ЬРЯ-ТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
•ТГ

° АКТУАЛНАТЕМА

БЕЛГРАД СТОЛИ
ЦА НА МИРА
Богато един ден се пише историята на югокризата
и кървавата босненска драма, няма да се отмине
голямата 11 неотменима роля. която изигра Белград,
относно Република Сърбия в спирането на
кръвопролитията в централната република на бивша
Югославия - Босна и Херцеговина. Дори и ония
страни, които с прибързаното признаване на БнХ
пряко допринесоха на тези пространства да ссразгорещн жестока гражданска и религиозна воина. В първ
ите две години на войната, въпреки ангажирането на
ОН - до примирие не стигна. Напротив, в осният пожар
се раздухваше.
От първите дникръвопролнтията в бивша Босна и
Херцеговина Република Сърбия взе страната на ония
сили, които бяха за мирно решение на конфликта.
Тъкмо тя беше и най-деен затворник на тази идея.
Отначало това становище остана, случайно или
нарочно, недоразбрано и може би затова'и до днес не
е сложена точка на войната. Но колкото повече се
отдалечаваме от началото на войната, толкова повндимо е изправното становище на Република
Сърбия и СР Югославия, които въпреки
несправедливо ^ наложените
санкции
на
международната общност, отстояват тази политика.
Белград и председателят на Република Сърбия
станаха неотминуем фактор в мирното решение на
босненската криза. Това ярко потвърди и мирния план
на КОнтактовата група, която босненските сърби
доскоро отказваха да подписват, но вече са назрели
условията и те да сложат подписа си и с това да
избият последния коз на Изетбегович и другите
привърженици на военната опция. Не мине ден
столицата на ЪР Югославия и Република Сърбия да
не посетят или съпредседателите на ОН за мирно реш
ение на конфликта, или пък, в най-ново време,
представители на Контактовата група, или пратеника
на генералния секретар за БнХ Ясушн Акаши~. Сред
най-значителните посещения в мисия на мира може да
се включат честите посещения на руския външен
министър Козирев, сетне и министрите на външните
работи на Франция и Великобритания Жипе и Херд.
Френският министър дори заяви по френската те
левизия между другото и следното:
"Милошевич сега трябва да упражни натиск
върху босненските сърби да се прекрати огъня н да се
мине към решаване на войната чрез преговори.
Голяма заплаха за мира в Босна и занапред сн
остава непоследователната политика на САЩ, които
ту приемат изнесените в Контактовата група
предложения за мирно решение на кризата, ту пък
надигнат шум с "вдигане на ембаргото за доставка на
оръжие" иа мюсюлманите, което веднага засили
военните действия на силите на Изетиегович. Дори и
неотдавна проведената среща на КЬЬС в Будапеща
претърпя провал във връзка с гражданската война и
бивша Босна и Херцеговина.
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• ОРГАН НА НАРОДНАТА
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА
СЪРБИЯ • ПЪРВИЯТ БРОЙ
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”
Е УДОСТОЕНО С ОРДЕН
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •
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Чествуване 80-годишнината от Колубарската битка

НАШАТА МИРОЛЮБИВА
ПОЛИТИКА ПОЛУЧАВА ВСЕ
ПО ГОЛЯМА ПОДКРЕПА
Председателят на Съюзна република Югославия Зоран Лилич на 9 декамври
посети Лазарова ц но попод 8О-годишнипата от Колубарската битка откри паметник
на Сръбския воин, подчертавайки че и след цели 80 години, с ненарушим блясък
сияят славните победи на сръбската войска на Цер и Колубара.
"По своя войнишки и по- сръбската войска в Първата
литически досет, това бяха световна война,
боеве от изключително зна
Тя нареди сръбската войчение за съюзническата по•
чI

3. Лилич говори при откриването ил паметника на Сръбския йони
беда в Първата световна вой- ска сред най-добрите европейски армии в това време. В
на.
та з и война бяха засвидетеТе са свидетелство за на
лствува
н и изключителните
веки за иеотстьгшото опреде
ление на сръбския народ да войнишки качества на сръбрани и отбрани нападна бскнте пълководци: Путник,
тата си родина, нацията и вя Мишич,Степанович.Бойович
рата си, своите прадядовски и др.", подчерта Зоран Лилич.
" Сърбите доказаха пред
огнища.
изненадания свят" продължи
Топа беше най-голяма и той."че когато отбраняват
най-славна
победа
на своята земя могат и не възмо
жното!

Сърбия осъществи това
единствено благодарение
твърдата воля на своите бо
йци. I е се бореха, знаейки че
бранят свободата, своя народ
и своята страна и затова по
беждаваха.
Сръбският народ 80 годи
ни след Колубарската битка
и 50 години след разгрома на
фашизма във Втората све
товна война е отново доведен
в положение да доказва, че не
е завоевателски народ, но
миролюбив и свободолюбив,
който зачита чуждото, но и
от другите очаква да зачитат
неговото. От началото на
избухването на кризата в
бивша Югославия, а особено
в Босна и Херцеговина, се бо
рехме за мирно разрешаване
на кризата... И все докато
всички останали фактори в
Европа не разберат това няма Д* има мир изтъкна ме
жду другото Зоран Лилич.
По повод 80-годишнината от Колубарската битка
и председателят на Репулика
Сърбия устрои прием за
ветераните от войната,като
нм честити великия юбилей
'един от най-големнте в народоосвободителното минало
на страната.

° Ог сесията ни Народните скупщина па Сърбин

ИЗ ГЛАСУВА II ПРАВИЛНИКА ЗА
В Б ГРШМНЯ РЕД ИЗХВЪРЛЕНА
И1ГГЕРПЕЛАЦИЯТА
В атмосфера на слопссии престрелки и
пререкания дали има или няма кнорум за пъ
лноценно решаване за Нранилн мкп за
вътрешния ред • Скупщината на Република
Сърбия с мнозинство гласове прие този
документ.
По предложение на СНС, от пето с изхвърлен
отдела за интерполация. Сесията започна
практически с отели от една ст рана шИЗлободпп
друга: Драган Томич, председател на скупщината
на Сърбия.
Атмосферата па сесията яе стихна и въп
връзка с разискваното по въпроса за те
левизионните предавания от скупипниската зала,
тъй като имаше много гласово ЗА . но много и
ПРОТИВ.
След това представителите минаха към втора
точка от дневния ред - предложението за

изменения и допълнения на Закона за
облаганията за социално осигуряване, който на
една от летоипште сесии подготвян сдружената
ОПОЗИЦИЯ,

С този закон сс предлагат две изменения на
съществуващия закон: размерът аа облаганията
за здравно осигуряване върху кадастралния доход
да се намали от 23 на 13 на сто, както и
облагането за здравно осигуряване върху
кадастралния доход да не плашат собствениците
па земи, конто са застраховани но други основи.
13 разискванията, които станаха - представите
лите от опозицията главно говориха за тежкото
положение на селянина, за протестите на
селяните, които ще възннкат зарад
принудителното наплашено ва данъка, както и
зарад никои ходово на Министерството по селско
стопанство при рсбаланса ва бюджета.
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ВЕСТИ
0 РУСКИ ВОЩСКИ са навле
зли в захванатата от гра
жданска война Чечения.
Макар че формално все още
член на Руската федерация,
Чечення се самообяви за
независима република през
1991 година. Острата борба
за власт между привържен
иците на президента Дудаев и
партии
опозиционните
напоследък прерастна в
жестока гражданска война с
многобройни човешки жертви
и големи разорения. Според
президента Елцин интервенци
ята на руските войски трябва
да възстанови мира и да
избави населението на Чече
ния от страхотите на тази
война.
° ЛИДЕРИТЕ на странитечланки на Европеъскня съюз
са реафнрмирали основното
определение на Европа,
според което войната в бивша
Босна и Херцеговина може да
се прекрати само с диплома
тически средства и преговори,
а не на бойното поле. Това е
един от най-важните резулта
ти на събранието на лидерите
на ЕС, което беше проведено
тези дни в германския град
Есен. Държавните глави от ЕС
енергично отхвърлили вой
нствените предложения на
Вашингтон за оттегляне на
УНПРОФОР от Босна и
оказали пълна подкрепа на
мисията на ООН.
° НОВОПРИЕТИТЕ ДОКУ
МЕНТИ на Конференцията за
сигурност и сътрудничество в
Европа, които бяха приети на
състоялия се в началото на
декември в Будапеща самит на
наъ-високо равнище не съдржат нито дума за конфли
кта в Босна! Това е естествен
резултат на старите спорове,
които се водиха на Конфере
нцията по въпроса за бо
сненския конфликт преди
всичко между Русия и Сащ.
Конференцията претърпя
неуспех не само по този, но и
по редица други важни евро
пейски въпроси (ролята на
НАТО в Европа и пр.). В
унгарската столица бяха пр
иети три декларации:
политическа декларация за
ролята на КЕБС като ключов
фактор на сигурността и
стабилността от оладивосток
до Ванкувер през XXI век,
декларация за ознаменуване
50-годишнината от Втората
световна война и декларация
за Балтика. Прието е и реш
ение, въз основа на което от 1
януари 1995 година КЕБС
става Организация за евро
пейска сигурност и сътрудн
ичество.
° МИРНИЯТ ПРОЦЕС в
Близкия Изток, въпреки
големите отпори и трудности,
отбеляза още един успех. В
Тел Авив тези дди е открито
посолство на Йордан, а в
йорданската столица Аман
посолство на Израел. Евро
пейската държава води
преговори с Кувейт за
установяване на диплома
тически отношения на понизко равнище, което вече е
договорено с Мароко и Тунис.
0 НА ТРИДЕНЕВНАТА СРЕ
ЩА на шефовете на 34
държави от Северна, Средна и
Южна Америка в Маями
латиноамериканските страни
са поискали от САЩ да
направят отстъпки, за да се
създадат условия за равнопра
вен обмен и ускорено форми
ране на широка зона за
свободна търговия. Искът е
подкрепен с факта, че Съед
инените американски щати са
имали най-голяма полза от
досегашното икономическо
сътрудничество на америка
нския континент.
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МИНИСТРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЯ НА СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ СЕ
СРЕЩНАХА В ДИМИТРОВГРАД

НЯМА ЕМБАРГО ЗА
ЕКОЛОГИЯТА
разговори за съвместно разрешаване иа проблемите, свързани С фекалните
''Градина'1 на югославска страна и "Калотина" на българска страна.

След разговорите двамата министри дадоха
оценка на разговорите и първите контакти между
тях. Каква е основната цел на посещението ви в
Сърбил, бе първия въпрос към българския
министър Босевски.
- Основната цел на моята визита на Република
Сърбия и срещата ми с министър Алсксич е в
контекста на общия стремеж на нашите две
държави - да подготовят контакти в перспектива
и по възможност да реализират онова, което
може да се свърши сега. Аз искам да подчертая, че
съм особено доволен от тази първа крачка, която
правиме, тъй като това е първа среща, между
министри на околната среда на двете съседни и
братски държави. Ние направихме тази среша, за
да разменим първо информация, относно
основните моменти в екологичната политика на
нашите национални правителства. Втората цел
беше да намерим онова, което може да ни обедини
и онова, към което имаме общи интереси в
области на екологичната политика. И третата цел
беше да обсъдим някои конкретни п^екти, по
които можем да реализираме едно сътрудн
ичество. Аз се запознах в Кладово с хидроенер
гийната система "Гердап I и И", която
предизвиква голям интерес при нас българите,
тъй като експлоатацията на "Железни врати"
води до някои негативни ефекти на абразия и
ерозия върху българския бряг на река Дунав.
Българската страна се нуждае от повече
информации и аз съм дълбоко убеден, че ние ще
ги получим. Запознат съм обаче и още нещо,
което силно ме впечатли, а това е рибното
стопанство в Кладово, в което се репродуцират
есетрови видове риба и това, което особено ме
възхити, че след като се репродуцират тези ценни
риби, те се разсяват след "Гердап I и П". За мен
тове е един екологичен алтруизам, нещо голямо,
което вършат нашите сръбски колеги и ние
разговаряхме с министър Алексич че може да
обединим усилията си и да им помогнем, като
формираме една билатерална или международна
структура, агенция за репродукция и защита на
есетровите видове ри би. А това има огромно
значение към опазване живота в река Дунав.
Разговаряхме и за сътрудничеството в
областта на екологичния туризъм и онова, което
е особено актуално и много прагматично, това е
да помислим как българската и сръбската страни
да реализират един пилотен проект за изграждане
шш

МИНИСТЪР
БОСЕВСКИ ЗА
БЪЛГАРСКОТО
МАЛЦИНСТВО
По време на разговорите в Общ
инската скупщина, министър Вале
нтин Босевски, говорейки
за
българското малцинство, между
другото каза:
"Наличието на българския етнос в този
регион на нашата съседка и приятелка
Сърбия трябва да бъде естествен мост за
културно, икономическо и социално
развитие, естествен мост на историческите
контакти между двете държави. С присъств
ието си в Сърбия българският етнос трябва
да реализира този мост на бъдещите перс
пективни отношения между двете държави.
В този смисъл културните, социални и
икономически ангажименти на България
към българския етнос в Димитровградска
община са естествени и разбираеми, в оня
аспект, в който ще се зачита суверенитета и
социалната структура на държавата
Сърбия, с едно приятелско присъствие на
нашите две държави при решаване на проб
лемите в този регион.
А.Т.

д
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на колекторни връзки и включването им в пр
ечиствателната станция, изградена към Димитро
вград, (която е една великолепна пречиствателна
станция), за да можем в българо-сръбския регион
граничен и митнически, който е особено
натоварен и в перспектива ще бъде още понатоварен от естесвсната човешка миграция, да
можем да запазим река Нишава от замърсяване.
На края на визита аз отправих официална покана
на господин Алсксич и неговите сътрудници да
дойдат в България да се запознаят с нашето
екологично законодателство, с нашата стратегия
за околна среда до 2000-та година, с някои от
нашите проекти, които сме реализирали, особено
с начина по който спасихме резервата
“Сребърна" и проекта, който реализирахме с
прокарване на канал за пресни води от река Дунав
и др."
- Как мислите това да реализирате с оглед на
факта, че Сърбия все още е под ембарго?
- Аз не съм политик от кариерата. Аз съм
еколог и най-важното в екологичната политика е,
че тя не приема формалните бариер и. Не
съществува екологично ембарго. Ако ембааргото
има значение за стагнация в политическата,
социалната и икономическата сфера, няма власт
на този свят и няма логика на този свят, която
може да прекъсне грижата за живота, а това е
идеологията на екологичната политика. Така че
аз не вярвам че можем да получим упрек от някого,
че дори и в това тешко време, в което живеем и
тези тежки условия, в които е поставена нашата
съседка, сме си позволили да имаме сътрудн
ичество в областта на екологичната политика,
която не познава граници и има глобални задачи.
Политическата стагнация не може да пречи на
екологичната политика. Тя е хуманитарна
политика. И в най-тежката политическа
стагнация хуманитарните функции на Червения
кръст, на еколозите ще си останат функции на
хуманитарни политици, така че аз не виждам
упрек за подобни контакти и взаимни действия.“
А ето как посещението и договора с
българския министър оценява министър Йордан
Алексич:
- Самото посещение на министър Босевски е
своебразен успех. По време на ембаргото и когато
нашите взаимни отношения са контролирани и
прекъснати, такова посещение е не само добър
знак, но и начало, да речем, на нормални
отношения. Имахме няколко повода и повече
проекти, които не само ще открием, но ще
настоим да реализираме. Ще кажа само тези,
които са перспективни, а това е стара планина
като междудържавен туристическо-рекреативен
център, което е проект за следващите години.
Друг голям проект е агенция за защтита на
есетрените видове риби в река Дунав.
Посещението в Димитровград е финал на
нашата среща, където е проблемът с регулацията
на фекалните води от граничните пунктове
I радина и 'Калотина" към пречиствателната
система в Димитровград, тъй като сега и от двата
пункта фекалните води се събират в някакви сенкрупи, но главно отиват в Нишава. С този конкр
етен проект за регулация на фекалните води от
границата се създават начални условия за
реализация на проекта за защита на река Ни шава.
След това трябва да следват на нашата страна
нови проекти, което значи, че такава пр
ечиствателна система трябва да се построи и в
Пирот и Бела Паланка. Очакваме и българската
страна да се сложи под контрол течението на река
Нишава на своята територия.
у
Ако двете държави, както ние с господин
Ьосевски направихме проекция на нашите нужди
и амбиции в областта на екологията, договорят
подобни проекти и програми, очевидно е, че идва
време за такива проекти от глобален
интегративен характер, каквито са преди всичко
екологичните проекти.
Накрая изказвам своето лично удоволствие ,а
и от името на сръбското правителство за
осъществения контакт. С удоволствие също приемаме поканата за посещение в България не
само куртоазно, а експертно, тъй като има какво
там и да научим."
„ П° вРеме нв посещението двамата министри
посетиха граничния пункт "Градина" и пречиствателната система в Димитровград.

II \КР\Т
° Поради аварии, недостагьчно
производство и прекадено
харчене на електроенергията
ЕГ1С продължава да прилага
рестрикции. Проблемът напо
следък получава и полити
чески димензии, тъй като
някои политици от редовете
на партиите, които съставиха
сегашното правителство на
Сърбия (СПС и Нова дем
окрация) все по-често отпра
вят остри критики по адрес на
ръководството на ЕПС,
обинявайки го в "деструктивии намерения против прави
телството и властта". НД
обвини Демократичната па
ртия, че с помощта на свои
хора от ЕПС се опитва да
изведе народа на улиците, да
свали правителството и да
осуети "реализацията на
програмата на др Аврамович".
В предстоящия период енергийтана обстановка в нашата
република трябва значително
да се подобри, понеже се
очаква, че Комитетът по санк
циите на ООН ще одобри
внасяне на газ от Русия.
° Съюзният бюджет за 1995
година трябва да възлезне на 2
милиарда и 115 милиона
динара и ще се финансира от
реални източници - се казва в
Законопроекта за бюджета
на СР Югославия, който беше
утвърден на заседание на
правителство.
съюзното
Бюджетните разходи в идната
година трябва да бъдат във
функция на по-нататъшната
успешна реализация на
и
стабилизационната
развойна програма, а не
обходимите за тях средства
ще се осигуряват от данъци
върху оборота и акснзи (55 на
сто), вносни даждня (27 на
сто), такси и наеми. 75
процента от бюджета са
предназначени за Войските на
СРЮ.
° Съюзът на синдикатите в
Сърбия тези дни предупр еди
губернатора на НьЮ др
Драгослав Аврамович, пред
седателя на сръбското
правителство Мирко Марянович и председателя на правите
лството на СРЮ Радое
Контич, че цените на об
леклото, обуквите и голям
брой промишлени стоки са
увеличени с 20 - 50 на сто,
програмата за икономическа
обнова на страната отново е
пред сериозен изпит, поради
което е необходима нова
интервенция на държавата.
Още повече, че нелегалният
курс на германската марка
продължава да расте. Д-р
Аврамович обаче заяви, че не
легалният курс на марката не
е сериозен проблем все докато
държавата не печата пари без
покритие, а председателят на
съюзното правителство Иован
Зебич смята, че правителството не трябва да
интервенира, понеже увеличанието на цените все още не е
алармантно.
Най-важните характеристики
на стопанската обстановка
през ноември са: ръст на
промишленото производство
от 5,4 процента, по-бавно уве
личение на заплатите и
пенсиите, съживяване на не
легалния валутен курс, въвеждане на износни стимули
от 33 на сто и ръст на цените
от 7 наето. Тези данни са пуб
ликувани на Икономическия
институт в Белград. Проми
шленото производство в 1994
година с 2 процента ще бъде
по-голямо отколкото в 1993 г.
В някои сектори на обществехното потребление са отбе
лязани значителни дефицити.
Пензионният фонд например
ще има годишен дефицит от
430 милиона динар

I
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сърбиявАнишА ш>остранств ения план и а република

ЗА РАВНОМЕРНО РАЗВИТИЕ
НА ВСИЧКИ РАЙОНИ
ЙГ™”рП„",Ж

'■» Разискване -

представители на 11...... ски окръг)! в което ^
за градоустройство др Браннслав Ивкович.У
3
Оценено беше, че занапред ще бъде необходимо по-съгласувано и по-равномерно
развитие на всички райони в републиката
Чувстуваше се и боязън с установяването на
две развойни оси, конто се предлагат с
проектоплана и микрорегионалното разделепне, някои краища в Републиката да не

останат занемарени. Както изтъкнаха др
Бранислав Ивкович. републикански
министър за градоустройство и ръ
ководителят за изготвяне на плана др Димитрие Пешич, основни цели на плана са преди
всичко да се промени отношението към про
стра нството на Сърбия.
Голямо внимание обърна изказването на
председателя за Тимошки окръг Сретен
Стоянчевич, който каза, че Сърбия не бива
свой път към Европа да търси само на север,
през Суботица, но да използва и
възможностите, които предлага река Дунав.
Зашото след вдигане на ембаргото спрямо
нашата страна, главно направление за
нашето стопанство ще бъде към източно
европейските страни. И затова, според
Стоянчевич, занапред ше трябва по-голямо
внимание да се посвети на Тимошки окръг,
който в проектоплана не е застъпен в
достатъчна степен.
И началникът на Пиротски окръг Нешко
Мадич е на същото мнение. И той се застъпва
основа на пространствения план на Съроия
да бъде моравско-дунавската развойна ос,
която от Ниш да има едно разклонение по р.
Нишава на изток към югославскобългарската граница, докато савскодунавското разклонение да се насочи от
Белград към Адоиатика. При такова
положение на пешата изтъква Мадич,
тоя^и да «създаитб^митнизони в Пирот
1РПп^а7-коетгоби гегъз пял Гп леш пазвоен
и Ьраня, С което ои се създал оьдещ |
триъгълник:! 1ирот-Ниш-.5аичар.
,
развойна възможност не е внесена в
проектоплана.

1

само
° блик«"скипт министър

непеяпнм
ографскитептцеснп пеп^' всичко в лем‘
п
Г ц си в РепУбликата.
о 1 федседателят на град Ниш Стоян
‘_а|,Дже-ПОВ1|ч изрази задоволство задето с
съдещия пространствен план се предвижда
за и,,ш да бъДат разрешени някои важни

вьпроси: съобщителния възел, изграждане
на търговски център пзапръшване на язовира
Селова. Предложено беше Сичевашка кли
сура и Нишка баня с околността си да бъдат
внесени в проекта като значителен
туристически потенциал.
Специалисти от Нишкия строителен
факултет изнесоха предложение в плана да
се даде предимство на изграждането на
водостопански обекти, при по-пълноценно
използване на юдите, тъй като все повече
градове в Сърбия имат проблеми с
водоснаб диването.
Мнозина изтъкнаха, че в някои райони се
чувствува силно остаряване на селото и ще
бъде необходимо да се вземат мерки за
спешната му ревитализация.
М.А.

° РАЗГОВОР СЪС ЗОРАН ГЕРОВ, ПР
ЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ОТБОРНА ОС ПО ПОВОД ПРЕДСТО
ЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ПРОСТРАНСТ
ВЕНИЯ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СРБИЯ

ПРОЕКТИТЕ ЗАВИСЯТ
ОТ ПРЕДИМСТВАТА НА
ОБЩИНАТА
Тъй като Пространственият проект на Република
Сърбил по определен начин стана обект на обсъждане
от най-високо равнище, па все до общините, потърсихме
мнението на председателя на Изпълнителния отбор на
ОС в Димитровград Зоран Геров как се съблюдава
нашата община и в коя насока се водят разискванията.
^ПпВОг» ,,РеАставлява
според оас Пространственият
план па Сърбия? 11
‘Пространственият план на
Сърбия представля цялостен
документ, стремящ се да вгради
една твърде комплексна проблематика и да се стане основа за
изготяваие
кодекс
на
предписания
и
норми,
значителни за пространственото
разпределение на определени
съдържания. Изготвянето на
тази работна версия с опреде
лени паузи е актулна вече
четири години.
В момента е било необходимо да се видят и всички
нови предпоставки, настанали с
формирането на нови държави в
обкръжението на Република
Сърбия."
"Дали
чрез
Про
странствения план на Съроия
са верифнцирани и всички
потенциали на Димитровградска община?"
" В Пространствения план на
Сърбия Димитровградска
община се съблюдава съгласно
предпоставките, определящи
нейните предимства, а които
главно се отнасят до нейното
геостратегическо и географ ско
положение. Освен това осоо ено
е характерно, че всички
изработени проекти, изготвяни
върху конкретна верификация
на Републиката, са включени в
Пространствения план."

"Кои общински ресурси
имат предимство в ТГрострапствсиия план?"
"Вече напомнихме, че
предимство имат онези проекти,
свързани с нашето положение, и
то:
газопровод
ж.п. линия с високи ск
орости
съвременен автопът
оптически кабел,
както и планове и проекти,
приети с консултация от
компетентните републикански
°Рганнакумулация "Ерма"
стоково-транспортен
центйо
местна радио станция на
средни вълни
кабелно-дистрибутивна
система."
" Имате ли някои заоележки, които биха могли да се
този
отправят
върху
—:
документ?"
"Считам, че на сегашния
етап- когато тепърва започва
публичното му обсъждане, не
могат още да се дефинират
някои сьщсествени забележки.
Налице са няколко дилеми, но
върху това ще трябва да се
разговаря след срещата в Ниш с
представители на общините в
тази част на Републиката, както
и след обсъжданията му, които
ще бъдат организирани на тер
иторията на нашата община."
Ст.Н.

——'сЪобЩШ!ИЕ
НА ВРЕМЕННИЯ УПРАВИТЕЛЕН
ОТБОР НА РТВ "ЦАРИБРОД"

ца заседанието си от 31.10.1994 година,
Нвеменниат управителен отбор на 1*Т1( "Цариброд",
обсъждайки общото състояние ш.рху доизграждането
на КД системата, относно приключване към мрежата
на всички онези, които вече са изпълнили зндълженията си но заплащане и ап приключване на
иовозаиитересоваии лица, както н зп наново иктнвиране на Студиото, с цел да информира гражданите
за актуалните проблеми, прие следните завличания:
' и покрай ,юи,,ки усилил върху регистрацията на

могат и лично да се убедят: забелязва се постоянно
изпадане па отделим програми в станцията, както и
перманентни аварин да мрежата в града - от късане на
амтспскптс кабели, на до срутване на отделни стълбове, а
лричимата за това е нсподдържане на системата.
Всички посочени оценки обуславят Временният
управителен отбор ласо обърне към всички, които с личноИзЛСнлпане се определиха за намина и облика на
организирано, както и за статуса на РТВЦ и до
Изпълнителния отбор на ОС. и Димитровград, че такова
състояние от всички аспекти е несъстоятелно и
даотстьЖ

плана теса оставени в задънена улица. Пред •
У 0 и иай-големитс стопански субекти, от слип
седателят на Топлишки окръг Синиша пири становищата на ОС, от друг а страна, по въпроса
иевич изнесе, че не бива да се забрави наПравиия статус на РТВЦ.
голямата роля на Топлина и съседството й с
Космет, както и че тук минава най-късият
наИз"™плеисто^ ,еотстраиа1щУпмЗтолииЛ^ор
ггьт за Адриатика.
изнася
„и блокада ’нл КД системата и ие со разрешава
до същата за поправки и поддържане както и

извърши консултиране с всички онези, които са се
изяснили по-инак.
Считаме, че о необходимо да се активизира предложен-

Представители

на

Топлишки

и

комплектна проблематика и предложи решения, които
биха били> пр_ив™ на ^Р^ко рашшще и кои^би^
1

Щя&Я1ВЯ1ВВЖаГтш
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О АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ БОСИЛЕГРАД » БОСИЛЕГРАД по повод ояовесте
^РСИ ОТ ПР/Ш1ТОСТ110 ГО ИЛ СЪРБИЯ ДА СЕ ПРЕМАХМАТА РЛЦИОИХЛИ1А, ИЯ ИА ДЪРЖАНАТ ТАКСИТЕ ЗА АВТОБУСИ, ИЗЛИЗАЩИ ОТ СТРАНА IА
ВНАТА АДМИНИ
1,

В ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ
10 РАБОТНИ К А СА
'■ ИЗЛИШНИ''

ДАРАТА ПО-ГОЛЯМА ОТ
МАСЛОТО
— Босялирад-Сконнс ,,

1"

\,прпг>и пьч основа па които за излизане на автобуси от страната се заплащат високи такси,
к^ се ^сГдГдругото Гписмото „п "Автотранспорт" от Босилеград, което неотдавна е
отправено до републиканското Министерство за съобщения и връзвай.
„ОРИ 695 динара (за задължителните такси 290 и 405
Редовните международни линии Босилеград- динара за гориво, ползуаане „а пътищата антогарни
Кюстендил и Босилеград-Скопне. конто с рейсовете си
подържа цели 20, т.е 40 години на босилеградското 6ега.Гкогато°пътн"ици имТпочиалко, даже е по-трудно и
Автотранспортно предприятие напоследък създадоха
такива трудности, че под въпрос е даже и по-зле.
Какво бреме предстанллт таксите н целокупното
понататъшното съществуване на предприятието! Че
трудностите изобщо несеза подценяване, показват поне стопанисване на предприятието потвърждава и следният
следните две възможни последици: първо, доколкото ^бо^н^ГГктао;™°^еГиГ&=:Гт]3^
линиите и занапред се подържат и, разбира се за плащат
високи такси, предприятието на тези линии ще има останалите работят от време на време и което отделя 52
повече разходи отколко му е печалбата; и второ, 000 динара за бруто заплати (средната заплата е 180
доколко то пък ги премахне не ще може както досега да динара) за такси месечно да залата 17 400 динара.
сеснабдявас навта.Следователно, липсата на гориво ще | в сегашните услония без линиите нс се може |
продиктува повече нежелани последици. В сегашните 1
------------- ---------------- —------------трудни условия възможно е даже този единствен
Явна е тайна, че "Автотранспорт” посредством тези
автопревозвач в общината да престане да съществува.
две линии обезпечава навта и че благодарение на тях в
досегашните няколко трудни години успя да отстои.
"Виновни" са високите такси
Колко сериозен проблем е навтата за предприятието
Трудностите настанаха след като Правителството потвърждава и следният факт, посочен в писмото: за
на Сърбия прие уредба, според която за излизане на ноември са му отпуснани 14 хиляди навта, а от това
автобус от страната от 24 септември т.г. започнаха да се количество са му доставени само осем хиляди , до като
заплащат по 200 динара. Покрай тази съществува и минималните му месечни потреби за поддържане на
съюзна уредба, въз основа на която при излизане на товарния и пътен транспорт са дори 60 000 л.
Автотранспортното предприятие, което тази година
автобус се заплащат още 90 динара. Имайки превид, че
тези такси са голямо бреме в стопанисването му, а чествува 45-годишнина от съществуването си е найпосочените две международни рейсови линии са от старото предприятие в икономически изостаналата
особено значение за целокупната му работа, Босилеградска община. С рейсовите си линии за насе
автотранспортното пр едприятие отправи писма на лението в общината покрай другото е и железница и
повече адреси: Общинсската с купщина в Босилеград, пощенска кола. Най-кратко казано това предприятие
началника на П чински окърг, Министерството за сгъ
общения и връзки в републиката, Съвета на Съюза на дава импулс в живота на този край. Има ли условия
синдикатите в Сърбия... В тях АТП ги запознава с проблемът да се премахне?
обстановката и търси да се анулират или евентуално
"Сега ни е най-трудно. В дългогодишната история
намалят посочените такси.
предприятието такива моменти не се помнятШ, казва
Конкретно се посочва какво представляват таксите Йордан Велинов, директор на "Автотранспорт". Без
в стопанисването на предприятието. През ноември напр оглед, чеза държавата това есигурен източник на доход,
имер на международната линия Босилеград-Кюстендил изходът е в анулирането на уредбите, евентуално в
средната дневна реализация възлиза на 211 динара, а за намаляването на сегашните високи такси.
двете такси е заплащано по 290 динара. По-голяма е
дара та от маслото и на линията към Скопие. Тук
дневната реализация възлиза на 610,а дневните разходи

—---------------------- —Неотдавнашното решение на Правителството на Сърбия, според
което числото на заетите в държавната администрация в репуоликата до края яа годината да се намали средно с М на сто в
0^с«ал^Р^1ИлР.Г ГГва^ижда Грино™ к^стабили^ира,™"
от насст1ениего в това вижда
казан0 заетите в тази
администрация страхуват кой от тях ще остане без сегашното
работно си място.
В Босилеградска обшила живеят 11600 души. Имайки предвид
число както и факта, че общината се числи към
крайграничните? в органите на Общинската скупщина според
посоченото решение занапред трябва да работят 38души. Тъъ като
тук сега работят 48, на листата на излишните ще се намерят ю
души. От бюджета на обшилата, която почти 80 на сто от бюджета
си попълнява от републиканския бюджет, се финансират и
Културния център и Детската градинка. Според съшото решение в
тях @ез работа трябва да останат двама, т.е. един работник.
В ОС
- - и в посочените две ведомства по този въпрос
„ започнаха да
разискват, но конкретни решения все още няма. 1 ъи като срокът е
кратък, страхуват дали при липса на критерии няма да направят
пропуски и грешки и да уволнятонези, които "трябва да останат".
Засега повече изчакват да видят какво ще направят в други,
по-големи среди, които имат много повече "излишни".
В.Б.

• В КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА1' ДИМИТРОВГРАД

РАБОТИ ЕДНА СМЯНА

_Б

° 27 ГОДИНИ НА "МЕТАЛАЦ" В ДИМИТРОВГРАД

НАГРАДИ НА ЗАСЛУЖИЛИ
Ядрото на дребното стопанство, както много
често обичаха да го наричат отговорните,
малкото предприятие "Металац" на 6 декември
тази години чествува 27 години непрекъснато и
устойчиво съществуване в стопанския живот на
основаНлаиТапредГпРриятието на&6 декемвои^'?
годинаъюжеби^са^оелполагал^^че^тяхнята
занаячийсга.коопеоаиияРкакто^гоПва яЗапекли
щеДраснев;
щс израсне в истинско предприятие, което и в

предприятието са наградешГсъс златна монета,
съвкупно единадесет души, както и трима за
двадесетгодишна вярност на предприятието,
Шестима пенсионери са наградени със сто динара
парично.
Инак- в момента "Металац" работи с пълна
М0Щ,ЮЯТ без прекъсване, а уйдисва им и доброто
време-Всичк» договорени работи са завършени на
време’ "якои и предсрочно, а главни обекти на
които са цаботели са "Тиган" п Пиппт "Бапк-яч“

,Във втората по големина..относно по броя на заетите, димитровградска
$аор"ка - конфекция "Свобода". понастоящем работа само една смяна,
|ези дни заетите там трябва да приключат пронзводстото за попълване на
?омашн"я"азар.аследтоващеотпочнеработазапотребителотСъед|щцте
американски щати, за койтотрябва да се произведат 21 хиляди мъжки сака

По повод тази годишника бе организирано работи върху оГЗеята на ■Полгираасг^Тпирнт".
скромно тържество, на което са наградени най- правят се и планове за следващия месец, стига
заслужилите и пенсионерите. Всички заети, само хубавото време да продължи.
навършили 10 години непрекъсната работа в
АТ

гро'”н>“гбто на 6ла1знРи 33 АнеР"ка за стар пнгребител.
ге поПп^'?^иР^оIа,считат•че т03,< темП на пР°изводство може успешно да
относно ако н^сГдойле юз^р^ппТпТ нарушекия 6 Цялата обстановка,
п .
°е ЛОЯде до застои> поради липса на енергийни източници.
„,„5^ пронзводстото и изобщо стопанското положение на фабриката
ме оказват високите облагания, достигащи 1,20 : 1, на
______ оплоИТе доходи- Средният личен доход е около 150 динара и доколкото

° Кадрови промени в ° ВЪГЛИЩА ИМА, НЯМА 3 ИМА
"Циле"

1*11 а
ИИо II11А
ги<п/-ъг»
1АЕ1Е, | ЕШ,
**ст т пипа* * ...
1/1о 11 В* 11|/||> Д |||
П ' I I лт^ 114*4 "'I"!' А
М*1 1)/Л1 ИДя I 1 /V
гм ■* РЖ71^'ГГ,^\0
А
’
г'
„
След
оставката
на
досегашния директор на
мебел ното пред п р и яти е
Васил Иванов-Циле" в Димитровград, Работническият
ствет
за
изпълняващ
длъжността директор назначи Йовица Костов, дипломнрал лесовъден инженер.
А.Т.

дохоаи могат да аар—

След откриване на мината "Мъзгош" от частно лице-Николай
Стефанов, количеството на изкопаните въглища почти ежедневно
се увеличава. В момента дневно се копаят почти хиляда тона
въглища, а също толкова количество има изкопано и приготвено за
транспорт до потребителите. Въпреки редовното производство
приготвените въглища не могат да се доставят до потребителите,
понежезатоварните камиони недостига гориво.
Инак един тон въглища франко Мъзгош, струва 47 динара така
че заинтересованите, могат със собствен превоз да превземат
въглищата направо в мината.
За по-изгодно товарене на въглищата на вагони в момента се
приспос°бява бившата товарна рампа в кръга на мебелната
фабрика Циле", която своевремено е използвана за същите цели.
Тук ще бъдет поставени съвремени уреди за измерване на
в™^а™,^м?ВН0,ст д° 60'тона. Освен съществуващите; минното
предприятие Мъзгош обезпечава и съвремени машини за
™тГкРа"ип™
даувеличи бр°я «атовари
томпенена^20ло40Вс11ЧКо
«е даде възможност за
г
,
'
т|, ^разра|атване на РЦботата в мината през последно времевечеса

неизвмтност1Гк^

^

с много
характерно за цялото ни стопанство.
Ст.Н.

° ДИМИТРОВГРАД

НЕДОСТИГА МЛЯКО
Димитровград, известен до преди години с производството на
качествени произведения от мляко (кашкавала пЯп отиваше,, зя
тоо^пД311 дни чувства недостиг на мляко тъй като събраните
™0^800 литра мляко дневно не са достатагчшГ Йм™нн?толкова
“ляко се «бира от частните производители в общината докатост
срсрмата няма почти нищо, понеже козете са продадени Дпсмпл е
"о-голям понеже млякото което предластГмагазмнито на
Търгокоп" и "Пекара" е докарано от 1Ниш „ За“ ар,а п^едп
стопа
°бРатно. Животновъдството в общината и селското
вязптаь^е като ряло и занапред остават между основните
наГч^^зГфа^™ оста^„ГсГвиг?ЪДаТ реал‘13"Ран" пр"
А.Т.

А.Т.

ЕрятстНо
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° МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНА ЛИСИНА
- БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

§Ж=Е“М" Е“Н

също

БЕЗ ТЕЛЕФОННИ СЪОБЩ
ЕНИЯ
И»'>”»«
ТВ '-.Р»
ПРОГРАМА
«СГ"
•
Лнейна Босилеградека

електрическия ток т.е. потреблението на
електроенергията да одържат в рамките на
предвидените електроднетрнбутивни норми. С.
това те дават свой принос в опазването на
електросистемата. Но и покрай това, както
подчерта Милча Лазаров, ръководител на
РУ»0™™
Електродистрибуция в
Босилеград, която стопанисва в рамките на

количество електтене^пп^ ™
отделно. Те^както^опчрпт/ п^®о“„ПОтрб"тел
както подчерта Лазаров, вече се
готвят и ще овъзможатвгеки'
%б
"контролила
гойЗМ°ЖаТ всеки
Г!ССК" потРеб»тел
сам да
щеовъзможат
“КГ дабнасочгаепп нятчКТр0П0Треблен,к
ления
потребления вв памк,1)-“ататьш""те
рамките на огпамичеТшлтГ Тп‘гГ„”я
съответни консеквенции ще се прилагат само ™
ещу онези конто не спазват

1^ :въпреки че селото им е един от общинските районни
ж.отч™
Л™Е°ве’
7 с "-“А-*
поща' .мул>...и,
мест,,а лапцоларии,
канцелария, ЛДрсШНа
здравна СТЯНЦИЯ,
станция, Двй-Три
кому],ално-биСто0в™0проблеми.' От таТн^големи* проблеми'^
им
лрич1шяват телефонните съобщения, махленските пътища, а от
предитдва-три месеца и нередноститес ТВ-програмата.
- г ' ТелеФ°Н1Ште съобщения - подчерта Кирил Зарков - член на
Съвета на местната общност и отборния в Общинската <

район, всяко повишено изразходване на електрнческия ток пряко ще се отразява и върху
електропотребнтелпте в Босилеградска община.
Поради това на 24 ноември три часа без ток бяха

обЩ""аса межЯУ най-рационалните потребители
в Ра*'кнте на Електроразпределителното предпРИЯТ11елесковац.
мя

миналата година отказа послушност. Ние, от страна на местната
общност, повече пъти рекламирахме това, обаче тези от ТВ-Белград, като чели не искат да знаят.
От другите селски проблеми в доста окаяно положение са
махленските пътища. И тук трябва местната общност в съдействие
с компетентните общински органи да превземет съответни мерки.
Още повече, че досега съвсем малко сме ползували средства от
местното самооблагане, а селото ни е едно от онези които наймного отделя по тази основа.
В селото, т.е. в центъра на селото има нужда и от една явна
чешма, юсъщност, тук до преди десетина години имаше една чешма,
която сега е развалена. Местната общност е запланувала същата да
се реновира, обаче проект за това трябва да даде компетентната
общинска служба, а местната общност да участвува с работа"
подчерта накрая Зарков.

° НОВИНИ ОТ СТОЧАР В ДИМИТРОВГРАД

ПАРИ САМО ЗА ЕДИН
ТРАКТОР
Макар че селскостопанската Панов, когато искът е подаден, един есенна сеитба 200 ха, "Сточар" е
кооперация "Сточар" от Димитро- трактор е струвал към 17 хиляди посеял само 60 ха.
вград е подала иск за средства - динара, а днес струва 28 хиляди
кредит за десет трактора.отпуснати динара. А известно е’машините в сеса й едва за един и той вече е включен лскостопанската коопе ция са ° НАМАЛЕНИ СА ОВЦЕТЕ.
в редовна работа. Проблемът обаче е стари и почти износени. рса такива
ПРОДАДЕНИ СА КОЗИТЙ
там, че, както изтъква генералният машини и при такова време, каквато
„
"Гтгъаяп"
е
сегашната
дълготрайна
суша,
не
е
допреди десет години Сточар
директор на
изненадващо, че от заплануваните за е разполагал със стадо овце. кози.
шилета - обшо 8700. Днес същата
селскостопанска организация
разполага със стадо от само 3400
бройки и то само овце. Козите вече
са продадени въпреки условията за
отглеждане на същите, въпреки
механизираното мълзене и пр.
Причината за това е нерентабилното
производство. А то. според Панов, се
кваЛл^Л|шноанаапа6отнаеоъкаЛ за
отглеждане на козите просто никой
не иска да бъде козарлГтакиаа
условия козите, вместо да дават по 4
и повече литра мляко дневно, са
давали едва янтар, някога дори и помалко от овцете. И затова се
продадени.

°

° IIА МЯСТОТО МА КОЗИТЕ - КОКОШКИ
В прострените кошари на
фермата в Липинско поле на мястото
на козете са донесени кокошки!
Прави се опит. засега само с двеста
.......... ...
кокошки, празните кошари поне по
БОСИЛЕГРАД: РАБОТНИЦИ ПА ЧОРАПАРАГА иякакъта начин да се използват,
Обаче колко това ще оъдс успешно,
е отделен въ гЙсЖЖ
ТЪРСЯТ ПРАВАТА СИ В СЪДА
няма почти и
Ч( м градът Мо вероятно не само
еолатя ще Съдс проблем за кокошкитс. За да има яйца. е нужна и
топлина, п огромните кошари едва
ли ще се затоплят зя 200 кокошки.
Да ли кокошките ще се рентират
повече от козите, остава да се види.

днв»о
ОТ ЗАКОНА

М.Я.

° В СЕЛО НАЗЪРИЦА БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

ЗАПОЧНА ПОПРАВКА НА
ТЕЛЕФОННАТА ЛИНИЯ
След няколкогодишно прекъсване на телефонната линия веело
Назърица с общината и пазарлъци кой е длъжен да я поправи, тези
ДШ| започна акция по възстановяване на линията. Тази телефонна
Л1""1Я с най-затънтения общински райОн бе построена преди
петнадесетина години, за която средства обезбечнха Общинската
скупщина в съдействие с компетентните републикански органи, а
работата около побиването на телефонните стълбове и
разтеглянето на жицата извършиха местните общности Назърица.
Догаиица и Ярешник, които и ползваха услугите на линията. Обаче
поради крайно невнимание на бившата горска секция в Босилеград,
която вършеше сечение в непосредствена близост до телефонната
линия и изкрътване на десетина стълба тя бе прекъсната преди 7-8
години. Въпреки че местната общност няколко пъти изпрати искове
да Горската секция да възстанови линията, тя това не го направи.
Не помогнаха ни интервенците от страна на Общинската скупщина
и предприятието за ПТТ от Браня. Едвам сега по инициатива на
Общинската скупщина е организирана акция по възобновяване на
тази телефонна линия. Местните общности Назърица, Доганица и
Ярешник се съгласиха да побият счупените и изкъртени телефонни
стъблопс, да почистят линията от храстите и клоните и да
участвуват в разтеглянето на жицата. С.тъбловете трябва да
обезпечи 1ГП -предприятието, а Общинската скупщина жица.
Акцията започна с реализация, стълбовете и жицата са обезпечени,
» трите местните общности започнаха с побиваме на стълбовете и
почистването па терена,
Според думите на отговорните в местната общност Назърица
акцията трябва да приключи за десетина дни.
М.Я.

уДетош^л'градуКлв'вДотадскл'«^~
течение на почти една ияла година, колкото тя не работеше. Толкова м< ч ни
обаче едно число работници не можа да осъществи своите пра и
'Юрапарата. Тъй като не успяха там. те това започнаха посредством съда
Чорапарата ие заплати гарантирани заплати на 45 свои работници зя
август т.г. Те тогава ие се работили, но по инициатива на Съюза на

ЩЕТИ ОТ 276 000 ДИНАРА
ха.
— жгкгкЕгюкяввгй
__ _
15'

.. ,
, ............
„паната на работниците е
Най-очебиещ пример з
ру
,, Р1|ЯПЯТ, оаботи единадесет
случаят на Гимка Гергиио!2п(х,1пм-лагеиа заинвалид от втора
гояини и коятоотянуари 1УУ
ппинудитешю^почивка тя в края ля септемяьит г Започнала яа работи като и мнозина нейните колеги. За разлика от
тях оаботила с четиричасово работно време ■ съгласно решението И.бр.
25699 от 8 януари 1692. След няколко дии обаче ръководителите яа
■юрапарата ие се съгласили тя яа работи с половин работно време, поне
им трябвали ”цели работници”. Тя не иска яа работи скемчясово. По този
въпрос, (както и гю въпроса защо с разпределена яа работи в г
.
домашното ръкоделие, в не да прави чорапи), Общинският съд оосилсгг
разисква яа 2 т.м. Следващото раялежляне ще стане нп
.

н.ь.
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-три пъти захвана лошо времос проливен дъжд и
градушка. Като при тори причини шета, която
според оценка на официалната общинска
комисия възлиза нп иад 267 000 динара. Наймного пострадаха житните растения - нп над 100
ха, където щетата нъзализа па над 08 000
динара, след тона площите подовощия, на 89 ха,
а щетата възлиза на 133 000 динара, следват
площите, засети с градинарски растения, на над
70 ха, а щетата при тях възлиза на 66 000
дияара.
дт |1|сстте села, които захвани ЛОШОТО премо
и градушката най-много пострадаха посевите н

стопанство при Общинската скупщина и предсодптол аа комисия за утвърждаване на
||ПСТаналите щети, подчерта, че селскостопанск„те цроизнодителн, конто са настрадалн имат
пртю 11П цамалсаие от тазгодишните облагания
ох селдКОсто папското производство в зависимост
от ,цотата> ,, ,,с тоаа с законно задължение на
Службата но обществени приходи. Обачо в
рПЗГ0П0рц с отделни селскостопански
производители узнахме, чо досега решение за
намаление па облаганията НС са получили,

м.я.

О

МОСТ МЕЖДУ
СРЪБСКАТА И БЪЛГАРСКА
ТА ЛИТЕРАТУРА

0 ДРУГИТЕ ЗА НАС

1УЮС1
ТУРА» юяй0т9О'Н*КА"О«|иотни

редколегията - Васил Тодоров, Веселин
Денков, Момир Тодоров и др Спас Сотиров
намира пълна изява в спосооостта чрез
подбора на текстове с безсъмнена
поетическа, художествена и научна
обоснованост да се задоволят толкова
потребности и задължения. Като резултат
иа елма такапа концепция п този двуброй са
поместени стихотворения на Фурнадижев,
п0 по“ол деветдесетгодишнимата от ро^Iс'Гст^«еГдамшоГX1с0к^сгишР,юпа,,

ижка значително е по-кратка отонази преди
това, което дава надежда, че списанието
динСаТмикаНн0аизли?Ге.а
редовната Си

й}и5Рилппич гтиттаппгпн от** Степан
р.^ович
а сетнеР десет хаику
стихотюрения от Димитър Анакиев, един от

А "Мост", който е пред нс и в ръцете на
читателите, на стотина и двадесет страници
настои да запази повечЬ свои културологически мисии всред гражданите от
българската народност: да представя на
български език; да бъде мост между
сръбската и българската литература; на
младите хора, предимно на учащата се
младеж, да предлага текстове, които
допълват липсата на христоматии и друг
учебен материал в обучението на майчиния
им език
п
Редакторското умение на главния и
отговорен редактор Миле Николов и на

който пишГна сръбски "и на български^
отдел Малка христоматия за средношколците са поместени разкази и есета от
видни български писатели.
~
Особено привличат внимание онези
текстове в списанието, които са посветени
на двамата братя -на писателя Детко Петров
и на поета Благой Димитров, които по игра
?? съдбата творят в две съседни държави Детк0 в Югославия, а Благой в България,
Благой е представен със стихотворения, а
неговия брат Детко Петров (пред време
починал) с откъс от още непечатан роман. В
списанието са поместени белетристични

След десет години Центърът за
култура в Босилеград се представи с
подбрана
културно-забавна
програма в Кюстендил (Р.България),
когато кюстендилчани в залата на
Драматичния театър останаха
приятно изненадани от качествената
програма.
Самодейците, които действуват
към Центъра за култура се
представиха с хора и танци от
Босилеградско и Югославия и с
изворни и новокомпонирани песни.
Във фолклорната група участвуваха
главно ученици от Гимназията, а с
песни се представиха солистите
Ягода Стаменова, Соня Таскова,
Светлана Миленова и Слободан Ве
личков.

д*сгг
МЯ НА

.* М. НАСИЛЕЛг

• м. я.
•А

к
•А

:к

В.Б.

0 ДИМИТРОВГРАД

творби от Миле Николов-Присойски - откъс
от роман, и от Новица Иванов-разказ, както
УСПЕШНО ТУРНЕ
и стихотворения от Арсо 1 одоров, Букица
Стоименова и Близаоета I еоргиева.
След успешното гостуване на
В списанието са поместени студии по самодейния театър "Христо Ботев"
от
Димитровград в съседна
езикови въпроси от др Славко Вукманович и
България - от 5 до 11 декември този
Ст. Кабасанов.
трудолюбив колектив осъществи
Накратко казано и с този двуброй още едно успешно турне. Този път
"Мост" продължава традицията си на самодейците от Димитровград с
пиесата "Професионалист”
от
редакторски добре осмислено списание,
Душан Ковачевич се представиха
пред публиката на Деспотовац,
Свето Джурбабич
Чичевац, Крушевац, Велика Плана и
Кральево.
А.Т.

и Дамян, била толкова голяма на брой, че минавала все докато
траела зората, а техните копия били като гъста гора:
Конь до коня
Юнак до юнака~
Копия им като гъста гора-.
Най-сетне извървяла тази наша конница, тази наша голяма
войска, тази наша надежда, но никога не се върнала унищожили я турците. Да, въздъхна дядо Дим, вървяла
войската, вървяла, но не се върнала. Дошло робство... черното
петвековно робство.
(От непубликуван ръкопис "КалиновоОчите на детското ни въображение гледаха тази гора от
копия,
а ушите чуваха конския тропот...
Желюша, легенди и истини")
Легендата повтарям, за да подчертая прокобата,сполетяла
От турско по-черна черннлка никога и никъде не ~енТа°,и“Ж
е имало и няма да има.
(Българска народна мъдрост) позавидели богове и бобини, светни™ светци одрипав^ш от

ЖЕЛЮША

М°НЬ °° —ЯЖ Го*Ю~ ЛЬ°

ИЗПЪЛНЕНА
КАЧЕСТВЕНА
ПРОГРАМА

«

в

. ♦
I ООКГТСА
щ*т <ГГ ;

° АСЕН МИНЕВ

^ТоЛайао ЛЬо
° Л‘°

нтъра ЗА КУЛТУРА В БО
СИЛЕГРАД НЕОТДАВНА СЕ
ПРЕДСТАВИХА В КЮСТЕ
НДИЛ

137-38 '

В радиопредаването си "Дневник" на 7 декември 1994 год. Радио-Ниш излъчи
следния обзор за най-новата книжка на списание "Мост".
Минутите, посветени на културата, днес
се падат на списание “Мост* - за
литература, изкуство, наука и обществени
въпроси - на българската народност в
Югославия. Най-новият двуброй е вече при
читателите. А какво им предлага той?
К^гъмрнп ппеплага им много Преди
и?те на читателите заштото
тето*неможемдгизеповтовнмтепжов^пъти
каааното°*за литемг/оните^ублтсации
все ощ?толковаИтоудно сеИобезпечаватЦнетеХзатем^уЪиГпр^дна^кн:

• самодейците към це

така^е^ет^двая^ра^о^апусна^^този^ттНо^пъклегендата
™0&^,и1нП?^^“КаЛИ,,И,С,и,И“,,',в

народи. А чудесиите по този път са били големи, продължава
дядо Дим.
Пет-шествека са изминали вече от заселването на южните
славяни на Балканите. Те отдавна вече са изградили свои
държави, създали отделни нации, съвместна писменост и култура. Славяните приели от гърците източното православие
като своя вяра, така че да утвърдим: името на нашето село се
създава като Калиново около 1330 година. Така се назовава
около сто години до турското робство и около 30 - 40 години
“ад ™ва Р°бство. докато вече се установи под названието
и
1™?Л!”,ТреШ|~и Разм-ЙРиаи и разколи
верската нетърпимост Еежду хр^с”кеитеТРдъШржавиИ
ЧеР*овните ''пастири", вместо да решават божите дела и да
^^^г^се&И зовели
^ на

Мила То* майно лко Юнак до*Ю~.
- * *
Т*™ „1Урците изу’ил” и знзели всич™ ^ости яа
Войска заеървила
Народ„.„е«„
Обич. почит, бпагодарност и признателност от една историята
Била е зимата люта и страшна, духали ледени ветрища, страна, печал и мъка от друга страна си даватсреща исесливат върховни държавни мъже, вършени от тях в най-критичните
виели вълчи глутници. Пукали от студ дърво и камък. в едя°- в те“ два личности Калин и Калина. И въпреки това моменти преди падането пад турско робство Така пв^^а

НГ“«д.„„„е„.===Е
съдба Щ
говата, и на селото, и на народа определена

такава настъпила четвъртата зима.

Една нощ през тази зима изчезнала Калина.
Посред нощ излезнала от селото и вървяла към планината,
която надвисява всички околни баири около Калиново. В този

дойдели да спасяват царщината!! Същото нещо или подобно

Както се
и о6ясни со6и, именуват селого КалинО0о> сГата “итеа^на^осо^™! бургията второто
а след това с болка, от продължителна печал го назовават Лазарица в столицата Крушевац той се оппепепя -чя
Желюша.
"Небесното царство"!!
определя за

връхната стена, откъдето в ден се виждали всички хълмове - Мотаха както ест™ял
обикновения
огърлицата на нейното Калиново. Денем се виждали оттук и
Р
'
0 съумял да га направи «яродът.
двете ленти-пояси, реката и царският друм, по койтопреди
А п0 легендата, когато буквално всички от нашето село.
шест години дошел и по който си отишел нейният Дамян, пък и от целия край са скръбяли ижалеели.сее говорело така:
когато се запознали. В последния й час сега бе хладна зимна
" А ти одека си та носиш църно?" "Па я съм от жалното
нощ стрелкащи студени звезди.
село.;; "Чеминемпрезжалнотосело." "Яимамснауотжалтото
Изправила се Калина до голата стена на планината, с&ло.
Желюйем да набавим овце от жалното село"
разперила ръце Калина да прегърне всичката красота на Желюйем да имам зетотжалното село." Така се използвали
родния край и загледала по посока на родно Калиново, къдего $прегли и употреблявали прилагателното "жално", глаголите
е чакала, чакала четири години своя Дамян и не го дочакала. С жаля и желая", че след продължителна употреба при
отворени очи починала хубавата КАЛИНА.
техната транскрипция, нагаждане в говора, се е получило

"‘орощенадвият християните и ще завладеят Балканския
полуостров.
Начин на живеене и оцеляване на лепите ни н чгпп
турското робство, пълно с опасности' ивнашето гепое
какт° "Двсякъде, т.н. ЗБЕГ. По-разбрако казано живееш
покрай Царския друм
а «ромнатасиИЖА в пазвите на
1°Л,латадодияаяа^ел,ошка®аРа,акоемир,бягашисекриеш
“ ™Рата- когато се зададе опасност. Значи на две места си ПЪРВ0Т0 е ижата, и второто е поятата или кошарата в гората
Най-важната жила-артерия, жила куиавиш.
к~
казали браатята сърби, била пресечена пт*™™™3™ би

зам^Ж^^
п_пп„„„
•'
иттогава планината, владееща над нашия роден край и над
нашето село, хората именували тази планина КУКЛА...

=с=~
А ппгпе?
х^иГсГа^

И настанала велика жал, голяма скръб и печал всеобща в

името жлл1ишА. 1ака името Желюша излиза от името
Жалното село, което иде от голямата жал за Калин и Калина
и от голямото желание да се живее в Калиново.
Накрая на тази легенда дяда Дим разказа малко пообшиРно за Царския друм.

петстотин години.

всички ние,
век, ни два, а целимити

------- --------------------Знамение за зло...
Както се спомена знамението за злото не закъсняло и за

и0каТано2таеНИДВеТеИМеНаНаНаШетосело’вечеговорено човеци!!преживяхме и две световни кланета, на човеци от
п
..

В един нов поход в бран след тези, една след друга трагедии паоплпт ^9® км на час» Щ°т° за "нула" време да отидеш без
г^ГГОЩеДео”бНраиГК^
лравя-^
Голяма жал и тъга изпълни детските ни души когятп пяпп втя^ната Анадолия .
Дим разказа какво бе станало с Дамян - годеника на Калина
вЧ*Да се, че даже и в легендата се внушава огпомнпт
Узнахме, че конницата на цара ПГишмана, в чиито редици бил ВСЯКа,:в0 значеяие яа ЦаР«ия път за всХчки еврС°пей?к™
^___________

о

А ние желюшаните Пп
Желюша.И
см^оГтук^налиеи^хубавс^село
„ оаь.п^
тоябая па г?
кажем: вие аеЦа- всички желюшани,
сеРло «*^„ГЖГшето "еТе мГа^еГлТген»8^»™
са били Калин и Калина.

Еттстйо

15 ДЕКЕМВРИ 1994 г.
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СЪБИРАНИ СА НАД 8000
ДИНАРА
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кръст, е недоимък на съответни помещения за съхраняване на тези
стоки и артикули.
В ударния ден на акцията, активисти на 00 на Червения кръст
в групи посетиха домовете в местните общности Босилеград и
Райловци, призовавайки гражданите да вземат участие в тази
солидарна акция и събраха над 800 динара.
В Общинската организация на Червения кръст в Босилеград
подчертават, че от отзива в тези две местни общности са доволни'
Всяко домакинство с доброволните си дарения показало своята
хуманност, като при това подчертават, че най-отзивчиви са
Любомир Иванов, квартал "Магурка". и Небойша Христов, улица
Георги Димитров”, и двамата от Босилеград с по 10 динара В
1Л
останалите местни общности акцията все още не е приключила.
* 1Я
За отбелязване е, че в акцията и тази година са включени и
трудовите колективи. До писане на информацията, хуманния си
,
дълг изпълнили Общинската организация на Червения кръст с 30
*
динара. Клонът на Центъра по социална защтита с 15 и
подведомственото училище в Горна Любата със 116 динара.
Останалите трудови колективи това ще могат да направят до
средата на този месец.

■.•*»

\1 Я,

Ако някога ловните терени в Босилеградска община юобилствуваха с
доста дивеч и ако поне най-рев постите ловци по време на ловния сезон
можеха да се похвалят с богат лов, сега състоянието е съвсем друго. От
година на година дивеч е все по-малко, ловните терени обедняват, преди
всичко сбгагоролна дивеч:зайци.сърни, яребици и пр.За сметка на тях се
увеличава броят на хищниците
"Зайци и яребици има съвсем малко", подчерта Стеван Ангелов, един
от ловопазичите на Ловното дружество "Сокол". "Според наша преценка
на територията на нашата община има всичко на всичко около 5 яребични
ята и това по едно в атара на Буцапеао. Бресница. Ресен. Кремиково и
Млекоминци. Положението със зайците есъщо. Ето. ловният сезон на зайци
вече приключва, (за яр*ебици вече няколко години е за бранен) а има ловдижи.
които не само че не са убили нито един заек. но дори и не са видели. От

Димитровград по«анапровсжла ° РЕГИОНАЛНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХтрадиционна манифестация представление "Избиране на
спортист" на Димитровград, чийто
организатор е Съюзът на спортовете
в Димитровградска община.
Генерален спонсор на^згодишното
-фПоекс- отНиш а съпонсооп: УТП
-Балкан" и ОП (обществено предприятие) -Металац". както и още
някои обществени и частни фирми в
Димитровград.
За най-добрата спортистка през
]дд4
* провъзгласена Ду-

Гр^ТсГц^я^^^
цялата година. Незначително се повишава и броят на дивете свине, докато

™>тбигн*^“рНе:) Р0дИнатаРнай:
високи резултати: първенец на
Югославия в надбягване на 400
метра с препятствия в конкуренция
на сениорите, както и спечеленото
^„"„'ГнГ
юни^>етШана
првенството състояло се в Солун.
Второт място зае шахматистът
Георги Петров, член на ШК
-цариб род ".който за воюва първото
място
на
индивидуалното
първенство на регоина по шахмат.
както и най-доброто първо табло на
отборното първенство в региона, на
което се състезаваха от 11 до 13
ноември 1994 година в Димитро“петел"5°5точ3киж"итсседем тоЯ
Трето място тази година спечели
Милован Стоямоа, Футболист на
През декември тази година "Балкански", който бе "ай-добрият
манършйиат се 21 години от член на отбора в годината (1993->1),
смърт а иа съпруга й, нашия баща, когато отборът се класира в Нишка
зона.
свекър и дядо
За най-перспектиония спортист
ДИМИТЪР ПАН ЛОВ-МИ ГА
от Димитровград

числото на сърните намалява подчерта Ангелов.
Ловното дружество "Сокол“ в Босилеград наброява 360 активни
членове Онова, което отделно охрабрява, е че в последно време намалява и
числото на бракониерите. В течение на тази година само 7 души са заловени
в нелегално ловене, против които са подадени наказателни депа. Що се пък
отнася до ловенето на свине, те могат да се ловят само с отделно разрешение
и това по групи от 3 ловджии. По същия начин е и ловенето на сърни с това,
че групата е от 5 души.
Според ловната основа в течение на настоящия ловен сезон на териториятана Босилеградска община могат да се убият 10 сърни (5 сърни и
5 сръндака) а без ограничение на диви свине. Досега, според думите на
Ангелов са убити 3 сърни и 6 свине. Същевременно са убити 2 вълка и
уловени 6 вълчета- Числото на убитите лисици не се евидентира.
3
М.Я.

° ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 декември тази година
иавършават се четири тъжии
години от смърта иа нашата
майка, свекърва, тъща и баба
ПАВЛИНА ПАВЛОВА
от Димитровград

"МЛАДОСТ" СЛЕД ЕСЕННИЯ
ПОЛ У СЕЗОН

Есенният полусезон от таз годишното футболно првенство във футболна
дивизия - Пчински окръг Враня в който се състезават 10 отбора от коитр
еД>™ ("Динамо - 2") безконкуренция, между тях и футболният отбор
"Младост" от Босилеград, приключи. Понастоящем футболните отбори
обобщават резултатите, анализират отделно всеки мач и правят планове за
пролетния полусезон, със скривени амбиции - класиране в част на
таб елката, а някои дори и на самия връх.
Босилеградският футболен отбор "Младост“ стри победи и пет загуби
с нито една нерешена среща, с 9 точки (всяка победа донася три точки) се
класира в долната част на табелката т.е. зае седмото място. Д али това е
реално, според възможностите или не, остава да оцени ръководствето на
отбора, най-вероятно Скупщината или пък Изпълнителния й отбор.
Как оценява изтеклия футболен полусезон и пласмента на своя отбор?
бевъпросскойтосе отнесохме до тренъора на "Младост“, Георги Георгиев.
"Фактът, че сме в долната част на табелката, говори че как не можем
да бъдем доволни от осъществените резултати през тази част от
първенството. Обаче ако се има в предвид, че повече от една година, поради
на всички известни обстоятелства, не сме се състезавали, все пак можем да
бъдем и доволни. Разбира се, наше реално място е горната част. Обаче, дето
. се казва лоше спортно щастие, а според субективни причини, преди всичко
поради безотговорност на отдел ни футболисти и това онези коитотрябваше
Щ
да понесат най-голямото бреме в играта и да дават подтик на младите, все
В* още неафирмирани футболисти, в отделни ключни мачове отбивахе
пое лушността ми и поради това вместо да забелжим нови точки, ние
х
^
загубвахме, или пък препускахме точките без борба.
Инак, когато става дума за изтеклия есенен полусезон, мога да го
охарактеризирам с три различни фази.
Началото като твърде успешен, когато от три срещи отбелязаме две
победи, от които една като гости, средната като твърде лоша, три срещи и
ТРИ П0Ражения- от които две на нашия терен и последната фаза като
; задоволителни две срещи, от които една победа и една загуба, подчерта
Георгиев.
Ето и редоследа. след есенния полусезон, на отборите: “Пчиня" - 22,
“Синджелич - Тома - млин" - 19, "Минералац - Кощана" - 19, "Трешньевка"
„
17. “Павловац" - 17, “Алакинце" - 17, "Младост" (Босилеград) - 19,
88 "Младост" (Сувойница) - 9, "Челик" - 6 и ‘Динамо-2" - 0.
М.Я.

° В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЛОВНИТЕ ТЕРЕНИ
ОСТАВАТ БЕЗ
БЛАГОРОДЕН ДИВЕЧ

° 0КР?ьгЕГРАД: ФУТБОЛНА Дивизия пчински
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Най-добрият димитровградски
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ЬБСКА ЛИГА “ ЮГ
ВЛимитговггалпоеасвеаатаняноемоит-гаамотет-Лимитепягпап"
се п^еГе'Жр,юД^^оГщах°м"т?а Н^шки
отбора от Ниш. Тру пале, Свърлиг. Алексинац. Бабушница. Долна Студена
«ягп
п,п?.Й!тИ.аЕ™п*'к™'
5 !^ЖаРя^^ед таиднетнибо6|Л^бооитесе класи^а^ктосдетвафирма Нааа ■и,ед тР™нев«" борби отборитесе класираха, както следва.
*•
иЯстребац" - Ниш
43
точки
2.
"Локомотива" - Ниш
37
36
*’
д^Гвград 21
*"
Цариброд Димитровград и I
20,5
<*• "Емпв“ • Алексинац
7. "Лужница" • Бабушница
18
8. "Напредак" - Долна Студена14
Между отделните шахматисти най-добри бяха:
1. Терзич от “Ястребац" със 7 точки от < срещи - III табло
2. Кръстич от "Локомотива" с 6,5 от 7 партии - V "
3. Велкович от "Ястребац* с 6,5 от 7 партии - VII "
и
, *. 7
^Т1.
4. Милиевич от Зелени връх с 6.5 от 7 партии VIII
Най-добрият на I табло бе Георги Петров, шахматист от ШК
“Цариброд" с 5.5 точки от 7 партии. За ШК "Цариброд" игра и петнадесетгодишната Анита Алсксова - димитровградската надежда * и то твърде
успешно.
------------—----------------—----------------------------------------------- —---° НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

I- :,Радннчкн" "т

КРАЯТ В СТИЛА НА
ЕСЕННИТЕ ПОРАЖЕНИЯ
фК "БАЛК АНСКИ“ - ФК "СЛОГА-БУЦА" (ЛЕСКОВЛЦ) 1:2 (1:2)

Ге/7Т

^
СпЖ

-БАЛКАНСКИ• игра ...състав: М Соколов 6. Л. Таков 5. М.

уригу СИТИ".
Мигом 5.
Диплома за най-съобразитолен
Трл.ам1хпл.хл.олж "Балкански" завършиха есенния полусезон
спонсор получи фирмата шорскс |)С1П{1|(|
„ схил> какх0 щраха през целил сссннен полусезон ■ с
°т 1|иш'
.... ..
поражение. С изключение на дап ■ три мача, през есенната част на
Бсички възнаградени ПОГ1У1ИХ0 ;П,‘)11С||СТ|ЮТО, „грахатвърдеслабо, па затуй пее никаква изненада,
които лале Общинската скупщина в 10 заеха последното място 1\ групата.
ДимитровградГостите от Лсскондц, въпреки с отслабен състав, лесно
Межяу присъствушнците гости спечелиха три точки. Домакините улесниха работата им, играейки
па спортната манифестация бяха и бавно, боз борчески дух и неефикасно. Крайно е времевклуба нещо
известният баскетболист Райко ла с0 предприеме, понеже занапред вече така не може. Нещо трябва
Жижич, кикто и Ружица Алсхсош
(;0 „а,,,, ,ш отделни футлобнлстн трнбиа да со благодари за
със споя тренъор. Ружица Алвксооа 110сегП|Ш|ата им игра и да со тръгне от началото, за да со побегне

даягжячк

........... ..
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Уоочекаунуците ми се израдуваше, само
снаатамалкодуну па нос, ама она не снаа.
Тамъи се намести преди телевизорат
коъоиТ нестаде струя. Снаата донесе свечу,
хнхиитеу свитките с батерия, а синат поче
Уш^пиуйе дистрибуцийуту оти не явили каче
нестане струя та, нита па народ знаие у коиу
йе групу И нема надека, отидо полъка у
зевникат, там има йедно собче дека децата
си готве и йедън миндер и подпърсти си лего.
Барем се наспа убаво.
Найутредън се изюелеси рано,_ реко да
заванем парното на синатога. Поидо да се
мийем, оно нема вода. Чуием синат пак пцуие.
"Кво бре. синко, па пцуйеш?"
"Ко че не пцуйем, ни се знайе ка че нестане
струя ни ка че нестане вода, никои нища не
обавещава!"
"Кико бре синко не обавещава? Па я знам
едно време имаше на сваку бандеру кове,
звучници де. Па покойни Троя сее казуиегие на
народат: и ка че има струя и ка нема да има,
и събрание ка че има, и чийо се църно по
гърбинуту шарено прасе изгубило и за сее
ооавещаваше народат."
"Иди бре тате, това още кой знайе ка йе
нестало у град. Оно нема ваше ни телевизия,
нема ни плакате, а и звучниците преди
домат престадоше да работе, а ти сакаш
Троян да ти дава обавещеньд! Па више и
плакате не пишу, бре, тате! Нити знамо кво
се работи, ни защо се работи, нити некой
зарезуйе тия народ! "
"Синко, па що си тъге не узнете бировина?
Убаво знайеш дека свако село си има
бировина, па он се у качи на Мазилу, изока
колко га гърло държи и сви у село чуйу и знайу.
Белюим су малко теквия надокньичави у град."
"Ма не се завутуй, тате, къв бировин у
град. А и ко че има биировин, ка нема теквая
систематизация за текова радно место."
"Щом йе тека, и щом немате бировина йош
кота има да пцуеш, ама, щабе ти пцувашето,
синко!"
мр
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ДЕФИНИЦИЯ
- Знаеш ли каква е дефиницията за
чуждестранната помощ?
- Не зная, каква е?
- Бедните хора от богатите страни дават на
богатите хора от бедните страни.
ИЗВОДИ
Както върви политиката, ако през 1995 година
решите да отидете на гости и видите, че
апартаментът свети, а след позвъняването не ви
отворят, това значи, че ядат свидливо боб.
Ако през 1996 година решите да им отидете на
гости, позвъните и пак не ви отварят, въпреки че
апартаментът свети, това ще означава все още са'
живи.
ИЗХОД
Разговор в държавно учреждение:
- Какво си се замислил толкова дълбоко?
- Мисля как да разреша един сложен проблем.
- Какъв?
- Ами, ако успея да превърна човешкото дърдорене в електроенергия, от тези празни дърдорковци, дето ги виждаш по бюрата, би
могъл да се захранва целият град. Да не
говорим за народните ни представители...
РАЗДЕЛЕНИЕ
Обществото ни е вече разделено...
Да, на едни, които имат повече ядене,
отколкото апетит, и други, които имат
повече апетит, отколко ядене...
(От "Смях" - България)

ДОКАЧЕНИЕ
"ИЗКУСТВОВЕДКА"
Една просветна работничка в Дим
итровград, провъзгласяваща самата
себе си за добър познавач на
изобразителното изкуство, коментира
натюрмортите на художника
Слободан Сотиров, на които между
другото са нарисувани и венци лук, по
следния начин: " Тази картина е
хубава, но по й приляга да бъде
поместена в трапезария..."
По тази нейна "логика" “Слънчогледите" на Ван Гог би трябвало да се
поместят в селскостопанска аптека,
"Анатомиите” на Рембрант в чакалня
пред хирургическа зала и пр.
Ст.Н.

ПРОМЯНА
Попитали редактора на ТВжурнала:
- Абе, г-н Йотов, времената се
меняват, а ти все едно и също:" Драги
зрители, добър вечер”. И про- *■
дължаваш като лани, като полани,
като преди десет години. Кога ще о
НАШЕНСКИ ПСТОРИЙКИ
промениш нещо?
- Бъдете спокойни, ще има промени
СТЕВАН КАРАДЖА
в ТВ-журнала - отвърнал той. КОДЖА ДЕЦА НАРАДЖА
Напролет, когато пооголемеят дните,
ТВ-журналът ще започва с " Драги зр
Това се случило в едно босилеградско село. Буйна триде
ители, добър ден".
сетгодишна жена п по-малкият й девер, петнадесетгодишно момче,
в един студен зимен ден отишли да хранят овце с брестов листник
К.Г.
близо до друга махала. Разхвърляли листника на раниша, пуснали
овцете от обора и отишли да се стоплят при бай-Стефан в найблизката къща. Домакинът бил сам в къщи и "гостенката" инак
позната мераклийка за "оная работа", веднага решнла да използва
удобното положение
"Е, па, бай-Стеване, сега како си сам, па да си муж, та да найдеш
»'*&/7К07Ь зл щин
нещо по-младо..."
СЕ У УМ5АШ?
I бСОТНИК.!
"Море, да не е сополяно, я би ти показал що е муж..“
СИ 7Т0ЛУЧИЛ ТТОЪИ"За све си има колай, бай-Стеванеее.”
Бай-Стеван се позамислил и пет минути по-късно нахокал
момчето:
"Ати.сополъко
ко, сега си ми паднал уруце, сега че видиш ти кому
онай ден викаше ьтеван Караджа коджа деца нараджа..."
И грабнал ковторняк да го петни. За да се спаси от бой, момчето
хвръкнало през вратата. После... буйната невеста получила твърдо
доказателство за мъжеството на бай-Стеван, а деверът й получил пневмония.
к
*
К.Г.

шш?! "ПОВИШЕНИЕ”
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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