от кризисните огнища. 
Този път учениците и учителите 
събират хранителни стоки: 180 
литра олио, 300 кг захар, 1000 кг 
брашно, 180 кг фасул, 100 кг 
ориз, 250 кг сол и друго. Общо - 
над 2 тона хранителни стоки на 

учители и служители от това 120 000 /тогавашни/ динара. С стойност над 300 000 динара. Та- 
трпнмЩ*г събир2ха пари> храни- тези пари купуват най-различни зи помощ дават на Сръбската 

«10КИ’ 0&лекл° и ДРУГИ стоки от първа необходимост и православна църква да я раздели 
°Т първа необходимост, ги изпращат в Кореница. на бежанците от Хърватско,

1 ози ентусиазъм - това е цялото които воеменно са настанени в
обяснение за високите резуята- ИСТИНСКИ ПОДВИГ ма^с^к^е сградаГракови
н"ТоПбГу"^ин™,!'"Рума,«таТр° ВЪВ ВУКОВАР ца/БелгРЗД/.
ните акции в общината

Сурдуличани във Вуковар

Стоян Евтимов

ИСТИНСКИ ПОДВИГ 
ВЪВ ВУКОВАР 
Успехът

атова дава нов кураж на учителите и 
основното

И това няма да бъде 
всичко. Трудовият колектив на 
училището и учениците са се 
договорили да организират но
ви хуманитарни акции.

първата акцияез из
теклите шест месеца. Затова дава нов к 
"първият човек” на общинската Учениците 
организация на Червения кръст училище "Вук Караджич” и те 
Миодраг Анджелкович казва: започват втората си акция - съ- 
”3а приноса на учениците и биране на облекло. За кратко 
учителите от 
училище "Вук Ка
Циите по събиране на помощ за к пгипчилтл х/ттт,,,,,..______
нашите братя сърбите в краини- ° и^НОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД 
те е достатъчно да се каже - те 
са истински шампиони по хума- 
ност и солидарност”.

от

К.Г.
основното 

раджич" в ак-

ФОЛКЛОРИСТИТЕ 
МАКСИМАЛНО АКТИВНИ"ДЪЛБОКО ни 

ТРОГНАХА МЪКИТЕ И 
СТРАДАНИЯТА НА 

ТЕЗИ ХОРА” орги Лимитппа” ° кулТ>Тшо-художественото дружество Те-
д "ай‘„'пР!! Р ЦеНТ1ра 38 кУ-»тура »Димитровград потта не...а::кк —кггжтайаг* «— т

колектив И всички ученици в ак- Р ,сскн *Т0РНИК в залата за физическа култура.

8 тжж улицавече отдавна е по^и. каца. 3П°ДЛ°ЖеНИ «а «ГМЮОД СВМО ОТ ПеТК Клас Н КВКГОкСввгПв КоТо^-
лизация, така че след завършаване на водопровод- усташоипмчтя СТраиа на Уд°ЖеСТВен рЪКОВОДНТел На секцията та к, „ .ин
пата мрежа се създават възможности за слаганс на Ние тук Д^п^3о’РВаТСКа власт- На се*ЦИЯТа не само попали т* ТС С* ^ЬДещата УдаРна С,1М
асфалтова настилка* Това е една от малкото улици сигурно’ в тези ^Упни0?0”“0 И Ф»™, Че ВСИЧКИ Са от Н УПОРИТ0«Та СИ НО И П0р*Д"
в центъра на града, която все още не е уредена. Ма- найщобре знаем ктква иеЕ^6”“’ шГГ * “ И 0и*е ГОДИНИ Ще бъдат заеДНО-
кар че същата е задънена за коли, но не и за топа и Каква ценност е Щ° СС ОТНася ДО Пепйптлапо •в>лй Щ ^
пешеходци, тя значително замърсява улица ”Хри- неш брч м страш”° е Да Оста- РОДНИ ИГрИ И Тапии от >».-». "ТОаРа ТОИ ПреДИМНО е СЪСТаВСН ОТ И1*
сто Бот»», а <ггтам , глаццата, „олеж/пр. сбил,™ “рност без' " СИ‘ «»« ПреДСТ0НИЗ»МН.^ ‘ " Ц?,ПТ*Л"» Сърбия. 3, дмдесеЗШ»

ИЗ'“С" К1ЛТа Н ПЯСЬКа ”* С"°ММ,а- Печелил сИгоИд„?„“Тде°: "РеД "
Необходимите 976 хиляди динара се обо- рог.тш еи'кеч[|6яга:и далечс от ст°ЯЩИТе срещи на ОСНОВННТС УЧИ Н!С.Ъи|° Т,К* Н 1,1

местното самооблагане. лия си жи^» »» М Проведе През Май Мессц , СрД б"к^^т^ЯТ° Т“"

Момент от един митинг в Босилеград.

ДИМИТРОВГРАД

ПОДМЕНЯ СЕ 
ВДИНОТ 

НАИ-СТАРИТЕ 
ВОДОПРОВОДИ

най-старите водопроводи в Дими
тровград, построен още през далечната 1910 годи
на, този на улица ”Иво Лола Рибар”, 
там дни. Дотраялата водопроводна мрежа на 
ДМЖЮМ от около 130 метрЯ напълно ще бъде под-

Един от

се подменя

А.Т.
А.Т.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО • 17 АПРИЛ



ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА И 

БИЛКА/7/
МЕЖДУОБЩИПСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ -

регионална баскетболна дивизия

ЗАПОЧВАЛИ
СЕРИЯ?

”СВОБОДА” 
СТАРТУВА НА 25 

АПРИЛ
”ЕДИНСТВО" /ПИРОТ! - "АБАЛКАН

Баскетболистите на "Свобода” от Дими- 
тровград, миналогодишни първенци и в настоя
щата година ще се състезават в същата дивизия, Пи. 
тъй като поради недостиг на материални сред
ства /и зала/ не могат да се състезават в по-висш 
ранг, където заслужено си завоюваха място!

СКИ” 0:1 Ю:Ц
На 12 април в спортния център "Сеняк" в 

рот се одигра гтървенствен мач между "Един
ство” и" А Балкански". При хубаво време и терен 
идеален за игра, димитровградчани взеха двете 
точки като гости. Единственият гол отбеляза Зо- 

В първия кръг димитровградчани ще бъдат раи Христов в 8 минута. Жълти картончета 
домакини на отбора на Пролетер” от Житковац. лучиха: Бобан Божич и Зоран Петрович

ГЕдинство"! и Милован Тодорович и Синиша 
Димитров ГБалкански”/.

Съдията Саша Живкович от Ниш добре

При простудни заболявалия на диха
телните пътища, кашлица и пр. се пригот
вят запарки и отвари от липов цвят, 
планински чай риган, готов пакетиран гръ
ден чай и др.

катар на горните дихателни пътища. Има 
също така болкоуспокояващо и потокогон- 
1Ю действие. Премахва бронхиалните спаз-' 
ми, улеснява изхвърлянето на храчки, 
подобрява пресипналия глас.

Изсъхнали борови връхчета. Ете-Иглика /примула/. Корените й съ
държат сапонини, които силно дразнят ли
гавицата на дихателните

/70-
ричните масла, които се съдържат в тях, 
убиват микробите в лигавицата на дихател
ните пътища и я очистват от секреция От
варата може да се вари със захар или мед до 
гъст сироп - т.нар. боров мед /гъста, аромат
на, сладникаво- горчива течност/.

Гергьовденче. Отварата от растение
то /без корените' се пие при хронични брон
хити с гнойни храчки, бронхиална астма. 
Тези чаеве се приготвят самостоятелно или 
в комбинации'йато отвари или запарки и се 
пиятд»пли по 1/2 чаена чаша 2-3 пъти днев

ен©.

Д.с. и стомашните
органи, усилват секрецията и перисталтика
та. Така по-лесно се отделят гъстите лепка
ви храчки при бронхит, бронхиална астма, 
коклюш и други белодрббни заболявания 
Включва се в комбинация за приготвяне на 
гръден чай.

*
в оди. мача.

АТЛЕТИКА ЕДИНСТВО: ББожич 7, Р.Денич 6, 
ДТричкович 6, ДСпасич 6, 3. Петрович 7 
/МТричкович/, МПейчич 6, ДЦветкович 6, 
П Станков ич 61Д Тошич/

БАЛКАНСКИ: М Соколов 8, СДимитров 
На Бубань край Ниш на 4 април се 7, С Стоянов 7, М Тодорович 7, НАлексов 8, 

проведе регионален крос при участието СКрумов 7, 3Христов 7 /АСтанков7/,ДМитов7
на 500 състезатели, сред които и 12 от Ди- 1ДА)1ексов 8/, Е Иванов 7, 1М Стоянов/, ПЙова- 
митровград. Най-високо се класира Душица нович 7.
Деянова, която стигна първа на 800 м.

Голям успех осъществи и пионерът

ДЕЯНОВА ПЪРВА 
НА 800 МЕТРА

Ис се понася при гастрит и язвена болест. 
Сладко коренче /ликвирициум/. 

Влияе за отделяне на храчки.
Исландски лишей. Богат е на йод. 

Употребява се като добро противокашличио 
и противовъзпалително средство при брон
хит, коклюш, бронхиална астма

Анасон. Съдържа етерично масло. 
Влиза в състава на чаеве против кашлица и

/Подготви Матея Андонов/ 
- Следва -

Между двата междуградски ривала 
"Единство" и "Балкански” се разви оспорвана и 

Саша Марков, който на 400 метра се класи- интересна, преди всичко спортна борба, в която 
ра на второ място. И останалите десет съ
стезатели от Димитровград се класираха 
високо - до двадесето място!

И на този крос димитровградските

този път димитровградчани надвисиха съседите 
си от Пирот. "Балкански” победи с 1:0. Поведе 
още от началото на мача и този път успя да за
държи резултата до края Победата на дими
тровградчани е заслужена.

Дали с показаната игра, както и с послед
ните няколко победи димитровградчани наве
стяват хубава серия? Отговорна този въпрос ще 
се получи може би още в следващия кръг, когато 
в Димитровград гостува "Морава" отАлексинац.

"Преод" и др. места станали пепелище На
ложило се да действува и противопожарната 
служба от Димитровград за да не стигне пожара 
до мах "Шумйе" на село Власи.

И този пожар не стана достатъчно поука. 
Три-четири дни покъсно в местността "Сърби- 
нови кошари", пак несъвестен гражданин пре
дизвикал пожар. Този път пострадаха боровите 
гори в "Ровчинье”, "Градина шума” и др. На- 
смалко пожаръ т не захвана "Клюцина махала” на 
с Бански дол

СИГНАЛИсъстезатели потвърдиха високата си класа.
Д-С

ПОЖАРИТЕ
ПОГЛЪЩАТ

ГОРИТЕ

*
МЛАДЕЖКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

СТАРТУВА СЕ В 
НЕДЕЛЯ

дс
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

ЗАПОЧНАХА 
, СЪСТЕЗАНИЯ ПО 

ШАХМАТ И ФУТБОЛ НА 
* МАЛКА ВРАТА

Макар че на настоящия текст даваме над- 
заглавие сигнали - действителното положение 
вече го надмина. Касае се за зачестилите пожари 
в мерата на село Поганово в Димитровградска 
община. Само през изтеклия месец - пожари по
гълнаха Iпредимно новосъздадени гори!/ на над 
200 хектара площ Имената на предизвикателите 
на пожарите ни са известни, но считаме, че и не 
са толкоз важни Най-важното е ако се разбере 
веднаж завинаги, че с огъня не бива да си играем!

Първо двама съпрузи си почиствали ли
вада в местността "Мушика" Iнякогашните пога- 
новски лозя! Подпалили стари листа и смет- и 
за миг "Мушика", "Огреня" и половин няко
гашните ниви /сега ори ща! по "Кукла" се пре
върнали в пепел. Само няколко дни по-късно, 
този път погаиовчани живеещи в Пирот, дошли 
да си очистят ливада. И макар че били преду
преждавани да не изгарят сметта - те я запалили. 
И като подухнал малко вятъра - за миг няколко 
стотин хектара нови борови гори в "Змея дупка",

Младежката футболна дивизия в ОФС 
Пирот, в която се състезава и ”А.балкански” от 
Димитровград започва вече в неделя - на 18 
април. Представителите на клубовете в това над- 
преварване са се договорили тази пролет по-се
риозно от лани да водят състезанието, а не както 
тогава, когато половината от мачовете не се оди- 
граха.

В първия кръг "Балкански” ще играе с от
бора на "Лужница” от Бабушница.

Още не изчезнала миризмата на изгоря
ло от този пожар - избухна нов. Почти по същия 
начин, както и предишните Само този пожар 
стана в южната страна от селото, докато пре
дишните опустошиха северната. И пак - няколко 
десетки-хектардизгорели и унищожени гори. От 
местността "Брекиня”, където бил предизвикан - 
пожарът, понесен от вятъра бързо се пренясял 
към с Драго вита. С големи усилия бил потушен.

Бихме желали на пожарите в Поганово дГ 
се сложи точка. Избухналите досега нанесоха 
огромни щети Засегнати бяха /за щастие, ако та
ка изобщо може да се каже! само гори, чиято 
стойност изчисляват съответни комисии. Може 
би и предизвикателите на пожарите ще бъдат 
подведени под отговорност, но струва ни се 
най-важно от всичко, да схванем че трябва да се 
прекрати играта с огъня, защото може да се 
случи освен гори, един ден да бъдат причинени 
и още по-големи щети!

Тазгодишните състезания в рамките 
на Работническо-спортните 
щвдедо община 
Вече се лр< 
футбол на малка врата. По шахмат участву
ват 7 отбора, а по футбол ма малка врата 11

игри в Димнтров- 
мипалата неделя, 

мзедоха състезания но шахмат и

отбора.
Както и преди шиите години, к този 

път се очакват оспорвани и интересни надпре-
'варваяжя' ШШФЖМ

Д.С

ДС.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ПАРТИЗАН УСПЯ
"ПАРТИЗАН” /ЖЕЛЮIIIА/ - 'ТЕМА” /ТЕМСКА/ 2:1 /0:0/център

"Парк” в Димитровград, пред 
около 500 зрители ”Партизан” 
от Желюша нанесе поражение 
на своя главен съперник в диви
зията ”Темац” от 2:1. Голове за 
"Партизан” отбелязала М.Сте- 
фанов в 57 и П.Георгиев в 82 ми
нута /от дузпа/, а за 
Темска - С.Медич в 54

В Спортния
0 31:39
3 22:14
4 33:24
5 26:21
4 24:18
5 18:22
6 29:39 
6 26:31 
8 22:38 
8 16:36

2111 10 
11 6
10 5
11 5
10 4
11 5
11 5
11 4
11 3
11 3

11. Танаско Раич
2. Темац
3. Сло бода
4. Пощар
5. Хайдук
6. Борац
7. Партизан
8. Напредак
9. Победа
10. Звезда

МА142
111
111
10 Ф2гостите от 

минута.
В тази дерби - среша 

желюшани надиграха своя 
спортен ривал и се ПРИ^ 
вижаха” нагоре на табелката. В 
неделя, на 19 април желюшани 
ще играят в Костур с "Хайдук . 
Ето е табелката:

102
ТЪЖЕН ПОМЕН100
На 18-тн април, събота, се 

извършават 40 дни от смъртта на 
милия ни съпруг, баща и дядо

ВНИМАНИЕ!91
60 Молим 

наши читатели - абонати 
на в. "Братство", които 
не са си издължили або
намента за изтеклата 
1991 година да направят 
това в най-скоро време В 
противен случай ще пре
къснем да им пращаме ве
стника.

опия
60 СТОИЦА ПЕТРОВ

Помена ще дадем на дими- 
10 часа. 

приятели
на. Не рядко умее да направи и излет и на
казателното поле на съперника. При топа 
да отбележи и понякой гол. Треньорът Те

че негова специалност с да

тровградскнте гробища в 
I Каним близки, роднини и 
да присъствуват.

БОСИЛЕГРАД

ФУТБОЛ "рачите му казват, че физически все оше
трябва да заякне, тогава и футболното му 

бъде по-плодотворно. Разбира

Вечно скърбящи: съпруга Доцка, дъщери Любила, син Влада, снаха 
Борислава, зет Йовнца, внуци Мария, Ангела, Александра и Душал, и 
многобройии

Абонаментът за в. 
"Братство" за 1991 годи
на беше 500 динара го
дишно.- Т^игвИсГеДаУЧИИ0Т7РеНЬ0РаИ

началото на тазгодишното футболно лър- ■ кд ,(с с симпатизъор на
венство. С извънреден усет за играта с до- I(инов, *а * звезда", а обожава
брн и отмерени, * д^Гсавнчевич. В свободните часове

Нбег17д™0."спечен1Гим"™™’Рна обича да се разкожда с Другари по ушнше 
любителите па футбола в Босилеград. По- па града, чест гост е па билярда, а 
Ради това Любомир сигурно ше бъде от обожател е и на кавбойски филми, 
полза и голяма подкрепа на "Младост", На въпроса пи какво очаква през на-
който с години парел води ожесточен бой стъпващия пролетен полусезоттна Футбол- 
с другите отбори за влизане в по-горен иото първенство той отговори. - Преди 
ранг па състезания. Обаче поради една „сичко добър футбол. Още повече с добра 
или друга причина желанието му никак да игра да спечели ъСсимпа ти иго па любите- 
се сбъдне. лите па футбола в Босилеград. С успех м

Любомир завърша класа, а защо да нс и Младост да

роднини.

Също така умоля
ваме читателите да се 
абонират за вестника в 
настоящата 1992 година

Пя 16 април се навършиха
40 ТЪЖНИ ДНИЗа половин годи

на - абонамента за ве
стника е 1 000, а за цяла 
година - 2 000 динара 

Четете и разпро- 
всстник

от преждевременната смърт на нашия мил сан, брат н чичо
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СПОРТ• ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
СПЕЦИАЛЕН ПРАТЕНИК НА "БРАТСТВО” НА МАЧА "ДЪРВЕНА ЗВЕЗДА" - "САМПДОРИЯ”

ФУТБОЛНА ИСТИНА В ДЕНЯ 

НА ЛЪЖАТА
ПРОГРАМА ЗА 

БУСИЛИГРАД
Пя пресконференцията след мача, треньорът Вла-

"Сампдория” игра по-дисцинлинарн 
беше адски трудно да се пробие този обръч ия италианците. Всичко 
тръгна добре. Първи вкарахме гол, но не знаехме да победим. Също 
така не трябва да се забравя, че няколко наши играчи не можаха да 
играят на този мач.”

Директорът на "червено-белите”, Драган Джаич, добави:
”Не, не се сърдя. Трябва да бъдем доволни и от това, което по

стигнахме досега. Нямаме причини за разочарование. С този наш от
бор, такава "Сампдория”
И в София се чувствувахме като че ли играем в Белград, Заслужено 
бяхме победени. Всъщност сз.|цесгвуват някакви теоретични шансове 
да стигнем до ”Уембли”, но топа са само сънища. Ние трябва да побе
дим в Брюксел, а "Сампдория” да загуби в Генуа...”

СПОРТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В НАШАТА СТРАНА С 
ЖАЛ КОМЕНТИРА ФАКТА, ЧЕ "ЗВЕЗДА " ТАЗИ ГОДИНА, НАЙ- 
ВБРОЯТН 
ВА НИКО
ВСИЧКО СВЪРШИ ЗНАЕМ ВСИЧКИ... ДАЖЕ ВСЕ ОЩЕ МОЖЕМ 
ДА ЧЕТЕМ ЗАГЛАВИЯ ПО НАШИТЕ ВЕСТНИЦИ - “НЕ ТЪГУ
ВАЙ ЗВБЗДО“, "УЕМБЛИ- САМО СЪН..", "ЗВЕЗДАТА НА ЗВЕЗДА 
УГАСНА В СОФИЯ" И Т.Н А КАК ВСИЧКО БЕШЕ ХУБАВО! 
КАКВА ПРЕКРА СНА А ТМОСФЕРА! КОЛКО НАДЕЖДИ!?

В сряда, първи април, стадионът на ЦСКА отново /след мача 
аст от футболна Европа, който почти 

рещняха се "домакинът” - "Цървеия 
звезда” и италианската "Сампдория”, които се бореха зя достъп до фи
нала на "Уемблн”.

признават всички, 
диця Попонич каза:

а НЯМА ДА ИГРАЕ НА ФИНАЛНА ТА СРЕЩА, А В ТО- 
Ж НЕ СБ СЪМНЯВАШЕ ПРЕДИ МАЧА. нО КАК

о и по-отговорно от нас и

Овия па иаще бусиловскьи коджабашии ре шиле 
да прават некакъв план како да се развива общината за 
дваесе годни уиапред! Назад баби краставица. Оии я 
развиваят педесе годии, па иалравия жива прошлячииа, 
а ако я поразвиват още дваестина годии от нас нема ни 
паметар да остане.

Оио ие е лошо да се донесе план, ама домакьии- 
кси план, и да се малко прашуе и иародо, ели знаеш, 
един рече едно, друг друго и тъка по-бивх Ели е божем 
пуста демокрация, редно е и да думаме и да се слушаме.

А оии не е тъка, но се разшабатиле тия от буси- 
ловската скупщина и довеле две унителкьи от тамо не- 
кой институт, па накачиле десетина карти у салата и 
кроят планове. И све сръпскьи думаят, ем да са по- 
важни, ем ние неграмотните да иемож да се сетиме на 
лъжата.

срещу ”Панятннайскос”/ стана ч 
бе нз.пълнен- от югославянн. С[ ние трудно щяхме да победим и в Белград.

Каква ирония на съдбата! На I април - денят на лъжата, "Цър- 
вена звезда” и "Сампдория”, тоест Виали, Манчинн, Катансц... срещу 
Савнчевкч, Панчев, Белодедич. Попович срещу Бошков. Италия сре
щу Югославия! Всъщност ситуацията в ”А” група се развиваше така, 
че тази среща се яви като финал преди финала. А 
преди мача лично попитах Дарко Панчев, какво очаква, а той недву
смислено каза: "Само победа срещу "Сампдория” ще ни позволи да 
браним титлата на европейски шампион!” Но уви, нито той ннто 
гарите му бяха "същите” като преди две седмици срещу гърците, 
италианците не са гърци, нали!? А от лагера на италианците един 
друг човек, говорещ езика на Дарко /нашннецът - Бошков/ - г— 
треньорът на "Сампдория” лукаво оденчаше: "На нас ни е достатъчен 
и равен резултат”. Това е така, защото "Самп” има на 15 април "си
гурна” /ако във футбола изобщо съществуват категорични стойн 
домашна победа срещу гръцкия ПАО. Ние, югославяните, казваме - 
Дай боже ПАО да победи, а "Звезда" да се коригира в Брюксел срещу 
"Андерлехт”... А знаем, че това почти е невъзможно и адски трудно 
осъществимо, още повече ако се има предвид изявлението на треньора 
на "виолетовите” А ад де Мое: "След като загубихме в Генуа всичките 
шансове за финала, на 15 април на нашия "Парк Астрнд” срещу "Звез
да”, ще играем не само за престиж. В този мач ще направим всичко, за 
да спечелим и докажем, че "Андерлехт” не е случаен тим!” И сега - 
може ли "Звезда” на "Уемблн”? Това е в сферата на фантастиката...

Да съжаляваме ли или да си признаем, че победи по-силният? 
Та нали и през есента "Сампдория” победи "Звезда”
2:0. Спомняте ли си, че и тогава защитникът Внерховод позволи на 
гол-майстора Панчев само веднаж да пипне топката /става дума за 
истинско "пипане”/. Да съжаляваме ли, ако знаем, че не можаха да 
играят Танга, Найдовски и Лукич. Да съжаляваме ли, Савнчевич и 
този път не можа да издържи 90 минути?

Не, нетрябва да съжаляваме, защото футболната игра не е само 
ритането на топката на терена. Югославяните, показаха как се прави 
футболна атмосфера на голям футболен мач! Това го видяха и призна
ха и репортьорнте на "Екип”, "Франс футбол”, "Газета дело спорт”, 
"Дейли мейл”, /а както казва нашият народ и "барабар Петко с 
мъжете”/ и вашият журналист с още 120 чужди журналисти, които 
бяха акредитирани.

И не само журналисти бяха на стадиона, покрай 20-те хиляди 
югославянн - "навиячи тук бяха и 3 хиляди "тмфози” и 7-8 хиляди 
българи. Бяха и известни югославски и български политици, спорти
сти, артисти, футболни работници, певци...

Между онези, които можах да препозная на официалната три
буна бяха: Мил ора д Ункович, Стоян Ганев, Радмило Богданович, ку- 

Христо Стоичков, Иван Бекярев, Ивица

само няколко часа

ДРУ-
Но и

старши

ости/

Какъв план че направат, коку Крайгеровата ко
мисия и Маркович що го нагтравия та прокопсаме. Оио 
комунизмо у свет пропадна, та у Бусилиград ли че про- 
цъвти, ама здравйе нека е-Та думата ми беше за плано.

Тр ебало у Ли сия а да се направи отел, та да доо- 
дат туристи да си мачкаят газовете у езерото и у тупа- 
вината каде Анастасовата воденица у Рибарци, та от 
това да се цръпат пари. Ете коку им сече акъло. Че 
остават туристите Ривиерата и Хаяаите, та че дойдат у 
бусиловскьите пущиняци каде се, да ми простиш, дя
воли ете ебат. Оио бива туризам, ама там каде са споме- 
ниците, баньите, путищата, убавинята и каде има 
дебело яденъе и пиекье. Нече да дойдат туристи при 
мене и при Спасена да навиваят оцет и сиренье и да 
лежат на тувлек у буарнико!

Па нам да развиват ловджилък н земеделие. Те 
та се сети! Берем я патим от това, та знам дека едно със 
друто не бива. Ели требе да и степаш дивите свинье, ели 
свиньете да изедат овесо. Арно ама оии не викаят тека, 
но требаю да се напрасат коджа свинье, та тели да доо- 
дат ловджии да гьи гонят и да плащаят нам - коку па
ри. Оно ловджия никаде не е голем дом разврътел. И 
Преселнико беше ловджия, па държавата пропадна, та 
да белкьнм ние че залечатьме от торбосале диви свинье.

Па тели да садат борйе и сливи н ябукьн, а н 
сточарство тели да развиваят. Е тъгай че го оправат. 
Борйете дибидус да покрият утрините и да заразат да 
исънат плодните дръвчета, па тъгай че има све що тре
бе. Само още да си кажат дека това не е план за разви
ваше, а за запустуванъе на Бусилиград, па да е чиста 
сметката.

като домакин с

Подобно е и мнението на футболистите на /до 20 май/ европей
ския шампион. Така например защитникът Душко Радиновнч каза: 
"Сега окончателно трябва да разберем: нито един отбор в света не 
може да стане шампион, ако всички мачове играе в чужбина, а при то
ва няколко ключови играчи не играят. Но трябва да призная, че "Сам
пдория" в момента е по-добър отбор от нас. Желая им успех.”

Най-добрите футболист на- "Дървена звезда”, в този мач, Си- 
ниша Михайловнч: "Жал ми е най-много за публиката, която просто 
ни носеше през целите 90 минути. Обаче, когато си върна фил ма - ня
ма за каква да съжалявам. Италианците знаеха всичка По-добри са 
от нас...” *

* * *

мовете Мирослав Илич и 
Осим, Милан Милянич...

Всичките можаха да видят как истински се подкрепя люби
мият отбор, как се защищава престижа, класата, титлата. Всички раз
браха какво се крие зад красноречивата дума /без превод/ "навиячи”, 
които, когато става дума за "Звезда”! - беше емоционалния израз на 
/може би/ благодарност в дни, когато положителните ни 
са кой знае колко много.

И този път не можем, а да не споменем любителите на футбо
ла и по- точно казано "навиячите” от Босилеград, които и този път бя
ха дошли в София с още по-голям транспар 
който с огромни букви пишеше "БОСИЛЕГ 
корнера, така че са ги видели, посредством ТВ, навред нз света.

Просто казано - футболистите загубиха, но зрителите победи
ха. Но за загубата никой не обвинява футболистите. Искрено казано в 
този момент "Сампдория” е по-добър отбор и заслужено е взела двете 
точки и /най-вероятно/ заслужено отива на финала. Впрочем това го

вълнения не

Инак не можем, а да не споменем___ _ , _ и за отзвуците сред няколко
хилядните любители на футбола от цяла Сърбия, които бяха на мача 
в София и които до късно през нощта на 1 срещу 2 април се прнд- 
вижваха към КПП Калотино /Градини/. Най-много бяха дошли с ав
тобуси, но имаше и не малко със собствени автомобили. И от устата 

М0Ж““ “* “ ЧУ,,Т С“'° " ',~ЛИ-
- Те бяха по-добри на терена, но ние победихме на трибуните!
И така е! Браво "звездаши”! Е вал а!

ент от миналия път, на 
РАД”! Те бяха близо до

И не е ми чудно за плано, тай план трае педесе- 
седамдесе годии, но ми е чудно за тия делегати що дре- 
мат там у скупщината и никой не умее язик да извади. 
Станат там две момчета нещо да кажат, ама преселни
ко им не даде думата, оти биле от "българската” пар
тия и многу остри на язик па да го не посрамат пред 
делегатите.

ТОДОР ПЕТРОВ

Стоимен Шляп арата/^М. ПЕТРОВ--------- X--------------------------------------------------
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И ТОВА Е работа;
цех на Електронната промишленост от Ниш в Боспле- 
I рад, отново са в помещенията. Обаче и сега машините
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