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ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ• БОСНЕНСКИЯТ КОНФЛИКТ И КОШМАР

НАМАЛЕН ДАНЪКЪТ ВЪРХУ 

ЗАПЛАТИТЕ
КАК ДА СПРЕ 

ВОЙНАТА
В ойната в Босна навлезе в най-опасната си фаза. Този извод 

може да се направи от общата конфузия, която бе създадена 
със завръзката около Горажде. След символичното бомбарди
ране на сръбските позиции около този източнобосненскн 
което не постигна целта си, след фрустрациите на руския пра
теник Чуркин, след решението на Гали „защитените зони" да 
бъдат отбранявани със саамолетнте на КАТО, след американ
ското преразглеждане на останалите опции", усилията на Евро
пейския съюз „да се върне в играта" и Пзетбеговичевата заплаха 
„всичко или нищо" - значи след невиждана досега конфузия от 
стратегии и тактики, цели и интереси, съществен е въпросът дали 
от метафоричното босненско гърне ще изригне невиждан досега 
военен вулкан или пък гърнето внезапно ще бъде номе-рено от 
огъня?

ОС1КУРЯВАПЕАЗ,У1Е1РА НА ОБЛАГАНИЯТА за ПЕНСИОННО и инвалидно

град. Па 21 април, слсд четири
дневна сесия, пародиите пре
дставители па Скупщината 
на Сърбия гласуваха повече 
данъчни изменения на зако
ни, които фактически пред- 
ставяват съпровождащи до
кументи на приетия бюджет 
за настоящата година. И пос
ледната сесия беше бурна, а 
част от опозицията не гласу
ва за някои от предложените 
решения.

Размерът на данъка върху 
лучни доходи е намален от 
30 на 25 процента. Последно
то изменение правител
ството предложи, за да може 
стопанството да бъде улес
нено и да се създават усло
вия за съживяването му. 
Мнозина представители ис- 

* каха размерът допълнително 
да се намали, но министърът 
на финансите Лутай Вла- 
ткович отговори, че такова 
решение би нарушило бюд
жетното равновесие.

С изменения на Закона е 
въведен допълнителен репу
бликански данък врху дохо
ди от селското стопанство и 
горското дело в размер от 5 
на сто от кадастралния до
ход, за да се обезпечат сред
ства за погасване на разходи
те във фонда за пенсионно и 
инвалидно осигуряване.

По този повод се чуха 
най-много забележки. Мно
зина представители изтък
ваха, че новите облагания 
ще предега-вляват голямо 
бреме за сел-скостопанските 
производи-тели, защото и 
без това са обложени с голе
ми даждия. Влаткович опро
верга такива твърдения, из
тъквайки че общото обреме- 
няванс на селскостопан
ските произво-дители е 
намалено с 30 наето, а че пос
ледното е необходимо с цел 
да се попълни дефицита в 
сслскостопан-скня и пен
сионен фонд.

Приети са и изменения 
на Закона за специалната ре
публиканска такса, която се 
плаща по времето на сан
кциите. Премахнат е данъка 
върху финансови трансак- 
ции, защото той повлия вър
ху поскъпването на банкови
те кредити и пряко влияе 
върху осъществяването на 
икономическата програма.

С приемането на Закона 
за измененията на Закона за 
облагания за социално оси
гуряване е въведено плаща
не на облагане от 21 на сто за 
пенсионно и инвалидно оси
гуряване /досега този размер 
беше 23,4 на сто/. За селяните 
е въведен единен размер на 
облагане, намалено от 56 на 
26 върху кадастралния до
ход. С тези изменения е на
правен простор в настояща
та година да се отделя сана- 
ционен размер за здравеопаз
ване от 5 на сто.

В историята трудно може да се намери пример на локален 
конфликт с всички характеристики на вътрешна гражданска во
йна, който до такава степен е станал световен проблем и лабора
тория, в която на живи хора се учат хирурзите на установяващия 
се след студената война светован порядък. В Босна се проверява 
новата роля и възможностите на Обединените нации, свърхата и 
кредибилитетът на ПА ТО, лидерството и /все/ могъщи сто на 
Америка, единството и ограниченията на Европейския съюз, по
зицията и силата на Русия, геополитическите амбиции на исля
ма— Затова войната в Босна е парадигма на глобалното безредие 
и затова изходът от нея не е толкова в ръцете на локалните, 
колкото е в ръцете на глобалните фактори.

Как тогава да бъде прекратена войната? Войните най-често се 
водят с цел едната страна да победи другата с военни средства. 
Политическото решение идва след поражението чрез установя
ване на аранжмани в съзвучие с новите реалности. В Босна обаче 
се проверява нова формула: войната да се завърши без победители 
и победени, а страната, която е победена на бойното поле да станс 
победителка в дипломатическата развръзка. Но и в това от
ношение ангажиментът на света в този конфликт посредством
сините каски и посредниците не дава ясна картина на окончател
ните цели. Какво се цели в бившата република на бившата 
СФРЮ: създаване на унитарна държава, тройна национална 
уния, анулиране на „сръбската агресия", зашита на отделни 
градове, предпазване от изливане на конфликта през границите 
или пък не се иска решение?

Тези въпроси са легитимни именно затова, че конфузията е 
толкова очевидна. Америка ежемесечно сменява политиката си 

Босна, като при това президентът Клиитън повече държи

ПРОЛЕТЕН ПЕЙЗАЖ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

към
сметка за ефекта на ходовете си у дома, отколкото за реалните 
обстоятелства в „горнстня Аф|аиистаи" /и потенциалния „нов 
Виетнам" на хълмистите Балкани/. Руските лидери също ирис- 
пособяват изявленията ся към домашната общественост, 
сключвайки зад параваните други аранжмани. Европейците, 
конто бяха главни готвачи на горещата босненска чорба уреждат
сметките в новия си двор...

При такива обстоятелства машииерията на умиротвор
ителния процес често скрибуца и се поврежда, затова от време на 
врече посредниците се чувстват „фрустрирани и унизени”, затова 
избухва нова криза винаги, когато се получи впечатлението, че 
„играта свръшва”. Вчера Сараево, днес Горажде, утре може би ще 
бъде Сребреиица или Жена, Тухла или Бръчко.

Затова е необходим другоичен „глобален" подход, макар и 
при индиректно признаване на досегашните грешки и отказване 
от много илюзии, заблуди и мигове, създадени преди и през двете 
военни голини. Също така е необходима и съгласувана акция на 
глобалните четирима - ООН. САЩ, Европейския съюз и Русия - 
които досега „свиреха” повече като солисти, отколкото като квар
тет. Необходимо е и обиктияио уважаваиена реалностите и интер
есите, равноправно отношение към позициите на трите страни в 
конфликта, което подразбира и премахване на санкциите против 
СР Югославия. Ако на босненските сърби не се позволява да се 
обединят с магичната си държава, тогава алтернативата, която 

предлага трябва да бъде първо приемлива и привлекателна, 
сетне директна и конкретна.

Но асичко личи, че войната ие може да бъде прекратена дру
гояче. Трите хвърлени бомби може да бъдат по-малко опасна 
грешка, отколкото изглеждаше в първите моменти, ако не ся увод 

всестранно нарушаване на неутралността и отказване от пър
воначалните умиротворителни и хуманитарни цели на ангажим
ента на ООН и великите сили. В обратен случай реална е опас- 

бълат пренебрегнати поуките ог историята. Защото 
„единствената цел, която бомбардировките всякога улучват е - 
по-широка война."

им се

• КАКВО СЪВПАДЕНИЕ! ПРЕЗ НАЙ- 
ХУБАВИЯ МЕСЕЦ НА ГОДИНАТА МАЙ 

- ТРИ ХУБАВИ ПРАЗНИКА: ПЪРВИ МАЙ, 
ВЕЛИКДЕН И ГЕРГЬОВДЕН.

• ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНО ДА ГИ 
ПРЕКАРАТЕ.

ШЬМ

костта да

Милан Мишнч 
„Политика"



• ОТОФИЦИАЛНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА ВЛАДИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ 
В ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯВЕСТИ
ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ 

БАЛКАНСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

• ГОЛЯМ РАЗКОЛ в Хър
ватската демократична 
общност /ХДЗ/, управл- 
яващата партия в Репу
блика Хърватска, излезе на 
бяло видело тези д ни. Пред
седателите на двете камари 
в хърватския парламент и 
доскоро иай-близки сътру
дници на хърватския прези
дент Франьо Туджман Йо- 
сип Манолич и Стипе Ме
сии съобщили в Загреб, че са 
формирали нова партия - 
Хърватски не-зависими 
демократи. Към Манолич и 
Месим са се приобщили още 
14 депутати от парламен
тарната гурпаяа ХДЗ.

• ПА 16 И 17 АПРИЛ Т. Г. МИНИСТЪРЪТ МА 1Ш111111ИТЕ РАБОТИ 
ПА СР ЮГОСЛАВИЯ ВЛАДИСЛАВ ЙОВАНОВИЧ НАПРАВИ 
ОФИЦИАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ГЪРЦИ И БЪЛГАРИЯ. КЪДЕТО С 
ДОМАКИНИТЕ СИ ВОДИ РАЗГОВОРИ ПО АКТУАЛПИТЕ ВЪПРОСИ 
ПА ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА, МЕЖДУДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
И БАЛКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Слсл изчерпателните раз
гонели с външния министър па 
Гърция Караме Пзиуляс Влали- 
слав Йованович беше приет от 
гръцкия министър-председател 
Аилреас Папаплрсу. Разговори те 
са водени зал закрити врати и за 
гях нс е издадено официално 
събщспис. В изявление за в. „По
литика" Йованович изтъкна ос
новните акценти от тези разго
вори.

Владислав Йованович
пати санкциите, нашите отноше
ния ще постигнат пълна експанзия.

11а пресконференция в София 
Владислав Йованович заяви, че 
СР Югославия положително оце
нява политиката на България от
носно кризата в Босна. България 
сс обяви против всяка намеса па 
балканските страни в този кон
фликт и сс застъпва за бързо 
разрешаване на кризата с поли
тически средства и наосповата па 
равноправие и консепзус на вси
чки народи в БиХ.

Лнл|>еас Папандреу
образен анахронизъм, който на
нася големи щети на всички стра
ни в региона.

Йованович изтъкна, че СР 
Югославия и България са две 
съседни и приятелски страни, ме
жду които не съществуват спор
ни въпроси и сериозни проблеми. 
И в Югославия, и в България 
съществува голям потенциал от 
добра воля и съзнание за съсед
ството пи и за взаимната повър- 
заност на нашите интереси и 
съдби. След като бъдат премах-

нямат интерес за мирно реше
ние. И гръцкият премиер напъл
но е съгласен, че равноправието 
на всички участници в кризата е 
пай-елемента ри ото условие, 
което трябва да сс създаде и че 
санкциите са голяма бариера 
пред усилията за мир и стабили
зация па обстановката на бивши
те югославски простори.

Кога то става дума за балкан
ското сътрудничество, каза по- 
пататък Йованович, съгласихме 
се, чс Балканите трябвала прина
длежат па балканските народи, а 
пс па чуждестранните интереси и 
влияния. Гърция и останалите 
балкански страни са големи 
жертви на югоембаргото и затова 
тс са готови ла допринесат за б ър
зото премахване на санкциите. 
Също така сс съгласихме, че е 
необходимо балканските страни 
да възобновят регионалното си 
сътрудничество.

След разговора е министъра 
па външните работи на България 
Станислав Даскалов в София 
югославският външен министър 
Владислав Йованович заяви пред 
Тапюг

• ИТАЛИАНСКИТЕ МАСМЕ
ДИИ, насърчени от десните поли
тически партии, които 
осъществиха победа на неотдав
нашните парламентарни избори, 
раздухват все но-силна кампании 
за ревизия на Осимските спора
зумения, документи, е които биха 
уредени енориите териториални, 
малцинствени и други въпроси 
между Италия и бивша СФРЮ. - Подчертахме, чс перспекти

вата па разрешаването па югос
лавската криза и преодоляването 
на босненския конфликт пее в за
пазването на сегашното напре
жение, пито пък в нова ескалация 
на конфликта. Необходимо е 
създаване па условия за възобно
вяване на диалога и истински 
преговори. Отделно подчерта
хме, че предпоставка за това е 
премахването на всичко, което 
пречи ма умиротворителния про
цес: неравноправното па сърбите 
в Босна и на сърбите в СР Юго
славия в сравнение е останалите 
участници в босненската и Ю|ос- 
лавската криза. Санкциите са 
основният генератор па всички 
трудности мрели всичко затова, 
чс все докато е в сила югоембар
гото босненските мюсюлмани

• ЖАН ВИДЕНОВ, лидер 
на Българската социалисти
ческа партия, заяви тези 
дни в София, че санкциите 
на Съвета за сигурност на 
ООН против Югославия 
трябва да бъдат премахнати 
час по-скоро. От България и 
останалите балкански 
страни не може да се очаква 
да търпят безкрайно сегаш
ното положение е югоем
баргото, което им нанася 
огромни щети - казал той.

• 8 СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СРЪБСКА 
КРАЙНА

ИЗБРАНО Е ПРАВИТЕЛСТВО 
НА НАРОДНОТО ЕДИНСТВО

Депутатите в Скупщината на 
Република Сръбска Крайна в ми
налия четвъртък избраха ново 
правителство на народното еди
нство начело е премиера Борис
лав Микелич.

Повия състав на правит
елствения кабинет подкрепиха50 
депутати, 14 бяха против и 9 се 
въздържаха. В правителството на 
РСК няма представители на

Сръбската радикална партия в 
Крайна, но Микелич заяви, чс на-' 
скоро ще бъде извършена реко
нструкция ма кабинета поради 
формиране на пови мини
стерства.

Председателят на РСК Милан 
Мартич заяви, че избирането на 
ново правителство е голям при
нос в стабилизацията на полити
ческата ситуация в Крайна.

• В БЮР МАКЕДОНИЯ се под
писва петиции против чужде- 
страннге войски в тази нова 
държава. Инициатор на акцият а е 
Новото комунистическо движе
ние на Македонци, а покодепрме- 
тигансто на петдесетина от общо 
18(1 войника от допълнителния 
американски континент в съст ава 
на УНПРОФОР в БЮРМ.

- Единодушно е заключе
нието ни. чс югоембаргото е свос-

ВИСОКА”ПОЛИТИКА НА МАЛКА ПАРТИЯ|
Демократическият съюз на българите в Югославия ь 

неотдаваншното съобщение на Главния съвет, в някои свои 
други документи, в изявления и интервюта на неговите 
челници, постоянно изнася твърдения за „нарушените” и 
„ограничените права на българското малцинство в 
Югославия. Това те правят без доказателства, без конкрет
ни аргументи и документи. Пренебрегват основното 
правило: които нещо твърди, трябва и да докаже това. 
Вместо да правят така, отговорността за доказателства те 
прехвърлят на онези, които не приемат техните твърдения 
„Ние спокойно чакаме да ни 
споменатото съобщение.

Между тези от които чакат да ги опровергаят е и Бра
тство , понеже те и нашия вестник считат за свой об
винител. Ние действително сме един от обвинителите но не 
заради това, че ДСБЮ се занимава е проблемите, свързани 
е нашите малцинствени права и тяхното осъществяване 
Обратното, ние такава дейност подкрепяме и се за
стъпваме и другите политически партии, дружества органи 
и организации, обществени, културни, научни и други дейци 
от малцинството да изнасят идеи, мнения и предложения 
по всички въпроси от тази област. Та нали и „Братство” 
постоянно се занимава с тях. В програмните концепции на 
вестника и в неговата редакторска политика въпросите във 
връзка с осъществяването на равноправието, езика кул
турата, традициите, опазването на националната самобит
ност на българското малцинство в Югославия, са залегнали 
като една от съществените му задачи. Нашите основатели 
насърчавахаЗМНа НЗС°Ка Н3 вестника винаги подкрепяха и

е когато ги ползва за предизвикване на националистически и 
шовинистически страсти, когато се стреми да ги интер
национализира и инструментализира в антисръбската 
тиюгославската кампания.

Ето защо и този път, както това правехме повече гтьти и 
досега, ще се отзовем на възванието на ДСБЮ да опровер
гаем твърденията му за „нарушените" и „ограничените” 
права на българското малцинство в Югославия и някои 
други негови становища. За тази цел ще ползваме силата 
на аргументите, убедени че тя е 
гументите на силата.

С аргументите на силата

• СКОПСКИТЕ ВЕСТНИЦИ и 
други медии са публикували ост- 
ри нападки срещу водача на БСП 
Жан Виденов, койго иа преско
нференции в столицата на Бълга
рия заивил, че „основната цел на 
американските сини каски в Ма
кедония е създаване на воешш 
бази в тази република”. Остро се 
критикува и твърдението ма Ви
денов, според коего „агресивните 
планове” на Слабия и Черна гора 
към Македонки еа фабрикувани 
лъжи.

и ан-

много по-голяма от ар-опровергаете”, казват те в

не сме съгласни. Затова и не 
"°"*Ре,пяме иАеята и предложението ДСБЮ като поли- 
™а'партия да бъде забранена. Не затова, че за такова 
решение няма законно основание. Законните условия за 
забраняване отдавна изпълниха поне половината от съще
ствуващите около 130 партии в Сърбия. Обаче досега нито 
една не е забранена, дори и онези, които Сърбия и Юго
славия не признават като своя държава, провъзгласяват 
своя република, своя власт, военни органи, нелегално въо
ръжават военни части и пр. А това само говори за стабил- 

политическо положение и широката демокрация в 
оъроия, както и затова, че и властите в Сърбия силата на 
!^[^!гнтите и истината предпочитат пред аргументите наСИЛЗТЗ.

• В ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗ
БОРИ в Южна Африка, които се 
състояха на 26 април т. г. участва 
и Инката, партия на черното пле
ме Зулу • оповестил лидерът на 
тази партия МангосутуБутулези. 
Решението на политическите 
представители на ЗУЛУ да се 
от кажат от бойкота на изборите 
се оценява като едно от най- 
големите политически събития в 
по-новата история натази страна.

Толкова за общите принципи и позиции на „Братство”. 
ДСБК>0Га п°'конкРетио за някои твърдения и становища на

ЮГОСЛАВИЯ?'™ ИЗЧЕЗНАХА 60% от БЪЛГАРИТЕ В

ДСБЮ твърди „че от 1961 до 1991 година са изчезнали 
60 процента от българите в Югославия.

Обаче не сме съгласни с ДСБЮ и обвиняваме 
и всеки друг когато икономисва истината го и него 

по тези въпроси,
тжяже
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. ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИЯ ДИНАР

НЛКРЛТКОДОСЕГА ДОБРЕ, 

ВЪРВИМ ПО-НАТАТЪК • ПЪРВА БАНКНОТА от20 нови 
динара ще бъде пусната в оборот 
до началото на лятото - е заявил 
тсзн дни Воислав Томич, генера
лен директор на трезора на 
Народната банка на Югославия. 
Наред с нея ще бъдат пуснати и 
нови апоени от 5 и 10 нови динара 
в малко по-друг вид.
Новите банкноти ще носят герба 
на СРЮ вместо Народна банка 
на Югославия. Последните ще 
бъдат пуснати в обород посте
пенно с изтеглянето на изно
сените апоени на предишните 
банкноти от 5 и 10 нови динара. 
Новите банкноти ще бъдат отп- 
чатаии върху по-качествена 
хартия и ще имат защитна 
нишка с флуоресцентни влакна.

- Е ЗАЯВИЛ Д-Р ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЧ, СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ОТ АМЕРИКА

-Три месеца след започването 
на провеждането на икономичес
ката програма и сам съм приятно 
изненадан от успешните разулта- 
ти: цените са стабилни, инфла
цията се равнява на нула, откупе
ни са около 300 милиона марки, 
не сме похарчили нито грош от 
валутните резерви, с които тръг
нахме като основа за новия ди
нар; производството е увеличено 
за една трета в сревнение с януа
ри настоящата година, средните 
пенсии и заплати са удвоени, 
сеитбата мина доста добре, и при 
всичко това нямаше работниче
ски протести, макар че сред
ствата са все още недостатъчни 
да задоволят всички жизнени раз
ходи.

запазил е „аврамчета” за спомен, 
а търсенето било толкова голямо, 
че нашият гувернер раздал вси
чки динари, които имал.

Как д-р Аврамович преценява 
досегашните резултати от про
веждането на Програмата?

- Резултатите са толкова 
задоволяващи, че са над всички 
очаквания. Погледнете какво пос
тигнахме? Първо, цените са 
стабилни. Има тук още място за 
някои спадания на цените, но в 
първите три месеца те главно ос
танаха стабилни. Второ, не 
взехме нито цент от резервния 

фонд, от който 
търгнахме при печата
нето на новия динар, а 
той възлиза на сума от 
200 милиона долара.
При това, от граж
даните откупихме още 
300 милиона марки, и 
трето, производствто 
тръгна. Ако смятаме 
повишението на приз- 
водството през фев
руари от 12,4 на сто, в 
март от 21, 3 на сто, 
тогава значи че имаме 
за една трета по- 
голямо производство 
от момента, когато 
започнахме да прила
гаме Програмата. Сега 
е краят на април и 
априлският ръст сигурно ще 
бъде още по-висок. Може ли по- 
добре от това?!

На въпрос дали наскоро ще 
бъде ликвидиран недоимъкът на 
валута в банките д-р Аврамович 
казва, че този проблем наскоро 
ще бъде премахнат.

Ако динарът е конвертируема 
валута, а конвертируем е, тогава

свободно може да се купува за не
го. Валута и динари трябва да 
бъдат в оборот свободно и това 
ще бъде един от първите про
блеми, с които ще се справя.

Д-р Аврамович е доволен и за
туй защото стопанските дейци са 
доволни от прилагането на Про
грамата по икономическа стаби
лизация. Това потвърждава и най- 
новото изследване на Института 
за изследване на пазара. А това го
вори, също така, че работниците 
и народа са приели програмата, 
което е важно предусловис в по
добен похват.

На въпрос как ще се върви към

В АМЕРИКА - НОВИЯТ 
ДИНАР Е СЕНЗАЦИЯ!

В Америка голям публи- 
ЦИТСТ с даден на нашата ико
номическа програма. Любопи
тството на никои мои колеги - 
споделя д-р Апрамопич - беше 
толкопа голямо че всички 
търееха да пидят как изглежда 
той. Дадох им всички банк
ноти, които имах, а обещах им 
че наскоро ще им изпратя нови, 
истински с воден печат и защи
тна нишка, които наскоро ще 
нздадсм - каза д-р Аврамович.

• ЩЕ СЕ ПОВЕДЕ жестока бо
рба против допуснатото тук-та- 
мс повишение па цените на ня
кои произведения Цените са 
покачвали „Соко-Щарк”, сетне 
някои фабрики на месни изде
лия, призводителните на зелен
чук и под. Съюзното министер
ство по търговия е реагирало 
веднага Наложено е да се нап
рави щателен анализ на стана
лото ида се набележат съответни 
мерки за подсичане на корените 
на допусна ти те грешки

валутен

Това значи, че съществува до
верие на гражданите и стопан
ските дейци в Програмата, че 
психологическата атмосфера е до 
голяма степен стабилна и сега ни 
очакват нови задачи в провеж
дането на Програмата - ускорено 
раздвижване на производството и 
нов инвестиционен циклус за 
малки и средни предприятия - за
яви на 24 април пред в. „Поли
тика” д-р Драгослав Аврамович, 
гувернер на Народната банка на 
Югославия след завръщането си 
от Америка.

За впечатленията си от разго
ворите, които е водил с между
народни финансови институции 
д-р Аврамович не желае да говори 
подробно, макар че изтъкан, че 
лично е твърде доволен от конта
ктите, които е имал. Международ
ни финансови експерти до такава 
степен били възхитени от резул
татите на югославската иконо
мическа програма, четьрсилино- 
вия динар да видят как изглежда,

• ТВЪРДО ВЯРВАМ в програмата 
по икономическа обнова и 
стабилния динар и те нямат алте
рнатива - е заявил пред в. „Поли
тика” председателят на Прави
телството на Република Сърбия 
Мирко Марянович. Ако не беше 
така, аз никога нямаше да се 
заловя с тази отговрна задача е 
казал той, посочвайки някои от 
началните разултати в осъще
ствяването на програма. Прави
телството, както е изтъкнал 
Марянович, е предложило, а 
Скупщината на Републиката и 
изгласува 
явните
намалени с една трета от първо
начално предвидената сума, а 
дефицита да бъдат погасени от 
реални източници.

Професор д-р Драгосдив Аврамович дава аатограм на Калемегдап

по-бързо кредитиране на сто
панството и новите инвестиции 
ако не се обезпечат допълнител
ни средства, той отговорил меж
ду другото и следното:

- Надявам се, че ще имаме до
статъчно средства. Тук е важно да 
имаме здрава валута, а ние имаме, 
и тогава да отпускаме и кредити. 
Скоростта на оборота на парите 
не принизява стойността му. Им

енно затова здравият динар ни да
ва по-големи възможности да 
кредитираме доходно произво
дство. А що се касае до инвес
тициите, сега трябва да започнем 
с отпускаме на влагания в средни 
и малки предприятия. Един от из
точниците за такива може да бъде 
и капитала, с който разполагат 
нашите работници в чужбина. това предложние 

приходи да бъдат

югославянин като националност не е призната. За това се 
смята, че записването като югославянин не значи отказване 
от своята националност, но че по този начин и югославски 
граждани изразяваха своята привръзаност към Югославия 
като държава на всички народи и национални малцинства, 
които живеят в нея. Фактът, че при българското малцинство 
това явление беше нещо по-масово, освен на споменатата 
общоюгославска тенденция сс дължи и на многобройните 
смесени бракове. Именно, родителите на децата от тези 
бракове децата си записваха като югославпнн вероятно 
като някакво компромисно решение.

Колко точно българи в Югославия со декларираха като 
югославяни не може точно да се установи, но по някои 
преценки, към ОО на сто от „изчезналите" българи в 
Югославия „изчезнаха" по този начин. Обаче с това те не 
се отказаха от националния си произход. Фактически те си 
останаха българи. Затова „изчезването" на българите в 
Югославия в най-много случаи действително е само фик
тивно - само статистическо.

Процентът 60, като статистическо сведение наистина е 
точен. Но тъй като не се пояснява как тези 60 процента са 
„изчезнали”, то остава всеки да си прави изводи за себе си. 
Обаче когагго се има в предвид самото значение на глагола 
„изчезвам” /преставам да съществувам/ и контекста, в 
който се употребява, неосведомените към които това твър
дение главно е насочено, не могат да заключат нищо друго, 
освен че се касае за насилствена асимилация, пък дори и 
за физическа ликвидация.

През 1992 година, когато бяха известни сведенията от 
преброяването на населението през 1991 година, вестник 
„Братство” се опита да даде отговор на въпроса защо и 
как намалява броя на българите в Югославия. Така в броя 
от 14 и 28 февруари 1992 година публикувахме статия на 
Димитър Манов: „Преброяването на населението не е прос- 
та статистика”. Изследвайки и анализирайки това явление, 
в посочената статия той стига до заключение, че броят на 
българите в Югославия рязко намалява от 1961 година и 
че главна причина за това е големият брой декларир 
като югославяни пои пг>еброяванията през 1981 и и

• Правителството на Република 
Сърбия е приело тези дни ПОС
ТАНОВЛЕНИЕ за размера на 
пенсиите н паричните помощи 
докато траят санкциите. С него 
по-конкретио пенсиите сс съгла
суват със заплатите. Правнта- 
лството същото така е приело и 
постановление за новия размер 
на авансите на пенсии на лица, 
конто са ги осъществили в други 
републики на бивша Югославия, 
а имат местожителство в Сър
бин.

али се 
991 го- • ГОГОВИ СМЕ ЗА ВСЯКА ИЗ

НЕНАДА е заявил генерал Мо
мчиле Псрнишч Началник Гсне- 
ралщаба на Войските на Юго- 
славия пред в. „Политика" след 
бомбардирането на сръбските 
позиции и територии край 
Гораждс от страна на военно
въздушните сили на ИАГО. Гой 
е споделил, че последната крачка 
на ИАГО усложнява и без това 
сложното военно- политическо 
положение в бивша Носна и Хер
цеговина, а може да има и 
нссъблюдаеми последици за ми
ра на Балканите и в Европа.

Според Димитър Манов в споменатата статия друг ва
жен фактор за намаляване броя на българите в Югославия, 
този път действително, а но само фиктивно, е така нарече
ната „бяла чума" /отрицателен приръст на населението 
поради по-малката раждаемост от смъртността/. Така в 
Димитровградско още в периода от 1952 до 1957 година 
се отчита отрицателен ръст от 1, 55%, а в периода, от 1957 
до 1965 - от 2,07%. В следващите години отрицателният 
ръст е бил още по-голям, понеже старческата структура на 
населението в нашите краища стана още по-рязка.

Господата от ДСБЮ знаят това или трябва да го знаят, 
когато вече се занимават с този въпрос. Обаче те злоу
потребяват едно голо статистическо сведение, което само 
за себе си нищо не говори, като главно доказателство за 
„обезправянето” - неговата „насилствена асимилация".

Всяко ДИМИТ1*ОВ

югославяни при преброяванията през 1981 
дина. И наистина при преброяването през 1981 година 
около 30 процента от населението в Димитровградска и 
Босилеградска община се декларираха като югославяни. 
Подобно стана и при преброяването на населението през 
1991 година, когато само в Димитровградска община като 
югославяни се писаха 3023 души. Предполага се, че бълга
рите в Югославия, които живеят извън тези две общини още 
по-масово са се определяли като югославяни.

Но тук трябва да се има в предвид, че не само българите 
в Югославия се декларираха като югославяни. Това го 
правеха граждани на Югославия от всички националности. 
При лреброяванетоот 1991 година в Югославия 
катоюгослааяни се декларираха около милион и половина 
души. Обаче важно в да се знае, че и в бивша и в сегашна 
Югославия определянето 
за определяне на национална принадлежност, понеже

като югославяни не се смяташе
- Следва -

оВ>ЛТС1©> • 1 МАЙ 1994 Г.



• ДИМИТРОВГРАД ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД ТЪРСИ 
СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БСПОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Босилеград ТРИБИНА ОСНОВНА ТЕМА 

- ПРАВАТА НА 

МАЛЦИНСТВОТО
НА

на всички трудови хора 
в общината и страната 

ЧЕСТИТИ

ДЕМОКРА
ТИЧНАТА
ПАРТИЯ Общинският отбор иа Социалистическата партия на 

Сърбия в Босилеград неотдавна потърси от Главния отбор иа 
СПС в рамките на сътрудничеството си с Българската 
социалистическа партия да организира среща в Босилеград с 
представители на тази партия.

Представители на двете партии, които всъщност са водещи 
партии в парламентите на двете държави в евентуалните раз
говори ще обсъдят положението на българското национално 
малцинство в Югославия и Сърбия. По-конкретно казано, 
босилеградските социалисти имат намерение иа представители 
иа БСП да представят действителното положение на 
цинството.

Международния 
ден на труда ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕ

МОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ 
ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ БЕ 
ГЛАВЕН ГОСТ НА ТРИБИ- 
НАТА, КОЯТО ТАЗИ ПАР
ТИЯ ОРГАНИЗИРА В ДИМИ
ТРОВГРАД НА 23 АПРИЛ.

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ 
И КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ В ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО 

НА СЕГАШНИТЕ ТРУДНОСТИ.
мал-

Изказвайки удоволствие
то си, че за втори път се нами
ра в Димитровград /пръв път 
в края на 1991 година/ Джин- 
джич изтъкна факта, че Демо
кратичната партия на мина
лите избори процентуално в 
Димитровград е спечелила 
както и в централните бел
градски общини. Г оворейки за 
начина как да се излезе от 
сегашната криза той изтъкна 
становището на своята 
партия, според което за изход 
от крайно затрудненото 
положение необходимо да се 
намери съвместна основа на 
всички политически сили. 
Носталгия към и за миналото 
е само празна приказка, която 
не може нищо да помогне. 
Според лидера на Демок
ратичната партия,ние днес се 
намираме в общество, което 
той нарече социалистически 
капитализъм, в който съвсем 
малък процент от насе
лението са капиталисти, а

• СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД В. Б.

ПРИЕТ Е ОБЩИНСКИЯТ 

БЮДЖЕТ ЗА 1994 ГОДИНА ■ОДС в Димитровград
на всичси своя членове,

симпатизанти, на трудовите хора и 
гражданите

приходи. От тези средства в тече
ние на годината запланувано е да 
бъдат изразходвани над 570 000 
динара, а останалите за сега са в 
текущи бюджетен резерв.

Да кажем, че за средствата за 
масово информиране на българ
ски език/Издателство „Братство” 
и ТВ Журнала и Радио Ниш-еми- 
сията на български език/ са от
делени скромните 4000 динара.

На сесията отборниците тря
бваше да разискват и върху отче
та за работата на комунално-ус- 
лужното предприятие „Услуга”. 
Обаче, поради отсъствие на 
предствител на предприятието, 
отборниците не искаха да разис- 
кават без тяхно присъствие.

На 15 април т. г. се състоя 
шеста сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград. Освен, 
че обсъдиха и приеха повече 
отчети за работа през изтеклата 
година и акционни програми за 
работа през текущата година, от
борниците разискаваха и приеха 
и Общинския бюджет за насто
ящата година. През 1994 година 
Общинският бюджет ще възлезе 
на 588 100 динара. От това 80 на 
сто или 470 100 динара ще бъде 
обезпечено от допълнителни сре
дства на републиканския бюджет 
и 20 на сто или 118 000 динара ще 
бъдат обезпечени от общински 
източници. Главно от облагания 
в областта на оборота и облага
ния от дохода от кадастралните

I

ЧЕСТИТИ

Първи май
с желание да ги прекарате в добро настроение.

1

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА 

в Бабушница
на всички трудещи се и граждани 

ЧЕСТИТИ

Празника на

м. я.

• ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

■т\

Намалени цените за 
изкарване на боклука Трмбин&тв бе ишоттана и! 

да сс даде кратък отчет за 
работата на Демократи
чната партия в Димитров
град. Говорейки за дейно
стта на ДС в Димитровград 
Драгац Димитров особено 
изтъква факта, че иа мина
лите избори демократите в 
града са спечелили почти 20 
на сто от гласовете, което е 
допринесло мавър и с тън
ко болшинство опозицията 
в самия град да победи со
циалистите. Като основна 
задача в бъдещата работа на 
партията, Димитров изтък
на запазване на стабилните 
междунационални отнО- 
тения

С решение на Изпълнителния отбор при Общинската скупщина в 
Димитровград от 15 април тази година, цената за изкарване на боклука 
значително е намалена, по-точно върната е на ниво от януари тази година.

Това е направено по иск на гражданите, н ръководствата на най- 
големите стопански предприятия. Натиска на гражданите сигурно е 
оправдаем, ако се има предвид, че например ако едно семейство за послед
ните три отчетени месеца трябва да заплати на „Комуналац” 16 динара и 
половина, от тази сума само към два динара за вода, а останалото за 
изнасяне на боклук, канализация и прочие. Водата наистина изобщо не е 
скъпа, само 15 пари за м3, обачезначително е скъпо изнасянето на бок
лука, тъй като се заплаща за м . Новата цена /всъщност стара/ е: о,15 
дина 
пред

>ра за кубик вода за домакинствата н дома за стари, а 0,90 за 
приятията. Канализацията се заплаща по м3 изпусната вода и струва 

0,025 динара за домакинства и 0,10 динара за предприятията. Изкарване 
на боклука е 0,0015 динара за домакинства и 0,0025 за предприятията. За 
изхвърляне на боклук от дворовете цената е 0,0030 динара.

С прилагане на тези цени, както бе изтъкнато от представителите на 
„Комуналац”, сметката, която всяко домакинство трябва да заплати, се 
намалява за една трета. За тези, които вече са платнлн следващата сметка 
ще бъде намалена за почти половината.

Що се отнася до водата, изтъкнато е че в предприятията най-много се 
изразходва и затова е крайно време да се търсят алтернативни извори за 
вода за технологическия процес. Активирана с и миналогодишната 
наредба за ограничаване ползването на водата. На практика това значи, 
че се забранява ползването на водата за поливане на градини, 
площи н други цели. За нарушителите е предвидено изключване на 
водата като наказателна мярка.

зелени
А. Т.

огромно болшинство проле- 
тари „Зад фасадата на власта 
се провежда грабеж, а обще
ствената сопственост е тази 
мъгла в която най-лесно се 
краде.” Според Джинджич 
собствеността трябва да бъде 
само държавна и частна.

Освен Зоран Джинджич 
на трибината присъствуваха и 
Горан Васич, член на Главния 
одбор на ДС, Томислав Пана
йотови ч, посланик на ДС от 
Пирот и Момчило Гордич, 
повереник на партията за Пи- 

х рот и Димитровград.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Димитровград о: в

Димитровградна всички граждани в общината

ЧЕСТИТИ
на своите членове, 

трудещите се и гражданите 
на Димитровград 
ЧЕСТИТИ

Първи май 1

Първи майсъс желание приятно да прекарат празниците.

11
А.Т.
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ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЕЦНЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ -Босилеград

на всички работници в Боенлеградска община и страната 
ЧЕСТИТИ

потърсихме от Фонда да ни 
даде още 84 хиляди динара.

В „Бор” се надяват, че фо
ндът ще отпусне и тези сред
ства. Без тях, казва Драган

П Ъ Р ВИ МА Йра.
всички останали средства, 

отпусне още 84 хиляди динара. „Здрввйе” е световно известна фирма за производство на 
лекарства. Цехът в Босилеград със сушените си изделия е все 

но-чсст „гост" и на световните тьрпези.През последните
дини стратегията на обще- 
ственото предприятие за 
обработка на дърво „Бор” 
Босилеград е възможно 
малко да произвежда полу- 
произведения, а на пазара да 
пласира възможно - 
финални изделия. В 
смисъл предприятието се 
ориентира в малки количе
ства да прави амбалаж за 
„Алфа” от Враня 
че и повече да произвежда 
паркет. Понастоящем тук 
месечно се произвежда над 
2000 \с качествен паркет. От 
особено значение

две го- квадратен метър е 20 динара. 
Когато се купува на едро 
тази цена е 15 динара.

- Определихме 
жно повече да произвеждаме 
паркет, казва Иван Христов, 
директор на предприятието. 
Намерението ни е да откри
ем още една прозводствсна 
линия, с което двойно да се 
увеличи производството. За 
целта имаме обект и всички 
други условия за монтиране 
на нужните две машини. За 
машините са ни необходими 
около 220 хиляди динара. 
Преди месец и половина 
Фондът за развитие на Ре
публика Сърбия ни отпусна 
84 хиляди динара. Тъй 
не сме в съсотаяние да обе
зпечим всички останали 
средства, преди няколко дни

• В предприятието „Бор” 
работят 86 души. Средният 
личен доход тук е 66 дш1ара. 
Челните хора а предпри
ятието казват, че тези заплати 
могат да бъдат по-големн, по 
че ие им позволява намаля
ващата се производителност. 
От общото число работници 
едвамполовината са със 
здрава мъжка ръка и здраве. 
Останалите еа или инвалиди 
по труда или в напреднала 
възраст. Това е една трудност 
в рв-ботата, казва директорът 
Христов, ио това са наши 
работници и ще слодсля-мс 
съдбата.

Естествено е, че новата ли
ния ще наложи предприятие
то да приеме но-ви работници. 
Колко ще бъдат те засега не е 
известно.

I ав
се възмо-по-

повече • В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
В БОСИЛЕГРАДтози

ПЛАНОВЕТЕ СЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВАТ 

СЪС 70 НА СТО

а все пове-

е, че пар
кетът веднага се пласира на 
пазара и въпрос е дали има 
запаси в складовете. Това е 
резултат и на привлекател
ните цени. Сега

като

например 
малопродажната цена на От началото на годи

ната работниците в Цеха за 
сушене на овощия и зеле
нчуци в Босилеград, който 
стопанисва в рамките на 
„Здравйе” от Лесковац, из
сушиха около 500 тона 
сиров пашърнак и към 100 
тона лук. Сушените изде
лия почти изобщо не се 
складират в цеха, а веднага 
се пласират на пазара, кое
то е особено важно в сега
шните тежки условия на 
стопанисване. Това обаче 
не значи, че в този цех 
няма трудности. Напро
тив, трудностите, които 
пораждат обективните

обстоятелства не рядко 
спират машините или пък 
намаляват производител
ността.

- От началото на тази 
година известно време не 
работихме поради липса 
на въглища, макар че им
ахме суровини - казва 
Никола Андонов, ръково
дител на босилеградския 
цех за сушене на овощия и 
зеленчуци. Тъй като няма 
нафта от време на време 
имаме трудности с превоз
ването на суровините. Не 
рядко ни създава про
блеми и липсата на резе
рвни части. Но тези труд
ности до известна степен 
смекчаваме с усилена и не
прекъсната работа. От вто
рата половина на февруари 
досега на пример работим 
в три смени. Работим и в 
събота, и в неделя. С този 
усилен темп успяхме про- 
извеодствения план за 
този сезон да осъществим 
със 70 на сто, подчертава 
Андонов.

Тъй като работата в цеха 
е сезонна, и понеже зависи 
от това кога пристига нова
та реколта, очаква се след 
петнадесетина дни тук да 
бъде прекъсната работата 
В срок от един месец ще се 
върши ремонт на маши- 
ните.а след това ще дойдат 
и годишните почивки. 
Очаква се работата пак да 
започне с пристигането на 
тазгодишната реколта, т. е. 
от средата на юли. За но
вия производствен сезон 
са договорени суровини с 
фирми от Лесковац и 
Войподина.

Шл
ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗА ОБРАБОТКА НА ДЪРВО

_ „Б О Р” -Босилеград
на всички свои клиенти,деловн приятели и работницив 

общината и страната

ЧЕСТИТИ

11 Божилов, шеф на счстово- 
дстовото в предприятието, 
няма да успеем финансово да 
изпълним заплануваната 
програма. Ако всичко върви 
според плановете на босиле- 
градските дървообработва- 
тели новата линия не може 
да бъде под въпрос. Доко- 
лкото например фондът от
пусне средствата утре, каз
ват те, линията ще бъде отк
рита в срок от един месец.

В. Б.

Международния ден на 
трудаш ш ~у

• КОНФЕКЦИЯ„КОБОС”В БОСИЛЕГРАД

ОБРАЗЕЦ ЗА УСПЕШНА ДЕЙНОСТ
• Общественото предприятие „Кобос” в Босилеград миналата година приключи без загуба и е доста успешна реализация на производствения 
план. И от началото на текущата година тук ритмично се изпълнява произвола вената дейност, а личните доходи редовно и навреме се заплащат.

Разбира се, това не е вървяло 
така гладко и без трудности.
Защото в условията на югоембар- 
гото, както подчерта директорът 
на предприятието Васил Такев, 
трудно се обезпечават необ
ходимите суровини, възлроизво- 
дствени материали и резервни 
части за машините. Същере- 
мемно с доста големи трудности 
и усилия произведените тук кон
фекционни изделия намират път 
до к упувачите. Ио с добра органи- 
запия към трудовите задъл
жения, опазване на производстве
ната и трудова дисциплина, както 
и качеството на изделията, и през 
изтеклата година, а и от началото 
на текущата успешно се осъще
ствяват заплануваните програм
ни активности. В потвърждение 
на това е факта, че в „Кобос” в 
Босилеград, от началото на нас
тоящата година са произведени 
6000 мъжки костюми, 8000 дамски 
костюми и 6000 бройки мъжки 
панталони и дамски поли, или 
обшо 20 000 различни видове кон
фекционни изделия, като при 
това осъществената продукция 
възлиза на над 1 880 000 динара И 
през изтеклата година, а и сега тук 
личните доходи редовно и нав
реме се заплащат. За март те 
възлизат средно по 130 динара и 
съответна компенсация за закус
ка, а към края на изтеклата година

нови капиталовложения. В 
течение на настоящата години сс 
оча-ква довършване на складо
вете и обезпечаване на нови 
машини и пускане на още слип 
линия за доработка на облеклата. 
С това, както под-черта Първан 
Стоев, ръководител на производ
ствения процес, щс сс съзидат 
условия за приемане на нови 
работници и въвеждане па още 
една смяна. За тови мми м 
възможност и нужди.

- Нашата фибрика, въпреки 
икономическата блокада все по- 
често бива носе1цавана от

и в начолото на настоящата всеки 
работник с получил помощ в 
храма и други видове стоки на 
стойност от над 150 динара.

В предприятието казват, че 
успехът преди всичко сс дължи на 
пълна и съзнателна самодис
циплина на всеки работник. Всеки 
знае своите задължения и от 
трудовите резултати на всеки 
зависят личните му принадле
жности. След това от навремен
ното и точно информиране. Всеки 
работник навреме сс осведомява 
за всеобщото състояние на 
предприятието. Добра е коо
рдинацията на ръководния кодър 
в предприятието. Поддържат сс 
делови отношения с пред
приятия и колективи от преди 
югокризата и непрекъснато се 
търсят и изнамирате нови. 
Примерът па сътрудпи-чсство с 
„Юмко” от Враня най-добре 
потвърждава това.

- Смятам, че тук няма нищо 
ново. Общото състояние ни 
налага към трудовите задъл
жения да сс отнасяме с много не
голяма отговорно-ст и от всеки 
търси максимално ангажиране 
във всяко отношение - подчерта 
Васил Такев.

За отбелязване е и това, чс в 
„Кобос” и покрай тру-дностите в 
стопанисването размислят и за

различни купувачи както от 
нашата страна, така и от чужбина, 
преди всичко от България. 
Купуват облекла и си отиват 
доволни - добави Стоев.

Накрал да отбележим и това, 
чс конфекция „Кобос" засега има 
и един свой нродажбен магазин в 
града, къдсто
„Кобос" купувачите могат да 
намерят и стоки, произведени в 
„Юмко" от Враня и засега нямат 
намерение продпжбената мрежа в 
града да разширяват.

освен облекла на

М. Я.

Г4
Б 0 С И Л 6 г рА д

Иа своите купувачи честити дка га I олеми мра шини:

Великден и Първи май
Деня на трудещите се. : .

Да кажем и това, че в це
ха работят 96 души, чиито 
заплати понастоящем са 
между най-високите в бо- 
силеградското стопанство.

т

(апрол към нови трудови побели! в.к:
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Пекаря• ОБЩИНСКИЯТ СЪДИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД ИМА ВСЕ ПОВЕЧЕ РАБОТА

Най-много нарушения 

има в движението
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Димитровград
на всички свои потребители и граждани

опазването на жизнената среда - 
29 искове...• Миналата година значително се увеличи числото на моторизираните 

пътници към границата и обратно, което повлия да се увеличат нару
шенията в транспорта.

Всяка криза, па и нашата по
ражда повече нелепи явления, 
всред които и нарушенията на ус
тановените законни норми. До 
известна степен това потвър
ждава и увеличаващото се число 
искове за наказване, които полу
чават съдиите за нарушения.
През миналата година общин
ският съдия за нарушения в 
Босилеград на пример е получил 
1530 заявления. В сравнение с по
миналата година той е имал 500 
дела повече, което показва 
значителното увеличение на 
нарушенията в общината.

Поради различни нарушения 
този съдия е глобил 17 правни ли-

Наблюдавано от днешен 
аспект глобите, които е налагал 
съдията не са големи. Това е глав
но резултат на голямата мина
логодишна инфлация. Имайки 
обаче предвид числото на мина
логодишните нарушения в обла
стта на движението, както и неот
давна приетите законопре- 
дписания за глобите в тази 
област, които драстично са 
увеличени, общинският съдия за 
нарушения в Босилеград Гоше 
Митов казва, че всички 
участници в движението трябва 
да повишат отговорността си. В 
обратен случай ще почувствуват 
значително увеличените глоби и 
наказания.

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ 
- ПРАЗНИКА НА ТРУДА

ца, 84 души на отговорни посто
ве, 1139 пълнолетни и 20 малолет
ни лица, едно лице е наказано зат
вор от 15 дни, на 4 души е отвзето 
незаконно придобито богатство, 
на 8 души е забранено да карат 
моторни возила в срок от по три 
месеца... От значение е да се под
чертае, че най-много нарушения 
има в областта на движението. 
Съдията е получил 1194 искове за 
наказване поради такива нару
шения. Следват нарушенията из 
областта на стопанството - 177 
искове, из областта на обще
ствения ред и спокойствие - 95, 
здравната и социална защита и

• „ПЕКАРА” снабдява населението с хляб и 
хлебни изделия. В магазините на „ПЕКАРА” винаги по най- 
ниски и достъпни всекиму цени ще намерите стоки широко 
потребление. Качеството на стоките и услугите са на наи-високо 
равнище _____________

всички видове

ШЙ9ЯМШ1
наесички свои гости и клиенти, 

на гражданите от Димитровград
в. а

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА

• ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И МИР В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗ МАСОВИ НАРУШЕНИЯ
обществения мир и спокойствие 
на гражданите, но и в другите 
области.

Онова, което отделно охра- 
брява и трябва да се подчертае е и 
това, че за разлика от предиш ните 
години, през изтеклата година не 
е имало нарушения от страна на 
малолетни лица, както и 
нарушения на междунационални 
основи.

шенията с 40, а нарушителите с29 
души. Или през изтеклата година 
в Босилеградска община за нару
шения в областта на обществения 
ред и мир са заведени 78 заявле
ния срещу 129 души. Онова, което 
охрабрява е, че повечето от нару
шенията са индивидуални, или с 
други думи казано в нарушенията 
са участвували по едно или две 
лица, само в два случая и това 
един в село Груинци и един в Рай- 
чиловци. В 49 нарушения са 
участвували по едно лице, в 19 по 
двама, а в 8 по 3-ма. Характерно е 
да се подчертае, че в 13 случаи 
нарушения са направени от лица 
в пияно състояние, а 53 души са 
правили такива нарушения и 
преди. Безспорно това е още едно 
потвърждение, че и в тази област 
глобите не са съответни и не 
дават очакваните резултати, а 
кафенетата преди всичко неспаз
ването на работното време са 
един от източниците на отделни 
нарушения не само в областта на

Въпреки тежката иконо
мическа обстановка и острите 
санкции, общественият ред и мир 
в Босилеградска община е на то
лерантно равнище. Дори се забе
лязва и тенденция на подо
бряване.

Това между другото потвър
ждава и информацията на Отде
лението на вътрешните работи в 
Босилеград за състоянието на об
ществения ред и мир в Босиле
градска община през изтеклата 
1993 година. Именно в информа
цията се подчертава, че през 1991 
година за различни нарушения в 
областта на обществения ред и 
мир са заведени 207 заявления 
срещу 298 души. През 1992 
година числото на нарушенията е 
намалено с 89 заявления, а чис
лото на нарушителите със 140 ду
ши. Докато през изтеклата 1993 
година и числото на наруше
нията и на нарушителите отчитат 
значително намаление - нару-

с пожелания за още по-добри резултати и лично щастие

„БАЛКАН-” в своите заведения на гранично-пропу- 
еквате.шия пункт, в хотел „Балкан", ресторант „Гацино" 
и в останалите свои заведения предлага богат избор алко
холни и безалкохолни напитки, ястия на домашната 
кухня и ириятяи часове на отдих в увеселения

В Отделението на вътрешни
те работи подчертават, че въпре
ки тенденцията на намаление на 
нарушенията в областта на обще
ствения ред и мир, и занапред 
своята активност покрай другото 
ще насочват към превантивното 
действуване сред населението, а 
отделно сред младите поколения. 
В това отношение помощ очакват 
и от другите общински органи и 
ведомства.

»*$и тт-СИе«ое |<
<*■е^/тя0А

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, И ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ 
- ПРАЗНИКА НА ТРУДА

м. я.

КОЙ ПРОТИВ КОГО Е? || Мебелна фабрика „Васил Иванов - Циле” прозвежда секции,
Ш кухни и други мебели с високо качество и по твърде достъпни 
м* цени.• РИТОРИЧЕН ВЪПРОС, КОЙТО СИ ЗАДАВАМ, ПРОЧИТАЙКИ В. „БРАТСТВО” ОТ 1 АПРИЛ Т. Г.

Там, в своето писмо до редакцията, небе
зизвестният наш съгражданин Николай Стефанов - 
Колчо, наистина работил в Германия, а сега включен 
в кръвообращанието на група властвуващи хора, ко
ито трупат пари по известни на цялата наша 
общественост начини, ми изнася лекция по про
фесионален и политически морал. Срам и позор!

Този типичен представител на главо- 
ломнозабогатяващите парвенюта, под закрилата на 
местните власти, ме обвинява, че създавам вражда 
между българския и сръбския народ. А доказа
телства - никакви. Нарича ме враг на българското 
малцинство. Дали затова, че се боря за отстояване 
правата му на обучение и вероизповедание на май
чин език, 
цията му?

- В изблик на безсилна ярост и злоба той ме засип
ва с куп неосноватлени обвинения, всичко това си 
позволява може би под покровителството на някои 
политически кръгове в Цариброд.

Под достойнство ми е да изтъквам и доказвам 
своите морални и професионални качества пред лич
ности като Колчо. Нито пък желая да коментирам 
неговия професионализъм и честност. Те са извест
ни на всички наши съграждани. В тях са се убедили 
и многото турци, минаващи преди години през града 
ни, а също и германците, там където е работил.

На цялата ни общественост е известен този „ше
риф”, благодарение на белезниците и пистолета, да
дени му по всяка вероятност от полицията.

За неговата дълбока хуманност красноречиво го
ворят и заканите за ликвидация, които е отправял 
пред свидетели, към някои членове на ДСБЮ, сред 
които е и моята скромна особа.

Уважаеми г-н Колчо, „хуманните” цели, които си 
поставяте с откриването на мината, са мотивирани 
изключително от стремеж за лесна печалба и то не 
само на Вас, а сигурно и на покровителствуващите

За качеството на въглищата достатъчно говорят 
купищата неизползуван черен прах. И аз се опарих с 
тези въглища, но не се огрях.

Що се отнася до „лесното” построяване на моята 
къща, както твърди горепосоченият, по този въпрос 
не желая въобще да дискутирам. Разбира се, „на 
чужд гръб и сто тояги са малко”, но припомням на 
уважаемия господин, че аз съм може би единс
твеният лекар в Цариброд
начин и не купил почти на безценица, държавен апа
ртамент. Това ме е принудило да превивам гръб и 
„лесно” да строя жилище за своето семейство. Дали 
пък и в тези мои действия намирате нещо вражеско, 
за да се харесате на някого, уважаеми господине?

Накрая желая да изкажа дълбока благодарност 
от името на своята съпруга, която като стоматолог 
много бързо „изкара” пенсия в Здравния дом - точно 
за две години и половина. Тоест, много бързо я напъ- 
диха оттам, защото, разбира се, на преден план изля
зоха по-подходящи личности, които трябваше да 
заемат нейното място. Гражданството знае кои са те 
и защо са „по-достойни” от нея. А по-конкретно - 
техният произход е по-висша категория, а тя е само 
„една българка”.

В заключение искам да запитам многоуважаемия 
г-н Колчо, чии препоръки пренася той чрез в. „Брат
ство” и кой го е упълномощил да раздава безогледни 
преценки дали някой /а този някой, според него съм 
аз/ трябва да бъде „сменен от работа и на негово 
място да дойде друг лекар...”

Лов на вещици ли започва в Цариброд? Изгле
жда, че е така.

С уважение: д-р Марко Шукарев
6 април 1994 г.

{1стятщ
не получил, а по този от Димитровград а

на своите заети, гражданите на общината “ 
и своите клиенти честити

I
I I
I Кпротив денационализацията и сърбиза-

Първи майI ||

1Г1РАХЖНЬА\
ВЧР/АЛ.1Н1Я1 СТРОИТЕЛНО

ПРЕДПРИЯТИЕ
ДИМИТРОВГРАД

най-сръдечно
ЧЕСТИТИ

На своите работници, трудещите се и 
приятели

Цариброд ПРАЗНИКА НА ТРУДА
Послепис: При цялото ми уважение към горе

споменатия господин, държа да му напомня, че към 
мен той може да се обръща само с титлата, която 
заслужено и с достойнство нося. За него аз съм само 
„д-р Шукарев”, защото той все още не може да ми 
бъде равен в нито едно отношение.

• „ГРАДНЯ” строи по достъпни цени всички видове 
обществени обекти и частни къщи. „ГРАДНЯ” с успех се наложи 
в комуналнобитовото строителство - построяване на пътища, 
мостове и пр.____________ _________

аз
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ОТБОР ПО
18320 ШтИгоувгвх! 
ЕОуапЗа КагйеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1еГах: 01063412Кръводарителите с

редица бенефиции при
здравеопазването

на всички свои работници и 
делови партньори както и на 

гражданите от общината с най- 
добри пожелания честити

Международния празник 
на труда

- Първи май.

И досега кръводарителите 
имаха, а от сега нататък ще пол
зват по-големи бенефиции в здра
вната защита. Занапред това пра
во ще ползват и членовете на тех
ните семейства. Това

видове рентгенолошки прегледи
и снимки, при лекуване на уста и ,
зъби, болнишко лекуване и реа- Ш
билитация до 30 дена. Имат право I ДЖ1#
на безплатно превозване с коли на 1 ПС1/11 |п Лпг 
здравния дом, от дома до съот- I 0.0..между дру-

ветните здравни ведомства, както 
и на безплатни ортопедски пома
гала, чуйни апарати и очила.

Покрай това, за няколкокра
тни кръводарители Организция- 
та на Червения кръст присъжда и 
съответни признания и награди. 
А такива в Босилеградска община 
има.

• Според евндешшята на Об
щинската организация на Чер-
веща кръст *Бо«меп.ад, Ла
зар Илик от село Извор досега 
е дал над 50 пъти кръв, аВннко 
Богсаово*, Саша Константи- 
нов от Босилеград и Борис 
Лазаре, от Райчилоаци над 30
^ '

_____________

ГЛАВЕН ФИЛИАЛ ВРАНЯ 
ЧЕСТИТИ

ПЪРВОМАЙСКИТЕ 
И ВЕЛИКДЕНСКИ 

ПРАЗНИЦИ
«А УВАЖАЕМИТЕ СИ КЛИЕ
НТИ, РАБОТНИЦИ И ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ В ПЧИНСКИ 
ОКРЪГ И ЦЯЛАТА СТРАНА

,ДУНАВ" е най-сигур
ната югославска 
за захтраховка на лица и 
имущества. Доверието 
печели и ло-теърждава и 
с постоянно увелича
ващото се число клиенти.

®0
Ново е н това, че ако в едно

предприятие 10 на сто от общия 
брой заети се отзоват в акцията в 
течение на годината, доколкото 
се окаже нужда, Заводът за транс- 
фузия на кръв от своите резерви е 
дължен да обезпечи кръв не само 
за кръводарителите но и за вси
чки заети в това предприятие, как
то и за членовете на техните сме- 
йства. Безспорно и това е нов сти-

ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИфирмагото подчерта начлникът на Ка

бинета за събиране на кръв в Сур- 
дулица д-р МиомираРадовановнч 
на заседание на Координаци
онния отбор по кръводаряване.

Кръводарителите ще 
право на безплатни лекарства, ко
ито се дават въз основа на рецеп
та, безплатни лабораторийни 
прегледи и анализи, всички

ПЪРВИ МАЙ,
ВЕЛИКДЕН И ГЕРГЬОВДЕН

На всички граждани и трудещи, 
като им пожелава още по-добри резултати в бъдещеимат

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УСЛУГА”мул в акцията.
м. я. вБосилеград 

ЧЕСТИТИ 
ПЪРВИ МАЙ

на работниците и всички 
трудови хора в Босилегра
дска община.

• „УСЛУГА” се старае за 
редовно водоснабдяване на 

| босилеградчани а Босиле
град да стане възможно 
почист и привлекателен град.

Сшпар 4• ПОЖАРНИКАРИТЕ И ЛЕСНИЧЕИТЕ В БОСИЛЕГРАД 
ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ
ПОЖАРИ!

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ, ДИМИТРОВГРАД 
На всички селскостопански производители трудещи се и 

граждани 
ЧЕСТИТИ

най-сърдечно
ПЪРВОМАЙСКИЯ ПРАЗНИК
„СТОЧАР” изкупува всички видове селкостопанска

семена ипродукция, снабдява населението с минерални торове, 
други въз производствен и селскостопански материалиЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

КОМУНАЛАЦ

ДИМИТРОВГРАД 
НА ВСИЧКИ СВОИ 

РАБОТНИЦИ, на трудещите 
се и гражданите от 

общината 
ЧЕСТИТИ

Празника на труда
като им пожелава лично 

щастие и успехи в живота

штшШШшЩШШШШШй

ТЪРГОКООГГ
от Димитровград

На всички свои потребители, делови партньори, 
трудещите се и гражданите 

ЧЕСТИТИПожари )с за миг унищожават дългогодишния 
труд на залеси*елите

Први майЛюбата, но за щастие без не
големи ма тер пални щс ти.

Инспекцията за горско дело и 
Горска та секция п Босилстрад по
лагат усилия ситуацията да се 
контролира В тоаа отношение в 
рамките на Горската секция са 
формирани противопожарни 
единици, а максимално е подго- 
топена и противопожарната 
слу жба в състава па милицията в 
Босиястрал Без оглед обаче, че 
пожарникарите се готвят за 
борба срещу евентуални пожари, 
те подчертават, че е необходимо 
да се действува превантивно. То
ва щс рече, че всеки трябва серио
зно да си размисли дали и как щс 
запали боклук, дали и къде ще 
хвърли позагасената цигара, 
дали щс остави да гори опия в 
ливадата, градината...

Изпълнителният отбор на 
Общинската склупщина в Боси
леград неотдавна призва компе
тентните субекти в общината да 
увеличат отговорността си в осу
етяването и потушаването на еве
нтуални пожари. КогатоИОнрис 
това решение имаше предвид 
поне две пеша: пролетта е време 
когато се почистват площи и па
лят отпадъци и боклук, както и 
миналогодишните тежки после
дици от пожари. Миналата годи
на например на територията па 
тази община избухнаха 17 ножа
ри, които опустошиха гори па 
над 200 ха, главно иглолистни. 
Пай-големи щети от пожар има
ше с. Груинци, което остана поч
ти без половината от съществу
ващите борови гори Пожарите 
не престанаха и през тази година: 
досега избухнаха два пожара в Г.

като им предлага широк избор на стоки по достъпни цени.

МЕ§0\ЛТ0 РКЕ0112ЕСЕ
-А8КО" й. О. О. 2А ЗР01.УИ11
1ипи1гаХпуи ггдоуши
1иа1иде
ВОЗИЕСИАО
М1.А005Т ВВ
Тв1;Дах: 017-77-766

„А В Т О Т Р А - 
I I СПОР Т”

>
Босилеград

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ
па работниците п Босилс- 

градска община и страната и на 
уиажасмитс си пътници

ПРЕДЛАГА
на едро и дребно хранително-вкусови стоки, всички видо
ве текстил, строително желязо, изкуст вен тор... 
Уважаеми делови приятели и потребители, стоките мо
жете да превземете лично или да Ни пи доставя „АСКО”. 
Услугите са бързи и точни, а стоките по благоприятни 
цени.

ГГЬТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С 
НАШИТЕ РЕЙСОВЕ1
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Човекът и 

учителят Анани Христов
1I НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРДДСКАТА^ИМНАЗИЯ^^ { Н А Ш Е Н Ц И

САЛОН ЗА УПРАЖНЕНИЕ
В общите усилия и наслоявания да се създадат оптимални условия за 

пълноценно провеждане на обучението по всичк"" 1̂""’ 
тровградската гимназия е подета инициативата доскоро111|а1ама.пинн 
работилница да се приспособи за салон за физически упражспия, който 
сез нс/в по-благоприятни икономически дни/ ще се свърже с физкултурн 
зала. За адаптацията на маишинната работилница са необходими около 
200 хиляди динара, иск за което е отправен до Министерството па прос
ветата на Република Сърбия. Построяването на този обект в димигров- 
градската гимназия ще се ползва с предимство.

Ключ. Но, когато власта е сме
нена, той се завръща в Липолист, 

на бившия министър Янкович е 
написал писмо, в което му казва, 
че министърът не е вече мини
стър, а само депутат, а той пак е 
учител в Липолист. Янкович е 
занесъл писмото на Анани в Мин
истерството на просветата, и той 
пак получил преместване в Бръч- 
ко. Тогава в неговата отбрана при
стъпили селяните, които не поз
волили техният Уча пак да ги 
напусне, даже решили 
да му дават заплата, а д-р Младжа 
Милошевич е напидал писмо до 
Министерството, че той е болен и 

може да се преселва. Така 
той останал в Липолист до сле
дващата година когато е бил пре
местен във Вишеград. Там учите- 
лствувал една година, а следва
щите две грдини е учил Висша 
педагогическа школа в Белград. 
По-късно работил осем години 
като
ник, където неговото име е запи
сано в аналите на града като зас
лужен гражданин за изгражда
нето на новата училищна сграда

През време на Народноосво- 
бодитебната борба е бил разпит
ван, арестуван, затова защото е 
помагал на селяните. Въпреки 
всичко, той е бил и останал човек 
и учител в истинския смисъл на 
думата И днес, макар че вече е в 
напреднала възраст, той живее с 
книгата, чете и е запазил много 
писма, преписки, бележки. Между 
тях са четири писма от ДеснкаМа
ксим ович, едно от Бранислав Ну- 
шич както и много писма от него
вите ученици, които живеят 
навсякъде в страната и в чужбина. 
Ежедневно той получава в. „По
литика”, както и „ГласПодриня”, 
също в. „Братство” исп. „Мост” от 
Ниш, „Заедница” от Сараево, „Ра- 
сковник” от Белград и др.

Анани Христов е голям люби
тел на народното творчество. 
Още като ученик е записвал наро
дни песни, приказки и легенди от 
Босилградско, които е публи
кувал в „Мост”, „Братство” и „Рас- 
ковник”. Сътрудничил е в Сбор
ника на народни песни от Боси- 
леградско „Девойче бело дърве
но”, който подготви авторът на 
статията.

Анани Христов се оженил 
втората година след като се наста
нил да живее в Липолист. С жена 
си Ивана Ковачевич е изродил 
осем деца. Със своята малка учи
телска заплата е успял да ги 
школува и да им внуши любов към 
книгата, така че много от тях са 
станали лекари, инжинери и пр. 
Те живеят навсякъде в Сърбия: Бе
лград, Пожаревац, Сталач. От тях 
има единадесет внучета, които 
вече са възрастни хора, двама са 
лекари.

• КНИГАТА Е НЕГОВИЯТ СВЯТ.
а

теката, основана през 1920 г., чита
лището, самодейния театър, ос
нован 1922 г. и т. н. Благодарение 
на него и неговия ученик Божко 
Маринкович, културният живот в 
Липолист преди войната е бил на 
високо културно равнище. Като 
библиотекар, Анани Христов е из- 

но и самият той с

Още преди много години, па и 
днес, много хоро от Босилегра- 
дско, с цел да оформят образова
нието си, или пък да заработят за 
основните потреби на живота, са 
пръснати навсякъде в страната, 
дори и в чужбина. Някои от тях 
изчезват без следа, докато други 
със своя богат жизнен полет, оста
вят незаборавими следи след себе 

Един от тези деятели е и Анани 
Христов, дългогодишен учител 
от село Липолист /Шабачко/.

Анани Христов е роден през 
1903 г. в с. Църнощица в земеде
лско семейство. Основно учили
ще е учил в Босилеград. След това 
се намерил на кръстопът: къде се
га? Понеже не е бил материално 
обезпечен, би трябвало да се шко
лува от държавни разноски. Но, 
какво, къде? Да отиде в богосло
вия, не му харесвало. Да бъде мор
як, баща му не позволил, понеже 
умрелите моряци ги хвърляли в 
морето. Най-после решил да оти
де в Учителска школа във Вършац. 
След като завършил Учителска 
школа Д927/, бил назначен като 
учител в Липолист. Там с голяма 
любов работил за възпитанието и 
образованието на младите поко
ления.

УРЕЖДАНЕ НА ВЪНШНИЯ...
Въпреки че прекрасното здание на димитровградската гимназия е

^^^е'\т^,в^трс1Ш|,аау^дба^ри0ги^нмияЯима3още>>шогоСра1(к)та!,П1рсди

всичко предстои да се уреди двора на гимназията: след осветляването му 
и асфалтиране на достъпа, необходимо е озеленяването му, поставяне на 
ограда, външно осветление.

Въпроса за двора и оградата могат да се разрешат, но предварително 
трябва да се уредят имуществено-правовите отношения със съседите - 
собственици на частни къщи и дворни места и построените в тях сто- 

обекти. Тази задача е вменена в дълг на Общинската скупщина.

давал книги, 
голямо удоволстви ги чел, дори 
не е съществувала нито една кни
га която той не е прочел. Поняко- 

се състезавали кой по-бързо 
ще прочете книгата и ще я върне, 
а той като библиотекар е трябва-

самите те

си.
га салански че не

...И ВЪТРЕШНИЯ АМБИЕНТ
Доколкото се осъществи идеята димитровградските художници да 

се откликнат на поканата да дойдат в гимназията и самите предложат 
как
шното пространство да станс
облагородяване на учебната среда безспорно ще допринесе 
на естетическия вкус при учениците, както и за развитие на чувството за 
красиво у тях.

най-добре ще се уреди вътрешния амбиент, може да се очаква вътре- 
сдин вид „малка галерия”. Такова 

за извисяване
учител и управител в Звор- .

ЦЕНЕН ПОДАРЪК
Съпружеската двойка - художникът и карикатурист Методи Петров 

и театралната актриса Венета Петрова подариха на димитровградската 
гимназия събраните съчинения на Иван Вазов в 26 тома. Този ценен 
подарък е само още една проява на Методи Петров в инак дългогодиш
ното му плодотворно сътрудничество с димитровградската гимназия.

КОЛЕКТИВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА 
„БОРЯНА”

На 15 април т. г. учениците на гимназията колективно посетиха 
изпълнението на драмата „Боряна” от димитровградския самодеен 
тър „Христо Ботев”. Това посещение е част от извънучебната програма на 
училището, с която се предвиждат колктивни посещения на театрални, 
музикални и други изпълнения.

Анани Христов не само, че 
обичал учителската професия, но 
дал всичко от себе си и с голямо 
усърдие работил във всяка друга 
културна дейност в селото: в за- 
меделската кооперация, библио-

теа-

Анани Христов
ло да провери дали книгата наис
тина е прочетена.

По-късно Анани Христов с го
лямо усърдие в своята квартира, в 
училището където живял, осно
вал самодеен театър. Артистите, 
за да дойдат на репетиция, поня
кога, са пътували пеша до селото, 
по дъжд и сняг, по-няколко кило
метра, а представленията са били 
организирани в селската механа. 
Механджията е позволявал без
платна зала, считайки че хората, 
докато гледат представлението, 
ще изпият нещо, а Анани, след 
свършване на програмата, с 
парите събрани от билетите, вед
нага бягал в къщи. От тези пари, 
както и от парите от читалището 
и земеделската кооперация, по- 
късно, е построен /1934г./ Наро
ден кооперативно-просветен дом.

И не само това. Името на Ана
ни Христов е свързано и с изучава
нето на световния език есперанто, 
понеже той е приемал три списа
ния на този език. А когато селото 
е купило пръв радиоапарат, за не
го е пак бил задължен А. Христов. 
Така неусетно учителят и селото 
са свързали своята съдба и в 
доброто, и в лошото.

Животът на Анани Христов е 
бил тежък, интересен и необи
кновен, изпълнен с много неприя
тности
Той, както и известният сръбски 
поет Джура Якшич, е бил бунто
вен, не е свивал гръб пред своите 
началници. За това, по наказание, 
през 1935 г. е бил преместен в

Ст. Н.

• В ДЕТСКАТА ГРАДИНКА В БОСИЛЕГРАД ВСЕКИДЕНВНО СЕ ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА ЗА РАЗ
ВИТИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА НАЙ-МАЛКИТЕ

РАЗШИРЯВА РАБОТАТА СИ ИВ 

РАЙЧИЛОВЦИ
Засега няма проблеми, казва 

директорът на градинката. Сро
дителите установихме хубаво 
сътрудничество и когато се касае 
за заплащането за прехраната на 
деца/га от целодневния престой 
/останалите деца не получават 
храна/. От икономическата цена, 
която сега възлиза 58 динара ме
сечно те заплащат по 10 динара. 
Останалите средства обезпечава 
Общинската скупщина в Боси
леград, а една част от тях са от 
републикански изотчници 

Тази детска градинка не само, 
че води сметка условията да сана 
високо равнище, но разширява и 
дейността си. Именно, преди из
вестно време в с Райчиловци за
почна да работи една възпитате
лна група с 20 деца на предучи
лищна възраст. Работата е орга
низирана в сграда та на основно
то училище и се чувствува липса 
на помещения Затова тук се ра
боти по съкратена програма - ап- 
рид май и юни т. е по програма 
от 240 часа. Когато се касае за то
ва село трябвада се подчертае, че 
детската градинка още преди ня
колко години бе запланувала да 
строи обект за свои цели и потре
би. Преди три години тя купи 
1500мг площ но с оглед на тежки
те времена и безпаричието изгра
ждането на обекта временно е 
отложено.

• В началото на април в с. Райчиловци започна да работи възпитателна 
група на деца от прдучилищна възраст.
• Засега работата е организирана в основното училище и понеже се 
чувствува липса на помещения тук се работи по съкратена програма.
• В Босилеград съществуват всички условия за развитие и възпитание 
на най-малките

Детската градинка „Детска 
радост" в Босилеград постоянно 
подобрява условията за престой, 
развитие и възпитание на най- 
малките в града. В хубаво обзаве
дените помещения сега пребива
ват около 80 деца, разпределни в 
три групи. В две групи са около 
50 деца от предучилищна въз
раст, които тукашните възпита- 
телки готвят в началото на сеп
тември да тръгнат в първи клас.
В една пък смесена група са 30 
деца от три до пет години, които

всъщност тук са на целодневен 
престой

Възпитателките Боянка Йор
данова, Славка Стоянчова, Лати
нка Арсова и директорът на гра
динката Владимир Стоичков по
лагат особени усилия да се 
създават всестранни условия за 
живот и работа в градинката 
Родителите, които преди всичко 
са в трудово отношение, са дово
лни от хората, които работят в 
градинката.

Какво друго да кажа за човека 
и учителя Анани Христов, чийто 
живот е изпълнен с работа и жиз
нена радост, освен да повторя 
думите на именития сръбски поет 
Петар Петрович Негош - „Имао се 
рашта и родити”.

Вукйца И. Стоименова

обществения живот.

ршшшш ш
ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
„Детска радост” ж

1

УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ
Международния ден на труда

в Босилеград

ЧЕСТИТИ

Първи май
//у

н« учениците си и техните родители и иа всички работници * 
Ьосилегрвдск* община, страната и света

БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ последавжтяено тачи 
старата китавсиа мъдрост „Ако мислиш за една година занапред | 
сей жито, ако мислиш з» десет години занапред засаждам дърво,

: ако мислиш сто годили занапред, школувай народа'-

» :§У Ш;

на родителите, на децата в градинката и на 
всички трудови хора в общината и страната 
като им пожелава лични успехи и щастие и 

колективни завоевания в издигането на 
бъдещето ни - на подрастващите поколения.

В. Б. ш
о ЬРЯТСТЕО * 1 МАЙ 1994 Г.



Литературна вечер на българи
от Югославия в Кюстендил

• В ДИМИТРОВГРАД ОТ 19 АПРИЛж.1 V РстКвИ,шГТгУЛТУР"0Т0 сътРУД>'ичсство ме-

ратурпо творчество.
В г°Умата" хУ6авя мля на Килийното учи

лище прел любители на поезията, литературни 
творци и хора па изкуството с поезията си се 
представиха: Здснка Тодорова- Свиленкова, Ву 
кица Иванова - Стоименова, Арсо Тодорав Радко 
Сояпчов и Иван Николов. Говориха за своето 
литературно творчество и четоха свои стихотвI

рчество оГГсздГга''И'М/,ад,,ОГО га°-

1^сзията пи литсра турчите творци отбългар- 
ското малцинство в Югославия бс сърдечно при- 
стас големи ръкопляскания Похвални думи иро- 
Иу3ЛеСп известниат български пост Матсй Шоп-
п1а,ш°еТесат11 ш 1,авлова и други културни леи ци.

Тази литературна вечер премина в сърдечна и 
приятелска атмосфера и с желание да се укрепят и 
занапред културните връзки и съ трудничсството 
между двете страни.

Работнически 

спортни игрисъс своето литс-

В организация па Общинския синдикален съвет, а но иск на син
дикалните организации в предприятията, от 19 април в Димитровград 
започват работнически спортни игри, в които ще вземат участие 12 
предприятия. Само за футбол са нриявени 16 скици, най-много от ГИД. 
Игрите ще се провеждат в следните дисциплини: футбол на малка 
врата, хандбал, тенис на маса, стрелба с въздушна пушка, шах и 
риболов за мъжете и стрелба и пикало за жените. Очаква се в игрите да 
вземат участие около триста заети в димитровградските предприятия. 
За най-добрите са предвидени скромни награди.

Да напомним, че миналата година работническите спортни игри 
са организирани.

Вукица Иванова - Стоименова

• ЗАБРАВЕНИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ: 
БУБАРСТВОТО

XX век ни разказаха някогашните майсторки на този 
..занаят" Стойна Димова, родена 1910 година и Боси- 
ДС1 рад. Анка Накова и Атина/Ти.мка/ Димова. родени 
в 1’аПчидонии. а ом I.жени в Босилеград.

- Кога го бяхме момичета бубарс твото беше мно
го развито. Малко бяха семействата, които

ис..

В Босилеградско 

е произвеждана
коприна

.. .

А. Т.

през про
летните дми не се занимаваха е тази работа - казват • ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

1 е

„Балкански” първи, 

„Партизан” бяга от 

опашката...

Рто как е отглеждана копринената буба. И нача
лото на пролетта едно помещение п къщите се очи
ства и приспособява за хранене на бубите. И помеще
нието се внасят дървени маси или одри. на които се 
слагат чисти чаршафи или вестници. Ако семето на 
бубите не е „стасало", жени и девойки го завикат в 
кърпи и го носят под мишките си, та по-бързо да се 
„изпилят" гъсениците. След това на масите и одрите 
се слага бубиното семе и черничева шума. За кратко 
време от яйцата се развиват гъсеници, които веднага 
започват да сс хранят е черничевите листа. За 
няколко седмици гъсениците нарастват и започват да 
се завиват н пашкули и с пиш неподвижни и твърди. 
Тогава се отделя ! по 30 - 40 чифта /женски те са нре- 
ссдлесги и но тона се различават о! мъжкизе/за семе. 
0| тях се развикат пеперуди, мъжките оплождана! 
женските и умират, а женските спасят яйца. дребни I 
кат маково семе.

• Днес никой не проучва спарите стопански отрас
ли и занаяти, които в недалечното минало ашззжирали 
значително число деца. жени и мъже от нашите краи
ща. Гака тези отрасли и занаяти изчезват под прах та 
на забравата, макар че никога са имали важна роля в 
общите усилия на нашенци да увеличат семейните се 
доходи. Клин от шх е бубарството и иашкулоироиз- 
водството - 
водство па коприна.

11рез турското робство българките от Босилсгра- 
дско нямали копринено облекло. Обаче след освобо
ждението от османлиите в нашите краища започнал 
период на общ стопански подем, в рамките на който 
се развило и бубарството. 11о-инипмативните наше
нци снаб;1явали хората е черничеви филанки и в по- 
низките босилеградски села. особено в Босилеград и 
Райчиловии. започнало интензивно засаждане на че
рници по дворове, край пътища и на други места 
Така била създадена фуражната база за копринената 
буба. По-отракани девойки и невести отивали в разни 
места ла видят как се хранят бубите, в какви поме
щения се оп леждаг. как се точи коприна и ;ш доне
сат бубино семе/яйпа/. По.к*мт.г на б>барстовот за
почнал след 1910 голина, ко! а т бил построен пътят 
Босилеград - Рибарпи - Кюстендил, край който били 
насадени много черни пи.

За тайните, значението и успехите на бубарсто- 
вото в 1>осилс*гралски край през първата половина па

В Окръжна футболна дивизии „Пирот” вече са одиграпи шест кръга 
/ог общо 13/. „Балкански” и „Партизан” добре започнаха на старта. 
„Балкански” води на т абелакат а с 4 точки пред „Единен во" от Пиро т и 
има изгледи догодина отново да се състезава с по-висш ранг.

„Партизан” от Жслюша добре започна и също има реални изгледи 
да поправи своето положение на табелката и да остане в този ранг и 
нрез следващия сезон.

Радва факта, че и двата от бора играят добре и от мач на мач 
все повече посетители. Във втората часг па първенството сс очаква да 
продължат с добри игри п резултат и, като осъществят запланирани те 
задачи. Стане ли така „Балкански” би могъл да сс състезава в Нишка 
зона, а „Партизан” /тъй кат о беше закъса.!/ - да остане в Пирот ска 
футболна дивизия. Делят първо и второ място, а до края има да сс 
о пи рае още един кръг. Засега е известно, че и двата отбора 
)час гвуват в разиграването, което ще стане нрез май.

отглеждане на копринена буба и произ-

Точеиегоиа коприна е най-важната рабо та. Наш- ) 
кулите сс слагат въп нрелеп. сетне сс пипат с метла и ! 
от тях се изтегля копринен конен. Ог начина на т оче- * 
пето зависи дебелината на конеца. Накрая конри- ! 
мекият конен сс мота ма кртютачета.

Производството на коприна е дало възможност 
на много домакини в Босилеградско да п.чат специ
ални платове за копринени саи. платна, чаршафи. I 
ска юнски кърпи и дарове и да плетат копринени | 
пъпки, дантелени чаршафи и ир.

Днес обаче бубарството е изчезнал отрасъл, а 
изчезнаха и черниците, въпреки че това са много по
лезни дървета нс само за бубарството, по и за дт.рво- 
делисто. Черничевите плодове са вкусни за ядене и 
от тях може да сс вари ракия.

имаг

ще

Д. Сгакроп

АТЛЕТИКА

ДЕЯНОВА И ЕЛЕНКОВА В 
СОФИЯ

Стоян КН Г11М011

• ПО ПОВОД СМЪРТТА НА ПОЕТА ИЛИЯ МИЛАНОВ
Двете най-успешни състезателки па атлстичсския клуб ..Желез

ничар" от Димитров!рая - Душица Деянова и Даниела 1иснкова с 
тренъора си Александър Марков заминаха за София в Република 
България. Там щс нматлсстдисвна подптовка прел настоящата сезон

Д. с.
Живот, пронизан 

с незаличими дела
• Илия Миланов от с. Гоинло.1, край Димитров!рад с,шнствсиии| 
„селски” иоет-паивист на винарското малцинство в Югославия, след 
лин о и тежко боледуване почина на П1естдссе11 о,пипна иьзраст-

Неумолимата смърт го завари 
т. г. на всекидневна 

МК а, но време, кога- 
то най-много твори, вдъхновява
йки се от пределите селски, пла
нински... Публикувайки 
чигелна стихосбирка 
всекидневния живот, спомням си. 
ра.шаше се като дете. А как и да ие 
се радва, когато още от ранно дп с- 
тво твори стихове. Те изпълват 
пелия му живот, на т ях от дава себе 
си изцяло. За съжаление останаха 
още няколко непубликувани 
ръкописа. И тогава, когато уста
нови контакт с издатели и когато 
рап опорите биха приключили, а 
паричните средства почт и обезпе
чени за печатане, ненадейната 
смърт осуети всичко.

Обичаи и популярен сред вси
чки съселяни. Лича, как то гальо
вно го викаха, обичаше своето се
ло. града, пелия родей кра 
чаше майка си, река Нишава,
Голямо и Малко „Кале”, „Шоп- 
ка”, „Умерина”, „Торище'1, Старо 
село... За всичко и ши многобройни 
интересни стихове. На все пак с 

миа носталгии възпя майка 
нирайки се на тях у читатели

ШАХМАТЕН ТУРНИР 
„ЦАРИБРОД 94”

застава дъх, капват сълзи и невол
но потъва в света на мечтите, 

!миш.1ииайки <ашо този човек 
у<а за майка си. 
засегнато здра*

II Димитровград тези дни сс одигра шахматен турнир „Цариброд 
94” с участието па 14 шахматисти. Турнирът сс игра в „Гационото“ - 
едно от нвй-носстснитс заведения на „Балкан”. Па първо място сс 
класира Петър 1'игов с 6 точки, следван от Сашко Митов с 5,5, Планина 
Стоннович 4,5, Слободии Миленов с 4 и т. и. Най-добрите получиха п 
скромни подаръци.

Шахматният турнир, който организира ШК „Цариброд" под- 
номгнаха като спонсори и „ГИД”, „Свобода" и „Балкан".

ма 4 февруари 
утринна ра*х< I|»а)

толкоз много сгря,
Неговото и беIтова 
вс. още повече се влоши, когато нс 
така отдавна починала майна му.

С една дума. Лича м 
ще и твори за всички об 
слоеве, но най-верен остава на себе 
си. Твърде често ми е донасял току 

написани стихове. Ис съм

иж.но-
от

счтас, ни
шестени

ръководите.! на ганцоним състав и 
драматичнот о дружество н селото. 
Със споите ансамбли спечели 
първите места на общински 
състезания, извън нея, на дори в 
чужбина. С тих спечелва много 
признания, благо;|арение на своята 
сериозност, самодиснинл и на и 
ензусиазъм. За това допринасят и 
текстовете му, написани с голммо 
вдъхновение и искреност.

С чувство на признателност и 
с трогателни слова с. Гоиндол сс 
прости от свои пост, който 
приживе остави незаличима следа 
с творческите си дела. Поклон 
пред паметта му.

- шо
поет, но винаги ме е удиви-вала 

ори гост и издр* 
ки негов стих е под-

неговата VII 
ъжливост. Все Д. С.
бран грижливо, стилизиран, 
обработен. Лича твореше с чув
ство на високо съзнание, с детски 
откровена душа, с цялото си чове
шко същество.

Инак шегаджии, искреи, 
той печелеше обич га

Навръшватсс 1111X1 1 1 .Ж1111 МКСКЦА, откак нссс 
скъпият ни

нас

ЕВЛОГИ влсовдобродушен, 
на всички 061 
ше се на тихнага почит и уваже
ни е. Ние взаимно дълбоко вярва
хме един на друг.

Лича имаше още едно „хоби”: 
самодейно се занимаваше с фолк
лор и драматична дейност - беше 
фолклорист и артист. И другите 
подучаваше. Беше художествен

цуващи с него, радва-
от с. Долни Криводолй. Оби-

Милиит му лик вечно щс пазим в сърцата си.
Негови най-близки: чичо Инин, стрини Василка, братовчедка Цени 

и зет 110’1-а със синовете си Саша и ИванСлободан Василев, 
с. Гоиндолог ро

си. С
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ХЛРМ&7& * СаТиРа * забава
се правят сладки. Приятели и роднини си идват на 
гости, празнуват и се гостят.

В някои села има събор. В село Горна Любата 
събора е на първия ден на Великден, а в с. Горна 
Лисина на втория ден. Но, от година на година, на 
тези събори идват все по-малко хора.

НАШИТЕ НАРОДНИ ТРАДИЦИИ

ВЕЛИКДЕН
Най-гопемият християнски празник е ВЕЛИК

ДЕН.
Той се чества три дни. Жената, като стожер на 

къщата, има голяма роля в подготовките за този 
празник.

На Великия петък се боядисват три яйца които 
се пазят през цялата година. Те символизират до
бро здраве на домакините и добър берикет. На 
другия ден, Голяма събота, се боядисват остана
лите яйца. Освен червени, могат да бъдат жълти, 
зелени, синьи, шарени. Рано сутринта, на Великден, 
всички се къпат, пременят се в нови дрехи и отиват 
на черква. По-бедните, които нямат пари да си ку
пят нещо ново за този празник, тогава жените изп
летат чорапи, понеже трябва да имат нещо ново. В 
черквата си взимат причест и след свършване на 
богослужението си разделят боядисаните яйца.

Когато се върнат от черква, малки деца, чисти 
и пременени отиват при роднини и приятели да им 
честитят празника. Тогава домакинята им подарява 
боядисани яйца и кравайчета от хляб в които има 
по едно бяло яйце изпечено в хляба. Децата се 
радват кой ще събере повече яйца за да се чукат с 
тях и да видят кой ще бъде по-силен.

За този ден се приготвя обезателно вариво от 
кисело зеле със свинско сухо месо, пече се агне и

ГЕРГЬОВДЕН ЪОРАВА РАБОТАГергьовден, в Босилеградско наречен Джу- 
рджовден, е празник на овцете. Понеже се пада 
винаги на шести май когато природата започва 
напълно да се развива, някои полски цветя и върби 
са се вече разцъфтели.

На Джурджовден, моми и невести стават рано 
и отиват по баирите да берат цветя, върби и други 
билки за чаеве. От цветята и върбите те г : * 
венчета и ги занасят на егрек при овците. 
Изплетените венчета от цветя слагат върху котлета 
в които се музат овцете. Това значи, че млякото 
трябва да е хубаво, гъсто и да го има в изобилие 
през цялата година.

Мъжете с нож обелват върбовите пръчки и от 
корите правят колан с който жените се превръзват 
за да не ги боли кръст когато жънат.

Разказали: Янко Чипсв от Босилеград, на 78 г.
Надка Богословона от с. Г. Лисина, на 56 год.
Миланка Илиева от с. Г. Лисина, на 39 год.
Подготви: Вукица Иванова - Стоименова

*ст дека йс дошъл бензинисигурно йе по-йсвтин од ония що 
прскаруйу с кола оди границуту. Попримъкну се до исднога, 
дърпну га за рукав и га питуием.

- Има ли бензин?
- Морекъв бензин. Деле нафтуту за оране!
„ Гребе да ме лъже - помисли си - киква нафта за оране, ка 

тука не видим нийедиога селяка .
Дърпну другога за раукав па и нега питам: бензин ли ие 

дошъл!
- Дошла йе нафта та за оране!
„Не ме лъжу" - реко си.
Па се поодзърну и има кво да видим: докторис, учителе, 

службенинн све сами чиновници, а нигде селяк море има и 
чиновничке, онея с цървенете уснице и дървените нокти, не 
знам дали у живота т су се ва тиле за ма тику оти после орането 
нали требе и копане

Тамън се я дзверим и зяпам у народат ко теле у шарена 
врата, ка некой ме ръгну у ребрата Обърну се, а оно сватГога

■ Е, свате и ти ли? Малко ли ти беше оная оди границуту?!
- Никига нейе млого сва те Нека се найде Не се знайеза кво 

че загребе..
- Па нали йе за оране?
- За оране или за препредаване - никой не те пита!
Иодрънка спразнетекайте, заметнулЦикодисадзида вати

Тамън се откачи оди сватГогу, ететига, Ставрия, занървил 
секо търнсЬи прошляк

- Е Ставрийо, и ти ли?
■ И я Манчо! Щом може Тодосия оди Кусу врану, защо да 

немогуия?
■ Па кво че ореш? Нали Тудовицу напущи одавна, сам ора- 

тешедека и пъси лук вечимка не сераиа.
- Яли съм виновън на тия оди ка тастаръ тщо водеу кникете 

имотът ко ниве Еве Тодосия ми се вали кико вечимка че про
дава борйеоди ония пезуляци, а они там му дали нотвърду дека 
пезуляците се воде кико ниве..

Тамън я зину нешо да кажем, а йедна жена до мене, теЬи се 
умеша, сигурно ни йе подслушувала кво оратимо.

- Нищо не йе това, Манчо, видиш ли е ония тамо шо се 
бутаю най-вече?

- Видим! - реко я
- Е свикли су они на бутане..
- Ко бре човек че свикне на бутане?
- Лъсно, много лъсна Зимуска ка делеоше лебат без паре, 

демекза ония шо немайу нигде нищо: ни имот-ни живот, они 
също се бутаоше Узимаоше оти немайу оди кикво да се пре- 
ране. Аевесъга узимайу наф ту за оране!

„Море корава работа!" - реко си я наум и свърте къмто 
гарата.

плетат

- Има си късмет момчето! - подхърли някой от• ХУМОРЕСКА
тълпата.

-Да, да - подхвана шегата „късметлията". - Месо 
несъм закусвал о ткакто ни въведоха санкциите.

За да не повърне върху нечий балтон, един мъж 
насила раздвои вратата и избяга навън. Същото го 
направиха и няколко жени.

- А и вие, господине си имахте късмет- обърна 
се шегаджийка та към пострадалия пъ тник - Помис
лете си само колко струва една естетична операция

- Прави сте, госпожа, тези операции наистина са 
много скъпи - отвърна той. - Да, имах си голям 
късмет.

НАХОДЧИВОСТ
За да влезне по-лесно в претъпкания градски 

рейс, един господин с голям нос се буташе гърбом. 
Когато беше близо до успеха, шофьорът внезапно 
затвори вратата и големия т му нос остана на в ъ н.

- Блазе сиви, господине! Единствено вие се спа
сихте от този смрад - утешително му каза една 
госпожа

ред.

От силния студ големият нос започнала се зале
дява, така че собственикът му беше принуден да го 
вмъкне с енергично полукърговодвижение, при кое
то обаче бръкна в окото на един младеж

- Къде се бутате с тозиносина, идиоте?-протес
тира момчето.

- Е какво да правя, когато ми е голям? Къде да го

- А и тоя господин пред мен си има голям късмет! 
- извика някой от тълпата - Тъкмо му го вкарвам 
отзад! За всеки случай съм нагласил и предпазител

Когато стихна общият смях, шегаджийката взе 
да утешава и тоя „късметлия":

- Не се бойте, господине, поне няма да забра- 
менеете!

- Е откога забременяват и мъжете?
- Какви мъже? Това са предерасти. Срам да ви е 

мръсници! - изкрещяха няколко жени и избягаха 
навън.

скрия?
- Скрийте го в нечий гъз!
- Какво каза, мамката ти мръсна?
В отговор момчето ухапа големия нос на госпо

дина. Околните жени силно изпищяха и водачът 
спря рейса

- Какво става там?
- Както ми изглежда, тия топли братя ще ни 

подарят,, сида ”! - панично извика някой от тълпа та 
Тревожният сигнал изкара навън много пъ тни- 

ци. Тогава шегобиите и пъ тниците с повечко кураж 
спокойно седнаха на свободните седалки и рейсът 
тръгна...

- Хората започнаха живи да се изяждат!
-Карай, майсторе нищо не е станало. Самоедно 

момче закуси хубаво месце и си спести парички те за 
бюрека - обясни готовата за шеги госпожа. Милорад ГЕРОВ
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ПЪРВОМАЙСКА
КАК Е ПО-ПРАВО 

ДА СЕ КАЖЕ
Сднжт селоС 

ммтйнгуЯиХГу)/л- Къде Ще КАРАШ
1 Г\ ПЪРВИ МАи/ - -Лг," их, Агее пече-

$

• .Понеже са претрупаше с работа, народните пред
ставители ие могат да се занимават с ходатайства” или 
„понеже са претрупани с ходатайства, народните пред
ставители не могат да се занимавате работа?

• „Народните представители се грижат за интересите 
Ив народа” или „народът се грижи за интересите на на
родните ви представители”?

/Звимствуваио от „ЕК”, издание за българите в чужбина?

%
) ДУ к)г, /

&
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