
ЬРШТВо ПРЕЗ ЮЛИ ТВЪРДЕ ИНТЕЗИВНА КРТТТР

ЯВЯТ"
ГЛАСУВАНИ НАД 

40 ЗАКОНА
Въз основа на ЗаконаРог1л,- __ _ 38 териториалната организация на
гепутшика Сърбия и местното самоуправление в периода 
от 13 август до 13 октомври т.г. трябва да бъдат приети 
статути на общините, решения за избирателните колегии 
и решения за формиране на общински избирателни 
комисии и решения на отборници.

Народната скупщина 
на Република Сърбия

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯи
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териториална единица и
____ л автономите покрайнини
през юли проведе извънр- кат0 облик на териториал- 
една сесия, характеризи- на община Според член 
раща се с твърде интезив- 34 на този Закон предсе- 
на законодателна дейност. даТелят на Народната 
На няколко поредни скупщина обявява избори 
заседания в рамките на за отборници на общи- 
извънредната сесия бяха

УСИЛИЯ ЗА МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЮГОС
ЛАВСКАТА КРИЗАТЕМА НА СЕДМИЦАТА

ВОЙНА И МИР ■ 

МИРИЛИ 

ВОЙНА

ЗА ЮГОСЛАВИЯ С 

НОВА КОНСТИТУЦИЯ
нските скупщини. От 

гласувани над 40 закона, с деня, в който се обявени 
които са положени ос
новите на новата система 
на обществено-иконо
мически и политически

местните избори до 
провеждането на тези из
бори не може да минат 

л „ по-малко от 30 и повече от
отношения в нашата ре- 90 дни. Тук ще посочим и 
публика. След продълж
ителни разисквания и 
многобройни предло
жения за изменения и

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА И 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СКУПЩИНИТЕ НА СЪРБИЯ, 
ЧЕРНА ГОРА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА НА 
ЗАСЕДАНИЕ В БЕЛГРАД СЕ ЗАСТЪПИХА ЗА ОПАЗ
ВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ, ПОНЕЖЕ ТОВА Е ОСНОВНО 
УСЛОВИЕ ЗА МИРНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО 
РАЗРЕШАВАНЕ НА КРИЗАТА И ОТПРАВИХА ИН
ИЦИАТИВА ДА СЕ ПРИЕМЕ НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА 
СТРАНАТА

член на Закона за тери
ториалната организация и 
местното самоуправ
ление, в който е записано, 

допълнения народните че в срок от два месеца от 
представители приеха деня, в който е встъпил в 
подготвените от. Прави- сила този Закон /13 август/ 
телството проекти на трябва да бъдАТ приети 
законите за: териториал- статути на общините, 
ната организация на решения за избирател- 
Република Сърбия и ните колегии и решения 
местното самоправление, за формиране на из- 
отбраната, вътрешните бирателни комисии за из
работи, изменения и биране на отборници. 
допълнения в Закона за

Югославската криза върви по стандартните сценарии 
вече известни и виждани в някои подобни кризисни области

и конфронтации, 
опагандна кампания и 
о за последствие има

в света. От политическите несъгласия
неуспели прегов 
индоктринация 
създаване на гняв и омраза - се стига до насилие и

изата 
е ните

и нови преговори за мирно

ори, 
на м

жестока пр
ятасите, ко

въоръжени стълкновения, интернационализация на кр 
и търсене на възможности за прекратяване на въоръж<
сражения, за примирие 
решаване на проблемите. По инициатива на пред

седателя на Сърбия в поне
делник /12 август/ в Белград 
се срещнаха и водиха раз
говор по актуалните въп
роси на югославската криза 
Слободан Милошевич, 
председател на Република 
Сърбия, Момир Булатович, 
председател на Председа
телството на Черна гора, 
Александар Бакочевич, 
председател на Народната 
скупщина на Сърбия, Ристо 
Вукчевич, председател на

приемане на нова консти
туция /текста на Иници
ативата поместваме на 
страница 3/. направен е 
договор Бакочевич, Вукче
вич и Краишник да пред
ставят Инициативата в 
скупщините на своите 
републики, за да се подгот
ви съвместен проект на 
новата югославска консти
туция. Инициативата ще 
бъде отправена и до най- 
висшите органи на ос
таналите републики, Пред-

И така - в решаването на югославската криза бяха 
налице всички тези възможности и невъзможности. Водиха 
се продължителни разисквания и договори в Пред
седателството на СФРЮ, в югославското правителство и в 
Скупщината на Югославия. Срещаха се и 
председателите на републиките, 
републиканските председателства. О61 
запознаваше с многобройни те съобщения, заключения и 

стемата то 
дещето на 

мирен и демокр 
губеха всички такива надежди и по, 
развръзка на югославския гордиев възел.

рламентите на Словения и Хърватско 
приеха декларации, с които се провъзгласиха за 
самостоятелни и суверени държави и започнаха да се 
прилагат и конкретни мерки за отцепление от Югославия, 
въоръжените стълкновения и гражданската война бяха вече 
съвсем известни, особено когато се знаеше, че тези две 
републики чрез нелегално внасяне на оръжие бяха

преговаряха 
относно на Въз основа на измене-министерствата, трудо-. 

вите отношения, стачк
ите, прокуратурата, съдо
вете, условията и проце
дурата за претворяване на 
обществената собственост 
в други видове собств
еност, социална защита и 
социалната сигурност на

нията и допълненията, 
които бяха гласувани в 
Закона за министерствата 
бяха образувани две нови 
министерства - за инфор
мации и защита на жиз
нената среда.

Тези министерства се 
оглавят от Ратомир Вило и 

гражданите, защита на д.р Павле тодорович. По 
труда, гарантираните за- предложение на републи- 
плати, обществените слу- канския премиер д-р Драгу- 
жби, трудовите отно- тин Зеленович бяха извър
шения в държавните ор- шени промени в състава на 
гани, електростопанств- Правителството на Сърбия. 
ОТО, водите, горите, °т министерските постове,
__които заемаха досега, са ос-
пътищата, кинематогра- вободени миодраг Йокич 
фията, радио-телевизията, (отбрана), Бранко Микаши- 
измененията и допълне- нович (външни работи) и 
нията в Закона за личния Горан Триван (министър на 
труд, служебната упо- младежта и спорта). За нов 
треба на езика и писмото подпредседател

Правителството е избран д- 
р Будимир Кошутич, а нови 

Според Закона за тер- министри са: Томислав 
иториалната организация Симович (отбрана), Владис- 
на Република Сърбия и лав Йованович (външни , 
местното самоуправление работи!, д-р Данило Мар- 

. ппга кович (просвета) и Драган
териториалната р Кичановнч (министър за 
низация на нашата Р^пу- младежта и спорта). Макар 
блика съчиняват 1/4 че беше подала оставка на 
общини, като териториал- поста министър за труда, 
ни единици, в които се борчески и соц 
осъществява местното въпроси, Бранка Йе: 
самоуправление, град ново беше избрана на този 
Белград като отделна пост.

ществеността се

пло-хладно, ту се 
Югославия ще се 

атичен начин, ту се 
дозираше кървавата

едложения, от които по 
ждаха надежди, че за 

ери решение по

си
бъх

пре
съб
нам е

А след като па

въоръжили и създали свои войскови части, а решенията на 
Председателството на СФРЮ те да бъдат разформирани и 
разоръжени не се провеждаха. Така и стана. В Словения 
дойде до стълкновения между единиците на ЮНА и 
тепитооиалната отбрана на Словения, а в Хърватскотериториалната отбрана на
въоръжените стълкновения между милицията и останалите 
въоръжени части

Източна Славония и Запад
на САО Крайна и сърбското население в 

ьараня, източна Славония и Западен Срем от една и 
милицията и хърватската гвардия от друга страна се 
превърнаха в кървава гражданска война със стотици жертви 

и с десетици хиляди бежанци - сърби в Сърбия, 
Херцеговина и Черна гора и хървати във

ръ;
•ан

’ и р 
Бос

алени 
сна и

вътрешността на Хърватско. 
След

на
и други закони.

примирията, които настъпиха - в Словения въз ос- 
Брионската декларация и решението на Прата декларация и решението на пред- 

СФРЮ единиците на ЮНА да се оттег;нова на ьрион 
седателството на С
от Словения, а в Хърватско въз основа на ре 
Председателството на СФРЮ за абсолютно и 
прекратяване на огъня, и по-нататък остава 
основи

лят
щението на 
безусловно 

открит
рос - какви са възможностите за мирна и 

демократична развръзка на югославската криза и какво е 
мястото и ролята на Европа и света в нейното решаване?
„0ИС^рГпП^и^ЖтТЖГГнядаи^

= фе^и ЯЙЖЧГ.КЖ |=,
Югославия да излезне 
демократичен начин да устрои своето

За да се даде отговор на този въпрос, трябва да се имат 
на предвид някои нови, за решаването на бъдещето на

Югославия твърде валидни обстоятелства. Освен опита, 
който всички от релевантните фактори за решаване на 
югославската кри 
акции, включително

първо, инициативата на пред 
Херцеговина, Черна гора и Сърб! 

де»*ократ»мно решаване на югославс 
приемане на нова конституция иа юг 

разумение
мюсюлманите в Босна и Херцеговина;, трето, I 
V._____ ____ витт/пия политическа и

Представителите на трите републики: Р.Вукчевич, 
М.Булатович, АБакочевич, М.Краишник и СМилошевичият въп

Скупщината на Черна гора, 
и Момчило Краишник, 
председател на Скупщината 
на Босна и Херцеговина. 
Изхождайки от факта, че в 
споменатите федерални 
единици досега не са 
приети и прокламирани 
решения за отцепление и 
независимост, участниците 
в събранието, както се 
посочва в официалното 
съобщение, са се застъпили 
за опазването на Югослав
ия, понеже това е основно 
условие за мирното и 
демократично разрешаване 
на югославската криза. 
Отношенията между наро
дите и републиките трябва 
да се уредят с нова консти
туция на основите на рав
ноправието на републиките 
и народите, най- широките 
политически и социални 
свободи и граждански 
права, многопартийната 
парламентарна система, 
пазарната икономика и 
гаранциите, свободата и 
равноправнието на всички 
видове собственост.

След разговора, който е 
воден без присъствието на 
журналисти, обществе
ността беше уведомена, че 
представителите на Сърбия, 
Черна гора и Босна и Хер
цеговина са приели 
съвместна Инициатива за 
мирно и демократично раз
решаване на кризата и

иални 
шич от

седателството и Скуп
щината на СФРЮ. В този 
документ се подчертава, че 
съвместните интереси на 
югославските народи и 
републики съществуват в 
областта на човешките 
права и свободи, единия 
пазар и валутна система, 
външните работи и отбра
ната и сигурността на 
страната 
въоръжени сили.

На пресконференция, 
която се състоя след раз
говора председателите на 
републиканските парламен
ти подчертаха определ
ението от Инициативата 
съвместни органи на 
бликите /органи на 
славия/ да бъдат Скуп
щината, изпълнителните и 
правосъдните органи. При 
това Бакочевич изтъкна, че 
зад определението за опаз
ване на Югославия не се 
крие никаква "малка” или 
"намалена” Югославия, 
защото Инициативата е 
документ 
всички народи в страната.

Макар че беше поканен, 
Алия Изетбегович, пред
седател на Председател
ството на Босна и Хер
цеговина, не участвува в 
събранието на най-висшите 
представители на трите 
републики в Белград.

те рег 
по мирен иулица и 

бъдеще?
от задънената

В ТОЗИ БРОЙ: |

Акценти от интервюто на Слободан 
Милошевич на ”Скай нюз”
СЪРБИЯ НЕ Е ОТГОВОРНА стр.З 
Димитровград
ЗАЛАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНИ
Босилеград ___
НОВО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
стр.4
Записано в Звонска баня 
"ВЪЛШЕБНИТЕ ТОПЛИЙКИ” НА 
Д-Р ГОРДАНА ПЕЙЧИЧ 
Мнения
АНАТОМИЯТА НА ЕДИН НЕУСПЕХ 
стр.6
ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ 
БЕЛГРАД
от 18 до 24 август 1991 г.

релевантните фанори и*.!****—■— 
за можеха да спечелят от досегашните 

и военните, налице са и следните 
ставителите на 
ия за мирно и 

криза 
шя; второ, 

на сърбите и 
готови

единнисбстоятелства:оо
Бо

л
сна и и заката

гославпр
оповестеното историчес]

ШШшщтевропейски и световен мащаб. Тези и някои ДРУГИI н 
обстоятелства сочат, че е възможно, и засега може би и най- 
реално решение споменатите три републики, * може ои и 
Македония, да запазят Югославия като съвместна Дьржик! 
на равноправни републики и народи. ТРУЛ"° ® ** 
повярва, че Хърватско и Словения, еве»ТУ*л“°” 
Македония, ще се съгласят да останат в такава Югославия. 
По-реална е възможността с такава тричленна или че 
ворочлеина Югославия, останалите две относно т|? 
републики да сключат съюз на суверени държави при у 
ловие сърбите в Хърватско да получат действителна 
широка автономия с определен правен субективитет.

ко спо ост на

пу-Вго-

стр.5
отворен за

няма сериозно да наруши общото положение и ролята » 
Югославия в Европа и света. стр.7Венко ДИМИТРОВ



ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТСВЕТЬТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА И "СИНИТЕ КАСКИ"

ППРЕКИ ИНГЕРЕСОВАНИЕТО НА ИЗТОК

НЯМА НУЖДА ОТ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИ 

ЗАЦИЯ

ИЗТОЧНОГЕРМАНСКОТО ОРЪЖИЕ 

НЕ СЕ ПРОДАВА

ягякк"“!! ж?.тл
ПРОВЕЖДАТ РЕФОРМИ ЩЕ БЪДЕ "РИСКАНТНО” Българското министерство за

^ отбрана, а Министерството за

имуществото на бившата на юли за поръчители в Бълга- МРСД°Та'
източногерманска армия и рия са изпратени дю товарни •»
занапред се разпродава в света, а возила "Урал", пет камиона с Позовопайки се на официал- 
крайните станции отново са подвижни рампи, пет камиона- ни източници в Бон, вестникът 
крайщата на югоизточна Европа, цистерни, 40 тона облекло и из- казва, че за оръжието на бившата 

Преди няколко дни герма- вестно количество санитарен източногерманска армия и 
нският "Беолинео иайтун" на- матсРила' Всичко това е било занапред съществува голяма 
писа че пра^послишатасщмища имущество на бившата източно- заинтересованост. В-кът

привежда, че Полша и Унгария 
са заинтересовани за танкове и 
друго тежко въоръжаване. Той 
обаче привежда, че тези искове 
не са приети и че Бундссфер 
занапред не ще да продава 
самолети, танкове и друго 
оръжие на бившата източногер
манска армия, нито пък ще поз- 
воли това оръжие да се 
препродава в трети страни.

Този вестник предава изяв
лението на германски официал
ни личности, че по-нататъшното 
продаване на наоръжаването на

След няколкогодишно от- Вълната на западното Недо- страни, В КОИТО се Провеждат 
казване, китайското правител- аолствие тръгна след твърде_ реформи, КОетО ОЧевИДНО се 
ство оповести готовността си да нието на офкциаднш пари*, -к отнася ДО бившите СОЦИалис- 
подпише международното Кита® ,оиторта,и тически страни може да бъде
н. ^ГеГтео“ореъРги=ИРтТвМа ^иаадсЛТтр^а да^онзае- "рискОВНО" В ТОЗ КОНТеКСТ Се 
значително решение оповести жда ядрена бомба. Пекин обаче приПОМНИЯ На "непроверените 
министър-председателят Ли Пен е порицал всички обвинения отчети” за търговията на
^'^'"днК^аз^ор^с правителство6 ово^че оръжие през Унгария за югое- 
японския министър председател ядрената технология ще ползува лавските криЗСНИ краища. 
Тошики Каифу в Пекин. изключателно за миролюбиви

Такова решение наблюда- цели* --------------
телите в китайската столица са 
посрещнали като "малка из
ненада". Всред страните, които 
разполагат с ядрен арсенал 
Китай (покрай Франция) с 
години не искаше да подпише 

соченото споразум» 
тай това становище оправ

даваше, че ядреното оръжие е 
изключително с дефанзивен 
карактер. Ливанската група "ислямски джихад” е готова да ос-

Намерението на Пекин все вободи всички свои заложници в "рамките на глобално 
решение за освобождение на всички затворници в света”, 

приобщи с останалите казва се в писмото на тази организация до генералния сек- 
ички се тълкува с ретар на ОН Перес де Куеляр. 

нейните стремежи да се смекчат 
обвиненията на антикитайската 

Конгреса на САЩ,

В засадената дипломатическа^активност . Европа, ^ сърб^ан^^^п. 
все повече се узнава, че нашата вътрешна воина засеш мс ^ърв^тск0 и СловеНия. От това 
трябва да се интернационализира в Хага нищо не бе

НАШАТА КРИЗА Е ПРЕДИЗ
ВИКАТЕЛСТВО ЗА ЕВРОПА 

За по-опитните наблюдатели 
германското становище не 
представлява нищо ново. 
Становищата на европейските 
страни по въпроса за нашата 
криза са едни сред най-сериоз
ните предизвикателства за 
единството на ЕО пред нейното 
оповестено прерастване в по
виеш степен на интеграция, в 
"Европа без граници. Според 
сегашната оценка тя този изпит

прието.

Онези които търсеха да се
гернационализира 
ската вътрешна война мо

жаха през миналата седмица да 
се уверят, за 
сега е рамо. Приз 
столици в Еврот 
на "сини каск 
дународни "сили за разделяне 
на воюващите страни сега почти 
престанаха, поне: 
"собствената" европ 
не можаха да 
ходимото мно 
даде подкрепа на инициативата 

Отново се потвърди онова, 
което повтърждава историята: 

жно е да мине много време - и

югос-инт
Съветският съюз, под
чертано е в съветското 
министерство на вън
шните работи е против 
това в сегашния етап 
югославската криза да 
се обсъжда в Съвета 
по сигурност понеже 
това може да доведе 
до изпращане на чуж
дестранни войски в 
Югославия а Москва с 
това не се съгласява. 
Съветите търсят кри
зата да решават сами
те югославяни, пос
редством диалог.

лаа
алност
някои
ащанс
меж-

ту)
от

тази евен
ивите 
а за и 

и" или
зпр
на

: нито в 
ска къща 

привлекат необ- 
зинство, което да

же
СЙ1КИТАЙ Е ГОТОВ ДА ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА 

НЕРАЗШИРЯВАНЕ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ
не издържа

"В Общността на повърхност 
изплуваха всички нейни слабос
ти: отново се явяват национални 
стратегии, съмнения и ревниво- 
ст всред членките, триумф на 
компромис за сметка на сериозна 
активност”, подчерта неотдавна 
италианският "Кориера 
сера” привеждайки гла! 
"противш 
желанието на Германия да 
разшири своята зона на влияние 
на освободена Средна Европа и 
подунавско-балканския регион”,

ПРОТИВ
АНТИКИТАЙСКАТА

ОПОЗИЦИЯ
твърде силни мотиви и интереси 
- в комплексните случаи, какъвто 
е нашият, международната 
дипломатическа активност 
"изучи” нещата и не се съгласи 

нтернационализациятгЬ
дела

внитес и оложни стратегии,През миналата седмица 
дипломатическата активност се 
отвиваше по три направления. В’
Хага се срещнаха министрите на не бе насрочено, но известно е че 
външните работи на дванадсетте изходът тук не 

рани на Европейската инакъв от този : 
щност, в Прага /втори път всред петте постоянни членки 

през последните пет седмици/ се на Съвета, които имат правото 
оведе среша на Комитета на на вето е Съветският съюз, който 
соки функционери на недвусмислено подчерта, 

Конферецията за европейска против всяка непосредс' 
сигурност и сътрудничество, а в 
Ню Йорк започнаха племинар- 
ните консултации за пред-

може да бъде по- 
в Прага. Понеже,спо ст

об страхувайето на французите от 
това разширяване, желанието на 
Париж да засили своята статус в 
Съвета за сигурност и да 
утвърди "дали все още са в сила 
старите връзки със Сърбия, 
резервата на Лондон към 
решенията с които би се укреп
вал наднационалният характер 
на Общността.”

И макар 
дванаестим 
сюгжестии от ангажирането в 
Югославия е да не се откаже има 
и мнения които се застъпват в 
нашата криза да посредничат 
двете свръхсили - САЩ и СССР. 
Но засега 
нито от 
особен! 
това. М 
свои вътр 
Вашингто 
раздвижване на миров процес на 
Близкия Изток.

Всяко по-драматично из
менение на нешата в нашата 
страна си 
нови гло 
преизучаване 
общност и в <

пр
ви че е 

твена
ншна намеса в нашите 

вътрешни въпроси. А на опит е 
обоснована и предпоставката, че 
дтова на кръглата маса на Ист 
ривер в Ню Йорк Москва би мо- 

ета по сигур- гла да разчита на задължаващия 
инените нации.

ложението на Париж да се свика 
заседание на Съв 
ност на Обед

КРИЗАТА ДА СЕ РЕшИ член - Китай. 
ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ

ИСЛЯМСКИЯТ ДЖИХАД ПРЕДЛАГА
глас на още един постоянен че от столица на 

ата има многоСВОБОДА ЗА ВСИЧКИ 
ЗАЛОЖНИЦИ

И с един глас против на една 
Заседанието в Прага на постоянна членка не би могло да 

функционери на 35-те бъде прието каквото и да е пред- 
рави призив ложение за "сините каски”, 

нието за прек- Доколкото дойде до заседание 
ната като се на Съвета най-вероятно е че ще 

застъпи за мирно решаване на завърши с някоя декларати 
югославската криза чрез прего- резолюция, подобна на съобще- 
вори и поздрави готовността на нието на Комитета на високите 
Европейската общност в своята функционери на КЕБС в Прага и 
мисия в Югославия да включи и на комюникето на шефовете на 
някои членки на КЕБС. Повече дипломациите на 
от Прага е трудно да сс очаква дванадесетима в 
понеже решаването в у.ечанизма на 
на КЕБС е обо 
предпоставката на съгласието 
всички членки.

ение.по
Ки високи 

стр 
за < 
ъсване на

ани на КЕБС отп
спазване реше

ВОЙ1 нити от Вашингтон 
Москва има някоявна

а заинт 
осква е 

ешни 
н с н

ерс
об

есованост за 
ременена със 

облеми а 
опит за

пак да се 
подписи пр

ов
Както оповестяь-т ливанската група е съгласна в срок 

от 24 часа да освободи всички заложници в замяна и ос
вобождение на арапите от израелските и затворите в Ев
ропа.

I европейските 
Хага. Изходът 

бе вопозиция в 
която се застъпва Китай да няма 
статус на най-прнвилегирована 
търговска нация, както и с 
усилията да се подобрят 
от

срещата в Хага
сновано върху противовес с някои желания, 

на каквито бяха тези в Бон. Шефът 
на германската

Заседанието на Съвета по Ханс Дитрих Геншер 
сигурност до преди някой ден ваше със санкции

гурно ще доведе до 
бални становища и 

Европейската
Трупала очакр'* Де Куеляр лично да се ангажира и да 

предприеме неооходими "сериозни и отговорни мерки” 
като добавя, че търси от него "конкретен отговор, който да 
даде възможност за желано плодотворно решение”.

а дипломация 
се закан- 
против

и вношенията със западните 
страни. света.

АЛБАНСКИ БЕЖАНЦИ ПАК НАХЛУВАТ В ИТАЛИЯ
ПОРАДИ ОБСТАНОВКАТА В ЮГОСЛАВИЯ ЗАПАДНА 

ЕВРОПА ЗА ТРАНСПОРТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПОЛЗУВА 
МОРСКИ ПЪТИЩАНАПРЕД НЯМА НАКЪДЕ, НАЗАД - ГЛАД

"Италианският сън” на 15 
хнляд албански бежанци ще 
трае само няколко дни, заявява 
правителството в Рим, кято 
подчертава, че е решено "неле- 
галците” да върне в "страната 
на глад”.

Албански бежанци пак нах
луват в Италия като нястояват 
на всяка цена тук да останат или 
да продължат в други западно
европейски страни. В сегашния 
албански екзодус в Италия се 
намериха около 15 хиляди 
бежанци, без оглед че Италия се 
опита да защити своето 
крайбрежие с кордон военни 
кораби и други средства. Но 
"италианският сън” на бежан
ците ще трае само няколко дни, 
заявява италианското правите
лство, което е решено бежанците 
ла върне в страната на орлове и 
глад.

пролемът е съвсем сериозн каза: Европа и да създава проблеми, 
помощ "да”, но бежанци "не”. Миланският "Кориера дела 
При това от властите в Албания сера» обвинява правителството 
е потърсено да милитаризират" Тирана^ че бежанците й служат 
своите главни морски пътища и кат0 ”0ръжие за изнудване” на 
да прекъснат със сегашната голяма помощ от Европа, 
политика, т.е. да пуска хората в

юли не регулира своето поло
жение в Италия - политически 
или икономически - сигур! 
бъде върнат в Албания. К 
сега започна новата вълна 
бежанци Италия разбра, че

ОГРОМНА ЩЕТА ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ
но ще 
огато

в

3АГУ^АТА^ЦЕ НЕ Е ИЗВЕСТНО КОЛКО ВЪЗЛИЗА
В резолюцията, която по 

случай кризата в Юго
славия прие преди няколко 
месеца Европейският парла
мент в Стразбур /по ин
ициатива на Гърция/ бе 
прието становището 
Европейската общност да 
изучи проблемите във 
връзка с транспорта, пред 
които е изправена Гърция 
поради обстановката в 
Словения и Хърватско.
Такива проблеми са имали 
и страните од Западна Ев
ропа. Едни од тях и досега 
доста ползуваха морски 
пътища за транспорт на 
стоки в Близки изток Сега 
Адриатикът

целокупния стокообмен на
Гърция с Европейската
общност минаваше през 
югославските пътища. Сега 
този транспорт почти спр* 
Но затова са намерни дрУ^ 
решения, които функцио
нират, от които разбира <*> 
Югославия няма полза-п 

морскииталианските 
пътища на Адриатика. 

Пътят от Западна к*
Източна Европа е наи-к 
през Австрия и Югославия 
Разбира се, и най-евти"; 
Сега обаче не е важно ъоя 
струва, но стоките ентуу 
да пристигнат. Това раз 
се е огромна ш“”■ „ 
Югославия. Все ошс ,!„лко
не е пресметнал к,
възлиза тази загуба, * „
последица на югоеда» 
криза, т.е. ”ве*атели,‘ 
мечти” за самостоя

Италия е изправена пред 
голема трудност. Още повече 
ако се има предвид, че през март 
тази година от Албания тук 
пристигнаха 25 хиляди бежанци. 
Правителството е приело закон 
за имигрантите: оня който до 31

зз
все повече 

връзка.ГЛаВНа трансП0Р™а

В най-трудно положение 
^?ЦИЯ До избухване на кризата в Югославия 
два милиона тона стоки, от- 
носно 75 на

около
държави.

сто от
СТРАНИЦА 2 ■СТ&'

БРАТСТВО • >4 АВГ>



1ЩУАЛН0,? АКТУАЛНО прел седмицата • АКТУАЛНО '
грЕ1ЯА на представители на сърбил, черна
^рД и БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИНТЕРВЮ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕД 5КУ Ш\У$

СЪРБИЯ НЕ Е ОТГОВОРНАЗА ЮГОСЛАВИЯ С НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ Белтатад, 7 август /Танюг/ - Председателят на Отговор: Не е добре, 
република Сърбия Слободан Милошевич даде интер- ако политиците повече ра- 
вю пред шефа на коресподентите от света за змислят за миналото, от- 
английската телевизионна компания ЗКУ КЕ\У8 колкото за бъдещето. Счи- 
Арнот Ван Линден. там, че всички ние трява 

да се обърнем към бъде* 
решим кри- 

бва да уважа-110
тереси са формушфани в четири точки 3 разговора 
учествуваха Слободан Милошевич, Момир Булатович 
длександар Бакочевич, Момчило Краишник и Ри сто
Вукчевич.

дите и болшинството гра
ждани, които живеят в тези 
републики, представи
телите на най-висшите ор
гани на тези републики, на 
срещата в Белград от 12 ав
густ 1991 година, въз основа 
на разговорите, водени 
досега между представи
телите на републиките, 
Предложението на предсе
дателя на Република Сър
бия и Черна гора на срещ
ата на председателите на 
републиките в Кранъ, Плат- 
формата Изетоегович - 
Глигоров и Мюсюлманско- 
сръбското споразумение, 
приемат обща

щето, за да

седателството счита югос- опит, който имахме преди 
лавските власти трябва да 50 години в тази страна, 
контролират примирието. Считам, че международ- 
Председателството това Ната общественост не 
направи почти едино- съзнава фактите, че в тази 
душно, което означава, че страна сме изправени 
Сърбия както част на Пре- Пред един вид възобн- 
дседателството, в което овяване на фашизма. Фак- 
няма мнозинство, не мо- тите са ясни. Това е пър- 
же да бъде виновна за това ВИЯт пример след Втората 
решение. световна война, някой да

Въпрос: Кои са причи- въоръжава партия. Хърва- 
ните по Ваше мнение тско се случи, че запо- 
Европейската общност вас чнаха да създават 
да обвини?

Заинтересованост за 
излъчване на това интер
вю потвърдиха трите най- 
гол ем и американски на
ционални телевизионни 
мрежи, европейски стан
ции и телевизионната 
мрежа, покриваща австра
лийския континент, а бе 
излъчено и от ТВ Белград. 
Текстът на интервюто 
гласи:

Йъпрос: Европейската 
общност има четири ми
сии в Югославия, от кои
то последната завърши в 
неделя. Те казват, от своя 
страна, че на са имали ус
пех. Казаха, че една страна 
не се е съгласила с тех
ните предложения. След 
като се завърна в Холан
дия, холандският мини-

След неотдавнашната 
на най-високите 

на Босна и
че в Босна и Херцеговина, 
Сърбия и Черна гора в це
лия период на югославската 
криза не са приемани, нито 
провъзгласявани решения 
за отцепване или незави
симост от Югославия, с ко
ето е потвърден общия ис
торически интерес на наро-

среша
представители 
Херцеговина, Черна гора и 
Сърбия, който се състоя в 
Белград по предложение на 
Слободан Милошевич, 
председател на Сърбия, 
пред обществеността се 
представя документа "Ин
ициатива за мирно и демок
ратично решение на югос
лавската криза и приемане 
на нова Конституция на 
Югославия”.

ИНИЦИАТИВА
ЗА МИРНО И ДЕМОКРАТИЧНО РЕШАВАНЕ НА югпг 
шиагосшшРя И ЗА ПРИЕМАНЕ НА Н0ВА КОНСТИТУЦИЯ

л к , паравоенни формации и
Отговор: Най-добре ще да демонстрират своята 

бъде тях да питате, те това суверенност, нападайки 
да ви обяснят, а не мен. всички сръбски села и 
Имахме добри, конструк- градове в тази република, 
тивни, дълги разговори. Това е нещо, което в тази 

страна се случи преди 50 
години, а знаете, че в та- 
канаречената Независима 
държава Хърватско през 
Втората световна война е 
извършен геноцид над 
сърбите. Само в един кон- 
цетрационен лагер - Ясе
новал - са избити повече 
от 700 000 сърби, евреи, 
цигани и друга. Сега сме 
изправени пред нещо 
твърде подобно.

Председателят на Ре
публика Сърбия Слобо
дан Милошевич изрази 
надеждата, че в Югосла
вия ще бъде в състояние 
сама да разреши ситуа
цията, в която се озова.

От срещата е дадено съо
бщение под заглавие "Юго
славия - обща държава на 
равноправни народи и ре
публики”, в което се казва:

”В Белград се състоя 
среща между представите
ли на Босна и Херцеговина, 
черна гора и Сърбия. На 
тази среща участвуваха: 
Момчило Краишник, пред
седател на Скупщината на 
Босна и Херцеговина, 
Момир Булатович, пред
седател на Председател
ството на черна гора, Ристо 
Вукчевич, председател на 
Скупщината на Черна гора, 
Александар Бакочевич, 
председател на Скупщината 
на Сърбия и Слободан 
Милошевич, председател на 
Република Сърбия.

На срещата е разгледана 
актуалната политическа 
обстановка в страната и е 
раздвижена Инициатива за 
мирно решаване кризата в 
Югославия и приемане на 
нова Конституция 
Югославия.

Изхождайки от факта, че 
в Босна и Херцеговина, 
Черна гора и Сърбия досега 
не са приемани, нито про
възгласявани решения за 
отцепление и независимост, 
което безпорно е определе
ние и на интересите на на
родите и гражданите, които 
живеят в тези републики да 
продължат общ живот в 
Югославия, постигна се 
пълно съгласие за запазване 
на Югославия, като обща 
Държава на равноправните 
народи и републики.

Участниците на срещата
* Белград единодушно 
положително оценяват ис
торическото споразумение 
на мюсюлманите и сърбите
* Босна и Херцеговина, под
чертавайки че това спо
разумение представлява 
крупна крачка към мирно 
Решаване на кризата и 
афирмация на равнопра
вието на югославските 
народи.

В разговора е заключено, 
председателите на скупщи- 
ните да запознаят скутци- 
ните иа своите републики с 
белградската Инициатива 
за мирно решаване кризата
* Югославия и приемането 
иа нова Конституция, както 
и Да продължи работата 
върху нейната конкрети- 
запия с цел да се изготви об- 
Що предложение за прие
мане на нова Конституция в 
Скупщината на Югославия.

Договорено е следва
щата среща да се състои 
през идущата седмица.”

Същевременно е публи
кувала и общата Иници
атива, чийго 
ваме цялостно:

"Изхождайки от факта,

1. Югославия трябва да 
бъде запазена Югославия, които ще обез

печават ефикасно осъще
ствяване и защита на 
общите интереси и равно
правието на републиките, 
народите и гражданите.

4. Поднасящите тази ин
ициатива са убедени, че 
отразяват интересите и 
желанието на народите и 
гражданите на Босна и Хер
цеговина, Сърбия и Черна 
гора и на други републики 
и на всички югославски 
народи, върху изложените 
основи да продължат да 
живеят в Югославия като 
обща държава. Поради тази 
причина тази Инициатива 
отправяме до най-висшите 
органи на всички репу
блики в Югославия, Пред
седателството на СФРЮ и 
Скупщината на СФРЮ.

5. Председателите на 
скупщините ще запознаят с 
тази Инициатива скупщи
ните на републиките, а вси
чки участници са съгласни 
да продължи работата върху 
нейната конкретизация за 
приемане на нова Кон
ституция на Югославия в 
Скупщината на Югославия, 
въз основа за общото пред
ложение на скупщините на 
републиките.

Слободан Милошевич, 
председател на Репу

блика Съербия
Момир БулйтдвЛ, 
председател на Предсе

дателството на Черна гора 
Александар Бакочевич 
председател на Народната 

скупщина на Сърбия 
Момчило Краишник, 
председател на Скуп

щината на СР Босна и Хер
цеговина

Ристо Вукчевич, 
председател на Скупщи

ната на Република Черна гора

и органи
зирана като обща държава
на равноправни репуб.___
и народи, обосноваваща се 
върху техните интереси. Тя 
има потвърдено истори
ческо оправдание и условия 
за успешно развитие. 
Поднасящите тази Иници
атива са убедени, че запаз
ването на Югославия е ус
ловие за мирно и демокра
тично решаване на кризата.

лики

2. Народите и граждани
те в републиките самосто
ятелно осъществяват свои
те интереси, а общите ин
тереси се осъществяват рав
ноправно в Югославия, като 
обща държава.

3. Взаимните отношения 
на народите и републиките 
в Югославия ще бъдат 
уредени в Конституцията 
на Югославия, която трябва 
да се обосновава върху рав
ноправието на републиките 
и народите, най- широки 
политически и социални 
свободи и права на гра
жданите, многопартийна 
парламентарна система, 
пазарна икономика и гаран
ции, свобода и равноправие 
на всички облици соб
ственост.

Общите интереси на 
равноправните оепублики 
и народи на Югославия 
съществуват в областите: /1/ 
свободи и права на човека; 
/2/ единна пазарна и валут
на система; /3/ външните 
работи и /4/ отбраната и 
сигурността на страната с 
единни въоръжени сили.

Тези интереси трябва да 
се осъществяват чрез ор
ганите на Югославия: /1/ 
Скупщината на Югославия, 
като двудомеи законода
телен орган, в които са 
представени интересите на 
народите: /2/ изпълнителни 
и /3/ правосъдни органи на

О

Желам да сътрудни
чим с Европейската общ
ност, но не с намеса във 
вътрешните работи на 
Югославия, заяви Мило
шевич в интервюто пред 
английската ТВ мрежа.

Хърватско нека отива, 
но без сърбския народ в 
нея - отговори на въпроса 
на английския журнал
ист. - Дали примирието

на

ще успее? Слободан 
Мидо^иеВич отговори: 
Зная духа на този народ. 
Той ще отстои дадената 
дума.

стър каза, че Сърбия е та
зи страна, която е винов
на. Вие ли сте виновният ги приема, но те твърде 
за неуспеха на тази мисия добре знаят, че три пъти
на Европейската общно- ^^ГрТзг^аряхме Волята на всеки народ

Отговор: Не, ни най- ^^си,Тб?Гпро1Ь11мГ,СИ бъде зачитан* продължи 
малко. Моето обяснение е , _п „ председателят на Репу-
твърде ясно, и струва ми Въпрос: какво е, поил- блика Сърбия. Народът на 
се, твърде късо. Югос- ше мнение, причината за крайна, както е известно, 
лавското Председателство неуспех на тяхната ми- да не напуска Юго-
онова утро, когато прие- сия? Ако не сте виновни Славия. република Сър- 
тигна мисията, реши да вие, кой е виновен тогава? 6ш, няма нихаюви терито- 
даде възвание за прекратя- Отговор: Мое лично рнални претенции, но 
ване на огъня. Същевре- мнение е, че се касае са само на онези републики 

един вид грешка в стъп- „ народи, конто решат да 
ките. Когато са тръгнали живеят в Югославия, 
за Югославия, знаели са, желае всички да бъдат 
че няма никакво решение равноправни. Ако Сло- 
за прекратяване на оъгня. вения и Хърватско, но без 
В това утро Председа- сърбския народ в тази 
телството прие решение република, напуснат Юго- 
за примирие. Практиче- славия, тя ще бъде по-ин- 
ски, Председателството аква, но Югославия ше 
реши да установим наш, продължи да съществува 
югославски контрол над кат0 равноправна общ- 
примирието. Решението ност на всички репу- 
на Председателството не блики. 
може да се премахне.

Питаха ме защо отказах да

ст?

МЕЖДУ МЮСЮЛМАНИТЕ И споразумение е отворена за всички 
ИТЕ В БИХ-на живущи на тази територия.

Официално от Република Сърбия ин
ициативата бе приветствувана хатЬ израз 
на стремежите на двата народа за мир в 
Югославия и на Балканите. Черна гора 
също дава подкрепа на това споразумение. 
В Хърватско обаче то се осъжда като опит 
на обединяване между мюсюлмани и 

вати. Всъщност това е из- 
понеже ин-

СЬРБ

ИСТОРИЧЕСКО 
СПОРАЗУМЕНИЕ
Инициативата за споразумение ммщу 

мюсюлманите и сърбите в Босна м Хер
цеговина, подета от мюслюманската 
Боснячко-мюсюлманска партия и Сръб
ската Партия на демократичната акция за 
споразумение за мирно съвместното 
съжителство, предизвика различни 
оценки в различни среди. Изтъквайки 
желанието на хората от тези две национал
ности в Босна и Херцеговина да осуетят 
национални раздори и стълкновения, ип-

и те да тръгнат, за да се запази мира в тази 
република. Следователно, вратата за

сърби срещу хър 
мислено обв] 
ициаторите предлагат споразумение 
между всички живущи.

Определен резерв проявява и Партията 
на демократичната акция (мюсюлманска), 
относно все още официално не се изя
снява. А това е най-числсната мюсюлма
нска партия в Босна и Херцеговина. Въп
реки всичко, едно е ясно: нито мюсюлм
анският, пито сръбският (а вярваме и 
хърватският) народи не желаят раздори и 
кървави разплати, за което свилст- 
елствуват ежедневни манифестации за 
мир в Босна и Херцеговина. ________

инение,

Албанците на Косово 
Въпрос: Дали е това са малцинство и колкото 

Ваш отговор на онова, на мен ми е известно, 
което господин Ван Ден нито едно малцинство в 
Брук в Белград, че тука- света, нито по едно ме- 
шните политици повече ждународно споразу- 
са обърнати към мина- мение не може да създава 
лото, отколкото към бъде- собствена страна на чужда 

територия.шето?текст преда-
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БОСИЛЕГРАД: БЪДЕЩЕТО ИЛ РАБОТНИЦИТЕ В БИВ ШИЯ ЦЕХ НА 
"ЕЛЕКТРОБОСНЛ” ВЕЧЕ НЕ Е ИЗВЕСТНОДИМИТРОВГРАД

ЗАЛАВЯНЕ НА НЕЛЕГАЛНИ
НОВО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕпрез Димитровградско, за да 

дойдат до Хърватско и станат 
наемници а Туджмановата 
гвардия.

Бдителността на граничните 
части, службата по държавна 
сигурност, милицията и населе
нието е изострена и похити
телите почти редовно се залавят 
на територията на общината, 
след което бъдат предавани на 
нашите органи по сигурност. 
Все пак сред населението 
завладява неспокойство, тъй 
като не знаят е какви групи, по 
кое време и къде шс се срещнат.

За щастие нарушителите на 
югославско-българската граница 
поне засега не проявяват 
"боеготовност" и мирно се 
предават на нашите органи. При 
това най-често не са въоръжени 
и не оказват съпротива.

Ст.Н. - А.Т.

разнородни - между тях има 
мароканци, кюрди, палестинци, 
авганистанци, нигерийци, 
индийци и граждани от други 
страни на Азия и Африка, а най- 
много от Близкия изток.

При залавянето техните 
обяснения са тъврдс наивни и 
несъстоятелни: уж целта им е да 
отидат на Запада. При това в 

ги очаква връзка, която 
трябва да ги проследи по- 
нататък.

Въпреки че все още не е из
дадено официално съобщение за 
похитителите на югославско- 
българската граница на Дими
тровградска територия, съвсем е 
ясно, че този изведнъж нараснал 
интерес в дните на восни 
стълкновения в Хърватско, ясно 
говори, че се касае за нелегални 
със съмнителни намерения, 
които най-вероятно търсят път

На територията на Дими
тровградската община през 
изтеклия месец са заловени към 
стотина нелегални, които на 
различни пунктове и райони в 
общината /от Висока до Де- 
рекула/ са минали югославско- 
българската граница и са 
направили опит да заминат във 
вътрешността. Граничните 
части, службата по държавна 
сигурност, милицията и насе
лението почти ежеседмично 
залавят групи нарушители на 
нашата граница Тъврдс харак
терен е примерът на Станул 
Нацков. Група от 22 индийци 
/между които и две жени / 
търсела да им подсигури превоз 
до Белград, но той успява да ос
ведоми милицията и групата е

След като "Електробоенв” от Яйце се отказа от цеха за пътища. Тона е голям шанс 
експлоатиране на кварц в Босилеград работниците, след за селата, които са без път- 
нпколкомсссчна неизвестност, решиха за бъдещето си сами да ища. Разбира се, да обезле- 
решапат и формираха обществено предприятие, което в чават 20 на сто от необ- 
пачало ще сс занимава е сксплоазкарне на кварц и строителна ходимите средства, понеже 
дейност. останалите обезпечава

„ _ общинският фонд за пъти*От началото на юли тази Винко Стаиоев, ръково- ща и комунална дейност и
година в Босилеград запо- дител на работниците в от средства от само 
чна да работи още едно предприятието, които се облагането в общината, 
ново предприятие. Общес- занимават със строителна 
тпено предприятие за сксп- дейност казва, че засега 
лоатиране на нсмстали и повече от работниците са 
строителство. Предприя- ангажирани в експлоа- 
тието, което е всъщност тирансто на кварц, а една 
дванадесето поред в общи- малка група от пет-шсст 
пата, формираха 46 работ- работника е прокарване на 
ници от бившия цех на ”Ел- пътища в общината. Тъй 
ектробосна” от Яйце, който като на територията на 
сс занимаваше е скспло- общината понастоящем 
агиранс на кварц. На тази няма възможност за размах 
крачка те се решиха след и строителството /не се 
няколкомссечната неиз- строи почти нито един 
вестност за бъдещето си. обществен обект/ определе- 
Нсъщност, "Елсктробосна” нисто ни е поне в начало да 
поради "вътрешни оправ- прокарваме и изграждаме

Бел

Засега никой в пред- 
приятието не иска да дава 
прогноза за бъдещата ра
бота, за това какво ги 
очаква, пред какви труднос
ти ще бъдат изправени. 
Всички се надяват, че про
блемите попътно ще реша
ват. Наскоро работниците 
ще бъдат принудени да из
берат и директор, понеже 
Симеон Глигоров минава за 
управител на босиле- 
П>адската Поща.

заловена.
По националната си прина

длежност нелегалните са тъврде

РЕШЕНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ В.Б.

ДА СЕ АНУЛИРА 
ПРОЩАВАНЕТО НА 
ВОЕННИТЕ ЩЕТИ

военните щети и за компен
сациите за отнетите 
фабрики от Сърбия и за 
връщане на плячкосаните 
от страна на усташите 
реликви ще търсят от съю
зните органи да анулират 
неразумните решения на 
шефа на югославската 
държава за прощаването на 
компенсациите за военната 
щета и от наплащането на 
по-голяма стойност от тази 
компенсация. Покрай това 
този документ ще бъде дос
тавен на Германския Будес- 
таг, парламента на Унгария 
и Великото народно 
събрание на България.

Народната скупщина 
счита, че "господарът на 
Югославия Йосип Броз 
Гито не е имал пълно
мощия да прости отпла- 
щането на военните щети 
на Югославия” 
България /на стойност от 
около три милиарда долара 
/Унгария,/ около две 
милиарди долара/ и да 
прави тайни ангажименти с 
президента на Германската 
федерална република. Да 
примомним, на Конфере
нцията за мир в Париж ГФР 
по тези основи дължи и над 
84 милиарди днешни 
долара.

Своето становище за 
анулиране решението за 
прощаване на военните 
щети сръбската скупщина 
подкрепя и с мнението, че 
шефът на югославската 
държава великодушно се е 
отказал от плащенето на 
компенсацията понеже 
Сърбия и сръбският народ 
са трябвали 
репарации да получат най- 
малко четири петини от 
тази сума.

Поради това Народната 
скупщина на Сърбия е 
провъзгласила всички тези 
решения на югославския 
шеф за нерегулярни.

Народната скупщина на страната за отказване от 
Сърбия преди няколко дни компенсации за военните 
на делегатите на съюзния щети. Според тази декларация, 
парламент достави Декла- правителството на Сърбия 
рация за анулиране решени- и временият отбор за 
ята на ръководството на наплащане конменсации за

БАБУШНИЦА

ЗОРАН СПАСИЧ - 
ЧЛЕН НА ГЛАВНИЯ 

ОТБОР НА СПС
дателни причини" в края на
миналата година прекъсна с
експлоатирането на кварца 
в общината. Поради тези 
причини това предприятие ПО ПОВОД ОСТАВКАТА 
от БиХ реши да се откаже от НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
цеха в Босилеград, т.е. да го ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
закрие. Работниците до май 
т.г. получаваха загаран- 
тирани заплати. Чакаха ко
га ”Електробосна” и офици
ално ще сложи катинар на 
цеха.

Председателят на Общинската организация на 
Социалистическата партия на Сърбия в Бабушница е 
избран за член на Главния отбор на СПС в Белград. От 
двамата кандидати на Общинската организация на СПС в 
Бабушница Станимир Илич, директор на Клона на 
Електродистрибуция-Пирот и Зоран Спасич, мнозинство 
гласове получи З.Спасич.

Инак на последното заседание на 00 на СПС в 
Баушница бяха набелязани редица важни задачи с които 
тя трябва да се залови в началото на есента.

ГИД НЕ Е ТЪРСИЛ 
ОСТАВКАТА НА 
ОБЩИНСКИТЕ 

РЪКОВОДИТЕЛИ
3 Колективът на Гумарската 
_ индустрия в Димитровград - 

ГИД, нито било кой орган в

на

- Предприятието е заре
гистрирано за експлоа
тиране на неметали и стро
ителна дейност. В начало 
ще се занимава с експлоати 
ране и на други неметали,
казва Живко Кирилов не 04 оставката,
експлоатиране^!?5х вари ? р"‘& 

» На кварц‘ С скупщина в Димитровград. Това Електробосна”, сключихме е официално съобщение на 
договор годишно да я професионалния колегиум на 
снабдяваме с 6-8 хиляди това предприятие, 
тона кварц. Според договора Именно след подадената ос- 
кварца ще складираме до тавка от страна на председателя 
пътища откъдето "Електро- на Общинската скупщина в 
босна” ще поема превоз- Димитровград /чийто иск ще се 
ването му. Значи, превоз- РазглежДа на сесията на 
ването на кварца, което бе с*Упщината пр» септември 
една от най-гол^мите раз- ДД™Т<! “
тието пЦт ЯйСМа "реДПрМ- търсена оставката на председ- тието от Яйце, а не ние. ателя на Изпълнителния съвет
Това обаче не значи че на Общинската скупщина, 
кварц не ще продаваме и на “а^ички“ общи^ски“?^ 
Други заинтересовани ретариати. 
предприетия, разбира се, Всичко това 
™‘‘™ тьргне според се приписва на 
плановете ни, а засега няма мациите, г 
някои особени трудности, "Братство”, 
казва той.

МА.

литнка” и други средства на 
масова информация.

Обаче в ГИД изтъ.кват, че не 
са разглеждали работата на 
Общинската скОТ КОГО ЗАПОЧВА 

ИСТОРИЯТА НА 
"БРАТСТВО”?

упщина и ней
ните органи, нито пък работата 
на нейните функционери, така че 
не са заемани ни становища от
носно не са изтъкнали иск за ос
тавката на който и да било от 
споменатите функционери.

Наистина такъв иск е имало 
на сесията на 
изтъкнат

Хиляда и петстотият брой и 32-годишната история, "Братство” 
отбеляза с уводна статия на главния редактор Венко Димитров под 

азвание ”3а новото време - нов вестник”. Самото заглавие 
отразява така честото присъствие и силно желание на отделни 
личности на балканските пространства историята да започне именно 
от тях, а всичко дотогава да се провъзгласи за нищожно. Та 
постъпи и авторът на уводната статия, като установи, че за 
години, "Братство” не успя да достигне пълна зрялост, но остана в 
детски пелени, което се дължи преди всичко на обкържаващата го 
обществена действителност, която го оковаваше с догмите на 
идеологическото единодушие, така че "Братство” винаги е било 
пасивен наблюдател на събитията. Не е трудно да се установи, че с 
такъв бегъл анализ същата квалификация може да се даде на който 
и да е вестник в Югославия. С други думи, доколкото по този начин 
се тълкува историята на печата от своето историческо минало 
трябм да се откажат, да речем, и вестник "Политика” и вестник 
Борба”. Същевременно г. такива най-меко казано, повръхностни 

анализи авторът на статията нанася голяма обида и на читателите 
"Братство”, на неговите сътрудници и досегашните редколегии. 

Като отговор на тези доводи достатъчно ще бъде ако кажем, 
при такава обществена действителност, "Братство” остро 
критикуваше бюрократизма в средите, в които живее българската 
народност, за което свидетулствуват бройни съдебни процеси срещу 

ка. За пълната му зрялост, която "Братство” 
сегашния главен редактор, 

гобройните външни 
стника - качества,

помпезно и скупщи 
от техен рабо 

делегат на бившия Соци 
тически съюз СКолев. Но 
посочват, че това е частно 
мнение, което не отразява 
мнението на колектива и което 
според тях вреди на авторитета 
на този колектив.

ната,
отник,
залис- 
в ГИДI от 

Об
щина/ е по-

ка
32

от тези

Оттук и необходимостта да 
невярната

: ГИД е
се опровергае 
информация, че уж 
търсил оставки.неоснователно 

ГИД в инфор- 
предадени във в-к 

ежедневника ”По-
Ст.Н.

на
че и

журналистите на вестни 
отдавна е достигнало, много преди 

ят ти 
образ 

:ни<

Наистина се чуха такива приказки, но това е чиста 
лъж и измислица. С това някои наши конкуренти се 
опитват да ни разкарат гостите. В момента е пуснат 
слух, че уж в околността на Звонска баня имало 
т!3™ И Т0ва е чиста измислица - споделя Рангелов. 
^?«ЗПРЗВИМ» не с честно, но ето някои хора си 
служат и с такива неща...Ние нямаме време да се 
оавим с подобни глупости. За нас е най-важно, че това 

е истш,а- Стараем се колкото се може по-добре да 
„,”Рещне^ и изпратим нашите гости, защото от тях 

исим...Разбира се, че не ни е драго защо се правят 
да се нанесе вреда на ”Мир”, но...Доколкото ни 

това го пРавят някои наши конкуренти,
че усилията им са обречени на провал.

Наистина в хотел ”Мир” в Звонска баня с мирн°- 
нсеки си гледа работата.

КОМНЕНТАРсвидетелствува
сътрудници, жанрово разно 
които сега "Братство” за съжале

Що се касае до новото време и но 
заглавието на уводната статия, по 
нито има нова концепция. Ак(
преставляват поместените снимки на актуалните политици, вместо 
ония от онова време, то тогава аферим. Новата концепция, за която 
говори редакторът, изобщо не е нова, защото вече десет години е в 
дневния ред на заседанията на издателските съвети.

и тогавашни раж и мно 
ование на ве 

е няма. ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ...вия вестник, а това е и 
брой не носи нищо ново, 
сли, че голяма новина

не този
Празни приказки, или "врели-некипели” - така тт

и ревностен колектив в Звонска баня нач^Г? 
Александър Рангелов - пуснал слух, че през една но.п
на;х0отПе°л”мир“™аМе На Б~ « аТо^иТа

- Нищо подобно!

о се ми

И на края още веднъж да повторим - историята и 
. Ако се разбере тази аксиома, такива статии ще бъе започва от 

дат напълнонас
излишни.

Димитър Йотов 
Богдан Николов 

Миле Николов - категорично твърди Рангелов.
МАндонов
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ЗАПИСАНО В ЗВОНСКА БАНЯ

"ВЪЛШЕБНИТЕ 

Д-Р ГОРДАНА
БАБУШНИЦА

ТОПЛИЙКИ” НА 

ПЕЙЧИЧ
ВЪЗВАНИЕ ДО 

КОМБАЙНЕРИТЕ
В земделската кооперация "Бабушница” в 

Бабушница узнахме, че поради закъснението с 
прибирането на реколтата в договор с щаба по следене 
на селскостопанските работи е договорено чрез 
средствата за масова информация в продължение от 
две седмици да се дава съобщение-възвание към 
комбайнерите да се притекат на помощ в Бабушнишка 
община. Такова възвание вече е пуснато по радио 
Ниш, радио Пирот и радио Лесковац.

Такова решение беше неминуемо - изтъкна Алек- 
сандар Петрович, директор на кооперация 
"Бабушница”, защото жътвата в този край е в сериозно 
закъснение поради продължителните дъждове. Това 
мероприятие може би ще даде резултат, тъй като 
прибирането на зърното в момента е задача над 
задачите. Още повече, защото зърнените растения 
следствие дъждовете са полегнали, почернели и всеки 
загубен ден носи голяма загуба.

Лошото време може би на 
мали броя на гостите в Звонска 
баня, но не много. Особено 
откак през юли д-р Гордана 
Пейчич започна да лекува бол
ните по хилядолетния китайски 
начин - с акупунктура. За 
обикновения гост-пациент в 
Звонска баня това изглежда 
малко необикновено, обаче за 
пациентите на д-р Пейчич - 
всекидневна терапия.

Кога стигна да усъвърше- 
нствува и акупунктура покрай 
общата медицина, която свърши

густ, когато рано сутринта 
посетихме кабинета й. В 
грижливо устроената евиденция 
докторка Пейчич води 
историята” на всеки болен 

дошъл тук в живописната 
долина на р. Ерма да възстанови 
здравето си. За всеки пациент 
преписва отделна терапия. И 
вместо лекарства - на точно 
определени места по тялото на 
пациентите внимателно вкарва 
тънки игли топлийки, които 
внимателно изважда с пинцета.

- Най-много и най-често имам

ДОкторка Пейчич - сега съм 
добре. За само три дни кръвното 

спадна” на нормално.
Чика Никола от Белград 

/така се обръща към него док
торка Гордана, а за всекиго тя 
има добра дума/ - с години 
страда от ишиас. Решил да 
потърси спасение в Звонска 
баня.

спася от 
смущения, които ми задава то...

Звонска баня е пълна с гости. 
До 20 август няма нито едно 
свободно място. Имат много 
работа и всичките лекари - но все 
пак, най-голяма опашка е пред 
лекарския кабинет на докторка 
Гордана Пейчич. Едва намери 
няколко свободни минути да си 
поприказваме, макар че е твърде 
отзивчива и общителна.

В нейния кабинет не идват 
само хора от нашите краища. 
Идват хора от Ниш, Белград, 
Скопие, Сараево, Нови Сад, 
идват и наши работници на 
времена работа в чужбина...

Най-новият метод на 
лекуване с акупунтура на д-р 
Гордана Пейчич и живописната 
природа наистина ободрително 
действуват на хората - а това не 
е малко в днешното време.

А д-р Гордана Пейчич с 
колегите си и останалите турис
тическо- гостилничарски кадри 
начело с Александър Рангелов 
не жалят труд и сили и да им 
помогнат.

непоносимите

- Тук съм няколко дни и мога 
да кажа, че акупунктурата дава 
много по-голям резултат от 
лекарствата - каза чика Никола, 
докато ляга на канабето.

Влиза съпружеска двойка от 
Пирот на около 60 години. И те 
щом чули за новия метод на 
лекуване в Звонска баня дошли 
тук. Съпругата има проблеми с 
кръвното, страда от главоболие. 
За няколко дни - "вълшебните 
топлийки” помогнали.

В кабинета е и Нада Стоянова 
от Бор, родена в с. Поганово.

-Дълги години не идвах в 
нашия край, обаче сега щом чух, 
че с акупунктура се лекува 
кръвно - дойдох. Днес започвам 
с терапия и надявам се и аз да се

МАндонов

ДИМИТРОВГРАД

ЖЕТВАТА ЗАПОЧНА СЪС 
ЗАКЪСНЕНИЕ*****

*тт С повече от две седмици 
закъснение на осми август 
започна жетвата на тери
торията на Димитров
градска община. Прибиране 
на реколтата в организация 
на "Сточар” започна във 
всички местни общности в 
района на Нонишавие с 
изключение на Градинъе, 
които сами организират 
комбайниране. Както ни ос
ведомиха отговорните за 
организация на жетвата в 
"Сточар”, в прибиране на 
тъзгодишната реколта 
ангажирани са шест обще
ствени и 14 частни комба
йни На обществения сектор 
са ангажирани две, а ос
таналите са започнали жет
вата на частните ниви, раз
бира се по предварително 
направеното разпределение. 
За комбайниране на един 
декар без да се връзва 
сламата всеки сопственик 
на нивата трябва да заплати

по 280 динара или 350 ако 
желае сламата да бъде вр- 
ъзана. Очакваните приноси 
от 300 килограма от декар 
на частния и 350 на общес
твени сектор най-вероятно 
няма да бъдат осъществени 
тъй като поради продъ
лжителния влажен период 
зърното, както казват 
специалистите, не е налято 
достатъчно.

Що се отнася до подгот
веността на комбайните, 
проблеми сигурно ще има 
понеже недостигнат резер
вни части и трудно се на
мират. Гориво и мазиво 
засега има достатъчно.

За десетина дни ще 
бъдат обезпечени комбайни 
и за рейоните Висок и 
Забърдие за да може и там 
да започне прибиране на 
пшеничното зърно.

1гг
Ш МАндонов

ЗВОНСКА БАНЯ
Тук мнозина "оставят мъките си..

”ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ” - 
КРАЙ ГРАНИЦАТА

пациенти страдащи от високо 
кръвно налягане, разни видове 
ревматизъм, главоболим и др. С 
акупунктура успешно се премахват 
и разни смущения, възникващи 
следствие разни шокове и подобни 
- кажа ГЛейчич.

И сами чухме изказвания на 
отделни пациенти.

Бояна Стоянович, работ
ничка в "Ласица” в Бабушница. 
макар че няма повече от 30 
години страда от повишено 
кръвно налагяне. Ето какво 
сподели тя:

- Благодарение лечението на

преди година-две-питаме док
торка Гордана?

- От началото на годината. 
Специализирайки в Ниш, реших 
да научна и акупунктура. В 
определени дни пътувах от Ниш 
за Белград - и ето, както виж
даме, вече и сама упражнявам 
такава терапия.

Докторка Гордана Пейчич 
при която за пациентите не е 
нужно ходатайство, защото ед
накво третира всички пациенти, 
ни даде възможност да 
наблюдаваме как смекчава 
мъките на болните. Беше 8 ав-

С цел да награди многобройните си верни 
посетители Звонска баня организира на 16, 17 и 18 ав
густ на открития басейн на хотел "Мир” малка "Игра 
без граници” по образеца на популярната европейска 
забавна игра със същото название.

Тези дни, също така, в организация на хотел "Мир” 
ще се организира радио-мост по вълните на Радио 
Белград и Радио Пирот, в който ще могат да се 
включат и нашенци от далечна Америка и Австралия. 
Радиомостът ще започва в 1 часа след полунощ и ще 
продължава до 5 часа сутринта.

АТ.

МА
ТЮТЮНОПРОИЗВОДСВОТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНАБАБУШНИЦА

ЗАПОЧНА БЕРИТБАТАЛОШОТО ВРЕМЕ 
НАМАЛИ ДОБИВИТЕВ БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА Освен "прилеп” в този край добре вирее и американският сорт 

"берлей"
В Бабушнишка община е в 

1.„лен разгар беритбата на 
тютюна Към тристатина тютю-

ДВЕ КОМУНАЛНО- 
БИТОВИ АКЦИИ

Продължителните дъ 
сериозно забавиха прибир 
на реколтата, като при това 
намалиха и добивате. Така се ис- 
каза тези дни инженер-агроном 
Вукашин Тодорович, завеждащ 
отдел селско стопанство в 
Общинската скупщина в 
Бабушница.

- Жътвата на зърнените 
тури, с които се засети 2300 
тара в общината е в закъснение 
с цял месец - казва Тодорович.

При това дъждовете "из
пиха" зърното, така че и 
добивите ще бъдат чувствително 
намалени. До ср 
зърното е прибрано на 
от площи 
на Велико

производителите на с. Завидин- 
ци в подножието на Сува пла
нина. Тютюнопроизводството 
напоследък става все по-доход- 
но, защото влаганията не са 
големи, а и защитните средства 
все още могат да се обезпечат по 
достъпни цени.
' Трябва да се изтъкне и това, 

че в Бабушнишка община освен 
"прилеп” с успех се отглежда и 
американският сорт "берлей”.

Тази година договорираното 
производство на тютюн ще бъде 
по- голямо с 20 проецента.

Драган Чирич

пълен разгар.
Както ни уведоми 

Тодорович, в течение е работа на 
комисия имаща за цел да 
утвърди какви са щетите, които нопроизводители - кооперанти 
неотдавна предизвика поройния на изкупвателно- преработвател- 
дъжд с градушка захюнал най- ната организация "Нишавска
?овТприродно'йдстаиеТнав- Долина” от Пирот тази година 
редило сериозно на пшеницата, ще бъдат добри. Това сведение 
царевицата, фасула, ряпата и др. ни съобщи ИНСТрукторката В 
култури от които добивите ще "Нишавска долина” Олгица 
бъдат намалени почти с 50 на ц ита^ия че очаквасто. След като приключй с чурчич, като изтъкна, че очаква
работа комисията - на селскос- в Бабушнишка община да бъдат 
топанските производители в набрани и предадени над 25 тона 
общината, претърпели 
поройния дъжд 
намалени данъчните

ждове
ането

Тези дни в Босилеградска община в ход са две комунално-битови 
акции. В Долна Любап, асфалтиране иа регионалния път през 
центъра иа селото, а » Груинци, Милевци, Паралово и Радичевци, 
прокарване на телефонни линии.

През изтеклата година 
центърът на село Горна Любата, 
а тази година и центъра на село 
Долна Любата ще промени своя 
лик. Именно тези дни започна 
асфалтиране на част от регио
налния път Босилеград-Враня, 
през Бесна кобила, минаващ през 
центъра на селото на дължина 
от 1100 метра. За целта се 
обезпечени 3 милиона динара, от 
които 80 на сто обезпечи 
Републиканския фонд за пътища, 
а останалите 20 на сто, както ни 
уведоми СОТИР СОТИРОВ, 
председател на Изпълнителния 
съвет към Общинската скупщ
ина в Босилеград, ще бъдат 
обезпечени от средствата от мес
ното самооблагане и собствени 
средства на местната общност.
Изпълнител иа работата е 
предприятието за пътища от 
Враня, а асфалтирането трябва 
да бъде завършено до средата на 
следващия месец

Уреждането и асфал
тирането на центъра на това 
село, което всъщност е .. 
районен център в общината, до 
значителна степен ще измени 
лика на селото. Това не скрива и 
местното население. Доситей 
Игнятов, председател на ме
стната общност подчерта, че ас
фалтирането на пътя през 
центъра иа селото е една от пъ
рвите по-значителни капиталов
ложения на републиката в това

кул-
хек-

село. Обаче както подчерта 
Игнятов, е това в местната 
общност не се задоволяват. 
Наше определение е тази акция 
да се продължи, ако не сега това 
през следващата година, асфал
тирането да продължи към 
Босилеград и Горна Любата. 
Само тогава заплануваните ни 
задачи в местната общност ще 
бъдат осъществени. Съзнаваме 
обаче, че това няма да бъде 
лесно. Средства няма. Обаче с 
малко по-голямо разбирателство 
в Републиканския фонд за 
пътища и другите компетентни 
за тази дейност републикански 
органи средства могат да се 
обезпечат - подчерта Игнятов.

И другата акция за посо- 
села е от особено зна-

щс- 
ще б 
обг 

М.А.-Д.Ч.

ети от 
_ъдат 

лагания.
доброкачествен тютюн.

Както ни уведоми О.Чурчич 
най-хубав тютюн произвеждат

на август 
30 на сто

едата
на
>ай омасдимно в р< 

нци, докато
те, пр 
Бони в ос

таналите райони в момента е в

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НОВ КВАРТАЛ КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА
тези средства ще се изразходват за решаване на комунални въпроси: 
водопровод, канализация, ток и телефонни линии. Повече от този 
въпроси вече са решени. Самите площи не се заплащат, т.е. ОС не 
ги продава и за сметка на това собствениците на тези обекти ще 
заплащат определени финансови средства. Засега този паушал не е 
определен.

Тези павилиони, от които повече поне жега са предназначени 
за търговия и гостилничарство, ще дадат нов импулс в дребното 
стопанство в общината, в което са зарегистрирани около 350 частни 
работилници. Но, по-натъшното развитие на дребното стопанство в 
частния сектор съществуват и трудности, когато сс касае за 
помещения и площи за обекти за това стопанство. Сега още 20 души 
търсят от ОС да им обезпечи и даде площи, на които да строят обек
ти, в които да сс занимават с бизнес и дребно стопанство. Строител
ните инжинери Живко Стоилков и Евтим Каралжов казват, чс 
понастоящем изучават възможността в продължение на стросщитс 
павилиони да сс формират нови строителни парцели и подчертават, 

възможности съществуват, и чс предпримат мерки този 
въпрос наскоро да сс разреши.

Общинската скупщина в Босилеград на 19 души даде позволение 
крайу Драговищица да изградят павилиони, в които да се занимават 
с дребно стопанство и бизнес. Повече от тях започната да ги строят. 
Има още заинтересовани лица за парцели.' Изучава се възможността 

продължение на новостросщите павилиони да се формират пар
цели за още 20 такива обекти.

Дребното стопанство в частния сектор в Босилеградска община 
трябва да получи необходимото си място в по-нататъшното развитие 
на общината. До такова заключение се стига и въз основа новия раз- 

и усилия, които се полагат в тази област. За това свидете- 
лствуват и строещите се 19 павилиони на дясната страна на река 
Драговищица в Босилеград, в които техните собственици не само че 
щс се заминават с частна инициатива и бизнес, но тези обекти ще 
разхубавят панорамата в тази част на града

Значителен принос и инициатива за построяване на нов квартал 
край Драговищица даде Общинската скупщина в Босилеград, която 
предприе мерки да се уредят площите и даде позволение на заинтер
есовани лица да строят обекти за развитие на дребното стопанство. 
Всички павилиони сс строят но образец и шс имат тю 40 м2 ползвасма 
площ. Носителите на личния труд заплатиха по 6 хиляди динара и

чените
чение. Още повече че това е 
акция която в тези села бе на 
дневен ред повече години. 
Акцията също е в ход. За 
местните общности Груинци и 
Милевци стълбовете вече са 
побити, а средства за целта, 
както ни уведомиха в Общи
нската скупщина в Босилеград 
са обезпечени от предприятието 

ПТТ съобщения в Сърбия. 
Изпълнител иа тази акция е 
предприятието "Телсфонмон- 
тажа” от Сконйс, а според 
договора акцията трябва да бъде 
готова до края па този месец, 

м.я.

мах

за

чс такива
В.Б.
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I ЗОРАН Т. ДИМИТРОВМНЕНИЯ 1

АНАТОМИЯТА НА ЕДИН НЕУСПЕХ СТАРА ПЛАНИНА
(

По стара си 
от всичко на Балкана, 
кажи миработят. Но ако утре останат без заплати и пенсии, както «станаха 

и някогашните им ученици, няма ли да разберат, че тъкмо това са и 
заслужили? Едва ли. Най-вероятно пак ще стачкуват и ще "РОД™**1 
да се оплакват от учениците си, че нс уважават учителския им ав
торитет. Г>и било смешно, да нс е трагично. Парадоксът е само, че 
смешни причини предизвикаха трагични последствия.

Експериментът с "двуезичното” обучение трябваше да послужи 
на някои като доказателство пред висшите партийни богове, че са 
правоверни, а учителите и преподавателите от босилеградските 
училища, макар че като педагози знаеха какво е това, без съпротива 
допуснаха да се реализира една такава глупа идея, пак от страх да 
не изпаднат в немилостта на локалните партийни божества. Пос
ледиците от това безумно начинание са ясни - босилеградските 
ученици са духовно хсндикспирани със знания, макар че се родиха 
със завиден интелегентен потенциал.

Ако някога, в изменени обстоятелства, се постигне съгласие да 
се прекрати този нехуманеи експеримент е наследствените гени на 
учениците, ще бъде много трудно да се нормализират нещата. 
Защото вече са произведени и възпитани оригинални мутанти от 
българска националност със сърбохърватски майчин език и е много 
трудно, ако не и нс възможно, те пак да се превъзпитат.

Резултатът от кандидационните изпити е само един от 
симптомите, които показват, че босилеградските училища са сериоз
но болни. Един по-сериозен критически анализ на тяхната работа 
ще открие и много други симптоми, които сериозно трябва да се 
лекуват. Въпрос е само каква да бъде терапията.

Ясно е, че промени в нито една област не настъпват с декларатив
ни заключения и програми. Промените настъпват когато се 
променят хората като техни носители и изпълнители. Следователно 
учители, които с десетилетия възпитаваха послушни поданици на 
Вожда и Партията, в новите демократични условия не могат да 
възпитават един качествено нов човек, човек на бунта и идеите. И 
поради това, че такива учители не са способни да възпитават такъв 
човек, както и поради това, че учениците не са готови да слушат 
учители, които презират, защото ги смятат отговорни за опус
тошената си и разорена младост.

Времето върви със своя неумитен ход. То категорично налага 
старите учители да заминат в пенсия. Това е неизбежно, а би било и 
човешки. Защо да се обременяват хората с онова, което не е по 
силите им, когато има млади кадри, които по-лесно би се справили 
с тежестта на новото време? Иначе догодина пак ще си навлекат още 
един грях - резултатът на някои нови кандидационни изпити ще 
бъде още по-катастрофален.

еШе§§Щ|Ш=ясно показ», че образоааннето на учениците в Босилсградска 
община е под всяко равнище и не може да издържи дори и елемен
тарните критерии.

За това обаче най-малко са виновни учениците. Техният неуспех 
само е отражение на чужди неуспехи. Цялата отговорност пада 
върху преподавателите от основно училище "Георги Димитров , 
носителите на политическата власт в общината и на обективинитс 

и стопанско-политически обстоятелства, в

виждаш ли:
как кръв на вода стана,
как баща от син се отрича,
как майка чедото си не обича...
Кажи ми, о Стара,
кой ни с Паисий скара
и кой ни накара
при очи - слепи да ставаме
и при ръце - неграмотни да оставаме.
Кой ни накара
да забравим всичко
дори и онова едничко,
което е вечно,
що не се забравя
и не гасне,
да забравим
Майка, Род и Бог.

културно- исторически 
които сега като общество живеем.

Но нека за миг се абстрахираме от онези общи фактори, 
навсякъде в републиката обуславят един сравнително нисък квацтум 
на просветеност и се спрем само на ония, които допълнително 
осакатяват учениците от Босилеградско. Трябва не само проницател
ност, но и смелост да се посочат причините за провинциалната 
тъпота и гнилостга на духа, които с десетилетия рспродуцираха и 
продължават да репродуцират лоялни на тоталитаризма прагматици, 
а не силни и способни борци за граждански права, свободи и 
демокрация и радетели на науката, културата и изкуство.

Общо взето учениците не могат да бъдат по-добри от учителите 
си. А учителите им, цял живот прекарали страхливо превити под 
снимката на Йосип Броз и посветили младостта си на пропагандата 
на комунистическата утопия, достатъчно урониха достойнството на 
учителската професия, та учениците едва ли и могат да ги уважават 
и да им вярват.

От обещания комунистически рай останаха само по някоя 
къщичка и градинка пред нея и по някой /ръждясал/ автомобил за 
учителите, а за учениците - безработицата, дух, отровен с 
нихилизъм, диско- клубовете, наркоманията, сексуалните девиации, 
които ги идиотизират дотам, че никога да не проумеят причините и 
същността на бедата, която ги е сполетяла

Чест на изключенията, но малко са учителите, които са готови 
да признаят неуспеха на учениците си като собствен неуспех. Даже 
и днес, когато са изправени пред истината, че поколенията, които те 
възпитаваха не са в състояние да заработят заплатите и пенсиите 
им. Несъзнателни че цял живот са "произвеждали” неработковци, 
страхливци и медиокритети, учителите днес се сърдят поради 
малките заплати и разпенени стачкуват ако могат да изгаснат още 
няколко капки от потта на ония, които са проклети от съдбата да

които

(От цикъла ”С повод...”/

ПРЕД ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК В 
БОСИЛЕГРАД СКАТА ГИМНАЗИЯ

В ПЪРВИ КЛАС ИМА 
МЕСТА ЗА 73 УЧЕНИКА

За записване в първи клас в гимназията през юни бе 
публикуван конкурс за 90 ученика, а по време на първия срок 
изпитите издържаха само 14! Записаха се двама, повтаряли 
класа и удин ученик, които изпитите издържал във 
вътрешността и според конкурса свободни 
73 ученика. Доколкото обаче не се запишат поне още 58 
понеже е необходимо най-малко да има 75 ученика, под 
въпрос е и по-нататъшното съществуване на това единствено 
средно училище в общината.

Вчера в гимназията 
”Иван Караиванов” в Боси
леград започна обучението 
по математика и сърбохър
ватски език за онези уче
ници, които в първи клас не 
са успяли да се впишат 
през първия записвателен 
срок. Същото ще трае до 22. 
т.м. Обучението г.«' мате
матика трае п^ четири, а по 
сърбохърватски език два 
часа дневно. Преди това ед
носедмично подготвително 
обучение по тези предмети 
бе проведено и в основното 
училище в Босилеград, 
чиито ученици / и препо
даватели/ не успяха да из
държат изпитите за запи- 
сиване през юни. Да при
помним, тогава бе публи
куван конкурс за записване 
на 90 ученици, а са записаха 
само 14. Един ученик 
издържа изпита по мате
матика, а 39 по сърбохър- 

тук живеят и на тези във ватски «ик. Имайки пред- 
вътрешността и в чужбина иче ВИД какви лоши ПОслсДИЦИ 
ще успеят да изпълният поетата могат Да настанат Изпъ- 
задача. Паричните средства за лнителният съвет на ОС ор- 
реновиране на храма и занапред ганизира събрание на което 
ще събира Мария Чипева, която бе взето решение да се ор- 
® т°ва отоношение и досега се ганизира допълнително 
п-върдила С усърдна актив- обучение.

места има за още

който ще започне на 22 ав
густ, когато учениците 
подават молби за полагане 
на квалификационните из
пити, засега изобщо не е из
вестно. Страхуват и роди
телите, и преподавателите. 
Родителите, за бъдещето 
школуване на децата си, а 
преподавателите за статуса, 
т.е. за работата си. По-точно 
казано, тези в основното 
училище се страхуват да не 
понесат черно петно за 
досегашното си работа, а 
тези в средното училище за 
бъдещото си трудово 
отношение доколкото в 
първи клас не се запише 
най-малкото необходимо 
число ученици

Инак, изпитите ще се 
държат на 23 /"майчин” 
език, а определението на 
повече субекти е учениците 
да държат изпит по 
сърбохърватски език/ и на 
24 август /математика/. 
Онези ученици, които са 
издържали изпит по един 
от предметите същите сега 
няма да държат. Резул
татите ще бъдат оповестени 
най-касно до 26 август.

Иван НИКОЛОВ

До храма ”Св. Бого
родица*’ в Босилеград 
е изграден нов обект с 
около 30 метра квадра
тни ползваема площ в 
когто неотдавна е от
крит магазин за про
дажба на погребални 
съоръжения и потреби. 
Това е първият такъв 
магазин досега в об
щината и се счита, че 
ще облекчи положе
нието на населението, 
понеже необходими 
погребални съоръже
ния се набавяха във 
вътрешността.

ВЪРШАТ СЕ ПОДГОТОВКИ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА ХРАМА ”СВ. 
БОГОРОДИЦА” В БОСИЛЕГРАД между черковните и държавни 

сти и завла реновирането и 
на черквите в 

силеградска община водиха 
председателят на 

пщина в 
Спасков и

за
Бо

пазването

С ВИСОКО 

СЪЗНАНИЕ НА 

НАРОДА

разговори 
Общинската 
Босилеград _ 
вранският епископ г. Сава 
Андрич, стана дума и за храма в 
Босилеград. Тъй като средства

а ску 
Спаско

нямат нито едните, нито дру
гите налага се босилеградчани 
да продължат с даряването на 
средства.

Колко средства ще трябва 
още да се съберат засега все още 
не е известно. Младенович и 

авов казват, че колкото и да се 
съберат не ще бъдат достатъчни 
храмът цялостно да се уреди. И 
двамата посочват, че бо< 
градчани не ще застана 
половин път и че ще съберат 
нови средства.

Още повече ако се има пред
вид, че вярата и религията имат 
особено влияние върху раз
витието на цивилизацията и 
турата и че 
живота. Н*

По инициатива на местната ‘общшмлф Босилеград и черковните 
власти във Враня хора от Босилеград за реиовиране на храма досега 
събраха 61 хиляди динара. Обектът е толкова пропаднал под удар на 
времето, че тези средства изобщо не са достатъчни. С високото си 
съзнание, че вярата ■ религията имат особено влияние върху раз- 
внтмето на цивилизацията и културата, босилеградчани продължават 
да даряват кови средства.

н>

силе- 
т на

които
обезпечени керемиди за покрив, 
бакърен лим, прозорци... 
Средствата обаче са изразход
вани и сега не съществува 
финансова възможност да 
започне реновирането на обекта. 
През миналат 
Босилег 
нататъш

Всички черкви и 
територйята на Бос 
община са Т(

храмове на 
силеградска 

- щина са толкова пропаднали 
че доколкото на 

т под въ 
ога ще з

вр
про

ап<

еме не се 
с е само 

нат да
реновираз 
времето к 
рухват. Храмът "Са Богороди
ца” в Босилеград е всред онези 
обекти, на които зъбът и 
дългогодишната "отделеност на 
държавата и черквата” 
видими последици: покривът е 
пред разпадане, фасадата търси 
спешна защита, вътрешността 
на обекта също така. Имайки 
предвид, че храмът и като 
религиозен и като исторически 
паметник трябва да се запази, 

еди няколко месеци местната 
щност в Босилеград и черков

ните власти във Враня 
раздвижиха инициатива сред 
босилеградчани за събиране на 
средства за реновираие на'храма.

Поп Зоран Младенович, 
парох в Босилеград и Никола 
Савов, председател на местната 
общност в Босилеград казват, че 

ра от Босилеград, без 
оглед къде живеят на добровол
ни начала са събрали около 61 

Не е малко чис-

кул-
са съставна част на 

__адяват се, че в това 
отношение е високо съзнанието 
на босилеградчани, и на тези

а седмица в 
когато за по- 

сътрудничество
Р»Да,
ното В.Б.Какво ще стане през 

втория записвателен срок,В.К:
оставиха

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДИМИ 1 РОВ В трифицирането на посочените 
училищни сгради, както ни 
уведомиха са изразходвани 
около 300000 динара, от които 80 
на сто са обезпечени* от 
Републиканския фонд за основ
но образование и възпитание и 
20 на сто собствени средства на 
това възпитателно ведомство.

Владимир Стоименов, дирек
тор на училището подчерта, че 
посочените училищни сгради, 
въпреки че в тези села еле
ктрификацията бе завършена 
преди няколко години, са ос
танали неелектрифицирани.
Причина за това, е липсата на 
средства, а от друга страна и 
недостатъчно разбирателство 
местните общности.

електрифицирани
НЕЕЛЕТРИФИЦИРАНИТЕ 

СЕЛСКИ УЧИЛИЩА

пр
об;

Доганица, Ярешник, Горко 
Тлъмино, Рикачево, Мпекомин- 
ци, Ресен, Дукат /Дудина махала/, 
Злндол /двете училищни сгради 
Рибарци, Извор и Барйе, ... 
от началото на настоящата 
учебна година ще имат ток. Им
енно, след подълго време и тези 
училищни сгради са 
електрифицирани, с което в тези 
където има ученици, обучението 
да се провежда по по-съвре
менни учебни методи. За

Подготовките за настоящата 
1991/92 учебна година в основ
ното училище "Георги Дими
тров” в Босилеградска община 
са в ход. Училищните помещ
ения се белосват, чистят за 
посрещнат подготвени техните 
малки жители - ученици. 
Естествено във всички училища 
ще има нещо ново. Безспорно 
най-голяма промена ще имат 
училищата в селата; Назърица,

досега хо

които
хиляди динара, 
лото на онези които са дарявали 
по една или две хиляди динара 
По даренията досега на първо 
място е д-р Анастасия Дойчи
нова, която участвувала с 4500 
динара Благодарение на съб
раните средства досега са

да

в
БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

елк- м.я.
СТРАНИЦА 6
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
| НЕДЕЛЯ, 18 АВГУСТ 1991 |

I
от 18 до 24 август 1991 годинар &.дн~-

ада "Около Нй англиЯски език 
00,55 Новини 
01,00 ЮТЕЛ

- външна политика 15.30 Новини
15.45 "Римянка" - филмова серия 
16,40 Тв справочник
16.45 Новини на албански език
17.00 Дневник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма 
19,15 Лека нощ деца
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник
20,35 "Изтребителят” - американски филм
22.30 Сериозна музика
23.00 Дневник

23,20 Новини на англлийски език 
23,25 Новини
01.00 ЮТЕЛ

8,30 Тв избрано 
9,25 Малчуганите и времето 
9,50 Новини 
9*55 Пред световното 

летика

Първа програма ] полунощ”
7.55 Тв справочник
8.00 Поетически ведрини
8.30 Истамбул: VI ЕБУ концепт

солисти
9.30 Новини
9.35 "Евокси” - аним.серия
10.00 "Музикален тобоган”
11.00 Научно-популярен филм
12.00 Знание-имане
13.00 Филмова серия
13.55 Новини
14.00 "Около полунощ” (реприза)
16.00 Художествена програма
17.00 "Корзиканските братя” - игрален Лили 
18,45 "Костенурките нинджа” - рален филм 
19,15 Лека нощ деца 
19,27 Тв спраочник
19.30 Дневник
20.35 "Хенри VI” - драма

гад? Дневник ДаМИ" • 1°мср',ес,<а пР0ГРам. 
2335 Спортен преглед 
00,20 Новини на английски 
00,25 "Около полунощ”
02,25 Новини
02.30 ЮТЕЛ

първенство по ат-

10.55 С°11Ипо «а
13.00 Новини
13,10 Лятна програма
13.55 "Около полунощ” (реприза)
15.25 Новини
15.40 "Римянка” - филм.серия
16.40 Тв справочник
16,45 Новини на албански език
17.00 Дневник
1730 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.15 лека нощ деца 
19,27 Тв справочник 
1930 Дневник
2035 "Законът в Лос Анжелос” - филмова 

серия
21.25 Културен магазин
22.25 Музикална програма
22.55 Дневник
23.15 Новини на английски език
23.20 "Около полунощ”
01.20 Новини
01.25 ЮТЕЛ

на млади ВТОРА ПРОГРАМА 1
Т® справочник 

ч« X? Регионите днес
19.30 Дневник 
1935 Тв справочник 
20,00 Спортна програма
20.30 Годишната битката на Цер 

лСивШ|т дом“ - домашна серия
21,35 итт?м'й?о'!0 водна т°п™1 е ЮГОСЛАВИЯ - ПОЛША 
^3.15 Белградско ВТОРА ПРОГРАМАЛЯТОаним.серия

16,50 Тв справочник
1635 Атина: ЕП по плуване
1830 Филмова или музикална програма
19,30 Дневник
19,55 Тв справочник
20.00 Концерт на групата "Хари Мата Хари”
21.00 Новини
21,05 Светът на природата
22.00 Авала-фест: ДКиш - "Чудотворец” 
23,15 Атина: ЕП по водна топка

ВТОРНИК, 20 АВГУСТ 1991 I

ПЪРВА ПРОГРАМА
сутринна програма

8.30 Тв избрано 
930 Програма за децата
10.00 Новини

12.00 Новини””^ КЛУб На младите” ‘ Филм 
12,10 Лятна програма
13.30 "Около полунощ” (реприза1*
1530 Новини у
15.45 Филмова серия
16.40 Тв справочник
16.45 Новини на албански език
17.00 Дневник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма 
19,15 Лека нощ деца
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник 
2035 ЛОТО
20.40 "Как се каляваше бунтовникът” - 

исп.филм.серия
2135 Теми и дилеми 
23,05 Дневник
23,25 Новини на английски език 
2330 "Около полунощ”
01.30 Новини 
0135 ЮТЕЛ

език

I| ЧЕТВЪРТЪК, 22 АВГУСТ 1991 | ВТОРА ПРОГРАМА-...
ВТОРА ПРОГР^А^^ 

930 Тв справочник
15.20 Тв справочник
15,25 Атина: ЕП по водна топка 
1830 Пазители на традицията
19.00 Екологически дневник 
19,30 Дневник
20.00 Токио: СП по атлетика
22.00 Новини
22,05 Авала-фест С.Киш
23.20

ПЪРВА ПРОГРАМА
935 Новини 
10,00 "Позволете ни да докладваме”
13.00 Верди: "Фалстаф” - опера
15.00 Хиподром: Югославска купа - 

предаване
1930 Дневник 
1935 Тв справочник
20.00 Летен джаз-фестивал: Иван Швагер 
20,25 Атина: Европейско първенство по

водна топкаЮГОСЛАВИЯ - 
ХОЛАНДИЯ 

21,40 Новини
2135 От нашия кореспондент 
2235 Емисия за световното първенство по 

атлетика

6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избрано
9.30 Майски игри
10.00 Новини
10.05 "Флеш-денс” игрален филм
12.00 Новини
12,10 Лятна програма
14.00 "Около полунощ” (реприза)
15.30 Новини
15.45 "Римянка" - филмова серия
16.40 Тв справочник
16.45 Новини на албански език
17.00 Дневник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма 
19,15 Лека нощ деца
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник
20,35 "Панорама" - политически магазин
21.40 "Зовът на приятелите”
22.40 Дневник
23.00 Новини на английски език
23.05 "Около полунощ”
00,35 Новини
00,40 ЮТЕЛ

Цикъл от филми на Еръл Флин: 
"Авантюри в Бирма"

\ СЪБОТА, 24 АВГУСТ 1991 I IПЪРВА ПРОГРАМА
730 Сутринна програма
10.00 образователен триптих
12.00 Новини
12.10 Музикална програма
13.00 "Да питаме заедно”
13.45 Музикална програма 
1430 Новини
14.40 Детски следобед
17.30 Дневник
17.45 Седам тв дни
18.30 Телеобектив 
19,15 Лека нощ деца 
1930 Дневник 
2035 "Смехотека"
21.10 Американски игрален филм
22.40 Дневник
23.00 Новини на английски език
23.05 ”Ок1
01.05 Новини
01.10 ЮТЕЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 19 АВГУСТ
1991

ВТОРА ПРОГРАМА
ПЪРВА ПРОГРАМА 16,50 Тв справочник 

16,55 Атина: ЕП по плуване 
1830 Научна програма
19.00 "Копче” - магазин на КОП
19.15 Малък концерт 
1930 Дневник 
1935 Тв справочник
20.00 Музикална програма 
20,25 Атина: ЕП по водна топка 
21,40 Новини
21,45 "Каварна Асториа! - словенски филм
23.15 Забавно-музикална програма

630 Сутринна програма 
830 Тв избрано
930 "Искам нещо важно да ти кажа”
9.45 Деца, пейте с нас
10.00 Новини
10,05 "Звезден прах”
12.00 Новини
12,10 Лятна програма
1330 "Около полунощ” (реприза)
1530 Новини
15.45 Филмова серия 
16,40 Тв справочник
16.45 Новини на албански език
17.00 Дневник
1730 "Нещо повече” - образователна емисия
18.00 "Искам нещо важно да ти кажа” 

(реприза)
18.15 Деца, пе№~е с нас (реприза)
1830 Емисия на културата
19.00 Анимационен филм
19.15 Лека нощ деца 
19,27 Тв справочник 
1930 Дневник
2035 Драматическа програма

ВТОРА ПРОГРАМА

16,50 Тв справочник
16,55 Атина: ЕП по водна топка
18.30 Неделя в четвъртък
19.00 Студио В: Телетуринг 
19Д5 Малък концерт
19.30 Дневник
20.00 Подвижни снимки 
21,45 Новини
22.00 Авала-фест: Д.Кищ - "Мансарда” 
23,15 Документална програма

оло полунощ”

СРЯДА, 21 АВГУСТ 1991 ВТОРА ПРОГРАМА

8,55 Тв справочник
8.55 Токио: СП по атлетика
1430 Камерният оркестър от Берлин
14.55 "Около полунощ” (реприза) 
1635 Атина: ЕП по плуване 
18,25 Музикална програма
1835 Атина: ЕП по водна топка 
21,40 Новини
21.45 Токио: СП по атлетика
23.45 Спортна събота

ПЪРВА ПРОГРАМА

630 Сутри 
830 Тв изб
10.00 Новини 
10,05 Игрален филм
12.00 Новини
12,10 Лятна програма
1330 "Около полунощ” (реприза)

нна програма
| ПЕТЪК, 23 АВГУСТ 1991 |рано

ПЪРВА ПРОГРАМА

6,30 Сутринна програма

БАСКЕТБОЛ
на 25 юли, а приключи на 4 август т.г. в организация на СОФК-а ТТ А )) ИП?
Димитровград, главния спортен спонзор 1111 "Балкан”, както и при I у 1^1 I § ) \ /\ || |
финансово участие на Гид, "Свобода”. "Войводина-спенс”, "Металац” _______ г V '............ •■■■ —— ■ ЗАЩИТАВА ПЪРВО МЯСТО
тотнтглите с платени билети. 1" болно първенство в продължение щс държи голям изпит: ще трябвапосетителите с платени омлети. да отстоява първата си позиция срещу отбора на "Куршумлия" ст

Сред отборите от Пирот, Ниш и Димитровград най-добър се оказа едноименния град на 21 август, а вече на 24 август ще бъде домакин 
"Кафе Хир” от Пирот, който във финалего в равноправна и оспорвана на отбора на "Базар-Гоце” от Ниш

пър"сн^тветП,еД“пииап^во"мс?Г ^ 'Са°6°Да' " “ “"Кукуригу-снтн” на дузпи. Награда за спортсменство получи р ще пази ^Р80 място.
миналогодишният победител "Юинор”. Ако се цени въз основа на възможностите на димитровградския

отбор - реално е да се очаква и да стане така.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО С ЕДНА СЕД
МИЦА ЗАКЪСНЕНИЕ

ЗАПОЧНА БОРБА ЗА 
ТОЧКИ

ДСтавров

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 8 август 1991 година се 

навършиха
ШЕСТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашня мил н 

никога незабравим съпруг, баща, 
н дядо

ОФК Белград - Вележ 5:1, 
в Пелистер - Борац 3:5 (на дузпи), 

август Вардар - Дървена звезда 1:0,
” на Будучност - Войводина 1:2, ТП7ПР171Л

- Земун 1:3, ЛЦ| 1ШГХ
Пролстер - С^рГ.Г^З („а ТУРНИР ПО 

„де &раИ)„а юЕНЙБЖ и фУТБОЛ
наложи със 7:0. ^ 47 А

Вместо на 3 - тазгодишното 
Футболно първен 
Югославия започна на

"блокадата

- Средства за по-щателни 
подготовки нямаме. Всъщност и 
досега други видове подготовки 
не сме провеждали. На турнира 
ще бъдат повечето от футоо 
тите на които най-много 
разчитаме. Ще видим, кой с каква 
сила разполага и колко е готов 
за предстоящето първенство. 
Няколко от досега стандарните 
футболисти ще престанат да 
играят, но за сметка на това 
шанс ще дадем на няколко млади 
футболисти, които през изтек
лото първенство от време иг
раеха за първия отбор - подчерта 
треньорът на футболния отоор 
"младост" Георги Георгиев.

м.я.

БОСИЛЕГРАДство 
10 ав

поради
клубовете от Хърватско. На свой Железничар 
Ред, и този път, началото на Слобода 
първенството 
"Олимпия” от Л 
последния час отказа ди 
на ма 
тиза

лис-шиРУ
юбляна, която вна

БОРИС 
ГЕОРГИЕВ 

- БОКА

ДО! 
"Пар- 

да е -
първенството ще се играе и тази 
годи
състав". Ето й резултат 
първия кръг: Рад-Сараево

»ча в Белград срещу 
н”. Но както и 11 3аПО,Н6олнТд“вт™™ъщо В подготовките за

ите ОТ Словения и предстоящото футболно пър
венство в Междуобщинската 
футболна дивизия Враня - група

ЗАВЪРШИ младежкият футболен турнир НА "Юг” Футболният отбор "Мла- 
малка врата в Димитровград дост” от Босилеград организира

Летен турнир по футбол на 
малки врата. На турнира, 
ни уведоми Борис Тасев, който 
от неотдавна работи в футбо
лния отбор, ще се състезават 4 
отбора - главно футболисти на 
"Младост”.

втора фут 
без отбор 

е от Хърватс:.

гр 
"съкр* 

атит
«на макар 
ав”. Ето и

атени в к°оР

от ГОИНДОЛ
На този ден посетихме вечния му дом, положихме цветя и 

заляхме гроба му със сълзи.
Времето минава, но неговия светъл и благороден лик завинаги 

ще живее у нас.
ПИРОТЧАНЦИ БЯХА 

НАЙ-ДОБРИ
както

Опечалени 
съпруга Йованка със семейството

Поклон пред светлата му памет.

Теш дни се проведе иай-големия досега младежки футболен тур
на малка врата "Димитровград 91”. Този нощен турнир започнакир
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СА ТИРА * ЗАБАВА \
БОСИЛЕГРАДСКИ 

ОС ИЛ И

ХУМОР •

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН
' жядагЗ11

Босилеград имаше много студени дни. 
слънцето е закрито от тъмните сенки на

БЕЗ ДУМИ оПЕРИЦА ИЛИЕВ

• Тази година в 
Изглежда, че и 
миналото. Е мой побратиме! Беше по време 

кад се копа моруза Йучер, баба остаде 
дома да нешто скунцули за обед, а йа 
отидо на н>иву.

Стиго на н,иву. Погледа. Моруза 
асла у траву. Поче да копам. 

Досади ми се. Седо да 
РуЯе болу.

• В Босилеград се формира нова /стара/ партия, която 
“ик.™ ням1?да вземе властта - ПГН /партия и. гладните 
и незаетите/.

• Един босилсградчании с огорчение констатира, 
пгичкн гоажлански прана у нас най-много се замит 
"р.вого на . р.жд.нск. „епослушност и правото ... 
гражданска война.

• Някои босилсградски преподаватели решават една и сън» 
задача: ако от 5 кг сурови |ъби сс получава 1 кг сушени, 
а сушените са шест нъти по-скъпи от суровите. Колко 
килограма трябва да сс съберат сурови /или 4™с,,< ” ™ 
сс купи един "Югокорал”, чиию цена е сто пъти по 
голяма от 1 кг сушени гъби.

че от Твърдо, 
преданем. /

Те ти йу бабата. У вързала се у 
цедилку. Истъргнула шийу ко 
кокошка кад иде преко мокар угар. 
Зева како миска на жегу, збира душу, 
али па, може да заиверуйе:

. - Што бре не копаш?
- Не м^гу, бабо. Него, дай кво си 

донела!
- Не можеш да работиш, а можеш 

да йедеш!
- Ех! Йош малко, па чу и той да 

манем.
■ Не блантай! Него, айде да 

йеднемо, па да се ватамо за матиЯе.
- Да окопамо, да ни н>иве не служе 

за укор. Народ има очи...
- Койи народ, мори бабо? Зар не 

видиш да су се по ииве развлекли 
само гърбави старци и търтаве бабе? 
Они ли че да ни се смейу? Смейала се 
кука на криво държалйе

Оратейечи, ми йедомо, колко се 
може жваче със жлйебине. Баба 
прибра цедилку и закачи йу за чапор 
на орей.

Почемо да копамо. Бабата одмакну 
долечко од мене. Море, она искара 
ььойнити ред, а йа йош несъм стигал 
ни до половин!

Али, и она седе на слог. Йа се 
потлр, на държалйе од матику.

■ Кво йе, бабо? Што ме не сриташ?
- Не могу, дедо....Малаксаше руЪе.
- Па, айде да одморимо.
- А койи че да окопа оволку н>иву?
- Па, кад не можемо...

* бъшярската^троднос^бяха о^сн“
националистическа песен ”Ой, войводо, Синджеличу . 
Наистина, чуден национализъм. Българи, осъдени за 
сърбски национализъм! Да беше поне ”Шуми Марица та 
нди-дойди.

• Магаретата и босилеградските селяни имат една и съща 
съдба; някой постоянно ги преследва да им метне самара 
на гърба.

Нашенски историйки

ИЛИ ЗА МЕНЕ, 
ИЛИ ЗА БАЮ...

Женитбата в Дерекула преди сто годин 
ба за беневреци, или пък женитба 

изглеждал така: башата на

и ставала по два начина: 
с отвличане 

генина с най-близките
на момата. 
Д-б

женит 
Първият нач 
отивал и и: 
младоженеца, 
реци.

шн изглеждал така: оашата на ер: 
збирал мома за сина си. Довеждали я в къщата на 

без той и да я е видял и я венчавали за неговите бенев-

Вторият начин ставал чрез отвличане на момата. Ето как станала 
една такава сватба. Двама братя от село Ясенов дел харесали една 
хубава вучуделка на име Божура. Обикаляли я, склонявали да тръгне 
с тях, тя никак не се съгласявала.

На събора в село Звонци на 2 август, на Илинден, те решили да 
я откраднат. Божура била на събора с майка си. На тръгване за село 
Вучи дел, някъде над село Звонци, те взели че вързали майка й за 
една бука, а сетне хванали момата и започнали да я водят към Ясенов 
дел.

Викала Божура, плакала, пищяла та гората ехтяла, но нищо не 
о. Братята не искали да я пуснат. Като видяла, че няма 
- жура питала

- За кого ме водите?
- По-младият отвърнал:
- Или за мене, или за баю!
Когато

помогн
накъде,

алс
Бо

- Не можемо, али морамо... Требе ни
- Што? Морузницу ли че йедемо?
- Требе ни за свинйе.
- Па, доктур рече да мърснина 

шкоди...
- Ако шкоди нам, нема да шкоди на 

децата
- Койа деца, мори?
- Па, наша деца
- А, куде су ни тай деца? Што нема 

да помогну у копанйе? А?
- Па.не може да дойду...Имайу си 

работу...
- Куде работе - тамо нека се и ране!
■ Све поскупело, па им не достид-

пристигнали в Ясенов дел Божура вързала бяла забрадка, 
вечеряли и невястата и младоженеца трябвало да спят в зимника 
Завел я по-възрастният брат, но тя никак не искала да легне до него. 
Дошъл и по-малкият брат, взел че сложил една шубара като я вързал 
с върв и започнал да говори:

- Легай доде, легай 
подръпнал вр 
изплашила Тя 
станала булка

доле..оти тука има карахонджула и като 
ъвта, шубарата се търкулнала към Божура и я 
се съгласила да легне да спи с по-големия брат и му

Записал: Йордан Миланов

ШЖЙ1Ф1ШШ] "БАЛАНС”
за..

- Е па нека се върну у село! Да ни 
одмене!

- Е де до, той йуне нема те му не! - 
тури баба зацършку на орату.

Айд у здравйе!
С НЯРгкгТВЯЩПТЯ 
V ИН<Ъ-ЛГЛЦ1

ИЛА ' -

-ИНсЬлЯЦИЯТ- /;ня-мяляоя.СИ РЯОТ^И'
У

1/ Т. ЛужничЬи

* СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме абонатите на вестник "Братство”, 

които не са внесли на текущата сметка на Из
дателството абонамента си за тази година, че от 
следващия брой няма да им изпращаме 

РедакциятаС ^-Г77 вестника.

С Указ я* президента на СФРЮ 
Носил Броз Тито от" 14 февруари 1975 
година издателство ”Бржтстао” е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
графическа дейност и за пр 
вит ето иа брастсгвото и е 
между нашите народи и народности.

ОСНОВАТЕЛ: Народната с 
ДАВА: Издателство "Братство” 
Редакционна колегия. Вестникът 
и главен и

купщина на Република Сърбия. ИЗ- 
Ниш, Кей 29 декември Но 8. УРЕЖДА: 

л излиза веднаж седмично. Директор

"Просвета”!' ул°’вЗЯЖЬХ*??0Р-{СИРИУС’ Ниш ПЕЧАТНИЦА:
инос в раз-

юто ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯединств

18000 Ниш.


