
югослави)|11НАгдЛТА СЕСИЯ на конференцията за

РАЗГОВОР МИЛОШЕВИЧ - 
ТУДЖМАН

Председателите на Сърбия и Хърватско Слободан 
Милошевич и Франъо Туджман 45 минути са разговарали 
в четири очи след състоялата се в миналия петък пленар

на сесия на Конференцията на Югославия в Хага. След раз- 
. Г?В0Ра Туджман заявил пред журналистите, че 

Милошевич му казал, че Сърбия няма териториални 
претенции към Хърватско. Той е поискал от Милошевич 
да повлияе с авторитета си за прекратяване на нападенията 
на Дубровник и за прекратяване на войната.

Слободан Милошевич не е казал нищо на журналис
тите за диалога между него и Туджман.
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РЕЧТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО В ХАГА НА 25 ОКТОМВРИ

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДНИ, 

НАТИСК ВЪРХУ ДРУГИХАГА - РАЗВРЪЗКА 
ИЛИ ПО-ГОЛЯМО 

ЗАПЛИТАНЕ НА 
ЮГОСЛАВСКИЯ 

ВЪЗЕЛ

.срим^Гюгоипт',^ ™ Е“<Ропейсип» общност за въоръжената сила на«ри-ига в Югославия се състоя на 25 октомври в Хага. На Независима
Конференцията не присъствува Председателството на СФРЮ, Хърватско и отново 
к., ’ "ИС "а Я*ссич и Тупурковски, които бяха в започнал в процеса на
ачеството на частни лица. Но, присьствуваха всичките пред- сецесията на Хълпатскп пт 
»?!пШОТ"ОС"° председателите па председателствата на Югосмвия Хърватско от 
югославските републики. На конференцията Република 
Сърбия не се съгласи с предложените решения за югос
лавската криза, което обясни Слободан Милошевич в своята 
реч, като каза:

Европейската ощбност от
давана напусна като анах- 
ронна и неефикасна. С 
други думи, от югос
лавските народи и 
републики се търси, че от 
едно високо равнище на 
интеграция да се спуснат на 
най-ниско равнище на 
интеграция. Неясно е защо 
на идеята за хлабава 
асоциация е дадено об- 
солютно предимство, 
въпреки че в опита на 
другите е проверена 
нейната нежизненост. 
Припомняме, че в работната 
група настроението на 
мнозинството бе за 
решението единен пазар, 
със съответен монетен 
аранжман и икономическа 
политика. Решението слаба 
асоциация очевидно 
фаворизира по- напред
налите, сецесионистките 
републики Словения и 
Хърватско, обезпечавайки 
им митническа уния и 
свободна циркулация на 
стоките без никакви 
задължения към по-малко 
развитите югославски 
републики. Заради това ние 
изразяваме голям резерв 

цялостта

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
НАЙ-ТЕЖКИЯТ ПРОБЛЕМ

Не виждам защо би 
представлявало голям проб- 
лем съдържанието на 
специалния статус да бъде

За да се развърже югославския 
обикновен, но много заплетен, - Гордие 
е добре да се знаят исто 
заплитали, да се има 
методичност в 
важното

възел, кой 
възел, нео!

1ТО
бхо

не е 
димо - Господин председател, 

новият документ, който 
получихме вчера след обед, 
съдържа за съжаление 
малко нещо ново в срав
нение

Срем
направил крачка
компромитация на идеята за дефинирано така да гаран- 
специален статус, с това че 
специалният статус на тия 

и„прил ® предишния, сръбски области 
Искрено говорейки очак- превръща в общо решение 

виимаиие за Това не е само нелогично, 
нашите забележки. Така сме защото с потопването му в
гаГЛтш начало» общо правило специалния
и по статус губи своя смисъл, но криза, на една страна, и

адъл аващо заглавие. е и претенция на премак- окончателно отклонило 
да ване на всяка разлика неоснователните

обвинения против Сърбия, 
че уж имала териториални 
претенции и иска създаване 
на така нар. велика Сърбия.

.6
документът е 

към•рическите събития, които са го 
търпение, систематичност и

развръзването му 
- да съществува иск

упоритост той да бъде развързан на демократичен, правов 
и справедлив начин. Всички онези, които досега се 
да развържат югославския възел, да решат настоящето и 
бъдещето на Югославия и нейните народи 
нямаха повечето от посочените преддиспозиции.

Официалните югославски фактори - съюзни и 
републикански нямаха търпение, а още по-малко воля и 
желание да търсят демократичен, правов ,и справедлив път 
за развръзка на югославската криза. Някои от тях смятаха, 
че вместо да се мъчат да разв 
напросто могат да го 
провъзгласиха за самос 
тези свои едностранни, недемократични и нелегални 
решения да осъществяват насилствено. Епилога на такива 
решения е известен. Разпламтя се гражданска война, в която 
вече паднаха хиляди човешки жертви и големи разорявания 
на жилищни, стопански, културни и други обекти.

Европа, която пое трудната задача да развързва 
югославския Гордиев възел, като че ли попада в същата 
грешка. Вместо 
тя вече е зама
които в миналия и по-миналия петь 
участниците в Хагската конференция със своя ултимативен 
характер, с незачитане на някои елементарни правни норми 
и принципи и с опре; 
недостатъчно разяснени о 
този мач. А следствията от това ново 
югославския възел 
сегашните и едва ли 
Югославия.

и оно 
рена 1

ва,
во.

което е и най- 
ля, желание и тира мир и свобода на 

гражданите в двете краини. 
се Това би водило към 

преодоляване на най- 
тежкия проблем и улеснило 
пътя за компромисно 
решение на югославката

наемаха

за съжаление

Няма
повтарям забележките, 
които изнесох преди една 
седмица. Смятам, че тази 
конференция не може да 
успее, ако не води сметка за 
правдата и правото, а още 
по-малко ако би била 
против правото.

Югославия, членка и ос
новоположник на ООН, 
чиято Харта й гарантира 
териториална цялост и 
суверенитет 
споменава дори и като 
"югославска криза”.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
САМО ЗА НЯКОИ

смисъл
ързват Гордиевия възел, 
Пресекоха го така, че сепр

ТО!
есечат.

ятелни суверени държави, готови

На края, желая да кажа - 
неприемливо е искането за 
връщане към решенията в 
Конституцията от 1974 за 
автономните покрайнини. 
Това представлява: 1/ 
дискримаинация 
Република Сърбия, защото 
само тя в своя състав има 
две автономни покрайнини: 
2/ недопу 
уреждане 
отношения. Освен това, 
това искане няма никаква 
основа в релевантите 
международни правни ин
струменти и в документите 
на КЕБС.

' упорито и последователно да го развързва, 
хнала с мача да го пресече. Документите, 

к бяха предоставени на
към

към
икономическата част.

на
не се

Да заключа: пред- 
това

делени непоследователни и 
пределения тъкмо представляват 

есичане на
стима намеса в 
на вътрешните

ложението 
съдържание не води към 
стабилност и мир, но 
съвсем сигурно открива път 
на нова нестабилност и 
напрежения. За да може 
новият предложен доку
мент да стане основа за по
нататъшна работа на 
нашата 
ходимо 
нати слабостите, които 
посочих.

с
пр<
о-тгат да бъдат още пмо

I б|
рагични от 

и останали в границите на днешна Новият, както и старият 
документ нееднакво 
уважава правото на 
самоопределение 
народите в Югославия, 
защото това право се приз
нава само на ония народи, 
които с илизането от 
Югославия желаят да права на югославките 
създадат независими

Защо Европа губи търпение и е готова да натрапва 
решения, които не са никаква гаранция за мир и стабилно 
бъдеще на югославските народи?

Западна Европа, която вече с години живее в 
благосъстояние никак не може да разбере и да се примири 
с факта, че днес, на прага на двадесет и първи век в една 

на Европа, която иска да се обедини и да създаде Ев- 
без граници, може да върлува война с хиляди човешки 

тни разорявания. Още повече 
и запали някои 

на точка 
юлитиката

на
Искам още един път да 

обърна внимание, че в пред
ложението се набляга върху 
концепта на икономическа 
интеграция,

Слободан Милошевич конференция, необ- 
е да бъдат премах-между неотчу ждимитечаст

ропа
жертви и огромни материал 
ако тази война застрашава да 
Други части на Европа, 
привързаността с която Европа иска да спре 
на топовете” и да се вземе каквото и да е политическо 
решение е разбираема и оправдана

Може да разбере и донякъде и оправдае и факта, че Ев
ропа няма търпение да развърже югославския Гордиев 
възел и намери решение, което би зачитало съществените 
интереси на всички, които са вплетени в югославската 
криза. Онова обаче, което не може да се приеме е 
обстоятелството, че в решенията, които Европа предлага 
има много непринципности и непоследователност, 
повечето от които иай-непосредствено засягат интересите 
на Сърбия и сръбския народ в Югославия. Така например 
принципа за неповредимостта на външните граници, който 
в документите на КЕБС е приет като един от нсприкос- 

ените принципи, на които се основават отношенията 
между европейските държави, в случая на Югославия не се 
зачита, но се позволява на отделни югославски републики 
да се отцепят от нея и по този начин изменят външните й 
граници. Когато пък се поставя въпроса за вътрешните 
граници, макар че те са само административни и 
международно не са признати, Европа е категорично за 
тяхната неповредивост. Или, Европа признава правото на 
самоопределение на народите, но само на онези, които 
искат да напуснат Югославия, а не и на онези, които в 
Югославия иск:

коятонароди и правата на 
националното малцинство, 
както с регулиране с югос
лавската конституция и с

държави, а не сс признава 
па опия народи/ които 
искат да продължат живота 
си в общата държава. Тия международните правни 
народи се принуждават инструменти

иа политичекитс документи 
на КЕБС. Не можем да раз- 

м защо се желае да се
___ере някой друг неиз-
нитан и опасен път покрай 
съществуващия, легалния 
път.

се разшири 
От тази глед1

”п
НА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА 

и СЪРБИЯ
правото 
самоопределение да пол
зуват против волята си. 
Вярвам, че Конференцията 

уважава 
собствено становище, че 
само югославските народи 
могат да решават за своята

си

МЕСТНИТЕ 

ИЗБОРИ СА 

ОТЛОЖЕНИ

бере
изб(

своетоще

Това същевременно за 
съдба. А добре е познато, че Югославия би значило 
в Сърбия, Черна гора и 
Босна и Херцеговина не е
проведен никакъв референ- колкото ги имат други 

страни на КЕБС по 
отношение на национал-
ните малцинства. С това би Петолъчката остана бил нарушен принципът за ллелиллчлала онава
равенство на държавите Знамето
членки на КЕБС в правата и Република Сърбия все 
задълженията, а Югославия-. ДОКато народът не 
и нейните части биха с^' каже думата си за този 
третирали по отделен държавен символ на 
начин, което не може с референдум, както е 
нищо да се обясни, пито утвърдено в Консти

туцията. Народният 
Представител Батрич 
Нованович предложи 

съвсем конкретно обоз- временно да се 
начен и свързан с употребява знаме без 

Не виждаме ни го една позицията на САО Крайна и петолъчка. Тово пред- 
валидна причина да сс бяга САО Слапония, Бараня и ложение беше полки
н1ле“ета7™ГодС "" Срсм- , епено от повече „врод-

ото пиво/™легитамитста 3атопа аащото: >• ни представители, но 
волята на пародитс кито Ж^шуГсс ГвеГлЛт мин^ърът иаправ- 

желаят да запеят общта СсЙпсв Югослааия;2 па ПредрпгТодор-
тези територи с извършен енергично се
най-тежък геноцид на Е»- ЗВСТЪПИ за спазване на 
ропа но време на Втората конституционната 
световна война от страна на процедура, според

приемане на много по- 
големи задължения от-нов

- Отложен е референдумът за държавните сим
воли на Сърбиядум за топа досега.

Смятам, 
солуция| която ~~би се 
базирала на правдивост, 

1бва до остави

че всяка
която държавните сим
воли на Република 
Сърбия не могат да се 
променят без пред
варително изказване 
на гражданите на 
референдум.

натря
възможност за континуитет 
на държавата за онези югос
лавски конститутивни 
народи, които внесоха в 
Югославия 1918 година своя 
международен 
тивитет и континуитета на 
своите държапи и които се

ат да останат.
предлагат на Хагската 
а Европейската общност, 
някои други принципи,

Затова решенията, които се 
конференция от представителите и 
а които не зачитат споменатите и 
Сърбия не може да приеме. И, разбира се, тя става I 
виновник за югославската криза. Нейната вина е просто и 
това, че тя не може или не иска да разбере, че и днес както 
и много пъти в миналото, правото на мощните е по-силно 

инцилите на легитимитета и легалитета. Това свое 
ва на ултиматумите на 
забравили от 1914 и 1941 

око се устремят срещу нея, 
ка” и затова тя вероятно от

би и на

субек-главния
оправдае. Народната, 

скупщина на Сърбия 
прие изменения в 
конституционния 
закон, въз основа на 
които е взето решение 
за отлагане на мест
ните избори, които ще 
се състоят в "по-мир но 
време". С това е 
отложен и референ 
дум поради прак
тически причини ще 
се проведе в деня на 
местните избори.

Смятам, че специалният 
определят да продължат статус трябва да бъде 
своя живот в общатао I пр

ъзпДР ювеиие да не се подчиняв 
мощните някои в Европа не са й 
година. Затова и днес те 
когато тя прави същата "
ново ще бъде жертва на икономически, а може 
някои политически, пък и военни санкции.

Дали това историята се повтаря? Дали този път Хага, 
още по-голямо заплитаме

държава.
жест
греш

вместо развързка, ще бъде ново, 
иа югославския възел?

Пенко ДИМИТРОВ държана.
Пъп връзка с позицията 

на САО Крайна и САО 
Слапония, Бараня и Западен



• АКТУАЛНО:туално •
ПОСЛАНИК НА ДЕ КУЕЛЯК ДО ЮГОСЛАВИЯ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В БРЮКСЕЛ
ПРИЕТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

пояо%н№отЯТа Ч сьш——™ "55 §5?акЯ за

шш РЩШ
“5?г?;Е|Е ;;Егж= ЕЕждаНп-гнч на Конференцията се отправя към Сърбия и рестриктивни мерки, игоас ЮНА", както
ТаЮкславияотТ™ "превита «тцрмп ^гласно глава 7^^ ^юиграе  ̂Ю^ршт 
томври своята готовност членове на федералното тата и А членове на федералното
да сътрудничат въз о, Председ о о" нации /Вай ден Брукпо^ -адсад„а-
нова яа Иовна иел е създаване на част от Декларацията е С приемането на такъвтоспоразумението, което н^нацмеещаинен 1/с с ТСКст министрите на
предложил лорд Р определени префенциал- външните работи па 12
Карингтън. „^ ^нмативна^аст ниIмерки би се подпомог- страни па ЕО са св:шили

™Т™™»нтТ«:от нало на ”кооперативните колективния дял и са се 
1де™? че ппкоакото републики” да не причислили към едип- 

Гъпбия' не ппомени почувствуват върху своята „ага осьда, означавайки Сърбия не пр кожя действията на като единствен виновник
становище до 5 ноември санкциите срещу зя техния безуспешен
тя като "некооперативна Сърбия!. мирен план - Сърбия.

бъде

ДА СПРЕ ИЗБИВАНЕТО!
ге"ер*Л"ИЯТ «•*Р™Ч> на ^5?*"лави)1 , Сьигга м сигурност на

и смгури“«т м Югославия •„ ч^.11Тсл„о сс
^1("”ГД0Г"ви«ви,,И иа никои страни косго лава 
^ГоТаДд» » постигане иа догоиор.

ПостН|аисго

- - ■с“,,и“ ус*л““п
Европейската обшиост и КЕIX!.

СС

В ИНТЕРВЮ ПРЕД СЕДМИЧНИКА "ПРОФИЛ”

МЕСИЧ ПРИЗНА, ЧЕ Е 
ДЕЙСТВУВАЛ ПРОТИВ 

ЮГОСЛАВИЯ

национализирам югославската 
криза.”

Месич открито е признал, че 
председател иа Пред. 

седателството на Югославия не е 
действувал в интерес иа съюзната 
държава.

”Като председател се опитвах 
да намаля влиянието иа Сърбия в 
Председателството, Армията, 
полицията и дипломацията.” .

СФРЮ

"Сърбия те плава в кърви, 
ако нападне Босна и Херцеговина” 
- заяви Стсйиан Месич, пред- 
седят 
Юг о 
виенския 
Човек, който още официално се 
намира
държава - се прослави с това, че 
те бъде нейния последен пред
седател - използва и този повод да 
нападне всичко, имащо югос
лавски характер.

"Югославия вече ие 
съществува. Нейният парламент, 
нейното правителство и Пред
седателството също така ие 
съществуват. Югославия е още 
международен субект, ио само 
дотогава докато светьт ие признае 
новата реалност. А все дотогава аз 
ще бъда иа пост” - твърди 
Стейпан Месич. Моя задача е 
максимално

ел на Председателството на 
ославия в интервю пред 

седмичник "Профил”.

иа постаМинистрите след 
констатират, че ” 
република продължава 
въздържано да се държи 
във връзка с пред
ложеното решение ” Тъй 
като в по-нататъшния н
текст се констатира, че ЕО страна

това
една

начело иа югославската
своето

В последното "обяснява” Месич своето пред
седател ствуваие.

На въпрос как коментира

ше

СРЪБСКО-УНГАРСКА МИНИСТЕ
РСКА СРЕЩА В БУДАПЕЩА забележката, че "продължена 

ръка иа Туджман” Стйепаи 
Месич е отговорил: ”Аз съм 
продължена ръка на Хърватска 
Интересите иа моята република 
не могат да бъдат в сянката иа 

угите. А че съм съгласен с 
уджман е съвсем точно” . 

изтъква между другото в интер- 
вюто си Месич.

ТРИ ЧАСА 

ИЗЧЕРПАТЕЛНИ 

РАЗГОВОРИ

др

интер-Д*

! КРАТКИ НОВИНИ
ЗАСТРАШЕНИ

МАЛЦИНСТВАТА В УНГАРИЯОт срещата на министрите Йованович и 
Йесенски

е страни са изложили 
своите становища по

Румънското, кжкто и други национални малцинства в 
Унгария са пред изчезване м пълна асимилация зарад липса иа 

човешки права, твърди Сдружението за защита на 
румънското малцинство в Унгария.

Според съобщение на Сдружението, което публикува 
румънският печат, Унгария упорито нарушава демократичните 
закони и провежда кампания цротв своите национални мал
цинства. Добавя се, също така, че Будапеща пр< 
унгаризация, забранявайки образователни и черковни обреди на 
майчин език, намалява политическите права на малцинствата и 
не им позволява да имат представители в Парламента.

какъвтовъпроси,
например регулирането 
на граничния оборот и спорните въпроси, не 
премахване на застоя на избягвайки ни най- 
преходите, бързо ще деликатните, 
бъдат махнати, вероятно в счита за главен резултат 
срок от няколко дни, от разговорите. Унгария 
оцени Йованович. най-много

беше съществува готовност на 
двете

”Това
съдържателен преглед на 
всички видове на

страни основни
отношенията между 

междудържавните Сърбия и Унгария да се 
отношения”, заяви върнат на равнище 
министърът на външните отпреди избухването на 
работи на Сърбия Владис- югославската криза. 

Йованович, изнасящи Предусловие за това е, 
добави Йованович, да се 

мир

което се

овежда
е

лав Сумирайки заинтересована 
в впечатлченията си от становището на Сърбия 

Унгария, представителят във вРъзка с билатерал- 
по печата в Мини-, ните отношения и на 
стерството на външните пътищата за разрешаване 
работи подчерта, че двете на югославската криза.

за
първите си впечатления 
от разговорите 
унгарския шеф на 
Дипломацията Геза 
Йесенски, водени на 28 
октомври в Будапеща 

Оценявайки

/Танюг/с установи 
о Югославия. ЗАКРИВА СЕ АТОМНАТА 

ЦЕНТРАЛА В ЧЕРНОБИЛВладислав Йованович, 
също изтъкна че двете Москва. - Украинският парламент е решил напълно да зак

рие атомната централа в Чернобил. В решението на парламента. 
се посоч
втория блок на тази централа, която се счита за най-опасната 
в света.

раз. страни изразяват надежда, 
че и занапред печатът в

че веднага трябва да се пристъпи към затваряне наНЕ ЩЕ БЪДАТ ПРАТЕНИ 
ВОЙСКИ В ЮГОСЛАВИЯ

говорите, които
продължили три часа, два двете страни ще играе 

положителна роля в Също така, в най-къс срок, а най-късно до 1993 година, ще 
бъдат затворени първият и третият блок.

пъти повече пт пред-
виденото с програмата създаването на по-добра 3а„ад10,вропсГ1С„ата у|шя ,шсг„г11а съгласие във връзка си 
Време, ИОВаНОВИЧ каза, че представа за двата съседа, създаването на европейски въоръжени сили и изглежда, че се отказва 
ДИаЛОГЪТ е бил отворен И а не психоза на недоверие, ох създаването на мирни войски за Югославия. На извънредно 

Че - ДОРИ И ОМраза. Някои заседание иа министрите иа външните работи и отбраната в бонския
■■ — .............-I дворец Петерсбург главен спор възниканал във връзка с отношението

към НАТО. Бон и Париж на 15 октомври предложили създаване на 
германско-френски корпус от 50 000 души. Това трябвало да бъде, 
"ядрото” към което по-късно биха се приключили войски на ос
таналите членки на Европейската унии.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
СЪРБИЯ И РУСИЯсъдържателни и.

Белград. - Откакто клиринга е заместен с конвертируемо 
разплащане, стокообменът между Югославия и СССР, отно 
между Сърбия и Русия чувствително спадна. През пролетта 

тоящата година беше постигнат нов договор между Руската 
федерация и Сърбия, който тези дни в Москва подписа и 
Слободан Милошевич. По такъв начин значително ще се 
подобри сътрудничеството между Сърбия и Русия.

сноЮГОСЛАВСКИ 
ПРОТЕСТ НА АЛБАНИЯ I нас

IНа тази идея се противопоставила Великобритания, която не нека 
да се създават "паралелни” войски на НАТО. Нейното мнение 
изглежда споделят и други, които се боят от германско-френско 
надмощите в Европа.

Шефът на бонската дипломация Геншср след това обаче заявил, че 
"становищата са видно приближени”, защото сега всички са "съгласни 
че е необходимо да се създаде отбранителен идентитет на Европа.” Все 
пак, този въпрос е осрочен за следващата сесия иа Унията, която ще 
стане след три седмици.

Подсекретарят в Съюзния секретариат на външните 
работи Милан Береш повика днес посланика на 
Република Албания в СФРЮ Куйтим Хи сени и по този 
случай му изрази остър протест зарад ексалацията на ан- 
тиюгославска дейност в Албания.

Под претекс на интересование за положението на ал
банското национално малцинство в Югославия, ал
банските официални органи и представители пряко 
насърчават числящите се към тази народност на 
нелоялност към СФРЮ, чиито са поданици и към 
противоправови промени на конституционното 
устройство на Югославия и нарушаване иа суверенитета 
и териториалната цялост на югославската държава.

Такова поведение и дейност на Албания 
представляват флагрантна намеса във вътрешните 
работи на СФРЮ и опит на дезинтеграция на нашата 
страна по насилствен път, се изтъква в югославския 
протест.

В две писма на председателя Рамиз Алия, законния 
председател на така наречената "република Косово” /28 
септември и 8 октомври 1991 гУ и в съобщението на ал
банското правителство /29 септември/ се дава открита 
подкрепа на нелегалния референдум' на територията йа 
АП косово и Ме^гйХия и се обелва .всестранно 
ангажиране на Албания, за да може /'.република Косово, 
като суверенна и независима държава” дауполучи по- 
широко международно признаване. Безпрецедентно 
събитие представяща и факта, че и в Тирана във връзка с 
г лочения нелегален референдум дори беше открита из
бирателна колегия за албанци - югославски поданици.

КОРИНТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА 
СЛОВЕНИЯ

Виена. - Отношенията между Словения и южната 
австрийска покрайнина Коринтия все повече навлизат в 
неспокойни води. Времето на абсолютно разбирателство 
принадлежи на миналото, а настъпи време на недоварие и рев- 
нивост, а от Коринтия пристигат все по-сериозни 
предупреждения, отправени към Словения зарад някои нейни 
постъпки. Едно от предупрежденията се отнася и Д° 

Любляна на своя толар да сложи символа на

МАДРИДСКА СРЕЩА НА АМЕРИКАНСКИЯ И СЪВЕТСКИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

решението на
стария княжески престол на Коринтия. Най-нов повод # 
такива съмнения е едно предаване по телевизията на Словения, 
в което столицата на карантинските князе се представя на 
словенското знаме. По този повод последваха протести от 
страна на зам.-председателя на Социалистическата партия в 
Коринтия Петер Амбрози. Най-остро протестира Герд Хайдер 
австрийски политик, донеотдавна главатар на коринтия, инак 
неприкосновен водач на Либералната партия, трета по сила в 
австрийския парламент. Хайдер между другото позовава и на 
скъсване на всички отношения между Коринтия и Словения, 
доколкото Любляна не прекъсне да ползва коринтинските сим
воли и да признае днешните южни граници на Коринтия със

БУШ ДАВА ПОДКРЕПА 
НА ГОРБАЧОВ

Американският председател Джордж Буш и съветският лидер 
Михаил Горбачов се срещнаха на 29 октомври в Мадрид при значител
но нарушен паритет на лична мощ. ”От времето па псуспслия преврат 
в СССР е голям въпрос дали Горбачов има обективно силата да 
заъстпва интересите иа страна, която фактически се дезинтегрира, 
политически губи контрол”, счита един западносвропей 
наблюдател.

Джордж Буш използва още една конструктивна среща с Горбачов 
да даде политическа подкрепа на съветския лидер, на неговата 
програма от реформи, но изостана финансовата помощ иа СССР. Ос- 
мата взаимна среща Буш-Горбачов, първата след августовската среща 
след августовските събития в сградата иа съветското посолство, а раз
говорите по-късно продължили на общия обед.

а и
ски

ИЗРАЕЛ И СССР 
ВЪЗОБНОВИЛИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 
ОТНОШЕНИЯВъпреки липсата иа конкретен договор, съветският лидер е изявил 

на пресконференция за "голямото разбирателството”, което Вашингтон I 
проявява за "твърде тежката фаза на процеса на реформи, които стават I 
в Съветския съюз.” Буш е казал, че е получил обяснения във връзка ■ 
с вътрешните процеси в СССР и че се касае за изнамираие на "най- 
добър пакет” от помощ, който да бъде съгласув 
искания. Буш между другото заявил, че ”САЩ 
много реформите в СССР да продължат.”

Ина1с, главна тема на мадридската среща на Буш и Горбачов с била 
разрешаването на близкоизточната криза.

работи на Израел и СССР Давид Леви и Борис Панкин.

министър1 ЛевиРаВНИЩСТ0 послшства'', заяви между ДРУГ01*

ралесксеТарабската1^юПнаСпрсзМ19б71п^|иа||а>1 с ИзраСЛ ““

IАлбанската страна вече и не скрива, че целта на 
гаг-ава дейност е отцепване на АП Косово и Метохия от 
Република Сърбия и СФРЮ.

пан със съветските 
, са заинтересовани

/Танюг/ I
СТРАНИЦА 2 БРАТСТВО • 1 НОЕМВРИ I*1



«авкщ,»“» Е И |р==Ш:М§§1|!
^"«Р1'01 омъжени, но осем души в семейството му вгс 

™т?Н0 Ж"ВСП' ^0И има 12-годишен трудов стаж, но вече 
на време,шае^п^0Та‘ ТъкЙ КаТ° 6 603 квалиФикация често е 
“:'Г , г™ Р “ работа във «ьтреишоста. Самия той

° ^25 "° 46 ”е П°Лучава ™“- »™«-

РАЗГОВОРИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ НА ЮГОСЛАВИЯ И

УСТАШИТЕ И 

ФАШИЗМЪТ СЕ 

ЗАКАНВАТ НА 

ВСИЧКИ

ПОМОЩ НА 

ПЛЕНЕНИТЕ И 

АРЕСТУВАНИТЕ,, въпроса какво повлия доброволно да потърси да

СС сл^дТк^оТ.Г™“’“ С“ Чеис™ падо6нв
и фашистка

Ще продължи работата върху установяването на 
контакти между разделените семействаможе да

се противопоставим на усташоидната 
политика на хърватската власт.* Представители на числящите се към Сбора 

Червения кръст на на народната гвардия и 
Югославия проведоха Министерството 
тези дни разговори с вътрешните работи на 

на Хърватско.

Милорад Васев, или както по-често го викат Раде телев”7™0,“Т“В^^У^в“Рл™'У°бвВД^-ЧС мой^ртр“ 
циганчето от с. Раичиловци край Босилеград досега е сьщо доброволец бяхме в едно сражение. Заробиха го сЬашис- 
единственият доброволец от Босилеградска община тите> а след известна време го намерихме на парчета. - Трудно 
Мобилизирани има повече), койти се бори на фронта против е всичко топа Да се преразкаже... Р Р5Л
усхашката и фашистка сила, които за "големи” пари ангЗжи^ 
политиката на Франьо Туджман, против фашизма който все 
повече се заканва на миролюбивия свят. Вече един месен 
паклото на сегашната война - във Вуковар.

на

представтели 
Червения кръст на 
Хърватско по актуални 
въпроси 
нататъшното 
сътрудн ич ество.

От компетентните 
по- власти е поискано 

съгласие да се даде 
възможност за доставка на 
пратки на пленените и 

Двете организации са арестуваните лица пос- 
изразили готовност да се редством Червения кръст 
борят за осъществяване на на Югославия. За 
споразумение между 
представители на ЮНА и 
властите в Хърватско за 
размяна на пленени и 
арестувани лица, като се 
организира завръщането 

им.

Васев казва, че населението където е стационирана тяхната 
единица ги е радушно приело в домовете си. Трябва обаче 
винаги да си предпазлив. В сегашното време диверсанти и 
предатели има доста. - С техниката която има ЮНА не е 
тежко да се потушат устатите. Но целта не е да се рушат 
селищата. Вуковар е в обкържение и само се ча,са денят кога 
хърватските военни сили ще бъдат потушени. Наистина, това 
оавно върви. Заемаме къща по къща. Хърватските военни 
сили тук са по зимниците и канализацията, подчертава той, и 
казва че хърватските военни сили не са сами, че им 
помощуват бойци от други страни, а че Германия ги помага 
и материално - Повече пъти видях - когато завземем някой 
обект където са били противниците - че те ползуват германски 
хранително-вкусови стоки. Покрай различното чуждестранно 
оръжие това им е голяма помощ, казва Васев.

Доброволецът от Райчилопци бе няколко дни на отпуск. 
Посвършил е някои работи, които налагат идващите студени 
дни. Казва че От Общинската скупщина е получил парична 
помощ от 12 000 динара. Преди три дни пак се завърна на 
фронта. Не забрави да поръчи: - Доброволни трябва да има 
повече. Ие само да се помогне на сърбите в Хърватско, но и 
зарад бъдещето на всички деца. Да не се случи фашистите пак 
да ги колят и да им сечат пръсти!”

В.Б.

ОТ
е в

съдържанието на тези 
пратки ще бъде ос
ведомена обществеността 
след като се получат необ
ходимите документи.

Представители на 
Червения кръст на 
Югославия не получили 
разрешение да посетят 
пленените в пункта 
Селска 92 в Загреб, но 
Червеният кръст на 
Хърватско
задължението от ком
петентните власти да 
поиска съгласие да им се 
разреши да посетят 
представители на отбора 
на родителите на 
пленените.

по домовете 
Договорено е, също така, 
да се приготвят колети с 
хигиенни прибори, храна, 
облекло и обувки и др. 
потреби които след като 
се получи разрешение от 
компетентните власти ще 
бъдат

е • поел
връчени 

пленените или арес
тувани лица в Бйеловар и 
Загреб, както и наВъв Вуковар се завзима къща по къща

НАСКОРО НОВА 
УЧИЛИЩНА 

СГРАДА

годно за строителни работи, може да се случи и 
срокът да се удължи.

ДИМИТРОВГРАД
Червеният кръст на 

Югославия е готов да се 
включи в акцията по 
изтегляне на населението

УВЕЛИЧАВАТ СЕ 

БЕЖАНЦИТЕ
С изграждането на училищна сграда в 

Нашушковица ще се създадат много по-добри 
условия за работа. Старата училищна сграда е _
дотраяла и неподхояща за работа. Новата ще има от Вуковар и Дубровник, а 
съвремена учебна стая за около 30 ученика. продължи и усилената

работа върху пренасянето 
на семейни поръки и 
установяване на връзки 
между 
семейства.

В село Нашушковица в Бабушнишка община 
се строи нова училищна сграда. Обекта строи 
производствено-занаятчийската кооперация 
”Партнер” от Бабушница тъй като сред шестте 
заинтересовани трудови организации предложила

канцелария и други спомагателни помещения. За 
учителите ще бъде построено едностайно жилище 
от 40 квадратт, метра.

както изътква Симеон Кос-Макър и доста далеч от 
фронта Димитровград все 

чувствува
председател натов,

Общинската организация на 
Червения кръст, това не е
малко, тъй като за всички наи-изгодни условия, 
трябва да се обезпечи необ- Според договора,
ходимата материална помощ. уЧИЛИще "Братство” в село Звонци, чието 
Най- често бежанците са при уЧИЛИЩе в Нашушковица е подвемоствено, 
близки роднини, но това «Партнер” трябва да завърши строежа на обекта 

намалява в срок от 30 дии.

разделенитеповече
присъстивето на необявената 
у нас война. До скоро 
присъствието на войната се 
усещаше само по бежанците 
от краищата захванати с 
военните действия. Въпреки 
че броят на бежанците 
постояно се увеличава, 
присъствието на войната все 
по-често се чувствува и по 
бройните запасни войници от 
общината отишли на фронта.

С изграждането на училищна сграда 
нашушковчани ще разрешат един отдавна 
наболял въпрос. Децата на жителите от това 
псчелбарско село ще имат по-добри условия да се 
учат. В изграждането и обзавеждането на обекта 
се очаква голяма помощ да окажат и жителите на 
селото.

Хуманната помощ, 
която Червеният кръст на 
Югославия е предложил 
на Червения кръст на 
Хърватско обаче била от
казана

сключен с основното

изобщо 
задължението на Общинския 
отбор за бежанци да им 
окаже необходимата помощ. 
Съгласно заключението на 
Изпълнителния 
болшинство с бежанците се 
пряко контактира, за да се 
види в какви условия живеят 
и как най-добре може да им 
се помогне.

не

Тъй като често тук времето през есента не е М.А. /Танюг/

съвет
БОСИЛЕГРАД; МЕЖДУ ГПТ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТЕЛЕФОННИТЕ УСЛУГИ ЧЕСТО ИМА НЕДО РАЗ УМЕНИЯСпоред сведенията на 

Червения кръст
Димитровград вече има 
около 80 бежанци, от които 
17 са ученици. В 
големината на

в ТЕЛЕФОНИ, КОИТО „САМИ ГОВОРЯТ”авнение с А.Т.щината,

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЮНА ОТ 
СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО

1Т1Тединицата във Враня Но Комисията за реадизаиране на 
ПТТ сметките във Враня не ми прие възражението и ми 
наложи да заплатя сметката; заявява Цветков като подчертава 
че тази комисия го е осведомила, че "професионални лица на 
трудовата единица за ПТТ съобщения във Враня е 
контролирала техническите уреди като констатирала, че в 
спорния период не е имало технически пречки, които да 
влияят върху неконтролирано увеличаване числото на импул
сите"

Босилеград е малко място и от време на време се чуват 
слухове, че ГПТ службата някого наказала с прекадено висока 
цена за телефонни услуги. Хората се ядосват, търсят 
обяснения, но на края заплащат зачислените си суми Досега 
все още никой не е утвърдил къде е истината и дали за 

сметки са виновни самите собственици на

ДЕСЕТ ВОДАЧИ - 
ДОБРОВОЛЦИ ОТ 

БОСИЛЕГРАД
I високите 

телефоните или ПТТ службата а града
Душал Цветков от Босилеград е всред онези притежатели 

на телефонни апарати и ползуващ телефонни услуги, който в 
портофела си почувствувал какво значи когато трябва да се 
заплати висока цена за (не) оказани телефонни услуги Имен 
но, той за импулсите на своя домашен телефон през февруари 
т.г. е заплатил 2540 динара Според него тази цена е прекадено 
висока ако се има предвид че през февруари не е имал на 
толкова висок личен доход

I
Съгласно решението на решението без каквато и да 

Съюзният секретариат по е дилема приеха всички 
народна отбрана, "Сърбия- предприятия. Без каквато и 
транс” да обезпечи 2000 да е дилема бе приета 
водачи за потребите на нашите водачи, веднага 
Югославската народна доброволно се явиха, с^тях ■ 
армия, босилеградският ще бъде Драган Крумов, ■ 
"Автотранспорт” трябва да инжинер по движението, _ 
обезпечи 10 души. който ще им бъде от голяма

7 полза - подчерта Станчев.
Водачите от Босилеград 

са заедно с водачите от

I - Ие е точно» никаква професионална комисия не е идвала 
След известно време дойдоха и само подмениха някакви 
телефонни жици по коридора и покрива, на сградата които е . 
нищо не са защитени, казва Цветков

Тъй като не бил доволен то отговора от Враня, той 
потърсил защита от Сектора за телефонни съобщения в Ниш.
Но и тук е същата съдба е възражението му. Решението е да 
заплати сметката

Вместо заключение ще приведем гласното размисляне на 
Цветков; ■ Аз съм само един всред поаечето хора които се 
оплакват от искуствено прекадени сметки Но, хората какво да 
правят когато от Пощта ги заплашват, че ще им пресечат 
телрфонните връзки и че после трябва да заплащат нови 
средства за приключване Задавам си аъпроса какво човек ще 
прави ако от Пощта му доставят сметка за 20 хиляди импулса, 
на пример Те пак ще бъдат правна виновен е оня, който не 
е направил толковушпулси Тук просто няма правдина И 
няма да я има все докато трет субект, във функция на арбитър 
не каже къде е истината. И докато не каже, кой краде, г.е кой 
лъже

IИ от

I Когато се ядосва за постъпката на ПТТ службата в 
Босилеград и инстанциите в Явното предприятие за ПТТ 
съобщения в Рспубшката той не може да повярва и да си обясни 
няколко неща - Пристигна ми сметта в която бе изчислено» че 
за февруари съм имал 5822 импулса, казва Цветков Налудничсво 
е човек да повярва в това ако се има предвид че за пялата минала 
година съм имал към 2500 импулса, подчертава той, и показа 
квитанциите за всички дванадесет миналогодишни месеци. 
Показва квитанциите и за досегашните тазгодишни месеци За 
януари тази година а квитанцията е написало че е направил 470 
импулса, през март-272 април-120, май-122,-юни-158,юли-395, ав- 
густ-48% ссптсмври-224 импулса Само февруари стърчи е 5822 
телафопни импулса'

■ Прсих обяснение в ГПТ служба та в Босилеград но само 
накратко ми отговориха: "Това тис, какво тис! Пашата смет
ка е точна и трябвала заплатиш"! Потърсих образложенне от

11о този повод неотдавна 
бе организирано заседание 
на представители на всички транспортното предприятие 
автотранспортни "Единство" от Враня и 
предприятия в Република предприятието от Буякопац 
Сърбия иа което бе /товарен транспорт/ а кога 
направено съответно ще тръгнат ще зависи от 
разпределение кое ав- потребите на ЮНА. и 
тотранспортно предприятие акцията на някои 
колко водача да даде. На предприятия ще бъдат 
Тбва заседание, което се ангажирани и съответни 
"роведе в Белград, превозни средства, 
присъствува и директорът Босилс» радския I Ан
на босилеградския "Ав- тотранспорт” обаче няма ла 
тотранспорт” Ивайло ангажира 
Станчев и ето какво ни каза: средства.

Характерно е, че

I
I

ПКпревозни

М.Я.
А СТРАНИЦА
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с повод

ПРЕИМЕНУВАНЕТО 

НА ГРАДОВЕ И
УЛИЦИ - продукт

НА ТОТАЛИТАРИЗМА

ет^ НОТШЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ 

ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ
.яишввг—' рЩЦ

та година протича нормално. 0§сз|,счпат допълнителни па българели език не се 
ГнмД„»°е?»|| Го^н-гГпо о6сзпсТче“:иСсаР1бОИхилЯлн

да=;г ЕЬжл»"" -а==■ЗЕкйг ввемгдв в8ЯЙКГ жгвгвк 

г=гк=;г -даг~г —
изискванията съшеств- сегашните У^ов трудно изтъкнс> чс част от д|)а чаоа/, докато сърбски 
уването на гимназията да сс може да се очак материалните разходи на сзик с застъпен с четири
обуславя от броя на построяването й понеже сред110т0 училище трябва ,|аса и димитровградската, 
учениците в първи клас. училището има около 100 ДР посме общината. Именно и босилсградската гими- 
Още повече, че и допреди хиляди динара. за от 11ова година разходите за адма са търсили часовете ПО 
закриването на старата построяването и - различ|,и комунални такси „ски и български език да 
гимназия обикновено завеждането й обаче с. . „„„[ц канализация, боклук РИзпавнЯГс оглед на

авакаг“■
Милутин Пенков обуч- Тези дни с цялата си които не са свързани пряко Тази година за пръв пъг 
ешгето в новата учебна острота изпъкна и въпроса с ^ЖГсшГГ^е™

гимназия/и’' 1е само^тя,ю иъШщтшшш
език Осредните ^ошлища нГоЗдимГГ^^^^ 
учебници изощбо не са из- икация. 
давани! Многогодишните 

I усилия и настоявалия този "Месеца на 
§ проблем да се реши не преподаватели от димитр- 
1 дадоха положителни резул- овградската гимназия ор- 
1 тати. Инак гимназията раз- ганизирано са присъс- 
" полага с около 6000 книги твували на Панаира на 
у художествена литература книгата в Белград.
В на български език /на

1987 год./ ОС

Цариброд съществува само от 1945 година. »
ГИ обясни Лакта, че имената на наи-виднше граждани на 
Цариброд а обезличени, като на тяхно място са ле,...аги 
все имена на хора от НОБ и "социалистическата 
революция.” Разплатиха се /тимззтровградскиге "ар.ииии 
дейци с "нежелателните” личности, които техните 
съграждани даже много уважават. Да не беше така нямаше 
такава гюрултия да се нададе във връзка с този иедемок- 
разически жест на една група посгови хор^ог ^ошпт, 
общината и СУБНОР-а. Защо им пречеха Найден Киров, 
Стефан Димитров, Люба Алексова, Марко Шукарев, Крум 
Златанов и разбира се Христо Смир,юнски и Момчил 
войвода!? - За да направят място на главния в главната 
улица Йосип Броз и Едвард Кардел, Владимир Бакарич, 
фамозната Роза Пано и Видое Смилевски!? По-добре 
улици: 13 май, Осма сръбска и Зеленгорска, отколкото 
улиците в Димитровград да носят имена иа хора, 
задължили своите съ.раждани с писме.юст^.аука, учебно 
дело или литература. Обаче миого бързо местните бюрок 
рати сс увериха в мисълта иа Найден Киров, че без корен 
няма стъбло, без памет история, а без история народ И 

който живее в този град и извън него

касе за

с три часа

тъкмо този народ, „л,„п
никога не ще позволи така лесно да се отричат хора, които 
са го задължили ако не с декрети и социалистически лозун
ги, а то с писмо и четмо. Найден Киров беше един от тези. 
И той ще се помни по добрите си дела. За съжаление, онези 

го отричат ще останат в паметта на своите 
съграждани по /не/ дело. От бъдещето никой не може да 
избяга.

Щяй »
които

Накрая да кажем, че в 
книгата” 10

Може би подобно на този абсурд беше и 
преименуването на Цариброд в Димитровград. И тогава, 
сега далечната 1950 година, гражданството също не беше 
питано, дали е съгласно. В негово име вечно някой друг 
решаваше проблемите. С УКаза на НР Сърбия от 27 фев
руари 1950 година Цариброд беше преименуван в 
Димитровград. И на старите политически дейци, както и 
на по-скорашните, пречеше едно минало, с което е бил 
свързан този град. Даже нито една улица по старото наз
вание не нарекоха - Царибродска. "Светлото бъдеще” 
започна за този град от 1950 година и Димитровград с нито 
един друг белег не оправда политическото си 
преименуване от царски в димитровградски. Скъсаха 
партийните дейци с декаденството и царя, а приеха за свет
ло бъдеще комунистическото и коминтерновското от което 
днес и неговите сънародници се дистанцират.

Обаче новите, да ги наречем-демократически процеси, 
позволиха на гражданите да си кажат думата и по този 
въпрос. ДСБЮ от известно време е пуснал тетрадка сред 
гражданите на Цариброд и извън него да си дадат подписа 
в "тетрадката-петиция” за връщане на името му несправед
ливо и по декрет отнето, както и връщане имената на 
улиците, които 1987 година бяха също несправедливо 
преименувани. Досега тетрадката наброява към 1000 под
писи и в скоро време ще бъде приложена на ОС в 
Димитровград да има пред желанието на своите граждани, 
градът им да си получи старите белези. Между другото 
предлага се и една от улиците да понесе името на 
известния, починал, писател от Царибродско-Детко 
Петров. Всичко това ще рече, че - съвремениците съдят по- 
скоро човека, отколкото неговите заслуги, потомството 
оценява повече заслугите, отколкото човека.

Зденка Т.Свиленкова

Ст.Н.н

ИЗ ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА 
В БОСИЛЕГРАД

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПОДГОТВЯ НОВИ 
ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА

САМИ ДА СЕ БОРЯТ ЗА 
НАПРЕДЪКА СИ

ПРИСТИГНАХА 

ПРИНАДЛЕЖНО 

СТИТЕ ЗА АВГУСТ
Правителството на Република Сърбия приготвя нови мерки 

в областта на икономическата политика, които съдържат 
значителни новини в отношението на държавата към развитието 
на изостаналите краища. Същността на тези новини е в следното: 
изостаналите краища занапред ще се наблюдават не като социал
на категория, на конто богатите краища трябва да 
"милостиня”, но като субекти, които на пазара само трябва да се 
борят за напредъка си.

Социално 
застрашените лица в 
Босилеградска община, 

получават 
постоянна социална 
помощ тези дни ще 
получат принадлежнос
тите си за август. За раз
лика от онези, които 
получават парична помощ 
въз основа чужда грижа и 
помощ, които тези 
принадлежности редовно 
получават - тази вид 
помощ получават 54 души 

средства за така 
наречената постоянна 
социална помощ все 
досега не можаха да се 
наберат. В Центъра за 
социална работа в 
Босилеград казват че и ед- 
ните и другите 
постоянна

дават изпълнява задълженията 
си и не заплаща необ
ходимите за целта 
средства /според плана за 
тази година в касата за 
социално застрашените 
трябва да участвува с 416 
хиляди динара) труднос
тите в изплащането на

Според предложените най-нови критерии за изостанолост 
стату на неразвити общини в югоизточната част на репбулмката 
ще имат общините Жито раджа, Буяновац, Ражан, Бойник, 
Босилеград, Медвежа, Гаджки хан, Църна трава, Власотинце, 
Лебане, Бабушннца, Куршумлня и Брус

КОИТО

/По-обишно на тази тена ше пишем в следващия брой на 
вестиха/.

социална помощ могат да 
продължат. Общинската 
скупщина пък не да не 
иска, но не е в състояние, 
главно поради недостиг 
на средства, да изпълнява 
редовно поетите си 
задължения.

IВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОДКРЕПА НА 
ИНИЦИАТИВАТА ”ХЕЙ 
СЛАВЯНИ” ДА ОСТАНЕ 

РЕПУБЛИКАНСКИ ХИМН

I IВ.Б.

ПИСМА НА ЧИТЕТЕЛИ

ДА СЕ ПУБЛИКУВА 

МЕМОРАНДУМЪТ НА ДСБЮ
Във вестник "Братство" брой 1516 от Меморандумът на ДСБЮ. Статията 

25 октомври 1991 година на страница 3 събуди, но не задоволи нашата любез- 
прочетох статия с надзглавие "От 
годишното събрание на Главния съвет 
на ДСБЮ в Ниш" и заглавие

помощ
Инициатива на Съюза на Република Сърбия по този получават 83 души - тези

получат
и съгласието на 100 000 из- принадлежностите си.

дни щекомунистите - Движение за въпрос необходимо е 
Югославия
Подготвителния отбор на биратели.
Народния фронт на нателност, оше повече, че се касае /.както 

може да се види и предположи! за жиз-
”МЕМОРАНДУМ ДО НАРОДНАТА н^апнародно^к^о и^доТумент, 
СКШЩИНА И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА който е изпратен дорЛководствоюна 
СЪРБИЯ. С голям интерес и Република Сърбия от единствената 
изключително внимание прочетох официална организация на българите в 
написаното. Във връзка с това СФРЮ. Всъщност, по този начин би 
поздравявам Демократическия съюз на била създадена възможност на 
българите в Югославия и му пожелавам гражданите от нашата народност 
повече конкретни акции. Зарадван съм цялостно и конкретно да се запознаят 
Д°™к°в? пове,^ че имах намерение да със съдржанието на този документ,
заглавие "ГчбиР™ лгзст/т°ГЯТИЯ СЬС който е първи от този вид а мнозина би 

РИ ДСБЮ плентитета се запознали и с програмата на тази 
пойпекптп ,™™“ини-мем°ршдум МИ организация, за която напоследък, колко 
дойде като мехлем за рана". ми е известно, малко се чуе срсЛ

От мое име, и от името на бройните обществеността / и сред българската 
читатели на "Братство" от името на народност/, недостатъчно се знае за 
хората, които обичат родния си край и нейната програма и дейност. СлСЛ 
му желаят просперитет във всяко публикуването на Меморандума 
отно^гег? пРедлагям на Главния съвет би и аз ще се обадя в ”Братство ’’ със свое 
на ДСБЮ и на главния и отговорен приложение 
редактор и редакционната колегия на 
вестника цялостно да се публикува

- Убеден съм, че необ- Защо закъсняват 
Югославия за Република ходимото число избиратели принадлженостиге за 
Сърбия, ^лесната Хей ще бъде обезпечено. Още социално застрашените
изггълилваше^досегГ^като "°“Га’ Социалните работници "“в

отговарят^а0времето*! а*и 4*™>ра 
химн на съроия, в едната и другата са малко 
Босилеградска община „звестни на днешние 
намери подкрепа Както ни „„коления. Химнът "Хей 
уведоми председателят на славяни”
Общинския отбор на Съюза 
на комунистите - Движение

че глав- 
и единствена 

причина за това е липсата 
на средства. Всички 
принадлежности на 

и с мелодията и социално застрашените и
ю _ хшогонацисщални°средщ нао зи К0ИТР получават

за Югославия, Глигория «едквато е нашата средства за чужда грижа и 
Спасов, акцията в дова република. Тя е влезла в помощ, а всъщност 
отношение в общината дава / /Ду шат^:^на мнозина и няма всички са социални 
очаквани резултати. Вече причИйи^да ^Не получи случаи, от началото на 
над 200 души, макар че подкрепа и влезне в годината се изплащат 
акцията е раздвижена преди
свойЛКлолпНис СасСТкоето "останалите отпуск! Републиканския?

&сотРгнзиТитЧепредложението да оъде в ТОгава - подчерта Спасов. Обшингкятя гкл/пшиич сила за изменение на ___ иощинската скупщина,
Конституцията тл на М.Я. както казват тук, от 

началото на годината не д-р Слободан Василев

тогСТРАНИЦА 4 БРАТСТВО • I НОЕМВРИ I”1



КЪМ МЕСЕЦА НА КНИГАТА:

ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНА МЦЦИЦИНА В ДИМИТРОВГРАД

ИНТЕРЕС ИМА, А 

ВЪЗМОЖНОСТИ?
ОТЕКИТЕ В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС

ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЯВАТ 

ФУНКЦИЯТА СИ Неотдавна до работничис- 
съвети

намери и пред членовете на 
Изпълнителния съвет.

Идеята за откриване на 
служба за физикална медицина е 
стара колкото и дискусиите за 
закриване на болницата /която с 
родилния дом кажи-речи вече е 
закрита/ и има за цел по друг 
начин
съществуването на същата.

Оправданието за тази ин
ициатива е във факта, че от 
Димитровград има доста пациен
ти, които почти ежедневно 
отиват на терапия в Пирот. 
Наистна разстоянието до Пирот 
не е голямо, но и средствата, 
които всеки пациент трябва да 
отдели не са малки, имайки пред
вид икономическото положение 
на хората в общината. От друга 
страна и ефектите от терапията 
би били по-големи, а 
отсъствията на заетите от 
работа по-малки. За работа на 
спомената служба би се из
ползвали помещенията в 
"бившата” болница, а 
апаратурата би обезпечил 
Здравният дом. Същевременно 
би бил настанен на работа един 
специалист-физиотерапевт /сега 
двама от Димитровград ежеднев
но пътуват до Пирот на работа/.

Изпълнителният съвет по 
начало не отхвърли ин
ициативата на Здравния дом, 
обаче изказа определени 
съмнения в начина, по който 
всичко това е поставено, имайки 
предвид някои евентуални пос
ледици, тъй като финансирането 
би било със споразумение на 
определено време, а специалисът 
би бил настанен на 
неопределено време. Затова е 
договорено най-напред 
Здравният дом да направи опит 
за финансиране на бъдещета 
служба в рамките на фонда за 
здравеопазване. Ако тук това не 
може да се разреши, тогава да се 
търси начин за обезпечаване на 
един личен доход за специалис
та- физиотерапевт.

ките
димитровградските 
предприятия стигна писмо от 
Здравния дом, с което се търси 
възможност за компенсация на 
личния доход на един 
физиотерапевт от 12 хиляди 
динара, за да се открие служба за 
физикална медицина в 
Димитровград. Същото писмо се

в

вситеи други, па и утлищн^Рса1^^ст1^ипЛ-еГРаА Републиканския фонд за 
култура, в библиотеката в 
Босилеград са пристигнали 
към 80 различни заглавия. 
Центърът за нови книги 
няма средства, казва той.

С някой богат книжен 
фонд не 
похвалят и библиотеките 
гимназията и основното 
училище ”Г. Димитров”. 
Библиотеката на 
училище разполага с около 
10 хиляди книги, от които 
около 5,5, хиляди на 
сърбски, а 4,5 хиляди на 
български език. В 
библиотеките на основното 
училище има около 20 
хиляди книги от които над 
половината са на сърбски, а 
останалите на български 
език. Но нито то 
гимназията нямат средства 
за обезпечаване на нови 
книги.

в тях

да продължи

По време на традицион
ната акция ”Месец на 
книгата” винаги се подчер
тава, че книгата трябва да се 
чете и разпростраява. 
девиз обаче най-често не е 
достатъчен. Защото, преди 
това трябва да се създадат 
условия, преди всичко 
материални. Тъй като 
материалното положение в 
областта на културата през 
последните години драс
тично спада, за книгата ос
тават все по-малко средства.

досегашно

творчество. Но освен това 
ТУК друго ново по всичко 
личи няма да се случи. А и 
библиотеките 
нарочно да се похвалят. В 
тях почти десет години 
няма някакви положителни 
промени.

могат да се
в

няма с каквоТози средното

Центърът за култура в 
Босилеград, освен 
библиотеката в града има 
библиотеки в Г.Лисина, 
Г.Любата, Д.Любата и 
Бистър. Поради липса на 
средства Центърът бе 
принуден да извърши 
промени в работата на 
библиотеките в селата. Те 
сега работят само три дни 
през седмицата.
Библиотеките на Центъра 
разполагат с около 37 
хиляди книги, от които 
около 25 хиляди 
библиотеката в Босилеград. 
През последните седем 
години, освен изданията на 
"Братство”, Центърът 
имал
увеличи книжния фонд на 
български език, който е 
доста скромен. Според 
думите на директора на 
Културния Център Асен 
Михайлов книги все пак се 
обезпечават. От началото на 
годината
благодарен

Всяко
"стабилизиране 
обществото” и всяка акция 
за пестене най-остро се 
отразяваше върху кул
турата и книгата. Тези 

най-много

нитона

Какво характеризира 
библиотеките в общината? 

.Основното при всички е, 
както подчертават хората, 
хоито работят в тях, че раз
полагат с недостатъчен и 
несъответен книжен фонд, 
преди всичко, когато се 
касае за книги, които да 
ползуват учениците, които 
са и най- ревностните 
читатели. По-точно казано, 
библиотеките не вървят в 
крак с реформата в 
образованеито и в тях няма 
книги, които изискват 
новите учебни програми. 
Втората характеристика е, 

почти 
библиотеки, 
библиотеката на Центъра за 
култура в Босилеград, са от 
класичен тип: тук книги 
могат само да се взимат, но 
не и да се четат.

нямат
съответни помещения за 
това. А все докато не се 
премахнат тези обективни 
основни 
библиотеките 
частично ще изпълняват 
своята функция в култур
ната и възпитателно - 
образователна дейност.

Ь.Б.

удари
почувствуваха неразвитите 
краища, които и досега в 

област са втази нямаха 
възможност за някакъв по- 
значителен книжен фонд. В 
библиотеките 
Босилеградска община 
например трудностите са 
непремостими.

Сегашната акция "Месец 
на книгата” в тази община 

почти 
незабелязана. Наистина, в 
библиотеките ще стане 
дума за Иво Андрич и 
неговото и литературно

в не е
възможност да

ще мине

досега, 
и е че всички

освен А.Т.

ПРЕД БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИНОВИ БИБЛИОТЕКИ
В средното и основното училище се готвят да 

направят подбор на книгите и да формират 
библиотеки за преподавателите Ще се положат 
усилия да се обезпечат книги, които да ползуват на 
преподавателите от всички области, т.е. книги 
съответни на новите учебни програми.

СКАЗКИ ЗА ВЕНЕРИЧНИТЕ БОЛЕСТИ
Библиотеките

В рамките на здравната 
просвета на учащата се 
младеж, а по програмата за 
обезателните видове здравна 
защита, д-р Васил Захариев, 
спсциалист-епидемиолог в 
Здравния дом в Босилеград, 
през миналата седмица, из
несе няколко сказки за 
босилеградските 
ношколци на тема венернчни 
болести и спин тяхното, 
пренасяне, развой и преван- 
тива.

Учениците след, 
проведените сказки водиха 
всеобхватен и съдържателен 
разговор, поставеха въпроси, 
а имаха възможност някои от 
въпросите да’- 'поставят 
анонимно, което им даваше

официално, във вестник 
"Братство” от 11 октомври 
тази година оповергах, което 

твърди 
доказателства, правя. Защото 
според Закона за защита на 
населението от всякакъв вид 
заразителни болести, които 
морат да предизвикат 
епидемия с широк размер, па 
като такива и венеричните 
болести, обезателно се 
регистрират и лекуват, без 
оглед къде в страната, 
болният да се обади, досега в 

хигиенично-

възможност за различни 
въпроси във връзка с тези 
твърде опасни болести, на 
които Захариев систематично 
и всеобхватно отговаряше, 
като при това отделен акцент 
сложи върху най-новите 
съзнания и методи на 
откриване, превантива и 
лекуване на венеричните 
болести.

- Повод за тези предавани 
бяха, не само че тези болести 
са твърде опасни и заразител
ни, за които младежта малко 
знае, но и неточните слухове, 
които в Босилеград се чуват, 
че уж има тридесетина души 
вече за-болели от тях. Неот
давна тези слухове аз

слабости,
самоЦентърът за култура планира да откр 

библиотека в с. Долно Тлъмино. Местната об 
това село е запланувала да обезпечи помещение, а 
Центърът книги. Очаква се библиотеката да бъде 
открита в началото на идващата година.

ие нова 
щност в

и сега, с

__ ____щ сред-

ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ АКТИВНОСТИ нашата 
епидемиолошка служба, на 
която аз съм ръководител, 
такъв случай няма.повече: тази година - няма и подходяща за такива "камер- 

ни“ манифестации.
Както

Традиционната културна 
манифестация "Месец на 
книгата”, която всяка година 
се провежда от 15 октомври 
До 15 нов ем ври, в
Димитровградска община 
по всичко личещо ”по 
традиция” ще промине без 
активности. В Културния 
център, по-точно в градската 
библиотека, която главно е и 
носител 
свързани 
изтъкват, 
средства за целта. Нешо

помещения! М.Я.
Именно, в библиотеката 

са запланували да направят библиотекарят Момчило 
представяне на новоизлез- Андрсевич, библиотеката 
лата стихосбирка "Всекид
невни песни" от работника- 
самодеец, но няма къде.

сподели

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНО ТЛЪМИНО - БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАняма средства за набавка на 

нови книги, въпреки че 
почти всекидневно прис
тигат предложения от 
различни книгоиздателства 
с аткрактивни заглавия. 
Липсата на средства е основ
ната причина, че книжният 
фонд в библиотеката е 
застарял, книгите са из
носени. При топа особено в 
окаяно положение е 
книжният фонд български 
книги. Вече десетина

ЗАПОЧНАТИ, А НЕДОВЪРШЕНИ
АКЦИИ

Центърът отстъпи на частни 
лица двете помещения - 
малката зала и клуба на 
самодейци, 
превърнаха в заведения, а 
голямата

До края на настоящата 
година остават още два 
месеца, а в местната 
общност Горно Тлъмино 
мъка мъчат ще успеят ли да 
довършат започналите през 
миналата година комунал
но-битови акции. За кои ак
тивности става дума? 
попитахме

на акциите, 
с книгата, 
че липсват

които ги
Булдозерът не стигна да 
работи на тези пътища, това 
остана да се довърши през 
тази година, но ето времето 
си минава, а машините не 
дохождат. Това създава 

сред
населението - негодуват, не 
само на нас в местната 
общност, 
общинската структура - 
подчерта Стойчев.

По този въпрос в 
Общинския фонд за 
комунална и жилищна 
дейност ни уведомиха, че 
реконструкцията 
махалснски пътища на 
дължина от около 7 км в тази 
местна 
запланувани да бъдат 
довършени през настоящата 
делова година и от тази 
програма не отстъпват. Каз
ват, че до края на годината 
булдозерът ще стигне и в

това босилеградско село с 
около 100 домакинства.зала не е

Покрай този проблем в 
местната общност Горно 
Тлъмино не са доволни и от 
снабдяването, както и от из
купването и изплащането на 
изкупената 
Ветеринарната станция от 
Босилеград не оказва на 
време услуги на селскос
топанските производители, а 
и от време навреме 
заглъхват и услугите на 
Здравния дом. Освен това и 
вълците им причиняват 
големи щети. Стойчев ни 
уведоми, че само на него 
това лято вълци му удавили 
5 овце. Нужно е, подчерта 
той, Ловното дружество < 
Босилеград да организира 
една хайка, /а поне малко ...а 
се освободят от тези 
пакостници.

I
години нови книги нито се 
внасят, нито се предлагат.

Един наглед дере бе н 
детайл най-красниречиво 
говори за лошото състояние 
в библиотечното дело и 
изобщо в културата па 
града. Поканата да 
присъствува на откриване 

‘Да Панаира на книгата в 
Белград библиотекарят е от
казал с думите; "За какво да 
Отивам, когато не мога да 
взема поне една 
библиотеката?”.

недоволствиепредседателя на 
общност Горноместната 

Тлъмино Петракия Стойчев. 
- Преди всичко става дума за 
няколко махленски пътища, 
които миналата година 
започнахме, но ето времето 
минава, а ние все още не сме 
ги довършили.. Така 
например пътя към махала 
Киселица в по-голяма част 
го направихме. Останаха 
недовършени няколко 
запоя, поради които този път 
не може да се ползува. 
Събрахме паши средства и 
за разширяване па мах
ленските

стока.
но и на

на

книга за общност са

Следовстелпо, “Месеца 
на книгата” в Димитровград 
ще замине без каквито и да 
било активности.

къмпътища 
махалите Явор, Ракита, 
Барптарци и Лучка махала. М.Я.Сг. II.КАРИКАТУРА: Нериця Илиев
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I ГОДИНА НА ИНТБЗИВНО КОМУНАЛНО- БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО

ПЪТИЩА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

1 УЛИЦИ...
Щ; !

* '3 *
* ^

мг.строителната 1991г0дииа в "^^^/^^^Петачинци, а ! 
Д^тровг^ка община ше бме , ду ще се же с асфалТния път ;
гГДГс;**й Суково-Звонци. 
оглед че все оше не са направени 
окончателните сметки Iредица обек
ти са в процес на изграждане или 
пред завършване/, според груби 
данни тази година са вложени десет
ки хиляди динара за построяване на 
пътища, канализация, улици, 
жилища, мостове.. За извършването 
на тази огромна работа са 
ангажирани няколко
специализирани строителни фирми 
от Димитровград, Пирот, Ниш,
Скопие Според плановете на Фонда 
за жилища, комунално и пътно 
стопанство, работите на започнатите 
обекти, въпреки редица трудности, 
напредват с предвидените темпове 

ПЪТИЩА

к. « , »
У'А

Дълги години отлаган, а през пос
ледните години сериозно захванат е 
и строежа на пътя Суково-Звонци, от
носно прокарване, подготовка и ас
фалтиране на отсечката на пътя 
Трън ски Одоровци - Звонска опия на 
дължина 3 км. На тази отсечка остава ~ 
да се нансе асфалтовата настилка на 
още 800 метра

Тази година сериозно бе 
”атакуван" пътя Погановски 
тир - Поганово. Този път също 
свързала селото с пътя Суково-Звон
ци. Завършени са досега 3 км земни 
работи, освен на отклонението при 
манастира и при влизането му в 
Поганово, но и тези работи са пред 
завършване. Запланувано е тази 
година да се застеле с чакъл.

Интезивно тази година започна да Асфалтирането на' Улиии\л*0Педна
се строи регионалния път По 121 от продължи и тази година, като една 
Димитровград до Смиловци, на важна задача в работата на Фонда 
отсечката през Козарица Дължината Именно през сезсзн
на тази отсечка е 5,5 км, която е е завършена в1°Рув™?т°//ЛИ“на 
разширена и подготвена за асфалт. Братство и единство на дължи 
Очаква се нанасяне на асфалтовата 185 метра и е асфалтирана Съшотак 
настилка е завършена улица АБНОЮ на

дължина 128 метра и на нея е 
МиС 1 и ос. нанесена асфалтова настилка.

Частично е завършена улица "Осми 
март" - 300 метра. На тази улица ос- 

Тази година започна и завърши тава една отсечка, на която трябва да 
строителството на два моста: Се завърши дъждовната канализация 
единият в Желюша през Желюшкия за атмосферни води и да се нанесе на 
поток и при с Бачево на р. Нишава. нея асфалтовата настилка.
При мостта на Нишава край Бачево 
остава да се регулира реката в 
дължина от 30 метра под и над моста,

А
Гяг-

УЛИЦА "8 МАРТ ЧАКА ДА ПЪДЕ ДОИЗГРАДЕНА И АСФАЛТИРАНА

манас-
Димитровград заема едно от челните 
места в републиката, в решаването на

годиНа са положени 2929 метра 
канализационни тръби и 
приключени към канализационната 
мрежа, а съшо така са изградени и 
1489 метра отводи а канализация за 
атмосферни води.

Стойността на двете канализации 
възлиза на 35 850 000 динара, като 
при това от местното самооблагане за 
канализацията са отделни само пет 
милиона динара. Гражданите тряова 
да бъдат запознати с това: 
средствата на местното самооолагане 
не може да се направи много, но 
затова пък те са незаменимото 
участие за обезпечаване на средства 
от Републиката, с които всъшност се 
завършва огромната работа по 
канализацията.

ОСТАНАЛО СТРОИТЕЛСТВО

този начин стане годен за
употреба и защитен от евентуални 
наводнения.

УЛИЦИ

Между пътните направления в 
общината /регионални пътища 
особено заслужава да се изтъкне 
изграждането на пътя Лукавица - 
Долна Невля. Строителството на 
този път започна още през 1987 
година Общата му дължина е 12 км. 
Тази година е завършена отсечката 
до "Зарине воденице" на дължина 
3,3, км. Тъй като се касае за 
околовръстно шосе, относно за път, 
който трябва да съедини общината с 
пътя Суково-Звонци, съвместно с 
Югославската народна армия, която 

изкопните работи и

със

извърши 
прокара трасето, в настоящата 
година е пробито трасе от "Зарине 
воденице" до Скървеница на 
дължина 3,8 км. Този път ще

На улица "Пети конгрес" са 
завършени земните работи и една 
част е застлана с чакъл. Закърпени са

Наред с тези по-крупни комунал
но-битови строителства, Фондът това 
лято отпочна и тези дни привърши 
надз и даване на жилиш но-деловата 
сграда в центъра на града 
още като "ПО щата", 
построени четири апартамента за 
свободна продажба Много по-важно 
от доизграждането на жилищната 
площ е решаването на един доста 
остър проблем: премахване на рав
ните покриви на делово-жилищните 
и само жилищните сгради, които 
овлажняват по време на валежи.

и всички разкопани улици при 
прокарване на канализацията, или 
поради други причини. Естествено в 
тази насока трябва и занапред да се 
поддържат улиците в изправно 
състояние, особено от частни лица, 
които прекопават улиците, а сетне не 
ги възстановяват.

КАНАЛИЗАЦИЯ

ДИМИТРОВГРАД
известна 
Тук саПЪТЯТ ПРЕЗ КОЗАРИЦА 

ОЩЕ НЕ Е ГОТОВ

Със само около 10 на сто "непок
рит" град с канализация,

ДЕЙНОСТ,
СРЕЩАЩА

МНОГО
ЗАТРУДНЕНИЯ

задължението за изземени площи да се 
заплати на собственика по пазарни 
цени. Кои са обаче "паразните цени”? 
Дали тези преди да е прокаран пътя, или 
тези, които ще бъдат след прокарването 
му?

В болшинството число хората от 
нашите краища проявяват разум и не 
поставят нереални искове при прокар
ване на пътища. Едно малко число обаче
с неразумните си искания сериозно 
нарушават темпа на строителството /от
носно прокарването/ на новите трасета. 
С убежданието, че са дошли ”петте 
минути” лесно да дойдат до големи 
пари, изтъкват пред Фонда нереални 
искания. При това от лично корис- 
толюбие не виждат, че всеки отнет 
динар от Фонда означава намаляване 
сумата за общото добруване на хората, 
понеже лишават другите да получат път 
до своето село, асфалтирана улица в 
своя квартал и пр. Във Фонда прилагат 
метода на ”лично убеждание”, което в 
повечето случаи дава положителни 
резултати. Тук обаче биха могли и 
местните общности да действуват с 
"колективно убеждение”. Защото пол
зата е двустранна - и за собственика, и 
за местната общност.

Всяка дейност се съпътствува от 
редица трудности. Някои от тези труд
ности са естествени и логически: из
никват в самия процес на дейността и 
търсят да се разрешават ”в ход”. 
Дейността на Фонда обаче се среща и с 
други затруднения, предимно от лично

ПЪТЯТ ПРЕЗ КОЗАРИЦА ЧАКА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

След завършаване на пътя от 
Моинцн до Долни Криводол, 
неминуемо се наложи да се 
разшири пътя от Димитровград 
до Смиловци, тъй като това е 
старо трасе, с регионално значение 
на което асфалтова настилка е 
сложена най-напред. Понеже пари 
бяха обезпечени само за една част, 
работите 

1 Димитровград до село Радейна И 
макар че бе предвидено само да се 
разшири пътя, положението е 
такова, че почти цялото трасе от
ново се прави. Освен разширяване, 
правят се канавки - всичко необ
ходимо за хубав съвременен път. 
И копгго всички се надяваха въз 
основа на направеното досега, да

започне асфалтиране преди да 
падне сняг, няма да бъде изненада 
ако това не се случи.

реме започна асфалтиране естество.
на улица ”8. март-, стигна се до Хака например при прокарване На 
Трябвш]е 1да'се^машнГскалистия нови трасета5за гАтища „Р улици Н„ееоб 
камък намиращ се на трасето на ходимо е да се изземат площи, да се 
улицата. Направени са дупки за ИЗСИЧат ОВОЩНИ Дръвчета, Да се Прекоси 
миниране и когато се очакваше нечия ливада или пасище. Мнозина 
привършване на тези работи, собственици без да съблюдават 
всичко спря. Причината е недос- действителната полза от пътя, който ще

Хъпвтпска'мине през имота МУ. чест0 поставят 
война. И нефта идва от Хърватско нерелани искания за компенсиране на 
по "югославския” нефтопровод, Уж нанесените или щетите, които ще 
къйто също поради войната е им бъдат нанесени. А известно е, че им- 
прекъснат. отите край добрия път няколкократно

Проклета война - уж далеч от поскъпват, тъй като стават достъпни за
нас, а все пак толкова близо.

А.Т.

вестно в

Кякто изтъкват във Фонда за 
пътища, основна причина е недос
тиг на битумен, необходим за 
подготв 
тнлка. 
прави

на асфалтовата нас- 
; като битумена се

яне 
Тъй
от суров нефт, азапочнаха от

положението с нефта на всички 
ни е известно, то наистина може 

: случи пътя да дочака ново 
. Какво ще стане със земните

да се 
лято,
работи и чакълената настилка, 
през зимата не е необходимо да се 
обяснява. Колко пари това ще 
струва? А не само пътя през 
Козарица е под въпрос Преди из-

Падготвиха
Ст.Николо»
АлТашвои

моторни превозни средства.
Законодателят е предвидял
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ЗА НАРОДНАТА НОСИЯ В 

БОСИЛЕГРАДСКО В НАЧАЛОТО 

НА XX ВЕК

БОСИЛЕГРАД: НА КАКВО ЩЕ СЕ ГРЕЕМ?1 ДЪРВАТА ГЛАВНО ОТОПЛИТЕЛНО
СРЕДСТВОИ в Босилеградска 

община есента отдавна 
царува, а и зимата вече е на и п
прага. Прибира се и послед- "Детска омост” кмва?Иле,а са необходими около 150 ната тазгодишна реколта. Детска радост казват, че за тона. Ръководителят на
студе но°^3 сек измисли Пза мН^5лНр“ 
дълготрайната, а според ?,«?,лагер понастоящем
предвижданията на имат около 60 кубически обезпечени 
мнозина и студена зима мстРа’ н0 и т^к останалите 
Време е да се приготвят са Договорени.

Тази

Станаха големи 
промени в бита на 
населението и в 
Босилеградско. В 
този край не се

сионални специалис
ти. Особено големи 
са промените и в 
народната носия в 
този

приложените снимки 
може да се види, че в 
началото на този век 

, кп.й . носията била изклю-

‘“—V».. • =,гг •:
селските семейства и 

на от занаятчиите - 
От селяни.

Снимките са от 
началото на този век.
Авторът на същите 
не се зане. Само се 
знае кои хора са на 
тях и горе долу кога 

къде
фотографирали.

имат
въглища за два 

месеца., а останалите ще 
бъдат обезпечавани по- 

Въглищата
само в изключително на дърва ще обезпечават от Ресавските 

домакинствата, но и в се греят и заетите в мини и се надяват, че в това 
предприятията. Какво е предприятието отношение няма да има по- 
настоящото състояние в "Босилеград”, което дава ус- голям проблем, 
това отношение тези дни луги и на трудовата 
посетихме няколко колек- единица ”Чорапара”. Тук за 
тива. Ето какво ни казаха. централното отопление, 

както подчерта директорът 
на предприятието, Иван 
Стойнев за целия 
отоплителен сезон са им

дърва и други отоплителни 
'запаси, не

година късно.
вършат никакви ет- богата 
нографски проу- 
чавания от профе-

съкро-
вищница
ръкоделие. и са се

В Здравния дом, централ
ното отопление е на течни 
продукти - нафта. Тук 
състоянието 
загрижващо. Понастоящем 
имат обезпечено само за 15 
до 20 дена. Снабдител е 
ИНА от Ниш, а какво ще 
бъде
състоянието, зависи от 
повечето фактори.

Н.астанените 
учреждения и ведомства в 
Културния дом, където
досега за отоплението се нужни от 750 ло 800
грижеше Центъра за кул- кубически мето! Сега има? тура. чрез иентпапнп куоически метра, *^ега имат
отоплени! сега всеки сам за °*оло 500’ а “каналите ще 
себе си ще се грижи. Някои обе'шечгшат тепърва, 
както ни уведомиха на^ток, В "Конфекцията” 
а някои на печки с дърва, отоплението също 
Причината, както подчерта 
директорът на Центъра
култура, Асен Михайлов е, изключително ползуват 
че останалите ведомства и въглища. За целия сезон тук 
учреждения не искали да 
участвуват предварително в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
при обезпечаване на дърва, ___ . ь ........................ .........
а с тънкия бюджет ПЛАНИНСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ПОД
Центърът за култура, не е в ЯГР
състояние да обезпечи ^Г1Л1
толкова дърва.

най-е

по-нататък

За амбулаториите и 
® здравните станции, където 

отоплението е чрез печки, 
ТУК дърва има обезпечени.

централно, но за разлика на 
за останалите,

М.Я.

Въпреки, че до филиално започване на зимата има още четмрдесет 
п Гиииочиатз п И ,,ещо Д*на, през миналата седмица, след първото застудяване,
и 1 имназията в планинските предели, над 800 метра надморска височина, в

Босилеград, НИ уведомиха, Босилеградска община се забеляха под сняг. В пределите на Бела вода 
че с Отопление започнали и Църноок снежната покривка достигна височина и до 15 сантиметра.

Онова което е характерно за първия тазигодишен :няг е, че тон много 
изненади селскостопанските производители. В село Доганнца например 
само на няколко дни преди да падне снега бяха ожънати последните

навреме, с първите студове.
Имат обезпечени около 100, 
а за целия отоплителен
сезон са ИМ нужни ОТ 160 ДО "иви- ^ ™я няколк.® домакинства да вършеят. В селата Църнощица, 
900 кубически метла пъпна НазъРица’ Доганнца, Караманица, Голеш и други снегът покри много 
к“ ваУт че и о™^еР са ~ И “ — - - * —
договорени и тези дни с1.«“ 
очакват да бъдат докарани. им6|в1п1 ,6“ки. С “

И основното

носили 
(кошули/ с дълги 
и широки ръкави с 
дантели, широки 
тъкани скутачи, 
вълнени чорапи, 
свински опинци и

Селяни от село
Райчиловци: Мара 
Пейчева, Христо 
Лазаров, Пене 
Николов, Севда 
Христова и Владе 
Пейчев. Жените

ризи бели яшмаци.
Мъжете били 
облечени в балени 
горни дрехи, 
кожуси без ръкави 
и с агнешки кал
паци /шубари/ на 
главата.

На снимката Но1:
година обаче той дойде 

рво застудяване и първи сняг. И аз имам
игурио е, че сега те са измръзнали и че след като

училище се отопн снега ще ги съберем и ще ги дадем на добитъка - подчерта 
-"Георги Димитров” което Тодор Василев от село Доганнца, село, което цялото е под снежна пок- 
СЪЩО ИМа И ПОЛЗува парно Ривка- А неговия съселянин Максим Стоянов,, добави: - Със събиране 
отопление, има обезпечени ,,а Р**0*™* иякак успях, обаче зимата т.е. първия сняг ме завари без 
по-голямо количество дърва дърва- 
около 250 кубически метра, 
а и останалите 100 
кубически метра са 
договорени.

На снимката Инак, първите тезнгодишнн валежи които продължиха два дена, 
не придизвикаха застой в движението. Изключение бе само един ден 
когато рейсовата връзка Босилеград - Враня през Бесна кобила беше в 
застой. НО сега и тази съобщителна връзка пак редовно се поддържа. 
Първият сняг изненада и овчарите на летните търлн на Църноок и 
Лисина. М.Я.

Но2: - Баба Божура
Ризова, родена.
през 1863 година
/в турско време! в
Бъзовица - Бълга-

Починалария.
през 1953 година

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

Босилеград,в
където била омъ- "
жена за Петър 
Ризов - Радин. В от вратаря Стойкович, но и 

от това разстояние не успя 
да вкара топката в мрежата.

Радина махала в
Бо силетрадощ е

нискастои МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ След това, зарад кикс на 
вратаря на ”Балкански” 
Соколов, Йованович успя да 
отбеляза единствения гол 
на мача. Всички по
нататъшни усилия на 
димитровградчани да 
изравнят резултата останаха 
безуспешни и точките ос
танаха на “Турист" от 
Нишка баня

Още веднаж се показа, че 
без редовни тренинзи няма 
успехи.

накъщичка КОГАТО НЕ СЕ 

ИЗПОЛЗВАТ 

ШАНСОВЕТЕ...

Божура и Петър с
най-стария бунар в
града. Божура и
Петър отгледали три
сина и две дъщери.
На снимка та е
Божура с дъщерята
си Райна, зета 
Йордан от Пику- "ТУРИСТ” /НИШКА БАНЯ / - "А. БАЛКАНСКИ” 1:0 /1:0/ 

Нишка баня, 27 октомври 1991 година. Игрището наличевци - България и "Турист”. Теренът неравен и негоден за игра. Зрители: 50 
души. Голмайстор: Перица Иванович в 39 минута за 
"Турист”. Жълти картончета: Перица ГеоЬгиев 
/”А.Балкански”/. Съдия: Иован Стойкович Ниш - добър.

сина Димитър.
Райна върху саята
носи джубс, опасала В следващия кръг 

ТУРИСТ: БОбан Стойкович б, Миодраг Мустафич 6, . “А. Бал кански“ ще бъде
аголюб Анджелкович 8, Сладжан Боич домакин на "Руйник".Драгиша Илич 6, Др!

7, Горан Божич б, Драган Грозданович б, Перица Иванович 
7, Бобан Тошич 6, Миролюб Кръстич 6, Предраг Станкович
б. ---------------------- --------------
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АТЛЕТИКА
УСПЕХ НА НАЙ-МЛАДИТЕ 

АТЛЕТИЦИ

БАЛКАНСКИ: Милко 
Соколов 6, Любиша Таков 7, 
Милован Стоянов 5, 
Предраг Костов 7, Саша 
Крумов 6, Драган Алексов 6, 
Александър Станков 5 
/Сипиша Димитров/, Емил 
Иванов 6, Славиша Злат- 
кович 5 /Зоран Христов/, 
Кръста Кръстев 6, Перица 
Георгиев 5.

По три първокласирали се от есения школски крос в 
Димитровград се класираха за есенния крос в Пирот. В 
Пирот отидоха около 30 атлетици от най-малка възраст 

На кроса те постигнаха добри резултати. Спечелиха две 
първи, три втори и пет трети места. Това, без съмнение, е 
голям успех на младите атлетици от Димитровград и 
треньорите Васко Вацев и Александър Марков.

Когато един отбор не из
ползва няколко стопостотни 

тогава
противниковият отбор 
обикновено печели мача. 
Така стана и с мача между 
"Турист” от Нишка баня и 
"Асен Балкански" от 
Димитровград. Само с 
първото 
димитровградчани имаха 
чотири-пет такива шансове. 
Перица Георигсв 
намираше дори на два метра

ФУТБОЛ - ЮНОШИ
ВИСОКА ПОБЕДАшансове

"Прчевац" - "А Бал кан ски" 0:10 /0:4/
Пирот, 27 октомври 1991 гол
Юношеският състав на ”Асен Балкански" гостува в 

Пирот против отбора на "Пърчевац". Гостите от 
Димитровград нанесоха тежко поражение на пиротчанци 
дори от 10:0.

В следващия кръг димитровгр 
домакини на отбора на "Прогрес от Пирот.

‘//а него роднини и близки, трите попа, с раса и камилав-
ки па главите. На снимката 
пише само "с. Броеница".

Стоян ЕВТИМОВ

полувремеНа снимката НоЗ. ., _____  _посмъртния одър с един Мъжете са гологлави, а 
покойник от Босилеградско. жените с черпи шамии. 1с 
Покрит е с бяло платно и с се касе за заможен човек 
много цветя и венци. Край говори присъствието па

адчани ще бъдат
се
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САТИРА • ЗАБАВАХУМОР *
карикатурен екран

данъци, а 
плачат за

плачат от 
политиците 
държавата и гледат нещо да 
ланнат за мБог да прост”.ПБРИЦЛ ИЛИЕВ

и и Босилеград започнаха 
-а свалят портретите на 
я^осип Броз Тито. Хайде-дс, 
голяма работа! Да бяха 
свалили някои тукашен 
функционер, хората биха 
казали: ”Сполай ти, боже!”

НАПРЕДНАЛЕ 

СМЕ НИКАКВИ
През времето на комунис- 

тичсската власт в Босилеград 
най-много пострадаха тя с 
брадите: интелектуалците, 

козите. Сегапоповете и 
всички могат да носят бради 
под едно условие: да не 
врякат нрекалено много. Преди некоя година ме избраа некой 

Ря под делегат у общината, та и там се 
свира и жма на собрания. Еднъж, нез- 
нам защо беше, излезна един от тия 
тикварете и почна да чати некакъв 

Започна от Кулин бана, па 
Незнам какво било преди 

войната, па какво сме напреднале у 
социялизмо, та коку путища се 
направиле, та струя коку се довела та 
како се се по-убаво живеяло и така Ели 
знаеш, тия ка почнат да мелят тебе ти 
се за прощенъе г.рисере од мука. 
Млати, млати, па се обута

А я седим па слушам и си мислим: 
море напреднале сме никакви. Я ли 
незнам какво беше, па какво стана У 
наше село имаше деведесе домакин
ства, па е имало около двеста и педесе 
говеда, па имаше две илияди и 
четиристотин брави овци и сто и 
педесе кози. А ка дойдеше Тодорица по 
четиресе коня са се збирале каде 
цръквата и това кой от кой по-убав! 
Имаше си и житие, верно беше ръжено, 
ама на пазар не сме ошле. А да не 
думаме коку сливи, ябуби, круши са се 
брале. Па сме имале и компире, и боб, 
и пипер, и лук - све що требе на дом.

А съга що има? Нищо. Останале сме 
на триестина колибара, с по две 
клъокави крави, има пет коня и некое 
шугаво магаре. Има до стотина овци и 
пет-шестнаесе кози. И това е све. А и 
това че отнема още за некоя година 
додека помрат старците. Млади нема 

Путища верно направиме. И струя 
доведоме. Одраа ни кожляците, ама я 
доведоме. Има и това Само народ нема 

А щом народ нема - све е бадява 
Те това ти е сметката, па ти гледай 

каку сме напреднале.
Стоимен Шляпарата 
Е бай Стоимене,
и при нас йе тека кики при вас. И 

нийе идемо напред кико раци: однема 
народ - однема и стока, а селата йедно 
по йедно гаену полъка, ама сигурно...

Мене мучи друго: гледам млад 
народ струпал се у Цариброд, не мож 
да се разминеш. Ония дън сречам 
йедну тумбу работници оди Гумаруту 
църникико църни баволи. Само им 
зуби белейу, ако се насмейу, ама 
изгледа не им йе до смей. На рампуту 
се сретоше с другу тумбу оди "Циле” 
турляви, и ши не може да би препоз- 
наеш.

Па си мислим: брей, пустейу 
Височко, Смиловско и Боровско поле, 
нема жива душица, а овия се бутайу по 
църнилото и турлището за никакве 
паре. Да ти йе жал да би гледаш.

Ама народът йе казал: кой лизне на 
градску чешму - не се върча вечимка у 
село. Я не знам додека тека че трайе, 
ама може и да се обърне. Кико йе 
почело у нас све наопаби - мож да даде 
господ селата пак да оживейу. Знам че 
речеш: Чул те господ!

Чул не чул - дибидуз га зачучулимо!
Манча

реверат.
наовам.

партийни лидери безплатно 
пътуват в Америка да от- 
дадат почит на 
починали 
емигранти, босилеградските 
емигранти от България 
трябва да заплатят двеста 
долара на границата, па да 
запалят една свещ на почин
алите си родители.

някои 
политически

Някои босилеградчани 
много обичат да работят в 
трета смяна. Особено есенно 
време - по цяла нощ обикалят 
чуждите градини с торба на 
рамо.

БОСИЛЕ-
ГРАДСКИ

ОСИЛИ
ДУЕЛ Предлагаме в Босилеград 

да се доведат специалисти- 
изследователи на нефт. Ако 
се съди по петната в 
Драговищища, Босилеград 
разполага със значителни 
нефтови залежи.

Разболея се един завод, 
загрижил се работническият 
му народ,
обърнали втория лист 
и довели голям специалист. 
Специалистът заел спасителна 
поза
и съобщил диагноза;

"Спасителят” пуснал пипалата 
към функциите и парата 
с помощта на трик мастен 
открил си цех частен 
и на хора свои близки

Каква е разликата между 
димитровградските 
босилеградските българи?

Отговорът е следният: 
димитровградските българи 
са по-големи сърби от 
сърбите, а босилеград 
българи са толкова ”голсми” 
че свободно могат да се 
пъхнат в миша дупка.

В Босилеград се води жес
тока борба срещу алкохолиз
ма. Всички се надпреварват 
кой повече алкохол ще 
унищожи.

и

нанасял удари низки.
На един гложанин му писна 
и юмруците му стисна, 
така спасителят с пипалата 
получи по рогата, 
а за гложките юмруци 
ще разказва на своите внуци!

ските Някои босилеградчани 
дадоха инициатива да се фор
мира Дружество на затвор
ници, които са били на Голи 
Оток. Браво! даваме ин
ициатива да се формира и 
Дружество на онези, които са 
изпращали хората на Голи 
Оток.

- На мен добра парица 
и месечно по една хубавица 
в завода делова политика 
ще се води
народа все на чорапи да ходи.

Босилеградчани са много 
плачливи хора: безработните, 
плачат за работа, заетите 
плачат от работа, общината 
плаче за данъци, селянитеРадко СТОЯНЧОВ

Иван Николов

/РЧъМ.петров--------- т: ПАРТИЦИПАЦИЯ
~морешкт& и, 5*, Ч

тгорл/чоне^а,ЛЕЧЕШЛ,кнштн.V/

7/
•7;

* I
С Указ та президента ка СФРЮ 

И осял Броз Тито от' 14 фебруарн 1976 
годила издателство "Братство?,е удос
тоено с Ордш братство я единство със 
сакбърем 
'областт

5? Република1 Сърбия. ИЗ- 
Редакционна колегия. Вестни1сът изл^ .-™^МВрИ Но 8- УРЕЖДА.
дирекотр /018.^ 46-454^^редамдия^ ^ ДИМИТРОВ^^ХЛЕФСДПБ

"Просвета”, ул ”Войвода Гой^Нои,щад Й“шНиш 11ЕЧЛТ1Ш«Л.

венец за особени заслуги в 
та иа информативната и 

графическа дейност и за принос в раз- 
витето на брастството и единството 
между кашите народи и народности.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


