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• ВСИЧКИ СИЛИ НА МИРА НА ПРОСТОРИТЕ НА НЯКОГАШНА ЮГОСЛАВИЯ И ВСИЧКИ СИЛИ НА 
МИРА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕШИТЕЛНАТА РОЛЯ НА СТРАНАТА-ДОМАКИН 
САЩ, СДРУЖЕНИ УСПЯХА ДА СПРАТ ТАЗИ ДЪЛГА, ТРАГИЧНА ВОЙНА ЦЯЛАТА МИРНА ПРО
ГРАМА В ДЕЙТЪН Е ОСЪЩЕСТВЕНА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, СЪЧИНЯВАЩИ БЪДЕЩИЯ МИРЕН 
ДОГОВОР СА ДЕФИНИРАНИ И ПРИЕТИ.

д 22-дневни преговори във военната база Райт-Патарсън в Охайо (САЩ), делегаци- 
СР Югославия, Босна и Херцеговина и Хърватска, оглавени от председателя на 

Сърбия Слободан Милошевич, мюсюлманско-хърватската федерация Алия Изетбегович 
и Хърватска ФранъоТуджман, при активно посредничество на САЩ и останалите страни- 
членки на Контактната група, приеха мирния договор за Босна и Херцеговина, с които се 
сключва мир и решават териториалните, конституционни и други въпроси за отноше
нията мехаду двата ентитета в БиХ - мюсюлманско-хърватската федерация и Република 
Сръбска, След приключване на мирните преговори, председателят наРепублика Сърбия 
Слободан Милошевич в специално изявление в Дейтън каза:

Две-три години преди най-новата военна катастро
фа и трагедия на южните славяни, обединени в една 
държава, наречена Югославия, треперехме над съд
бата на общата ни страна, надявахме се на поло
жителни (демократични)-промени и нов напредък и се 
страхувахме от най-лошото - от разпада и войната. 
Въпреки благородния ни трепет, вълнения и желания, 
най-лошото ни се случи. Бившата ни държава замина в 
историята като (още една) предишна Югославия, 
страшна война избухна в бившата република Хър 
ска. оше по-страшна в другата бивша република Босна 
и Херцеговина. Четири години се нагледахме, 
наслушахме и начетохме за страшни страдания и 
злодеяния, рзрушения и етнически прочиствания, 
нечестиви външни намеси и тукашни зверства и омрази, 
за стотици хиляди бежанци и несправедливи санкции, 
за мирни инициативи и планове... Четири години се 
страхуваме за голото си съществуване, неизвестен и 
страшен ни беше всеки утрешен ден. прекатурихме 
през главите си непозната в историята на човечеството 
опустошителна инфлация, беда и немотия... Четири 
години с все сърце си пожелавахме мир. справедлив 
мир и честни споразумения, живот без санкции и изо
лации. сътрудничество и обнова вместо въоръжени 
сражения и вражди... Изхарчихме за тази мечта наи- 
вдъхновената реторика, всички благородни думи. 
всички благородни чувства и здраворазумие. Двадесет 
дни от 1 до 21 ноември, с ума и разума, с очите, ушите 
и съзнанието си бяхме в непознатото досега американ- 

градче Дейтън, до крайни граници обтегнали _ 
струните на великата ни надежда...

И сега когато най-сетне се сбъдна мечтата ни, в 
момента, когато са сложени основите на мира и раз
връзката на страшната криза и трагедия когато се 
очертават желателните перспективи на хоризонта, 
когато изгревът на мира даже ни е по:мил иоризгрева
^изречения, с^ито°сеописвалисторическите%ъ^П1Я.

историческо събитие (макар че епитетът ^стррически
тук има най-низка цена, за ноемвР^^?тои^^^ско мпже> па се намери по-силен термин). Историческо 
'събитие, недостатъчно за историчека поука! За голямо 
съжалениеГДано не бъде така този път/

Затова сега повече мълчим, отколкото говорим. Наи- 
силното изречение, което успяваме да кажем е. най 
сетне - имаме мир и нямаме санкцииI

Може би и не е нужно да се каже повече!
От сега е най-важно да мислим и да работ,им. И да 

не повтаряме досегашните си грешки. Даже и да не се 
учим отРтяМх Защото само глупците се учат от соб
ствените си грешки. Умните се учат - от чуждите.

А пя вината и заслугите, за ангелите нз миро и

исторически шанс - наи-сетне да научим нещо от ми° 
налото сй. И вече да не му робуваме. ЗаЩ пок. 
•■славно минало" е било тежко настояще^ на някои пок^ 
оления. Поне това, наи-сетне, трябва да ни е я^но.^ 
никакви демагогии за бъдещето. Навт°в^ет°, яашото 
грижа и наш дълг. Към нас и към децата ни! защото 
настоящето е основа на всяко бъдеще.

Сле 
ите на

ват-

"Граждани на Югославия, татът без съмнение, отговаря ничество с мюсюлманско-
хърватската федерация.

Войната днес е прекра
тена и най-после в БиХ, и то не 

постиг-

сигурен съм-, че искрено ви за- на преговорите, 
радвахме с осъществяването На гражданите на Репуб- 
на мир на мирните преговори лика Сръбска пожелавам
в Дейтън. Преговорите траеха успешна Република Сръбска само затова защото е 
«у го но считам че резул- и им пожелавам мир и сътруд- -нато историческото споразу

мение по всички елементи на 
мирния план, но и затова за
щото окончателно е фикси
рана точна граница между Ре
публика Сръбска и мюсюл
манско-хърватската федер- 

. ация, така че никаква военна 
акция, която би имала за цел 
някаква териториална промя
на вече не би имала никакъв 
смисъл и би била, без съм
нение, и изключително, тре
тирана като терористки акт. 
Следователно, войната свър
ши. Сега е време всички да се 
насочат към мира, изграж
дането. икономическата об
нова.

ско

Много време ние проведо
хме през последните няколко

- СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ НА ООН СУСПЕНДИРА САНКЦИИТЕ ПРОТИВ НАША
ТА СТРАНА

ПРИЗНАНИЕ НА СР ЮГОСЛАВИЯ 

ЗА МИРНАТА И ПОЛИТИКА
• Международната блокада що бъдо премахната окончателно о срок от досот дни след първите 

свободни избори в Босна и Хорцоговина

са суспендирани всички международни санк- па се намери трайно решение за конфликта в 
пйи против Съюзна република Югославия за БиХ и поздрави парафирането на Общото 
неопределено време По този начин фактиче- споразумение за мир в Босна и Херцеговина . 
ски еРпремахната външната блокада на наша- В първата точка на Резолюция N Т 022 се 
та отоана която в продължение на три години посочва, че е решено да се суспендират за 
И половина (от 31 май 1992 година) нанесе неопределено време всички мерки, които 
голяма вреДо-еПРавдина на Югославия

И Н ВИНуво™ата^аот на тази дългоочаквана от 1994 г. 943 от 1994 г, 988 от 1995 г, 992 от 
пезолюци^с!в0тът за сигурност на ООН пот- 1995 г, 1003 от 1995 г и 1015 от 1995 година, 
въопи привързаността си към политическото Най-новата резолюция е приета едино- 
преодоляване на конфликта в предишна Юго- душно и встъпи в сила веднага а международ- 
славия. отдаде признание на Контактната гру- (На 2-ра стр.)

ОТтзкз

Кирил Георгиев



ДЕЙТЪНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ШШ
МИЛОШЕВИЧ: ОСЪЩЕСТВЕН Е СПРА

ВЕДЛИВ МИР ЗА ВСИЧКИ НАРОДИ, 

КОЙТО ЖИВЕЯТ НА ТЕЗИ ПРОСТОРИ ш 44.
Ш7Ш.

■ СТРАШН 4*^»ЯШ■'2 Ш(От 1-вп стр.) направени не могат да ео свързана за спадане натен^и^ 
дни тъкмо върху въпроса с сравнят с осъществения ре- ите и^ при"иряв«^ 
наритите. Считам, че картите, зултат - а това е мира. Това е ните стълкнооени 
бих казал,са несравнимо по- мир не само в Босна и Херцо- 
добри от картите, които пре- говина, но мир в целя регион, 
длагаше Контактовата група. Целият регион днес има въз- 
Да тръгнем от запад, в срав- можност да се насочи към 

със загубените терито- собственото си развитие, 
рии, на Република Сръбска са Накрая, искам да ви дажа. 
върнати териториите на об- че тъкмо е влязла в процо-
щините Мърконич-Град и Ши- дура Резолюция на Съвета за . развитие
пово. а сетне, вървейки към сигурност на Обединените пътна'Е ш о успешно 
централната част, по отно- нации, с която ще бъде прек- шо' следваща Ц° Ус™“ 
шение на картите на Контак- ратена валидността на всич- икономичтеко_и култ^тн р 
товата група - Озрен и Добой. ки икономически санкции, витие. интеграция в Европ г 
Модрича Дервента, Брод, въведени спрямо Съюзна ро- света, равноправи I
Шамац. Бръчко, а по отно- публика Югославия. Тази ре- дите и хората Е' ра и н Ш 
шение на източната част - Ви- золюция е цялостна, а санкци- венство и сътрудничаство 
шеград, Сребреница. Жепа, ите се суспендират незабав- интерес на вси гки.
така че картите, по мое мие- но. а формално ще се вдигнат лвлегаиията на

след известно време, обаче в □ името на делегации I и пи 
режима, не Съюзна република Югосла 

вия от Дейтън в Охайо, искам 
честит-

§*|| 4IАз очаквам цялата ни 
страна, сега освободена от 
оковито. които твърдо много 
разстроиха 
чоскко.и общесстввно разви
ти©да тръгне по път на голя- 

икономичоска обнова и по

Ш
нашото икономи-

нение

ма * =н
пост на допя ™»а “''с’“^®Чаиациот„ до Австралия пресата
иол?ктооЛнн“дии6яхГпТоп1лненИЯсвести7информаЦИи,

гоочакппио съоитис н | на влиятелни партии

топна пойна.
Дейтънското споразуме

ние е приветствано във всич
ки официални изявления в

След завърщане на югославската делегация в Белград на 22 ноември т.г. на летището _дондОН и в първите комента- 
"Сурчин". където я посрещнаха председателят на СР Югославия Зоран Лилич и други ри в британската преса. Оцен- 
виооки ръководители на СР Югославия и Република Сърбия, както и посланици " ЯЕайки документа като пред- 
страните-членки на Контактната група, председателят Милошевич каза:

На-

ние. представляват едно ко
ректно решение. Несъмнено характера на
е, че всички страни се нала- съществува никаква разлика _чни
гаше да направят сериознии между суспенсиите и вди- да отправя сърде гни 
отстъпки но е сигурно, че гането им. касае се само за ки до всички вас. .до вси <ки 
всички отстъпки, които са съответна процедура, която е граждани на Югославия.

подписано в присъствието на 
голям брой шефове на дър
жави и правителства начело с 
президента на САЩ Бил Клин- 
тън. Освен глобалното спора
зумение, в Париж трябва да 
бъдат подписани и 10 анекса, 
които ще встъпят в сила въз 
основа на отделна резолюция 
на Съвета за сигурност на 
ООН.

вестник на окончателното 
потушаване на страшнато 

на Балканите,"От името на нашата деле- помощта на мнозинство, съг- числят всички ония навре/,. ■ военно огнище
гация благодаря ви~за сър- ласно споразумението ни, а Югославия и тук, в Белград, английските политици и ко- 
дечното посрещане. И още във всички останали случаи, които още от началото на юго- ментатори подчертават неоо- 
веднаж искам да кажа: целта включително и новата кон- славската криза последова- ходимостта да се спечели и 
на нашето пътуване беше - ституция, бяхме единодушни, телно се застъпваха за прео- борбата за втората част на на- 

р. Тази цел е осъществена Мисля, че заедно с останали- доляване на кризата по мирен - чинанието - да се реализира 
успешно. Сключен е спра- те участници в преговорите начин и които, когато започна договореното. Защото, макар 
ведлив мир за всички народи, утвърдихме всички основни враждата ясно казаха, че ед- и несъвършена, спогодбата от 
които живеят на тези прос- елементи, които трябва да инствен път е мирът, а не во- дейтън е много по-добра от 
транства като основа за ста- определят бъдещите отноше- енните стълкновения. Всич- нейната алтернатива - про- 
билност. сътрудничество, ния и преди всичко да гаран- ките-имат заслуги за склю- дьлжване на войната. "Бос- 
равноправие на народите и тират окончателен и пълно- чения мир на преговорите в ненският мир е добра вест. 
гражданите, спазване на чо- ценен мир. Дейтън. понеже, ако не беше сключен,
вешките права, хуманно раз- нещастните народи щяха да
витие на региона и условия, Искам да кажа, че при- Сега е време нашата стра- се намерят пред още по-стра- 
които занапред ще създаваме мерът на мирните преговори на и целият регион да се на- шна катастрофа" - изтъква 
и използваме. ясно показа, че силите на сочат към стопанска обнова, коментатор на "Гардиан".

В . Дейтън практически е мира в предишна Югославия и повишаване на жизнения ммпрргивнп
реализирана целокупната всички сили на мира в съвре- стандарт, култруно развитие. п Т1 ^симс

* програма. Всички документи, менния свят, включително и отваряне и интеграция, в ПОСТИЖЕНИЕ
множество документи, които решаващата роля на страната Европа и света. Уверен съм. "да се осигурят конститу- 
ще съчиняват бъдещия мирен - домакин Съединените аме- че нашата страна и всички ционни и териториални реше- 
договор са дефинирани и рикански щати, съвместно ус- нейни граждани ще използват ния за Босна и Херцеговина - 
приети. Във връзка с това пяха да прекратят дългата и предимствата и възможнос- това е импресивно пости- 
множество документи мога да много трагична война, която тите си за собствено 6ла-<'- жение. Три години и половина 
кажа, че само в два случая избухна на тези пространства, денствие и в полза на вси . на сурови стълкновения оста- 
като делегация решавахме с Към тези сили на мира се страни и народи в регион- зиха зад себе си много ом

раза. страх и недоверие, дос
татъчни да обезкуражат все: 
ки миротворец. Затова прего- 
•орителите заслужават всич

ки честитки" - се казва в увод
на статия на "Дейли теле
граф".

Сп

МИР. КОИТО
УДОВЛЕТВОРЯВА ИНТЕР

ЕСИТЕ И УКРЕПВА СТА
БИЛНОСТТА В ЕВРОПА И 

СВЕТА
Поздравявайки сърбо

хърватско-мюсюлманското 
споразумение за Босна, офи
циален Пекин оценява дого
вореностите от Дейтън като 
основа за "мир. който е в съз
вучие с основните интереси 
на народите и страните от те
зи пространства и укрепва 
стабилността в Европа и све
та". Държавната осведоми
телна агенция Хсинхуа и цен-

ми

Форумът на жените от 
трани поздра

вява мира на Балканите - 
заяви Емилия Масларова, 
председателка на българ
ското сдружение за балкан
ско сътрудничество. на чет
въртия конгрес на Съюза на 
жените от Балканите, който 
започна на 24 ноември в Со-

Й представителките на 
Румъния. Кипър, Гърция и 
Албания в поздравителните 
си слова изразиха голям 
искрено. задоволство от 
сключването на мир в Дей
тън с увереност, че на: бал-
иГ^ДТаСаТ^ИпТооп2р^: 
ТВТ и ИКОНОМИЧески ВЪ«°А-

балканските с

ПРИЗНАНИЕ НА 
СР ЮГОСЛАВИЯ 
ЗА МИРНАТА Й 
ПОЛИТИКА

поред президента на 
Франция Жак Ширак спо
разумението, Което в Дейтън 
подписаха Милошевич, Изет- 
бегович и Туджман е "голяма

ната блокада на нашата страна окончателно крачка към мира, но това все
ще бъде премахната в срок от десет дни след и1Ае не е мир. Едно е да-се
първите свободни избори в БиХ. прекрати войната на терена, а ——

Шефът на югославската делегация в ООН отсега е необходимо да нап- тралната телевизия, съоб-
Владислав Йовнович, пред когото за първи равим всичко възможно, та • щавайки вестта за успеха на
път се намери плочка с името на нашата стра- войната да бъде прекратена и 'преговорите, призовали
на, в речта си след приемането на резолю- в сърцата и умовете на хора- воюващите страни в Босна
цията подчерта огромното значение на спо- та • "да приложат час по-скоро
разумението от Дейтън и предупреди, че Ширак, премиерът Ален постигнатото споразумение,
1,след победата над войната трябва да се жупе и външният министър да въстановяват мира в ре-
спечели войната за реализация на мирното Ьрве де Шарет единодушно гиона и да осигурят хар-
споразумение". Той напомни, че страшната подчертаха, че сега е "траси- монична коегзистенция на
гражданска война в Босна можеше да бъде рен път за свикване на между- етническите групи и страните
осуетена в момента, когато беше приет пла- наР°Дна мирна конференция до окончателното прек-
нътна Кутилиеро. Тогава обаче "една от стра- 8 Париж през следващите ня- ратяване на войната“,
ните в конфликта, насърчена отстрани, ану- колко седмици". Шаретсетне "Гръцкото правителство
лира съгласието си". Югославия оказа под- заяви, че тази конференция на премиера Андреас Папан-
крепа на този план и беше готова да признае . ще се състои през първата де- дреу поздравява споразуме-
независима Босна след приложението на сотдневка на декември и че нието от Дейтън и изразява
плана, което Красноречиво потвърждава, че на това голямо международно голямо задоволство от дого-
никога не е имала териториални претенции събрание ще се положат уси- вора На трите страни" - заяви
към тази някогашна югославска република - Сградата на ООН и Ню Йорк ЛИЯ да се реализира дого- пред в-к 'Т1олитикя"тп-н1 |тат
изтъкна Йованович. вореното в Дейтън. Пблити- министър на информаниите

Прекратявнето на войната в Босна - каза тив СР Югославия и сръбския народ. Югосла- ческите наблюдатели във Телемахос Хитиоис Щпжгт-
по-нататък нашият представител в светов- вия потвърди привързаността си към мира и Френската столица предвиж- ваме сповазуменитп т поме
ната организация - е крачка към преодолява- конструктивно ще допринася за успешно Дат. че конференцията ще се траен мив и лп лтпмггр
нето на целокупната криза в предишна Юго- приложение на споразумението от Дейтън и продължи най-малко три дни за сигурността и гктпилии.
олавия, но това няма да бъде достатъчно, затова международната общност трябва да в работата й ще участват чество на Балканите Пъпния
доколкото не се прекратят останалите ви- има еднакво отношение към страните в кон- представители на няколко ще помогне нгякп пппой ■-
дове война - информационната, икономичес- фликта и да отхвърли предразсъдъците си гп десетки държави, а глобал- телна акция зя пгинвгт».
ката. психологичната и пропагандната - про- сръбския и черногорския народ. чето споразумение ще бъде нето на тази цел" ^

о и

(От 1-ва стр.)
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ИЗКАЗВАНИЯ ПО ПОВОД МИРНОТО СПОРАЗУМ1 ггън ° ??’и1У1^РТНО ЗАСЕДАНИЕ на РЪКОВОДСТВА
ТА НАСР ЮГОСЛАВИЯ, СЪРБИЯ, ЧЕРНА ГОРА 
И РЕПУБЛИКА СРЪБСКА

виха изключителен 
риотизъм и огромна со- 

?■ пидарност с части на на- 
шия народ извън преде- 

уш. лите на Югославия. За- 
Ж1 ТУИ Днес за нас започва 
ЩЯ ново време, време на 
Ш- икономическа обнова и 
/Ж културен прогрес, нор- 
-§ мални условия за живот 
Щ2 и ТРУД на всеки човек. 
32Г С решението от Дей- 

тън окончателно е защи
тен мира за СРЮ и бих 
казл, победи мира за 
сръбския народ и всички 

_ „ Други народи в бивша
Ьосна и Херцеговина, се изтъква между дру
гото в телеграмата на Горан Перчевич. 
председател на СПС до председателя М

пат

РЪКОВОДСТВОТО 
НА РС ПРИЕ СПО
РАЗУМЕНИЕТО ОТ 

ДЕЙТЪН

След като беше оповестена вестта за 
сключване за мир в Дейтьн, последваха из
казвания на най-видни ръководители у нас в 
които се приветствува историческото зна
чение на това решение за балканските наро
ди. Сред първите се огласи председателят на 
Съюзна република Югославия Зоран Лилич 
които между другото изтъкна:

"Без оглед на всички затруднения, които 
имаше в последните драматични два дни 
можем да бъдем доволни и да отправим чес
титки на нашата делегация, която упорито и 
принципно се бореше за интересите на сръб
ския народ а преди всичко честитим на пред- 
седателя Слободан Милошевич, който така 
успешно води преговорите в Дейтьн".

Когато се касае за СРЮ/ имаме голямо 
основание да бъдем доволни и днес и утре и 
във времето, което идва и с оптимизъм да се 
насочим към задачите, които ни очакват с 
икономическата обнова и развитие на стра- 
ната, като и на международен план, подчерта

■
• Република Сръбска изцяло |це реализира споразумението 

и всички задължения, които произтичат от него, а лошите 
последици на отделни решения ще се преодоляват 
съвместно с международната общност и СР ЮгославияюРЩ у
На 23 ноември т.г. в Белград се проведе съвместно заседание 

на ръководствата на СР Югославия, Сърбия, Черна гора и Репуб
лика Сръбска, на което мирното споразумение от Дейтьн е 
оценено като исторически документ в полза на мира.

Ръководството на Република Сръбска съобщи, че приема 
деитънското споразумение и се съгласи - въпреки някои неприем- 
лилви за босненските сърби решения - Република Сръбска 
изцяло да реализира споразумението и всички задължения, 
които произтичат от него, а лошите последици от някои решения 
(^гсюлавия^°ЛЯВаТ съвместно с международната общност и СР

В съвместното събрание на четирите ръководства участваха: 
председателят на СР Югославия Зоран Лилич, председателят на 
Сърбия Слободан Милошевич, председателят на Черна гора 
Момир Булатович, председателят на съюзното правителство Ра- 
дое Контич, външният министър на СРЮ Милан Милутинович, 
председателят на Република Сръбска Радован Караджич, пред- 
седателят на Скупщината на РС Момчилокраишник, подпредсе
дателите на РС Душан Козич, мандатарът Райко Касагич, 
външният министър на РС Алекса Буха, вътрешният министър на 
РС Томо Ковач и помощник-комендант на Главния щаб на 
Войските на РС генерал Здравко Толимир.

зам.
ило-

Радое КОНТИЧ: ОКОНЧАТЕЛНА 
ПОБЕДА НА РАЗУМАВ

^"Мирното споразумение, което е прието в 
Дейтьн, представлява окончателна победа на 
разума и държавническата мъдрост на силите 
на мрака и деструкцията на човешкия разум - 
се изтъква между другото в изявлението на 
съюзния премиер Радое Контич.

Драган ТОМИМ: ПОБЕДА НА 
ОНИЯ, КОИТО СЕ БОРЕХА ЗА 

МИР
СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО: 

ОСЪЩЕСТВЕНИ КРУПНИ ЦЕЛИ
В телеграмата на председателя на Народ- 

скупщина на Сърбия между другото сената
казва и следното:

"Това е голям исторически ден. Това е 
победа на всички ония, които от все сърце се 
бореха за мир на тези предели. Войната окон
чателно свърши и на всички народи и гражда
ни. живеещи в някогашна Босна и Херце
говина е гарантирано равноправие, законност 
и суверенитет... Считам, че това е щастлив 
ден за нашата страна, за Югославия и Сърбия, 
защото със Споразумението е потвърден су-

Съюзното правителство на сесия на 23 
ноември, под ръководство на премиера м-р 
Радое Контич обсъди информация на съюзния ° МЕРКИТЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВСТЪ- 
външен министър Милан Милутинович за хода 
и резултатите от мирните преговори в Дейтьн.
Съюзното правителство оцени, че югослав-

ПИХА В СИЛА

НАМАЛЕНИ ВНОСНИТЕ 
ОБЛАГАНИЯ. 

СВОБОДЕН ИЗНОС
ата делегация и осъществяване на целите, 

утвърдени с Платформата на мирните прего
вори, сред които от отделно значение са мира 
и суспензията на санкциите и съюзното прави
телство Изцяло приема резултатите от мир
ното споразумение.

Съюзното правителство оцени, че при гар
анция на международната оощност, е необ
ходимо Република Сръбска и мюсюлманско- 
хърватската федерация ефикасно и напълно 
да реализират постигнатото споразумение.

Съюзното правителство счита, че сега тря
бва да се насочат силите към икономическа 
обнова и стопанско развитие, нормализиране 
на отношенията с бившите югославски репуб
лики и други съседни страни и връщане на СР 
Югосалвия в международната общност, се 
изтъква между другото в съобщението на 
сесията на съюзното правителство.

ск

веренитета на нашата страна и международно 
признато съществуването на Република 
Сърбска."

ПЕРЧЕВИЧ: КРАЙ НА ТЕЖКИЯ 
ПЕРИОД Е УВЕНЧАН С ТРИУМФ 

НА ПОЛИТИКАТА НА СПС

• Основна цел на утвърдените мероприятия е да се създадат 
условия за подобрение на ефективността в стопанисването, 
конкурентната способност на югославското стопанство на 
домашния и чуждестранния пазар и да се създава отворено 
пазарно стопанство

Решението за премахване на санкциите 
означава »фай на един тежък период, който е 
след нас. Период, увенчан с триумф на мир
ната политика на СПС и преди всичко на пред
седателя Милошевич. който успя югослав
ската криза да доведе до справедливо реше
ние. След като издържаха небивал натиск и 
блокада гражданите на нашата страна проя-

Съюзното правителство е 
сила пакет от мероприятия от утвърдило и механизми за 
областта на валутно-монет- действуване на валутния па
ната политика и извънмитни- зар, с които се обезпечава 
ческа защита, който е приело провеждане на утвърдената 
съюзното правителство.

Основна цел на утвърде- единното му прилагане.
Новият официален курс от

На 26 ноември встъпи в

политика за курса на динара и
ните мероприятия е да се 
създадат условия за подобре- 3,30 динара за 1 марка вече е 
ние на ефективността на сто- вграден в домашните цени и 
панисването, конкурентната не трябва да се очаква тях- 
способност на югославското ното повишение, счита съюз- 
стопанство на домашния и на ното правителство, 
чуждестрания пазар и да се Утвърдените вносни обла- 
създава отворено пазарно гания чувствително са нама- 
стопанство. лени и са около 2% за лекар-

В рамките на валутната ства, суровини, възпроизвод- 
политика, по предложение на ствени материали и резервни 
Народната банка на Югосла- част, които недостатъчно се 
вия, съюзното правителство произвеждат в страната, до 
утвърди нов курс на динара от 30% върху луксозни 
3,30 динара за една герман- широко потребление. Приети 
ска марка. Утвърденият курс са и коренни мероприятия в 
на динара е единен и се при- областта на вноса и износа, 
лаго вече при всички разпла- Износът на домашни стоки

напълно е свободен. Танюг

РЕАГИРАНИЯ ПО ПОВОД МИРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В ДЕЙТЪН

ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ
• Мионото споразумение в Дейътн, подписано на 21 ноември предизвика вълна от 

радост и въодушевление навред по странта. Предаваме някои от тях.

чани из-

стоки за

Прищина. -И председателят на Демократи
ческия съюз в Косово Ибрахим Ругова п_ред 
в"Буйку" е заявил, "че споразумението в Дейтьн 

важен момент в прекратяването на 
лжи по- 
леми в

Белград -В анкета сред белград
казалите селодчертават историчското значение на

иИРНвГнаСта°РвеГ^а -Р-а-~ ет^е КЖЖн. и региона, аа да се продъ,

^дГнаСК§?о=-™ - — ПР°6

зараза
алиое- ноа1Вздоват0« условия““ нормален живот и
ТРУД-

щания.

’ ПО ПОВОД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ
Нови Сад. -Покрайнинският комитет на Социал

истическата партия в Сърбия във Воиводина е 
оценил, че постигането на мирно споразумение' за 
Босна и Херцеговина е победа на последователната 
и принципна мирна политика на Слободан Мило-

ДРУГАРСКИ 

ПРИВЕТИ ДО БСПВраня. -Вранските стопански дейци соблек- шевич.

и зтъ кеат,Сче Очакват тези дни станат&атвнПо"до6ри Търстеник. -В телеграма до пР®Д»Яатвая ™
партньори на световния пазар, очакват по д р ^ гърстеничани изразяват голямата си ра

ДНИВ "Симло- казват, че махването на санкциите Д°атч°тт"°§Пще дад^вГзможност аа съживявано на

да^ъдем 'още по-конкурентни на светения па-ар.

По повод резултатите от проведените местни избори в Репуб
лика България и значителната победа на Българската социал
истическа партия, Общинският отбор на Социалистическата 
партия в Димитровград и неговият председател Драган Колев 
изпратиха поздравителна телеграма до председателя на БСП 
Жан Виденов, в която се казва:

Уважаеми другари,
В името на Общинския отбор на Социалистическата партия 

на Сърбия в Димитровград жолаомо и в този случай да ви чести- 
убедитолната побода в местните избори. С това българските 

граждани и българският народ са изказали политическата си 
воля и още веднъж са потвърдили, чо левицата на Балканите има 

' свое бъдещо. Уверени сме, че от сега ще имате още по-големи 
възможнос)и да дадоте ло-голям принос за сътрудничество 
можду двата братски народа - сърбите и българите и двете 
съседни държави - СР Югославия и Р България. С желание да 
оправдаете доверието на избирателите и да имате още по-голям 
успех в развитието на България, приемете другарски привети.

А.Т.

живот.
Крушевац -В телеграма, която са изпратили до 

прищина. -покрайнинският првДсвда^ Милошевич —е на^ асински

етическата пария в СъР^ „°“т0 голям успех тановявоне на мир на Балканите.гггг»;лг;е&си
дои Милошевич.

тим

Поду-Смодорево. -Окръжният комитет на

Баиялука. -Секретарят на неотдавна съ_ ««скиори 
ната Сдружена левица в Република Сръбска М рко ^ м^рно споразумение и прекратяване на вои-
Челич в Баиялука оценява, чв споразумението н в 6ивН а 6осна и Херцеговина. Те оценяват, че 
Дейтьн представлява велика победа на оилит® на “те създават условия за насочване към всекид-йир? "бедена е - натъква Челиччтодпалаа- сега се оъзд ^ връщане на Сър6ия „ между. 
ческата, националистическа и деструктивн народната общност.
тика, водена на човека против човек н
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• БОСИЛЕГРАД
« ДИМИТРОВГРАД НЕПОВТОРИМО

ИСТОРИЧЕСКО
СЪБИТИЕ

ДА ТРЪГНЕМ ПО ПЪТЯ 

НА РАЗВИТИЕ
Дългоочакваният мир, след четиригодишната к'-Рв™в отИДойтън°о приото ""истинска*радост! 
жителите на Димитровградска община споразумониото от Доитън о при.
Е то няколко мнения по този повод: .....
Никола Стоянов, председател на Общин- 5”^НК™0ИС“гт°0вТото мирно споразумение е само 

СКа^иСеГнТнНааспоРазумението от ДеИтънзначи
мир и икономическо развитие на просторите на ошения относно стопанско, духовно и културно 
предишна Югославия. Особен принос за това даде жданв нп Сърбия и създавано на истински
председателят на Сърбия Слободан Милошевич европейсКИ отношения на Балканито. 
със своята мъдра и исторически отговорна поли- Мприн Милпдиноо. икономист: 
тика. Сваляне на ембаргото като резултат на спо- -Споделям мнението на всички свободолюбиви
разумението за Димитровградска о^на е от нв"слмо в СРЮ, но и извън нея Чувствам
особено значение, понеже с това неизмерно удоволствие от сключеното спо-
условията за стопанисване. Ние като среда им ра3уМение. Още веднъж се показаха на дело
задължение тези нови условия по-бързо и вечните стремежи, свързани с политиката но мира
успешно да използваме. Обшин- и настоянията всички недоразумения да се

Драган Колев, председател на иощин решават по мирем начин. Сега, когото братоуби-
ския отбор на Социалистическата партия ь ^ственатавойна свърши, очаквам светло бъдеще за 
Димитровград, на съвместна конференция за
печат със Сръбското движение за обнова Драгана Антанпсовп,
(СПО) и Съюза на комунистите - движение за ^ подписване на мирното споразумение 
Югославия (СК-ПЮ), изтъкна: връщаме в нормалните световни процеси, което страна.

-Мирът смени войната и ние се надяваме, че той означава нов икономически подем и възобновяване Премахването на санкциите 0-агтг,аиои пппслеоитет
ще бъде много по-дълговечен. Честитим на нашата На всички търговски, културни и други врзки, С една във всички сегменти ще обезпечи всестранен пр н
делегация начело с председателя Слободан дума - ще започне нормален и по-хубав живот и по-хубав живот на всички хора, а на нашаи 
Милошевич, която успя да защити виталните интер- раз6ира се, изтъквам заслугите на всички участ- ВЪЗВърне онова място и роля в света и ьгвропа, което 
еси на сърбите в Босна и държавните интереси на Ници в преговорите в Дейтън. имаше".
Югославия. Това е една велика победа, която тряб- Сашко Андреев, временно зает: 
ва да бъде начало на много по-лобро положение на -Подписаното мирно споразумение сред нас
Югославия в Европа и света. Ние тук в общината МЛадите, е прието с въодушевление. Защото това е 
трябва да използваме всички наши предимства, краи на четиригодишната война, а също и на санк- 
които да ни обезпечат по-добър живот на източните цИите Затова трябва да изкажем пълна благо- 
врати на Югославия. На всички наши хора, пръснати дареност на всички участници в преговорите, 
навред из Югославия честитя за търпеливостта им особено на Слободан Милошевич, който водеше 
през изминалите четири години. нашата делегация. С това се слага начало на един

Асен Иванов, представител на СПО: нормален живот, от който и ние, младите, бяхме
-Съгласно програмните си определения СПО от лишени цели четири години, 

началото се определи за мирно уреждане на югок-

Град по случай успешно приключилите преговори за Босна и 
Херцеговина изпратиха съвместна честитка до првДОедателя 
на Сърбия и шеф на югославската делегация Стоор^н 
Милошевич. В нея се казва, че
пито в Дейтън в много националната и крайгранична сюсиле 
гоаяска ощина в която предимно живеят граждани с българ- 
Р национален произход, е доживяна като голямо и неповто- 

римо исгоричоско стЛитиезник понеже в момента на оп.
[ова ое дои н ПОСТИГНатия мир в множество

като гол-

ски

домоТвЯеВвНнешяНкРойСсГчествашеАргангеловден
^ зашитник на християнството", се казва в честитката.

"вашата роляР господин Председател, безмерна и 
съпбовна в гасеното на запаления балкански барут. Наче 
лоДна нашата делегация Вие успяхте да отбраните мира и 

се правдивите исторически цели на сръбския народ и нашата

ям

всички народи без оглед на националност.
икономист:

и заживяването на мира

А.Т.

° МИХАИЛ ИВАНОВ, ДЕМОКРАТИЧНА ПАР- ° ВИДОЙКО ПЕТРОВ, СЪЮЗЪТ НА КОМУ
НИСТИТЕ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ:ТИЯ:

ПРЕДСТОИ ТЕЖКА НАЧАЛО НА НОВА ЕРА 
БОРБА Съюзът на комунистите - Движение за Югосла

вия от самото начало на решаване на кризата инсис- 
О името на Общинския съвет на Демократичната тира за мир и равноправие заради съществуване и 

партия приветствам подписания договор и в мо- бъдещето, които нямат и не могат да имат перспек- 
мента това е единственото правилно решение за тива на примитивни, националистически концепти, 
всички народи. Демократичната партия от самото реафирмиращи миналото, повампиряване на 
начало бе за договор между всички воюващи побдните сили и на отживели модели на обществени 
страни. отношения.

Сега предстои труден период на възобновяване Съюзът на комунистите - Движение за Юго- 
на разрушената страна, възобновяване на славия не се радва на мира заради мира, било какъв 
промишлеността, както в Босна, така и в Югосла- мир, но заради мира, като възможност да се тръгне 
вия, установяване на правно регулиране на функ- в ново развитие, в освобождаването от изолация, 
ционирането на държавата върху демократични консерватизъм, национализъм и примитивизъм. 
принципи. Лично считам и очаквам, че във възоб
новяването на разрушената страна да участвува и развойна експанзия и усвояване на постижения, 
световната общност, която до голяма степен е ви- даващи възможност на отдления човек и общността 
новна за разпалване и дълго поддържане на вой- за по-хуманен и по-богат живот.
ната на тези пространства. Осъщесвеният мир, според наша оценка, е тъкмо

Очакваме, че Съветът за сигурност ще премахне оня успех на мирната политика на нашето ръковод- 
всички видове ембарго, наложени срещу Югосла- ство, даващи надежда за начало на нова ера в 
вия, за да се възобновят нашите връзки и сътру- обществения живот, който ще бъде пълно предизви- 
дничество със света. Очакваме също така след под- кателство, а това е развитието 
писването на спогодбата за мир да се създадат науката, както и развитието на висши, облици на 
нормални условия за завръщане на всички бежанци обществените отношения.
по своите домове, относно на старите си огнища. Очакваме, че тази победа на мира над силите на

Считаме също така, че предстои тежка борба с войната ще донесе на всички страдащи народи нов 
много усилия за премахване на причините и ак- начин на живот с елементи на цивилизационни 
тъорите на отпочване на войната в пределите на стойности, час по-скоро да се забравят онези години 
предишна Югославия, както и тяхното правилно на живот, изпълнени със страх и страдания 
наказване. Също очакваме правилно да се накажат Убедени сме, че постигнатият мир да 
извършилите геноцид на пространството на надежда и на всички онези, останали без свои до- 
предишна Югославия, понеже само така ще се въз- мове, а които живеят в изгнание, без покрив над 
върне вярата на хората в настъпващите мирни дни. главата, да се завърнат в своите краища и да

продължат нормален живот.

° БОСИЛЕГРАДЧАНИ ПО ПОВОД 
МИРНИ ПРЕГОВОРИ В ДЕИТЪНИ 
НА САНКЦИИТЕ КЪМ НАШАТА СТРАНА

ПРИКЛЮЧИЛИТЕ
ПРЕМАХВАНЕТО

Мирът е условие за свръзване със света, за нова ДА ЗАЦАРИ ТРАЕН МИР
.Д-Р Крум Накев. директор на Здравния дом: -Преговорите в 

Дейтън показаха, че всички спорове трябва да се решават по мирен 
начин, а не с оръжие. Очаквам не само да завладее мир в Босна и 
Херцеговина, но и да се нормализират отношенията между ново
създадените държави на територията на предишна Югославия. 
Наблюдавано от аспект на медицината санкциите не само повлияха 
значително да спадне жизненият ни стандарт, но гражданите да 
останат без необходимата здравна защита, да се възвърнат някои 
болести, за които считахме, че са изкоренени, да се увеличи числото 
на болните и починалите... Надявам се, че с премахването им ще се 
подобри материалната база на здравната защита.

Киро Милчев, работник в "Бор“: -Аз, като участник в сраженията 
около Вуковар, мирния договор доживявам дато голяма победа, 
ичаквам да се нормализират отношенията, да зацари траен мир и 
нашите деца да имат по-хубав живот от нас Със сегашните малки 

спаДиал жизнен стандарт, който "скроиха" санкциите, ние, 
да се^по^об6 яваМаХМ6 ГОЛЯМ шанс- Мисля, че сега всичко ще започне

Й0РДанов, раборник в органите на управлението на ОС' - 
ЙЛ ипи На мирн“те споразумения в Дейтън е историческо съби-
това зна^иаТноСг?1Н V А3 нямам думи'.° които Да обясня какво всичко това значи, но съм уверен, че ще се възвърне
нашите улици и домове, особено в БиХ. Вярвам 
санкциите ще пристигнат по-добри дни 
нашата страна ще тръгне по пътя 
участници в преговорите, особено 
големи усилия да завладее мир

санкциите към нашата страна Надявам се че Д Б И ПРемахват 
БиЗ, СР Югославия и балкан^е ше имлт^™напред всички деца 

условия аа нормално развитие и школуване П°-1дастлив0 б*^ и

на технологията и

ва голяма

Ст.Н.
Желаеме със свал

янето на санкциите сре
щу СР Югославия наша
та страна да тръгне към 
интензивно икономи
ческо оздравяване и 
развитие, в които наше
то стопанство отново да 
достигне онова равнище 
в Европа и света, ка- 
къвто имаше преди 
санкциите.

Съюзът на комунис
тите - Движение за Юго
славия желае да отдаде 
голямо признание на на
шата делегация начело 
с председателя на Ре
публика Сърбия Слобо
дан Милошевич, който с 
този успех доказа, че е 
голям борец за мира.

Ст.Н.

СЪОБЩЕНИЕ НА ДСБЮ
ПО ПОВОД МИРНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРЕГО

ВОРИТЕ ЗА БОСНА В ДЕЙТЪН-ОХАЙО радост и щастие на 
че с премахването на 

за нашето стопанство и че 
рогрес. Честитим на всички 

на Милошевич, който положи
_ОТ САМОТО начало на югокризата ДСБЮ категорично беше против 

войната, насилствената мобилизация на населението, включително с моби
лизацията на малцинствата в Сърбия, както и против етническото 
прочистване и масовите убийства на хората.

250 хиляди жертви и няколко милиона бежанци, разселени на просто
рите на бивша Югославия съвсем не са малко, за да не доведат до 
становището на враждуващите страни, че единственият гарант на свободата 
не е войната, а мирът и взаимоуважението на хората без оглед на национ
алната им принадлежност.

ДСБЮ очаква в предстоящите мирни преговори за бивша Югославия да 
се намери място и за проблема със зачитане правата на малцинствата в 
Сърбия. В конкретния случай очакваме и правата на българското малцин
ство на практика да се зачитата наистина според най-високите европейски 
стандарти.

на п

-От особено

За ДСБЮ председател, др Марко Шукарев в
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° БОСИЛЕГРАД: НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОС

и ПОДГ-ОТОБКА ЗА 
НОВО САМООБЛАГАНЕ

. Председателят на Общин-
' Сотир ССотип'пв иД°СИ ЛеГрад града и селата са необходими 
надутатаР„°В„“рочи два' нови °бекти и че нужните 
скупщината Е :ваия на сРедства не е в състояние да 
веде на 4 деКем °и т г Ж' обезпечи стопанството в ощи- 
ред прелпо^1еГрИ т,г' Сп0‘ ната' налага се парично па 

I Счаква ^отйп^.АН0Вен ред Участва и населението, 
сочат вниипииота ЧИте Да на- насрочената сесия ще бъде 
чета за изп^птоТ,? СИ К5М 0Т’ Формирана комисия, която ще 
изоазхолтни^оНИТе Работи и има задача да организира и 
доюгашнптп лН„?РеДСТВа от пРовеДа деклариране на 
обгатнеи ™Й"СК° Само‘ гРа>*<Даните за (не) въвеж- 
шение за ре’ ДРне на новото самооблагане,
запеоипл На ново " На сесията ще стане дума
тз голина ло1 янУаРи нДааЩа- за това как се осъществява 
'БлаГ"3^ задачата и функцията на 

нотосамййб пагона досегаш- предучилищното възпитание 
полттввниа ^ Н0'Се Казвав и образование в общината и 

1 В обФина‘ се очаква отборниците да
кзпйни нпйи о? Тари и про_ пРиемат изготвената про- 
карани нови стотинз километ- грама за работа на детската
пн™ Р И И Н0КаТегоризирани градинка "Детска радост" за 

наДкилометър водо- учебната 1994/95 година Ще 
I, Ж.КаНа™за^оннз стане дума и за това как се
^ | Режа, уредени няколко ули- осъществява здравната за- 

ол=нтРаДа и изградени други щита на населението в общи- 
обекти от общ интерес. Из- ната през тази година 
хождаики от факта, че за по- в

НОВО ПЕТГОДИШНО 

САМООБЛАГАНЕ

добряването на живота в

И някога, и сега - граничарите са винаги нащрек

ОТГОВОРНО ИЗПЪЛНЯВАНЕ 

НА ЗАДАЧИТЕ
До края на настоящата година населението в Босилградска 

община трябва да се изкаже във връзка с инициативата за въвеждане 
на ново общинско самооблагане. Именно, както ни уведоми Никола 
Савов, председател на общинската комисия по провеждането и 
ването на законните норми във връзка с тази важна общинска ак
тивност, избирателите по местните общности до средата на декември, 
на отделни заседания ще направят анализ на реализираното от 
досегашното петгодишно местно самооблагане, срока, за който се 
въвежда, от кои източници ще се обезпечават средства и за кои 
комунално-битови активности ще се ползват. Съшевременно мест
ните общности трябва да дадат собствени ориентационни програми 
за предстоящите пет години. След това Комисията ще обобщи всички 
предложения и ще изготви проекторешения и други нужни документи, 
които ще бъдат предмет на разискване на сесия на Ощинската 
скупщина, насрочена за 4 декември тази година. Референдумът или 
писменото деклариране на избирателите ще се проведе от 15 до 25 
декември. Ако над 51 на сто от избирателите дадат подкрепа на 
инициативата, тя отново ще бъде обсъдена 
сесия на Общинската супщина, която тряб 

ината.
кто ни уведоми Савов новото местно самооблагане е заплану

вано да се въведе за период от пет години. То ще се ползва за 
изграждане, разширяване и прочистване на местни и некатегоризи-

Денят на граничните войски - 13 ноември, населението което живее в граничния пояс 
тази година в Босилеградска община, за раз- добави накрая Вампула. 
лика от по-рано, бе отпразнуван скромно. От името на Общинската скупщина и насе- 
Представители на трудови колективи от об- лението в Босилеградска община и гостите - 
щината и вътрешността, както и мнозина хора представители на трудовите колективи па- 
от пограничните села посетиха граничарите трони на отделни гранични застави, Празника 
на заставите, като им връчиха скромни по- на граничарите честити председателят на ОС 
даръци. в Босилеград, Сотир Сотиров. Между другото

Централното тържество по традиция се той каза: 
проведе в казармата в Босилеград, кьдето, -Населението в Босилеградска община, 
след като командирът на градското гранично особено хората, които живеят пряко в гранич- 
поделение Воислав Николич поздрави вой- ния пояс, открай време съдействуват с гра
ниците - граничари и гостите, за значението на ничарите във всички сфери на обществено- 
граничните войски говори Стефан Вампула от политическия и стопански живот, 
граничното поделение в Сурдулица, като при 
това. между другото каза:

-Тазгодишното честване Деня на гранич
ните войски, се различава от всички досе
гашни, защото с чества в много сложни и не
благоприятни вътрешни и външни условия.
Граничните войски днес своята патриотична 
дължност изпълняват в условията на ик
ономическа, политическа и социална криз
исна обстановка поради разпадането на 
предишна Югославия. Но и покрай това, преди 
всичко с голяма бдителност, и съзнателно 
изпълнение на задачите, от страна на всекиго
от вас, които сте тук на граничната линия, Гурна опора в пазенето на границата, а 
нашите граници са стабилни и без по-големи Граничарите са дясната ръка в разрешава- 
нарушения. На всеки недоброжелателен гост, нато на редица комунално-битови проблеми в 
вие сте давали съществен отговор, как трябва общината и отделни села. 
да се пази родината. Впрочем това правеха и по случай Деня на граничните войски, вои- 
досега ваши връстници, тоест генерации пред НИцИТе-граничари: Ненад Джурич, Велимир 
вас които служеха в граничните воиски. За мИЛИВОевич, Раде Джуричич, Стефан Мила- 
тази честна, но трудна задача, едно число нов .Мирослав Мустафич, СлавишаСеитович, 
граничари, са дали и своите животи. Нека ви верислав Маркович и Душан Барбурович, 
това бъде подтик и морална подкрепа в по- и командирът Мирко Младенович. полу-
нататъшното, още по-успешно, изпълняване чиха награден отпуск, а граничарите: Дра
на задачите. ганче Костов. Ненад Маркович. Владан

Вампула отделно внимание посвети и на пейович, Иринел Микалъ, Боян Пейич и Мио- 
сътрудичеството между войниците-граничари драг Вукович войнишки похвали^ докато 
и местното население, като при това каза. войниците-граничари Владица Райкович и 

-От край време граничарите сигурна и яка драган Милатович по случай празника полу- 
опора са имали в своя народ и населението чиха Войнишки чинове.
което живее в граничния пояс, с които винаги Съответни тържества се проведоха и във 
са сътрудичили и имали приятелски отноше- жички други гранични застави, 
ния. Граничарите народа е приемал като свои 
най-близки. Днешният празник е празник и на

спао-

Граничарите в народа имат и ще имат си на последната тазгодишна 
ва да се проведе към края

■

Не случайно, след разгрома на бивша 
Югославия, 13 ноември е взет за Ден на 
граничните войски. Именно преди 82 
ГОДИНИ, на 13 ноември 1913 година, след 
свършването на Първата балканска 
война с изгонването на турчите от Маке-

:
осигурявал границите на днешна Маке-

на г85
рани пътища, за изграждане на местни водопроводи, за довършване 

жа в Босилеград и Райчиловци, както и зана канализацонната мре> 
изграждане на басйн в Бо

Покрай това, средствата от новото местно самооблагане ще се 
ползват и за изграждане на телефонна мрежа и ТВ-репетитори в 
някои, местни общности, както и за модернизация и уреждане на 
неуредени улици в града. Запланувано е и изграждането на мост на 
Драговищица в индустриалната зона.

Когато пък става дума за източниците от които ще се обезпечават 
средства, те са същите както и при досегашното местно 
благане: от личните доходи на заетите, от доходите на заетите

силеград.

тези 
самоо
в дребното стопанство, и от доходите на занаятчиите.

М.Я.

° ПО ПОКАНА НА ДСБЮ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СДС 
В ДИМИТРОВГРАД

По покана на Демократичния съюз на българите в 
Югославия (ДСБЮ), на 17 ноември тази година в Димитров
град пребивава делегация на Съюза на демократичните 
сили (СДС) ор Република България, предводена от Иван 
Костов.

По време на еднодневното си посещение делегацията 
Общинската скупщина, където бе приета от предсе- 

шццлп „а Скупщината Никола Стоянов, който гостите 
запозна с основните характерности на общината. От своя 
страна в кратките си изявления пред журналистите Костов 
изтъкна бъдещата роля на малцинството като мост на сът
рудничество между двете страни и възможностите преди 
всичко в посредническа дейност след сваляне на ембар
гото. Членът на делегацията Васил Гоцев предложи от 
имото на град Сливница побратримяване с Димитровград, 
което Никола Стоянов прие.

Делегацията на СДС посети Центъра за култура, където 
на библиотеката дари определен брой книги, а на Радио 
Цариброд касетки с български песни. На аптеката са дарени 
определено количество лекарства. Делегацията посети и 
Основното училище и Погановски манастир, където софи
йският митрополит Инокентие, който е в състава на деле
гацията, служи литургия.

Делегацията придружаваха и към 30 журналисти от 
разни български вестници и ТВ.

М.Я. посети 
датоля на Скупщината икола

НАЙ-ТЪРЖЕСТВЕНО НА "ГРАДИНА"
п . гг,с,и,*ипг,1лте> -13 Нешко Мадич, полковник Николич както иНовоустановеният Ден на граничарите^ представи^Ли На Общинската скупщина с

ноември на територията на Димитроврадс председателя Никола Стоянов начело. От
община най-тържествено бе ознаменуван на ЛРВДВД!0ЛИТ0 строителното предприятие
граничната застава Градина край село |ра ,„,гГ'1глня.. и другите гости граничарите полу-юикккк гакда-у т жяи. - «—
йна^ и^ян^еспотовоТзаставата^^вобода^. ^ ^можност за прием на десетина ТВ 

На тържеството на заставата "Градина програми, 
присъстваха началникът на Пиротски окръг

А.Т.

А.Т.

О1 ДЕКЕМВРИ 1995 г.ЕрдтстВо



НАШЕНЦИ: МИРОЛЮБ ЕВТИМОВ, УЧЕНИК ОТ НИШ

ЕДНО ПИСМО 

ДИН ОТГОВОР РАСТЕ ХУДОЖНИК И ПОЕТ
ГЛЕДКА

И Е
• На тазгодишните "Поетични 

срещи на средношколците' 
Евтимов со намори в мал
ката група на избраните кан
дидати за награди • 
Планово за художник, душа 
на поет "Засега най-близък 
ми о експресионизмът"

ПИСМО-ОБРЪЩЕНИЕ
Облаци отвили, с модри 
стомаси,
в които кипи гной, 
подпирайки се 
несъзнателни 
за тромавостта си 
гъмжат по червения свод. 
От слънцето е изтекла 
кръвта.
Виси, призрачно бяло, 
с ококорени очи, изпити 
уста,
несъщуствуването си не 
разбрало.
Всичко това се меси, 
в зеницата синя, не 
осъзнала 
греховете си.

Миролюб ЕВТИМОВ

РАВЕН 
ЯТА Вот

До

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Обръщам се към Вас с молба да ми бъде разрешено д. 
изнеса здравнопросветна лекция на тема "Ювенилна гинек 
ология и полови заразни болести" пред учениците от пове| 
еното Ви училище.

Моля да посочите най-подходящия за тях термин (ден 
час) втечение на настоящия месец ноември и да ми отговори1 
в писмена форма.

Надявам се, че молбата ми ще бъде уважена. _
Евентуално липса на отговор от Ваша страна най-късно д 

20 ноември т.г. ще схващам като забрана за изнасяне н. 
горепосочената лекция на български език.

Слод хубавия успех на Елиза- 
Георгиева от Смиловци Ди

митровградско, в "Поетичните 
.рощи ма средношколците“ в СР 
Югославия (второ място преди 
ри години), още един талантлив 

младеж от българското малцин
ство постигна завиден успех в 

■ ази манифестация. На тазго- 
1ИШНИТО "Поетични срещи" в Бол- 
рад МИРОЛЮБ ЕВТИМОВ.

от IV клас в средното худо- 
но училище Джордже 

Кръстич" в Ниш, след всички лре* 
сейвания. извършени от журито 
на манифестацията, се намери в 
малката група на избраните 

•двадесетина кандидати за на- 
гплди! Този път наградата со е 
и :пълзнала от ръцете му, но това 
ни най-малко не накърнява хуба
вото му постижение: критериите 
на манифестацията са високи, 
конкуренцията е голяма (няколко 
стотици участници), а Евтимов и 
още един ученик от същото 
училище тази година са спасили 
честта на талантливите за поезия 
нишки средношколци - те са били 
единствените нишлии в групата 
на кандидатите за награди (Ниш 
има четири гимназии и още осем 
други средни училища).

-Стихотворения пиша още от 
основното училище, но досега не 
съм участвал в конкурси и 
състезания. Пиша само в моменти 
на най-силно вдъхновение и за 
лично задоволство, това е моят 
"тайнствен свят на интимата" . 
Затова дълго мислих дали да 
участвам в "Поетичните срещи". 
Този път обаче претегли жела
нието ми да проверя себе си, да 
. ;мая струва ли трудът ми на това

■ »ета

уче
ник 
жостве

С уважени©: д-р М.Шукароп

УВАЖАЕМИ Г-Н ШУКАРЕВ,

Прочетох Вашето ултимативно писмо от 8 ноември 1995 
година, писано без маниер и интелектуална нагласа, което не 
одговаря на титлата Ви. Не консултирайки се с училището, 
Вие сами формулирате темата (която вече изнесохте пред 
учениците на гимназията), сами определят месеца, в който ще 
изнесете лекцията, а ако не изпълня условията Ви, 
заплашвате ме с думата "забрана...", и което е най-жалко - 
търсите от мен писмен одговор!! Защо Ви е писмен одговор, 
д-р?! Кому ще го показвате?! Не говори ли това, че и този път 
идвате в гимназията с нечестни намерения?

Но аз ще Ви простя и този път. Аз, Вашия стар учител, чието 
име развявате, унижавате и плюете в печата и други медии в 
Р България!

1. Що се отнася до лекцията "Ювенилна гинекология и 
полови заразни болести". Вие я изнесохте миналата учебна 
година. За тази година в Годишната си програма, училището 
ни е запланувало темата "Алкохолизъм и наркомания...", за 
която ще търсим лектор специалист-невролог.

2. Макър че на 15 декември 1994 г. цитираната тема изнесо
хте на български език пред учениците (момчета) в училището 
ни, на която лекция и аз присъствах и говорех на български 
език. както и Вие (така че на лекцията можеше да се чуе само 
българска реч), вече на 17 декември 1994 г., в лъжеписмото 
Ви до Маргит Савович написа
хте как съм Ви "забранил да 
говорите на български ез
ик..."!! Така омаловажихте с 
105 годишното ни училище, 
неговите учители и мене лич
но (а вероятно най-много са
мия себе). За съжаление Вие, 
и ДСБЮ, ланси

поле без предварителни претен- казано - искам да стана признат 
ции и връхни амбиции. Когато ми художник. Впрочем, и художни- 
съобщиха, че съм в групата на не- кът е поет, които изразява чув- 
посредствените кандидати за на- ствата си чрез своите картини, 
гради, това беше много повече, Какво най-обичаш да рису-
отколкото се надявах. И, разбира ваш? Кое е любимото ти худо- 
се, още едно голямо задоволство жествеио течение?
- разказва 17-годишният Ми
ролюб Евтимов. -Досега съм нарисувал над 50 

картини, сред които са най-много- 
Значитолните постижения, бройни портретите и автопортре

тите. От художествените течения 
засега ми е най-близък експре
сионизмът.

Миролюб Евтимов е роден 
1978 година, на училище е тръг
нал една година по-рано и д 
винаги е бил отличник. Жи1 

да близкото до Ниш село Белотинац. 
където майка му. Велика Руси- 
мова от Босилеград, работи като 
преподавателка. Татко му, Слав
чо Евтимов от босилеградското 
село Дукат, а работи в нишкото 

догодина такава академия ще предприятие "Полъопромет". 
бъде открита в Ниш С една дума А. *еоргиев

повече ако са неочакваниоще
обикновено са голямо насър
чение за младите творци. Как ти 
доживяваш успеха си в Ттт 
тичните срещи"?

-Този успех ще ми помогне да 
закрача по-смяло в света на 
поезията и по-интензивно 
пиша стихотворения, но плано
вете ми за бъдещето са свързани 
с изобразителното изкуство. 
Искам да се запиша в художес
твена академия и се надявам, че

осега 
вее в

швймя/л

МЕТОДИ 
ПЕТРОВ КАТО 
АКВАРЕЛИСТ 
И КАРИКАТУ
РИСТ В СОФИЯ

драхте същата 
, неистина и в информативните 

медии на Р България за да си 
правите политическа рек
лама!! (В един вестник пише, 
че Ви се провалила лекци
ята..“. а в друг как “директо- 
рат Т омислав Г аков ДСьЮ ще 
даде на съд..."!!) Нима забра
вихте д-ре, че за вашата лъжа 
има свидетели - учениците?!

Заемайки становище по 
писмото Ви и последиците от 
него, Учителският съвет и 
Училищният одбор взеха ре
шение, гимназията занапред 
да откаже сътрудничство с 
Вас, защото фактически Вие в 
нашето училище не идвате с 
честни намерения и като чо
веко хуманна професия. Гост, 
който злоупотреби гостопри
емството на домакина, няма 
вече какво да търси в къщата

М.
ПЕТРОВ

ПЕЙЗАЖму.
Завзетото становище гим

назията официално Ви осве
доми (и Васи ДСБЮ) наЗмарт 
1995 г. Доставяйки Ви ксерок
опия на отговора, който гим
назията даде на Маргит Са
вович.

отчасти да се запознае с пое- дош Смилкович каза 
ГвГпГи3 карикатурата,Нтъй го др^гГп&^ч^га^а

ЕЯВДЖ Гчо^т
ческо наследство°Т° МУ тв0^' Юг°<=лавия и трябва да кажа 
4 пт?веднага, че съм съгласен с 

При откриването на из- казаното преди за художника 
п™п ПГ°М°ЩНИК - Те-Асе- който без5пгРно ^§ остане 
дателя на Голямата софийска като един от забележилтел
го-й каз^ХРЯНОВ МеЖДУ АРУ‘ НИТе ХОра в изобразителното 
гото каза. изкуство на Балканите Аз

-Убеден съм, че худож- също мисля, че отдавна е ми 
никът ще остави трайна следа нало времето ког™ гм- 
в балканската култура. За ниците е трябвало да бъдат 
мен балканската култура е граници, не к^итоАпязели 
нещо, което има общи измер- няват, но които съдениняват 
ения. Освен това възприемем хората от двете страни 
изложбата като една от мал- Искам г-кГ. гГ 
ките но важни крачки тази вниманиетоЩви върху един

малко пространство на Бал
каните. Вероятно и това не е 
случайно . Вероятно и тук при- 
родата и хората са нещо на
правили на тези простори да 
се раждат художници, които 
рисуват за доброто на всички

Димитър Димитров, дирек
тор на галерията в изказва
нето си посочи, че това е ис
торически момент и че: "... той 
е един великолепен акваре- 
лист и един карикатурист от 
най-висока класа, който е 
достатъчно добър, за да бъде 
сътрудник и на "Иеж" от Бел- 

и на ''СтъР“ел" °т со-
Изложбата след София 

най-вероятно ще обиколи и 
други градове в Република 
България.

Ст.Н.

■ , , ноември ; : в Сто
лична библиотека в София, в 
организацията на културно- 
просветния център "Васил 
Априлов", съпругата на худо
жника Венета Петрова и 
Издателство "Братово" от 
Ниш, пред многобройни почи
татели на изобразителното 
изкуство в българската сто
лица и ценни гости, между 
които югославският посланик 
в Република България Радош 
Смилкович и културното ата
ше на СРЮ в България Илия 
Попович. бе открита посмърт
но първа самостоятелна из
ложба на димитровградския 
художник и карикатурист Ме
тоди Петров. Културната 
общественост в продължение 
на две седмици ще може

Въз основа на всички ваши 
досегашни игри, ние в учили
щето ни на писмото Ви гледа
ме само като на още една Ва
ша провокация. Затова Ви 
моля да разберете, че аз ни
кога няма да се огъна пред 
Вашите унижения и дърскост 
и на никого няма да допусна 
да манипулира с гимназията. 
Рекламно табло за вашите не
истини ще си търсите на друго 
място - вън от гимназията.

С уважение Вашият бивш 
учител сега директор на гим
назията Томислав Гаков

ни.

о 1 ДЕКЕМВРИ 1995 г. БрштНо



»ДИМИТРОВГРАД СПОРТ ® СПОРТ
"МЛАДОСТ" В ГОРНАТА 
ЧАСТ НА ТАБЕЛКАТАУБИТ ГОЛЯМ ГЛИГАН СТВОКНАНШАХМА?ИС: Боои^ГрТкиГ^ Га ^1“

ии т нишки РЕ-
на табелката> КрЗЯ На ТОЗИ месеЧ- Младост" ще се класира в средата

ппкв12& подчертават, че класирането в средата на табелката все- 
лткп^СПех' -Защото в течение на есенния полусезон босилеградският 
!2«ИМаШе и ре^и4а обективни пречки. По голяма част от първен- 

ппм "°Ради оправдателни причини треньорът Георгиев не бе с
1 И" И гпв!^^603 тренировки и физически неподготвени губеха някои 
■ 1 неправдиП°СЛв^НИТе минути' ® някои срещи и съдиите им нанесоха

тези дни се проведе екипното добп^игпп кКТ° поАчеРта капитана на отбора, Блажа Воинович най- 
първенство ня5 фа боонпеградските футболисти показаха на срещата срещу 
от Нишки пРгГи УХЙ? У °т6°р °! Двойница, когато те победиха с резултат от 44ОТ мишки регион, В което а най-слаба срещу "Минералац" от Вранска-6а 
участвува и ШК "Цариброд" Фзлно загубиха с резултат от 14:4 
от Димитровград.

Димитровградските шг., 
матисти не се прославиха т п 

• това първенство и заех., 
последното място. На пър
вото място се класираха шах
матистите на ШК "Зелени 
връх" от Свърлиг с -37,5 точки И*! ^ X
втор е екипът на ШК "Еконо- I I-.
мист",от Ниш (37), трет е ШК ' - |' ' :

играят още два мача, за да 
решат кой от тях ще се Г 
класира в Сръбска лига. ,■

ШК "ЦАРИ
БРОД" Е 

ПОСЛЕ

ня където катастро-
М.Я.

\
I . ТЪЖЕН ПОМЕН

година се навършва една 
на нашия скъп и незабравим 

и дядо

ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ 
от Димитровград

На трети декември 
година от смъртта 
съпруг, баща, орат

1995

*
ВисокНиаЗабТълли»На^^°0 килогРама е Убит тези дни в района на

есен е убила 12 глигана и е обезпечила необходимата дивеч за 
традиционната ловджийска вечер. м дивеч за

А.Т.

м помен на 
лизки и поз

ДИ1
нот

мит-
ида

Опечалени: съпруга Петрия, син Иван. снаха, 
братя, сестра, внуци и останали многобройни род-
•‘ИНИ.

ДС.

ТЪЖЕН ПОМЕН
1995 година се навършават 10Ма 10 

■одиниРАЗГОВОР 
| "НА ЧЕТИРИ ОЧИ" ЧЕРНОБОРСАДЖЙЯ! декември 

от смъртта на

ш
АНГЕЛ ДИМИТРОВ -РАША ДУРУЗ от 

Димитровград 
(10 декември 1985 -10 деке■■ -При входа в Босилеград откъм Воденици 

се намира относително добре обзаведена 
кръчма. Тук се отбиват хора. които искат да
си пийнат, замезят или хапнат. Навърщат и -Ела по-близо, каза ми с намерение да 
хора, които с хубава музика от видеокасетки довери нещо
си кратят времето, хора. които чакат или из- - -Всичко си имам. И обзаведена къща, и 
пращат някого. Един мъж седи сам до маса и работичка, и семейство, и пари. Обаче недей 
изпийва по малко от чашата си. Отпиине мал- да мислиш, че само аз съм черноборсаджия. Б 

мълчи и слуша кой знае какво. Зная го града ни има около 50 души. Мисля 
отдавна, слушал съм доста за него. Зная, че е големите "сомове". Е, брайко, има хора, които 

рабаццист с бензин. ‘ ; с бензин спечелиха и по 200 хиляди германски
-Здравей! Как си, какво правиш?-питам го марки. 

ей така по инерция. -Голяма ти е бройката, приятелю. Виждам
-Може и по-добре, отвърща и отпийва от и зная, че не си от циганите, дето се казва, 

чашата. -Седни да те питам за една работа, Намали малко!
казва и ми доближава столицата до масата. -Не разбираш нищо, казва ми като учител 

-Чул ли си. че нощеска на един котрабан- на дете. -На едно връщане от България мега 
дист някои откраднали 500 литра бензин. Каз- да прекарам и по 1500 литра в джипката и 
ват-, че в-града върлува някаква си група, след всички разноски да ми останат 800 до 
която открадва бензин и навта. но не могат да 1000 ДМ. Сам знаеш-колко време траят санк

циите. Хора не знаят какво нямат...
-Ядосваме се за още една работа, казва 

шепнешком. -По всичко личи, че ще премахнат 
Така му казвам, понеже зная, че той е санкциите, а това значи че дохажда краят на 

всред по-големите черноборсаджии в града, онези, които обират маслото. Аз лично съм те 
От съседна България докарва бензин, навта. да траят докато съм жив!, казва сериозно

мъжагата.
-Какво ще правите с толкова пари - питам 

го. а и сам зная, че въпроса може да постави

Изпихме по няколко ракии и разбрах, че ..... л, -щ
чака някого. Някой трябвало да дойде за бен- *Ч . ‘

мври 1995)

Натозиден ще посетим неговия гроб на димитров
градските гробища в 11 часа. Каним близки и поз
нати да ни придружат със семействата си.

МИ

ко. на по- ТЪЖЕН ПОМЕН
декември 1995 година се навършиха 40 
дни от ранната смърт 
айка, свекърва и баба

МЕРИМКА КОТЕВА - МИМА 
от Желюша, родена 1947 г.

м 19
конт : 1>ЖНИ

руга, м
нз нашата мила съп-

Дните неумолимо минават, но не могат да заличат 
спомените за нашата скъпа Мима. Поклон пред 
паметта й!

1лени: съпруг Петър, синове Милан и Бобан, 
Албена, внук Борис и останали многобройни

Опеча
снаха
ноднини

я заловят.
-Чух. отговарям му, но това няма връзка с 

то воя бензин.
ТЪЖЕН ПОМЕН

Но 2 декември 1995 година се навършват ШЕСТ 
1 ЬЖНИ И ТЕЖКИ МЕСЕЦА

евременно останхме без нашияоткак
съпруг

прежд 
и бащаI •" ;

бетонно желязо, цимент...
-Няма, ама когато мечката играе у чичини, 

може да дойде и у стринини. Дай ми вестника 
да видя как върви бензинът във вътреш- само глупак, 
ността По-добре да го дам под цена. отколк- -ХМ... Може да купим и Босилеград. Не 
ото да го откраднат само къщите, но всичко. Фабриките, които ще

След малко ми връща вестника и ядосано се приватизират лесно може да минат в нащи 
м ръце. Легално до си платим всичко и да станат

наши.

ИВАН ВАСИЛЕВ-МАЛЯ

След теб остана дълбока празнота в живота, тъга 
и отчаяние в сърцата и душите ни, но светлите 

ята добрина, нежност, пожертво
ни вдъхновяват и вливат сипа

1“- -1

спомени за тво 
пателност и любов 

I и кураж, че ще издържим мъките и преодолеем
трудностите.
: <очно скръбящи: съпруга Миряна и синове Дарко 

| ът Бладица
казва.

те.ЦНеенеатТа°ЧнГЖКК н -Възможно е да ги купите поне частично. »
беше 1 60 ДМ. а във вътрешността минава и Но. какво после? Та нали между вас, чер- 
по 2 5 до ЗДМ, Имам хора. които всичко знаят ноборсаджиите. има и хора с високо обро- 
и не насядам на вестникарски измилици. зование. ама и полуграмотни и неграмотни.йямяузяьг «“яйяаккгь»—■®
или желязо да ги дам Наваля сняг, мина имаш гаиле. Всичко други ще работят. Ние Щегазя* «я Сш ~ р—• етвмяяав а-
пяна ги лава свършиш с - много пари! л
4 -Чув^ цимент е 7 до 8 ДМ, а килограм Шапката долу,но резил за парите. |
желязо, без оглед на размера, минава по 90 
пфенинга.

дековри 1995 
а от прождевре

1а 2 
чосоц

год
МС»

ина се нав 
»ната смърт

ър|
на

шват шест 
нашия син

ИВАН ВАСИЛЕВ-МАЛЯ

Дните след теб са дни на отчаяние, скръб и гор1 
ина, но ни утешават и крепят спомените за на 
добър, нежен и внимателен син.

Вечно скръбящи: майка Павлина и баща Кирил

чив-
шия

В.БоЖИЛОП

Че непрофесионалното ръкувана с тока. при това и най-малко неона-

г- а„™вав къщата да види и да сигнализира кога работата

Т В А ^едан^ние™ ‘тодо пада на°?]№^^тою о^пю

ОТ СТЪСмъртт^на^шко трябва да<бъД0>тоследна,|П1оукка>загдругите, защото 
^ I опи?и м^одобни "поправки" има не само в Яазърица, но и в други села.

ТОК

• НАЗЪРИЦА

ават шест 
рат, шурей

ципа со новъ 
е с нас наши.

>рш 
я 6»

ИВАН ВАСИЛЕВ-МАЛЯ

ват, тъгата но стихва, но спомените за 
|рина, благородно и бодър лик ни 
изпълняват с гордост, че те имахмо. 
Зящи: состра Виолета, шурей Гоорги и 

и Мики
но ск

1ЦИ

м.я.

оБрятстВо I ДЕКЕМВРИ 1995 г.
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забаваУС&Ль&ф?* сатиРа *
ИСТОРИЙКИ ОТ БИТОВИЯ ПАЗАР

Г-г па ти забрани, но боз. обед гробищата. Никакви но пома- 
КПМПАР може да те остави! - подхвър- гат против стгарсзсттсх лек
Г\Л«/1\/11 1МО V Ля човек, стоещ наблизо, старост още не е измислен!шСтарец минава край 
г яха, на който е изсипала най-
различни дреболии висока и ЦЯЛЛЛ ПрК 
едра българка, негов набор. П/11«1гл Л

-Ей това, часовник ли е, лд /Г7\
няма номера,.,? - пита старо- ОМ 'О'

-Товае, братко, компас! СТДРОС | ГД -Синко, колко пари воро-
-Компас!? - повтаря учуде- то? - пита баба млад бълга-

но той и глади брадата си, битовия пазар Рин- който ПР°Давп всякаквиопитвайки се да си спомни Един път на битовия пазар стоки на пазара, 
какво беше това. беше дошм ПР°Д?™ ™ -Три динара, бабо! Цял

-Това е много полезна чебни масти. Той хоолешо литър 0|ВИЖ как пени! 
справа! Когато пийнеш повеч- своите лекарства през висок- -Море синко, до ми кажи
ко, с нея можеш да се ориен- оговорител и умело канеше как рио правите товп перо, 
тираш в коя посока е къщата хората да ги купят. пяма оо- минплия път Взех едно, хуба- 
ти - дяволито му обяснява ба- лест. за която аз нямам ле- во П0Ни, а на мие добре, 
бата. чебна маст - отекваше него- -Тази технология е проста,

- -Колко пари струва това вият глас на битака и хората 6а6о| Като ПЪпВО, трябват ти 
нещо? се трупаха около него. за 2о литъра вода, добре да

-Еднодинарче!Я погледни всеки лек давам гаранция . кипне'Слвд това в малко по- 
колко е красиво компасчето. Двама приятели в напред- таипно. ТВябва да намериш 
купи си го. ще ти трябва! ' нала възраст минаха край циг?,нин рк му събле-

-Е-едругаркЬ. стига да има събранието , небрежно по- миризливите дрехи и
ракийка. аз дома ще си на- гледнаха подредените чер- кат0 ги СЛОжиш в котела, да ги 
меря и без компас. А динарче вени. жълти, зелени и бели пъгнятпяна Товае
по динарче и пенсията ми ще туби и кутийки и гласно ко- ^Гко.Тосле пълниш^у
И наепазаабрТ. ^ № М" ^оТвсички болести ще се вилките и - пени ли пени.

-На пазара да отиваш няма излекуваме горе на баира, в Записала: Биляна Антова

тез-

СВЕ ЙЕ 

ДОВРЕМЕ
РЕЦЕПТА

Iцът.

у тия мой жиоот съм претурил преко главу 
млого лоше и добре работе. Притегну ме нево- 
лъете тека, стегну южето около шиюту, та иедва 
дишам. Ама тъгай се сетим думете на деду ми: 
яМанчо, млад си, аджамия, че те среча у животът 
и злото, и доброто ама ти помни иедну мою думу 
дека СВЕ ИЕДОВРЕМЕ. Че мине 
доброто, тека кико су дошли.

Са видим колко йе деда ми бил прав. Овея 
заднъете године цел свет се беше уортачил да ни 
свийе шию. Затворили ни кико у капан, па само 
притедзаю ли притедзаю южето. Беомо виновни 
и за това що йе и за това що не йе, за све белъе 
що сполету светат.

Язнаео дека смонийе опорит народ, нема теЬи 
тека да слушамо кво ни кажу да праимо, не смо 
им се ценили момци...

Елем тея санкцийе и това йембарго вече 1)и 
нема. Видоше тия у белия свет дека нейе баволат 

,църн, а ни ан^елат толкова бел, кико се 
оратеше. ■Лъга баба - долъга! Диже се мъглата, па 
са че се види кой кикъв йе, кой кикво работи и 
накуде иде.

За тея године, да си признайемо, доста се из- 
итримо. Куде ни мързи да запнемо, кво не ни се 
работи, а нийе: "Йембарго, санкцийе" - и никой ни 
нищо не праи.

Сечам се, прати ме бабата за зейтин, нестал 
вой зейтинат за запършку. УшЬим за бърже ме 
прати, ама успут я срето сват Гогу, от думу на 
думу, па айде у Гациното на по чашку. Заоратимо 
се я и он за кво съм пошъл. Рили се. у първуту 
продавницу узо зейтинат и право дома.

"Куде си, бре Манчо. дън ти пропаде?"
- "Йебраго, бабо, обиколи цел град, зейтин ни за 

лек. Чу дека имало у Желюшу. та чак там идо!" - 
лъжем Т)у я.

"Е, Манчо, не си требал толкова да тумараш. я 
запържи маджуте с ланску масчицу!" - жали ме 
она.

и лошото, и

. /
1ШЮМШ1Й

толкова

ПРИБЕРИ СИ ГОВЕДОТО»НАШЕНСКИ 
ИСТОРИИКИ ■ ■ ■

В едно бурел- Итъкморазкомотеният“любовник"ижен-
ско село имало един женскар. който не проби- ата да легнат, от гардероба изскочил лов

джията и казал:
■ -Стой! Какво правиш тук?!

Не искал ни да го бие, ни да го изтезава, 
ами взел че му събрал лартушините в една

рал.
-Я си питуем по ред - говореше той. Ка 

питам едно педесе жене, сетите. една че ми 
обещае...

Дълго време джамликал една жена и като бъшча и му заповядал: 
й досадил, тя се оплакала на съпруга си. Тъй -Взимай си багажа и право - при бабата! 
като последният бил ловджия, работата Когато стигнали пред къщата на "любов- 
излезла дори опасна. Ловджията казал на ника“, ловджията започнал да вика: 
жена си: Поръчай му да дойде. -Еееей бабо... отварай вратата на

Речено-сторено. руту, излезло ви говедо!
През една студена зимна нощ дошъл набе- - Бабата скочила и като видяла в "окаяно 

деният любовник, жената на ловджията му състояние” мъжа си рекла: 
предложила хубава вечеря и, разбира се, пи- -По-добре да си та утепал... онака нема да 
ене. Когато се напупап и напил, "любовникът" се мане оди тея глупости - и като нямала 
се поотпуснал и поискал да му се изпълни и накъде пуснала го вкщи, а ловджията се вър- 
най-важното желание. нал у дома си.

кошу-

,Мене ме палело од смей. ама се стискам оти 
после че ми дзъвни глава цел дън.

Я нечу да ви карам вийе да оратите колко луги 
и за кикво све сте оратили дека санкцийете су ви 
биле виновне, ама нейе лошо да се поприсетите, 
оти от са па натамо немой да се излъжете на тьи 
да се вадите.

Размързи ни нещо да работимо. а нийе 'йем
барго. санкцийе, нема това. нема 
криви що цел свет йе против нас". И теЬи видиш: 
работниците излазе от вабрикуту ужЬим унили а 
мисле си кою домашну раооту да вачаю.

Я знам йеднога, постаили га за директора. Ама 
човекът обича чашкуту и компанииу, позапили се 
и он прача йеднога: 'Иди и кажи дека дънъска 
нема да се работи, оти нема материал. Ония отър
ча и не мину млого време щойде целият цъвнул
рИаботницитеГРеКТ°Ре' °*аИ с" пийбше - раЪпратй

Елем изгледа че ни преседну лъжете не койе 
?шйъ>адеомо' н%ма повече йембарго, нема санк- 

требе Да засучемо рукаве. Че се види 
и кико работи, може ли - не може ли. 

лй ' не знаие ли. Я ко четим весниците и
съгламЬда сщзапн™ Д°ШЛ° Йе Време

стижУедРаамМиекСаРжш ^ ^ заваркал се- *едва

- с раооту нема да ЖуТлашГ3аГрИШе СЛЪЖете 
Ега даде Господ да йе тека.

М.Андонов

Защо не се омъжиш за Асен? 
Той знае какво иска.САМОРЕКЛАМА

■ Печена булка разполага смая, Някои подражават на ориги- -Предпочитам да се омъжа за
от която няма начин козу- нала. Ние, глупаците, го създа- Петьо. Тоя знае какво искам аз.
накът ви да не бухне.

■Срамувам се за вас.
■Давам под наем яйц 

Великден.
■ Потвърждавам изнесеното от 

дома ви...

МАЛКИ ОБЯВИ

ваме. ❖От в-к 'Тримата глупаци" 
-Кога искаш да се оженим? 
-На 21 юни.
-Това не е ли денонощието с 

най-късата нощ?

-Страхливец.

-Мамо, мамо, госпожица Сузи 
лежи с чужд мъж в леглото!.

-Но това е ужасно, дъще! 
-Честит първи апри 

е чужд мъж, а татко!

онова, не смоата си за

л, мамо не
-Да.
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