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ПОДКРЕПА НА 
РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ООН

Съюзни 
председателя
съюзните органи във връзка с мирните инициативи за преодоляване 
на югославската криза и оказа подкрепа на Резолюцията Но 721 на 
Съвета за сигурност на Обединените нации, която е приета по ин
ициатива на съюзното правителство.

лнителеи съвет под ръководс' 
аркович в поиеделшше обсъдил дей

ят изпъ 
Анте Мг

твото на 
костта на

. Както се изтъква в съобщението на Секретариата за информации 
Съюзният изпълнителен съвет е оценил, че приемането на тази 
резолюция е важна кра'ска към установяване на мир в нашата страна 
и израз на международния субективитет на Югославия.ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА ХХХП « БРОЙ 1522 . 6 ДЕКЕМВРИ 1991 « ЦЕНА 10 ДИН.

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА СРЕЩА НА МИЛОШЕВИЧ И ВЕНС В РАМКИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА 
”СИНИ КАСКИ” В ЮГОСЛАВИЯПРИНЦИПИ и 

САНКЦИИ
ОТ ДЕН НА ДЕН югославската държавно-политическа 

криза се усложнява. Въоръжените борби в Хърватско не 
спират. Четиринадесетте подписани примирия не дадоха 
очаквания резултат. Все още се търси изходът, но не се 
съзира. Какъв ще бъде краят на югославската драма? Този 
въпрос с грижа и страх си задава всеки наш човек.

В решаването на югославския конфликт участвуват 
много актьори. Вътрсипт и особено външни - съседните 
страни, Европа, Обединените нации. А в целия този възел, 
зареден с много противоречия и различни интереси, 
изпъкват двете ясни тенденции: на сецесионнзма и раз
биването на Югославия и борбата за запазването на 
Югославия и преуреждането й в модерна, съвременна, 
демократична и стабилна държавна общност.

Наи-дейни фактори в разрушаването на Югославия са 
държавите от германския блок: Германия, Австрия, 
Италия, Унгария. Целите им са мрачни, но ясни. Касае се 
за експанзия и доминация на обединена Германия, като 
най-мощна в момента държава в Европа и нейните 
спътници и бивши съюзници, които имат стари сметки със 
Сърбия и в най-ново време с Югославия.

В сегашните процеси в Европа тези държави имат глав
ната дума в Европейската общност. При това все по-ясно 
изпъква политиката им на натиск и прнуда към 
републиките Сърбия и Черна гора. За тях тези две 
републики са непослушни и най-големите виновници за 
целия югославски хаос! За тях ще се прилага наказанието 
от страна на Европейската общност. Това становище се 
провежда в дело с решението на Министерския съвет на 
Европейската общност од 2 декември т.г. за икономичес
ките санкции в Югославия. "Виновниците” за положението 
в Югославия са ясно посочени. Това са Сърбия и Черна 
гора. Останалите републики - Босна и Херцеговина, 
Македония, Словения и Хърватско са послушни и ”добри”. 
Против първите две - Сърбия и Черна гора и занапред ще 
се прилагат икономически санкции /чети: наказания/, а ос
таналите четири се освобождават от тези санкции, приети 
в началото на ноември в Рим. Чудни са критериите на 
господата от Европа! Сърбия и Черна гора са 
"некооперативни” /чети: непослушни/, а Босна и Хер
цеговина, Македония, Словения и Хърватско са 
"кооперативни” /чети: послушни/ републики според 
мерилата на могъща Европа.

В-началото на мирните усилия Европейската общност 
взе ролята на посредник в разрешаването на югославската 
криза. Лека-полека ролята й се промени и Европейската 
общност се превърна в арбитър, съдия и егзекутор за едни 
и покровител и защитник за други. Къде изчезнаха прин
ципите на Парижката харта на Европейската общност на 
КЕБС за ненарушаване на границите, за ненамеса във 
вътрешните работи на държавите, за мирно решаване на 
спорните въпроси, за обективност и справедливост? Защо 
надделява политиката на сила, натиск и санкции? Падат 
маските и се откриват мрачните намерения за доминация 
и господство по принципа скарай, раздели и владей!

От началото на кризата много ясни бяха гласовете на 
Европа за запазване на Югославия, като интегрална 
на стария континент. Но, с развитието на положението, 

лозунги почнаха да стихват. И най-сетне изчезнаха. 
Сега вече всички карти са открити: с един замах на перото 
в Хага, Брюксел, Берлин, Виена и Рим, Югославия като 
държава се заличава от картата на Европа. Все по-силни са 
гласовете на държавите, готови да признаят 
независимостта /чети: сецесията/ на Словения и Хърватско. 
И това в навечерието на коледните католишки празници. 
Не открива ли се тук все по- очевидното политическо 
влияние на могъщия Ватикан в разбиването на Югославия. 
А може ли да се порече демонската роля на Ватикан в 
геноцида над сръбското население в усташката НДХ па 
Анте Павелич? Може ли да се скрият сегашните погроми 
над сръбското население в Хърватско, които носят всички 

• белези на геноцида през Втората световна воина.
Затова се стигна и до война в Хърватско през 

Да добавим, че Ватикан след войната 
като им даваше

РАЗГОВОР ЗА ЗАДАЧИТЕ И 

СЪСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СИЛИ

ПРИСЪСТВИЕТО НА "СИНИТЕ 
КАСКИ” ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ 
ЕФИКАСЕН КОНТРОЛ НАД 
ПРЕКАРТЯВАНЕТО НА ВЪОРЪЖ
ЕНИТЕ КОНФЛИКТИ И ПЪЛНА 
ЗАЩИТА НА СВОБОДАТА И СИГУР
НОСТТА НА СРЪБСКИЯ НАРОД В 1 
ОБЛАСТИТЕ, КОИТО СА ЗАХВАНАТИ 
ОТ ПОЖАРА НА ВОЙНАТА

Специалният Милошевич Щ 
и Венс на Ц! 

срещата в 
си в Белград. Щ

пратеник на генералния 
секретар на ООН Сайрус 
Венс тези дни отново 
пребивава в нашата страна 
в нова мирна мисия в рам
ките на която води раз
говори с представителите 
на Сърбия, Хърватско и
^м^-яВЪняВпетм?ниРеето”на водили откровени раз- трябва да бъдат приспос-. се направи за спазването 
Поганизапията на обеди говори във връзка с обени към успешното на договора, който 
нените нации за изпр подготовката за мирната осъществяване на тези сключихме в Женева 
ятмане на междунаполни мисия на силите на ООН задачи, за да се създадат преди една седмица.
Гпи в Югославия В в Югославия. Събесе- Много съм недоволен от

начя пптп ня селмипата Дниците са подчертали, че условия за мирно факта, че нито един от три 
^ ;% ппиет от присъствието на "сините преодоляване на югос- принципа на женевското
ппепгелателя на Репуб- каски” на ООН трябва да лавската криза. споразумение не се
лика Съобия Слободан 0°йгури ефикасен конт- Милошевич и Венс са осъществяват по задовол- 
Милошевич. В разговора, Рол над прекратяването обсъдили и въпроса за ителен начин - заяви 
който се води в Белград на въоръжените конфлик- страните-членки на ООН, Сайрус Венс 
участвуваха и Марк Голд- ти ** пълна защита на КОито трябва да изпратят тричасовия му разговор с 
инг подсекретар в ООН, и св°бодата и сигурността свои контигенти в състава председателя на Репуб- 
Влапислав Йованович на сръбския народ в На международните сили. лика Сърбия Слободан 

областите, които са зах- »-*-рНР Милошевич. Венс следминистър на външните ванати от пожара на това посочи основните
работи на Сърбия. войната. По този въпрос ВСКОТО' принципи на женевското

ОСНОВНИТЕ република Сърбия е на СЕ ^СПАЗВА ДОКРАЙ споразумение: деблокада 
ЗАДАЧИ НА "СИНИТЕ становището, че чие- "Водих разговори с на казармите в Хърватско, 
КАСКИ” леността и разпреде- генерал Кадиевич и изтегляне на ЮНА от

Милошевич и Венс, лението на силите на председателя Милошевич тази република и спазване 
както беше съобщено, са Обединените нации по въпроса какво може да На примирието.

след

Венс напомни, че с 
Кадиевич и Милошевич е 
търсил начини за премах
ване на бариерите, които 
не допускат да се спазва 
договорът от Женева, но 
не посочи тези бариери. 
Журналистите 
помолиха да коментира 
изявлението на Франъо 
Туджман, според което ос
новна цел на силите на 
ООН е да защтят 
конституционния строй в 
Хърватско и нейните 
граници. Венс им от
говори, че "всички знаят 
стратегията на ООН. 
Същността на тази

РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА

САНКЦИИТЕ ЩЕ ЗАСЕГНАТ 

САМО СЪРБИЯ 

И ЧЕРНА ГОРА
ГО

част

тези

„жк,авгаи
ИЗВЪРШИ СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОПРАВЯТ В 
САНКЦИИТЕ В ПОЛЗА НА БОСНА И СРОК ОТ ДЕСЕТИНА ДНИ 
ХЕРЦЕГОВИНА, МАКЕДОНИЯ,

Служейки си с помощта на които ще се Брюксел хола н д ек пат’ стратегия е да бъдат 
икономиката като е извърши смекчаване на ®ъ"шен Р _ определени кризисните
политическо средство, приетите на 8 ноември в ден Бру , Р ^ Д зони. След това тези зони 
Министерският съвет на • Рим икономически санкц- ^ИО^^заяви^ппед трябва да бъдат демилита-
Евоопейската икономи- ии против Югославия в съвет *»'ЕИО,:заявщтпред рйзиранИ] за да може да се
ческа общност на заседа- полза на четири югос- журпалистит , р ИЗВърши разпределение
нието си в Брюксел, което лавски републики: Босна и енС1*“™ 1 и на мирните сили в тях.
се състоя в началото па Херцеговина, Македония, "Р,,л°**,л“ Р столица Специалният пратеник на
седмицата отново извърши Хърватско и Словения, от ,,талил" суспензия генералния секретар на
силен натиск на Сърбия и Следователно римските което' «ЬДЬР*"Д'"'"3"" ООН не каза в кой срок
г*и ^косвено' катоДглавни ГиГще ТсГна^Гмо 5ЯЖ

„ГоГГка%^ГаГв Европейските едванадм:ет- „^ШЕВИЧ.^
европейската политическо- Гз^оГоГза ”п,юща= ЗгоГр^Г Гконто ДОЙДАТ НАСКОРО”-

икономическа^осоцияпия лесГнамирГхаТупувачн с„ със Сайрус Венс
страиГе-чг,енки 1ШРЕИО те да се -поправят» в срок на западноевропейските председателят на Сърби 
приеха така наречените от десетина дни.
"положителни мерки”, с След заседанието в

настоящата година.
спасяваше фашистките злосторници, 
убежище или ги изпращаше на Запад за да не попаднат в 
ръцете на народната правда.

лаганите
™ Ако ЕвропГгфснсГфс.на своите принципи в случая па 
Югославия, надяваме се, че световната организация ще ос
тане на равнището на предизвикателството, пред 
изправена и ще камери най- справсдлипи решения.

Оценявайки разговора

пазари.
1 (на 2-ра стр.)(На 2-ра сщ)



АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНОАКТУАЛНО •
РАЗГОВОР ЗА ЗАДАЧИТЕ И 

СЪСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СИЛИ

ФАШИСТКИ
ПРОВОКАЦИИ

да дойдат "сините каски” 
Милошепич каза: "Колко 
разбирам техните обясне- 
мия, те не са против ид
ването на мирните сили. 
Единствено искат да се 
уточни каква е ролята на 
тези сили и къде ше бъдат 
разпределени, и да се 
гарантира свобода и 
сигурност на сърбите, 
което е съвсем логичен 
иск”.

ейки си с нарушаване на 
договорите за прекрат
яване
възползувайки се от 
чуждестранната помощ. 
Мисля, че рази стратегия 
не може да издържи 
проверката на времето, 
което е пред нас” - заяви 
Милошевич.

ена цел - да се установи 
мир в страната. Мирът 
може да се установи само 
ако се раздвоят силите, 
които се стълкновяват. 
Както ви е известно тези 
сили не се стълкновяват 
и а а д м и н и ст р ат и в и и т е 
граници между Сърбия и 
Хърватско и между Босна 
и Херцеговина и Хърва
тско. Те се стълкновяват 

между 
сръбските краини и 
хърватската територия, 
относно територията, от 
която хърватските власти, 
вършейки геноцид за 
втори път в този век, се 
опитват да оспорят на 
населението от тези 
територии основното му 
право
еделение, да застрашат 
свободата, мира и сигур
ността му.

В отговор на въпроса 
дали ръководството на 
САО Крайна е съгласно

•000Ш0000ЙШ00ШШ000Ш0М00ШМ000ШМ000Ш0ША]| (От 1-ва стр.) .
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В организация на ВМРО, наследник на върховистката 
фашистка организация в България след нейното поражение 
и Първата световна война тези дни пред югославското 
посолство в София станаха демонстрации, които по жес
токостта си и изявения шовинизъм надминаха всички 
досегашни. Непосредствен повод за това беше 72- 
годишнимата от Нъойсхия договор, с който, както е из
веещо, днешни Димитровградски и Босилеградски край 
бяха присъединени към Кралство СХС. Покрай 
оривъержеиипите на ВМРО в демонстрациите този път 
участвуваха и прганизапията на младите социалдемок- 
ратичпи партии, организацията на младата земеделска 
партия, независимото сдружение на студентите и други, 
които пред нашето посолство възклицаваха на Ванчо 
Михайлов, прословутия водач на терориетката организация 
ВМРО, под чието ръководство между двете войни станаха 
небивали зверства над прогресивните хора в България и в 
Югославия, сетне усташиия поглавник Аите Павелич и
Добросав Парага. С това демонстрантите искаха да 
потвърдят континуитета на тесните исторически връзки 
между ВМРО и усташкото движение в Хърватско.

Стотината числящи се към тези десничарски фашистки 
организации този път изгориха пред нашето посолство 
югославското знаме като по този начин изявиха небивал 
шовинизъм спрямо югославските народи.

Трудно е да се избегне впечатлението, че не съществува 
взаимна връзка между изгарянето на югославското знаме в 
Сплит, Загреб и на неотдавнашния мач между югославския 
национален отбор и "Вардар” в Скопие в постановка на 
ВМРО в Македония.

Камерите на софийската телевизия предадоха в Днев
ника твърде кратка информация от възпоминанието, което 
демонстрантите дадоха в черквата "Александър Невски”, но 
не дадоха нищо от демонстрациите пред югославското 
посолство, а печатът съвсем бегло отбележи станалите 
демонстрации, обаче не показа изгарянето на югославското 
знаме, нито пък каза нещо за изявените открити фашистки 
поръчения и предявени териториални претенции спрямо 
съседна Югославия. Не осъдиха нито с думичка станалото, 
нито пък се оградиха официалните кръгове от 
повампирения фашизъм.

Слободан Милошевич 
изтъкна, че е направена 
крачка напред в разясн
яването на обстановката в 
Югославия.

"Споделям мнението 
на господин Сайрус Венс 
във връзка с първата пред
поставка за идване на мир
ните сили в Югославия. 
Тази предпоставка е да се 
спазва 
Надявам се, че цялата 
югославска общественост 
през последните дни 
имаше възможност да се 
увери, че хърватската 
страна не иска да спази 
прекратяването на огъня. 
Практически това е 
продължение на поз
натата политика, която се 
опитва да осъществи 
признание на независима 
държава Хърватско, служ-

Слободан 
както и 

беше

И
Милошеви ч,
Сайрус Венс, 
помолен от журналистите 

коментира 
споменатото изявление 
на Туджман и ето какво 
каза той:

по линията
Предупреждавайки за 

възможността, че прекр
атяването на огъня пс 
може да бъде осигурено

да
примирието.

Милошевичдокрай,
заяви:- Всеки се опитва да 

спечели някакви полит
ически точки в наст
оящите събития, но пред
полагам, че на всеки 
граждани на Югославия е 
напълно ясно, че мирните 
сили трябва да дойдат тук 
с една единствена цел, 
следователно и господин 
Венс е тук с една единств-

- Въз основа на онова, 
което се случва през пос
ледните дни и уважавайки 
намеренията на предста
вителите на ООН, можем 
с голяма сигурност да 
кажем, че мирните сили 
наскоро могат да дойдат в 
тези области.

с а м о о п р -на

САНКЦИИТЕ ЩЕ ЗАСЕГНАТ 

САМО СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
дипломация Самарас, че 
Атина ще сложи вето на 
предложеното решение ако 
то може да се тълкува и 
като
независимостта на Слове
ния и Хърватско, Ханс ван 
ден Брук е побързал да 
обясни, че ”в никакъв 
случай не се преюдицира 
решение в този смисъл’’.

Черна гора е провъ
згласена за "виновник”,

на Сърбия, "доколкото тя 
прояви кооперативност 
при пристигането на 
"сините каски”, както и в 
процеса на по-нататъ
шното преговаряне".

Макар че е прието без 
нито един глас "против”, 
решението наЕИО не е

стълкновенията” (във 
връзка с това Сайрус Венс 
отново пристигна в 
Югославия, а арбитраж
ната комисия подготовя 
"препоръки по важните 
въпроси”), дванадесет- 
мината от ЕИО, според 
Ханс ван ден Брук, ”не 
искат да направят нищо, 
което може да застраши 
този процес.”

Холандският външен 
министър подчертал, че в 
следващите няколко дни 
ще се прецени дали тези 
положителни мерки може 
да се приложат и в полза 
на Черна Гора и изразил 
надежда, че тези мерки ще 
бъдат приложени и в полза

(От 1-ва стр.)

- Още тогава казахме - 
подчертал Ханс ван ден 
Брук
санкциите да засегнат и 
републиките 
проявяват* кооперативност 
в започналия политически 
мирен процес и затова 
наложихме на европе
йската 
подготови положителни 
мерки за тези републики.

Тъй като междувремен
но беше потвърдена 
възможноста Обединените 
нации да изпратят "сини 
ка*ски" в ”зоните на

признаване на

че не искаме

които
срещнало пълно едино
душие на страните-членки 
на Европейската общност. 
Френският външен мини
стър Ролан Дюма е заявил, 
че Франция има резерв към 
селективното прилагане на 
санкциите, предлагайки да 
се почака резултатът на 
мисията на Сайрус Венс. 
След предупреждението на 
шефа

комисия да
По повод най-новото 

решение на Министа- 
рския съвет на ЕИО 
министърът на външните 
работи на Република 
Сърбия Владислав Йова- 
нович заяви по вълните 
на Радио Белград, че 
Европейската обшност е 
направила еше една 
погрешна крачка, изпус
кайки отново възможн
остта да даде истински 
принос за преодол
яването на югославската 
криза.

"СЪГЛАСУВАНЕ НА 
ПОЗИЦИИТЕ” МЕЖДУ 

БЪЛГАРИЯ И УНГАРИЯна гръцката

РАЗГОВОРИ НА БОРИСАВ ЙОВИЧ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА "София и Будапеща би трябвало да съгласуват 
своята политика към югославското положение, за 
да допринесат към укрепването на стабилността в 
региона и разширили сътрудничеството между 
крайдунавските страни". Последното е заявил 
пред унгарската агенция по печата МТИ 
министърът на външните работи на България 
Стоян Ганев

КРИЗА ОТ 

ПОСЛЕДИЦИТЕ
ЕО последователно 

подкрепя политиката на 
едностранчива сецесия и 
наказва републиките и 
народите, които искат и 
по-нататък да живеят в 
общата си държава - 

Йованович.

НА
СЕПАРАТИСТКИТЕ

СТРЕМЕЖИ КРАЧКА НА 

БЪЛГАРИЯ КЪМ
НАТО

изтъкна
Решението е в разрез с 
мисията на Сайрус Венс, 
за това решение няма 

стремежи на Словения и ' никакво оправдание, 
Хърватско и посочи, че понеже с нишо, освен с 
европейският подход към измислени аргументи, не 
тази криза изхожда от може да се докаже че 
доминантните интереси на Сърбия има лошо 
централноевропейските сили. отношение към Хагската 

конференция и кризата в 
Югославия.

действуването на настоящия 
световен порядък е сериозно 
доведен под въпрос с 
нарушаването на рав
новесието, което съществув
аше в досегашното раз
деление на света.

Със загубването на това 
равновесие в международ
ните отношения все по-често 
стават нарушения на 
международните права и 
порядък и все по-ярко идва 
до изява доминантния интер
ес, основаващ се върху 
икономическо и военно 
надмощие - казва Йович.

Йович отделно обясни, че 
югославската криза възникна 
следствие сепаратистките

Членът 
седателството на СФРЮ’ д-р 
Борисав Йович оглавяваше 
тези дни делегация на 
срещата на група от 15 
необвързани и развиващи се 
страни. В рамките на срещата 
Йович участвува в раз
говорите за актуалното 
международно положение на 
страните от Юга в течение на 
отделна среща на шефовете 
на държави и правителства, 
организирана 
венецуеланския град Гури.

Пред-на

Основен приоритет на българската външна политика 
е интеграция в европейските структури на НАТО-пакта - 
е заявил тези дни председателят на Република България 
д-р желъо Желев в интервю по националната телевизия.

На второ място, според него, се намира сключването 
на двустранни договори с великите страни като 
Германия, Италия и Франция.

трет приоритет Желев е посочил 
установяването на дипломатически отношения <р»с 
страните на "бившия Съветски съюз”, и като четвърти - 
сключване на договори за дружба със съседните страни, 
от които посочил Гърция, Румъния и Турция.

Така днес се случва да се 
осъждат легални власти, 
понеже се противопоставят 
на сепаратисткия бунт, а 
сепаратизмът се провъз
гласява за демокрация. Също 
така, вместо да се зачита 
правото на народите на 
самоотцепление, се прави 
опит за натрапваме на 
правото за отцеплецие на 
територии, добави между 
другото Йович.

понеже "борци от та1и 
република са участвували 
окържението на Дубров
ник”. След десетина дни, 
най-вероятно на 16 
декември, Министерският 
съвет на Европейската 
общност отново ще 
заседава, за да прецени 
дали Черна гора и Сърбия 
са "поправили поведението 
си”.

в

във
Като

Спирайки се върху 
дейността на групата 15 и 
установяването на нов 
световен порядък Йович от
делно чеподчерта,
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ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА РАДИО-ПРЕДАВАНЕТО ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

САМОЗАЛЪГВАШ, ИЛИ...
МАЖИ И ГОЛЕМИ ДЕЦА...

Редовните слушате 
Радио Ниш и особе> 
редиците на бълг 
народнсот добре знаят, 
ноември 
навършиха 
десетилетия от излъчването на 

едаване

ли на 
но от 
ската 
на 29

тая година се 
точно две

поканените, а става 
седателите на 
скупщини
Димитровград, Сурдулица и полу 
Бабушница, или поне пред- или 

ателите на общинск! 
изпълнителни съвети не дойдоха 

Дори и не 
ходимо да се

1 дума за пред- формир; 
общинските ност на 

в Босилеград,
анието на нашата народ- 

май чин език отпуснаха 
трикратно по-голяма от 

чената от Републиката сума 
отсъствието на пред- 

Общинската 
ушница, който не 
отсъствува от 

важната сесия на Републик
анския парламент, чийто е 
депутат, за отсъствието на 
първите хора в останалите две 
общини няма оправдание. Така е 

• на пръв поглед. Отсъствието им 
обаче напълно е в унисон с 
логиката, дко хвърлим 
върху това какво тези об 
получили от Републиканския 
бюджет за информиране на 
езика на българската народност 

и в ор- и колко от тази сума са отпус- 
Нямаме нати на онези които наистина 

изпълняват тази важна общес
твена задача. А данните на 

бликанското министерство 
за информиране говорят, че 
Босилеградска община е. 
получила 69 хиляди динара, 21 
хиляда от които за радио
предаването, Бабушнишка 
община 113 хиляди динара, 34 

ди от които за Радио Н 
Сурдулишка община която 

но почти 40-тте хиляди 
миране 
ари.

ар
че

Преди години, докато беше жив, известният 
шегобиец от село Звонци Тоша И кел имаше обичай Всичко това щеше да бъде в ред ако учителката 

Маркович-Нотева имаше и диплома а не само 
удостворение че може да преподава и български 
език, защото никому не е ясно, как може да прави 
това, когато и тя не го владее добре Това вероятно 
е ясно и на членовете на Съвета на основното 
училище "Братство” в Звонци, но нищо 
пречело да дигнат два пръста за нея...Въпросната 
учителка трябва да учи деца от пъ 

обучени

сед ите седателя на 
скупщина в Баб; 
можеше да

да каже: ”Ако нямаме проблем, около който да се 
разправяме, ние си го измисляме...” Нямаме 
намерение 
казаното от

първото радио пре 
езика на нашата на 
навечерие на празн 
Ниш, като

на
родност. В 
■ика Радио 

институция 
забележителна 

я в сферата на масовото ин- 
фане на нашата народност 
йчин език, осигуравайки 

условия за ежедневно излъчване 
макар и на 15- 
предаване, бе поканила най-от
говорните функционери в 
общините в които под ръка с 
другите живее и твори 
българската народност. И 

та бе повече от 
провокираща; оценка на 
досегашната работа и договор за 
бъдещите начинания,
изхождайки преди всичко от 
двайсетогодишния опит и 
петкратно ув 

ощност» 
на Радио Ниш в Александров^.

ОТ СЪЖАЛЕНИЕ ДО 
РАЗОЧАРОВАНИЕ

на тази 
намериха
обадят и да посочат 
поради които не са 
да се отзоват на поканата, с 
изключение на ръководството на 
Димитровградска община. Вмес
то предег ателят на 061 
скупщина в Босилеград,

среща, 
за необ да

И
навлизаме колко истина има в 

кел, обаче можем положително да 
твърдим, че изобщо няма нужда 
проблеми,
най-актуалннте в момента е - отношението на ос-
поеното училище "Братство” към под- отделение с двуезично 
ведомственото училище в Ясенов дсл. Последното твибва да изучават Бу 
е неотминуема тема. От началото на учебната Р Л У Б> 
година вече са променени трима учители.

Стигнало се дотам, че за станалото са ос
ведомени Общинската скупщина, министърът за 
просвета Данило Ж.Маркович 
най-отговорни лица.

ПР
В С1

ИЧИНИТ
ъстоян:

ге,
ие Да

обн
се измислят 

илие. Един от
изпълняваща не имкогато такива има в изрол 
форми 
на ма

рво 
е. В 1

уквара: в II

до четвърто 
това число - 

клас с 2 часа
седмично е предвидено да научат 250-300 нови 

бъдат подговтенн самостоятелно 
трети клас също български език 

часа седмично, децата трябва да усвоят 
----I думи и изрази, да се научат да 

общуват с хората на български език, трябва да учат 
правопис и правоговор....В IV клас - 3 часа 

И през изтеклата учебна година в под- “Дмично, граматика, правописни да не изброяваме
повече!

щинската
поглед 

щини са
минутно радио-

думи и изрази, да 
да се изразяват...В 
се учи сЗ 

'250-400 нови
единствен наш гост бе господин 
Симеон Григоров, завеждащ 
обществените дейност 
ганите на управление, 
нищо против идването на 

сподин Григоров, на когото 
ло неудобно да откаже на по- репу 

високостоящите от него 
ръководители, но той трябваше 
да продружава някой от 
ниците си, чиято дума все пък 
повече се яде.

Колкото можем да разберем 
постъпката на димитро- 
вградчани, които за осигуряване 
материалната база на радио-ин-

и мнозина други

тема "УЧИТЕЛСКА” ВОЙНА
го
би ведомственото училище в Ясенов дел работил 

неподготвен просветен работник, но някак годината Не твърдим, че предишната учителка Весна 
приключи и всичко мина /сега няма подробно да се Младенова е щяла по- успешно да изпълнява тази

отговорна и важна задача, но също не може да се 
каже, че по-слабо е щяла да установи контакт със 
средата, ако се знае, че е от този край. Ако нищо 
друго, поне е учила две години основно училище на 
български език.

КОЙ ПИТА РОДИТЕЛИТЕ?...

спираме върху този въпрос/.начал-еличената емисион
на новия предавател От 1 септември до 10 октомври петте ученика 

1-1У клас учил Милчо Лепоев, който няма 
съответна подготовка, от 10 октомври, по решение 
на Съвета на основното училище "Братство” в 
Звонци на работа постъпила Весна Младенова, 
която е завършила Педагогическа академия в 
Пирот, обаче няма необходимата подготовка по

на м
от

-ХИЛЯ
или
вмест

иш

За жалост нито един от Родителите на децата в Ясенов дел са ги 
залисали да се научат на четмо и писмо, а с тяхнара за радио-инфор; 

е' отпуснала нито 40 п 
вярването 

учай юби: 
то

ди
не

Наивно бе ' ни, че 
лея на *поне по сл 

единствено 
средство за масова информация 
на езика на нашата народност, 

й-отговорните хора в 
щините в които живе 

българекг 
дойдат в Н
обещаят, че ще прехвърлят 

чките пари получе 
от Републиката, к< 
покажат че им е на сърце този 
вид информира! 
път парите са и 
по-належащи 
когато обсто

ежедневно Ч
ч

на
об Чее и 

дност ще 
лкова за да

Чата на 
иш, не

ро
то Ч

5вси ни за целта 
олкото да Ч

ч
не, пък ако тоя 
!Зхразходвани за 
работи, утре, 

ятелствата .се 
променят ще се намери начин да 
бъде наваксано пропуснатото. 
Уви! И фактът, че се намираме в 
края на отминаващата година, 
когато се прави равносметка на 

път и набелязват ос
ите пътища за бъдещета 
та не накара общинските 

нхционери да се мръднат от 
удобните си кресла. За 
господата общински пред
седатели не бе повод поне да 
дойдат и да се извинят, не пред 
нас, които ежедневно 
ваме да предложим обе 
навременна информация за 
нелепото вре 
и пред стотината др 

щи в Радио Ниш, 
бствения си 
ловия и за н

Ч
ч
ч
ч
ч
чизминатия
5но вн

бо ч
Ч
Ч
ч

се опит- 
ктивна и Ч

ЗВОНСКОТО УЧИЛИЩЕ ОТТУК ЗАПОЧВА Т НЕДОРАЗУМЕНИЯТАЧме в което живеем 
уги работ- 
които със 

труд осигуряват 
1ашата раоо-

Ч

български език. Тя работи до 18 ноември, когато някой си играе дръндупка. Досетихме на 16 
беше уволнена и на нейно място /пак с решение на ноември Ясенов дел и попитахме родителите какво 
Съвета на училището/ беше назначена Радмила мислят те /това направихме, защото наумихме, че 
Маркович-Нотева, която има завършена предишния ден протестирали при директорката на 
Педагогическа академия, но също няма съответна осн. училище "Братство” в Звонци зарад 
подговотка по български език. отношението към техните деца/. Ето и техните

та, а
реди всичко пред гражданите 

за чиитона своите общи ни,
първенци се пиша 

Нима за това нещо 
изминат още две десети

трябва да 
илетия!? изказвания:УДОСТОВЕРЕНИЯ - КОЛКОТО ЩЕШ...

Спираме се не случайно върху последното 
решение на Съвета на основото училище "Братство” 
в Звонци, от 13 ноември, което решнло за учителка 
да назначи Радмила Маркович-Нотева. Погл 
документите и на тримата учители в Ясенов дел от 
началото на годината и ни падна в очи, че 
учителката Радмила Марковнч- Нотева е 
обезпечила удостворение от Филологическия
факултет в Белград, че може да се спа,мери в среда принудят да ги праща 
с говорим български език, разполазв с удостворение учнлнще-.Доколкото подразбра 
от Педагогическата академия във Враня, че може учителка - ще бъде ”временна”...Ис

работи в училище с деца от българска народност, това, че децата много добре приеха учителката 
удостоверение, че семейството й се третира като Весна, а и ние сме доволни от нейното ангажиране 
семейство на бежанци от Босна и Херцеговина Юла Антонова: "Имам два ученика - в първи
/работила в Г.Вакуф, където 99% от населението са н трети клас Не знам какво мислят в основното 
хървати/. училище в Звонци, обаче нашите деца тук са

смутени. Защо през лятото не са разрешили този 
въпрос?

Душанка Маркова: "Имам дете в четвърти 
клас Не съм доволна от отношението на дирек
торката към напиете деца тук. Ние в Ясенов дел 
сме против честите промени на учител в нашето 
села Какво значи това - всеки месец - нов учител?

Юла Миленкова: "Като майка имам задача да 
се грижа и за възпитанието и образованието на 
децата. С честата промяна на

Новият 100-киловатен емисионен център на радио Ниш 
в Ад

Вай че Бог ос в
ександрово

сд ах мс

ДИМИТРОВГРАД
I учител ще ни 
ме в другоПЪРВИ СТЪПКИ в 

БЪДЕЩАТА ГАЗИФИКАЦИЯ
хм е, и новата 

скам да шика н
Да

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБШННСКАТАСКУПЩТИНЛ д^л/Желюша, Бслеш,

ПРЕДСТОЯЩАТА ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА 1А адските селища и факга, че
значителна част от насел- 

източник на енергия и енисто в общината живее 
предприятията, и за >гькм0 в ^ 
домакинствата. От еколо-
гическа гледна точка, ако се На заседанието бе прието 
направи сравнение със и предложение да се оформи 
сегашното положение в работна група от три члена, 
Димитровград, при полз- която да контактира със 
валето на земния газ окол- съответните предприятия и 
пата среда би била по-чиста с учереждения вън връзка с 
нал 70 на сто. От друга газификация™ на общината, 
страна, когато дойде до В групата са Михаил Ишшов, 
масово ползване в дома- Лснка Виданович и Мирос- 
кипетвата, запазват се горите, лов °РИС0П- 
които днес съвсем иепланово Инак, неофициално уз- 
и нехайно се секат за навамс, че магистралният 
отопление. И още много газопровод трябва да мине от 
други предимства. дясната страна на града,

„ някде зад паметника на Както бе итгькнато вече е Иец|К0В0> 
дадено съгласие за изработка 
на студия за газификация,

НЕГОДУВАТ И В МЕСТНАТА ОБЩНОСТВ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ 
ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД Може някому н да не се понравн, обаче н в 

местната общност не са равнодушни за 
отношението към ясеновделскнте деца.

Георги Йорданов, работещ в селския магазин в 
Ясенов дел, заяви че догодина ще има ученик и още 
отсега мисли къде да го запише, защото не иска да 
жертвува детето си.

Асен Антонов, председател,на местната 
общност 
ното: ”3)
това? Децата вече са смутени, а родителите 
разтревожени. На нас тук не ни е все едно кой ще 
учи децата ни и няма лесно да се примирим с 
пол

Милко Гьошев, работник в "Прогрес" /Пирот/: 
"Нямам ученик, но като гледам какво се прав»: 
тук, не мога да остана равнодушен. Не е все едно 
дали децата от 1 до IV клас ще ги учи един учител, 
или ще го сменяват често-често...Считам, че и 
местната общност не може да гледа на този въпро 
със скръстени ръце...

Пол 
дел, още
със занятие. Кой не си е 
по-обширно в следващия

СЕКЦИИТЕ 
НАПРАВИХА 

ПЛАНОВЕ ЗА РАБОТА
Както ни уведоми директорът на основното 

училище "Георги Димитров” в Босилеград Тоше 
Александров и тази година в училището ще 
работят няколко ученически секции: 
драматическа, литературна, рецитаторска, 
спортно-рекреяггмвна, музвдална и художннческа. 
Активни ще бъдат и талантливите математици, 
физици, химици, историци, географи... Ще бъдат 
организирани кръжоци на различим теми, преди 
всичко на теми от областта 

' иротивопожари 
поведението в д 
младите към по-възрастните, особено към 
старите и изнемощели лица и нр.

Както е известно в 
Сърбия е в ход газификация 
на републиката с газ от 
Съветския Съюз. Един клон 
от газс 
влезе в

в Ясенов дел, каза между 
а 3 месеца - трима учител

другото I 
н? Какво

зи селища. и след-
значм

провода трябва да 
Сърбия тъкмо през 

Димитровград. Нормално е и 
Димитровградска община в 
този случай активно да се 
включи в тази работа. След 
като бе изтъкнато, че и 
новоприетото самооблагане 
(една част) е предвидено за 
газификация, Михаил Иванов 
който от имего на ОС е бил 

. вече на семинар, даде късо 
обяснение за всички 
предимства, които обезпечава 
земният газ. Между другото 
това е няколко пъти но евтин

оженмегга

на здравеопазването, 
пата защита, нравилата и 
вижението, отношението на

За всяка секция е определен преподавател, 
който ще ръководи с дейността й. Всички сек
ции вече са направили планове за работа през 
тази учебна годи

утодмето е на прага, в училището в Яеенс 
: не може стабилно и сериозно да се зарточн 

гледал работата навреме 
брой.

рап
ша.

(М.Я.)
М. Андонов
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1ЦН 1ЮВОЧС В|1стс п впптпШ1ГТГ|
но отоппнотво отколкото на работниците и

оепшшите К|имПтп 
собственото он дроб 
цеховете.

За какво дребно отопацотпо се касае?

ЛИЧНО СТАНОВИЩЕ л

ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
И ЧАСТЕН БИЗНЕС

ТРУДНОСТИТЕ НА 

"БРАТСТВО’’ ГЛАС 

В ПУСТИНЯ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ЧОРАПИ, ПТИЦЕФЕРМА 
хоп» и общината провят пприлел между «рентивпигс добавъчни 

и пвботилницвта тп производотво по чорапи, чиито съосновател е 
МишиГи птиТефермото но Таке». По-точно, «озоно вече и по 
шЬипиолни оъбрапия се изтъкни, чо тези ръкподизели е обществени 
оредотво развиват частен бизнес, чс нарушават и 
закоиопредписаиията.

ш (ИЛИ ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПАЗИМ ПЕЧАТА ИА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ?)

Дълго време вече Издателство -БРАТСТВО" работи при твърде 
трудни условия. Миналата и в началото на тази г одина редакцията 
запозна обществеността с тези трудности и компетентните в 
републиката, но всичко остана глас в пустиня.

За какви трудности се касае?
Първо трябва да посочим организационните трудности. Из

вестно с че -Братство” беше орган на българската народност, а оо- 
товатсл’ Социалистическият съюз н^бщините в коото^ивее

а редакциите да

пак^може да
"Братство” не е трансформирано в новите политически условил.

От тези ненавременни преориеитировки произлизат и други 
ТРУДНОСТИ. Известно е, че на всички редактори е изминал законния 
мандат и те сега работят незаконно. Няма кой да обяви конкурс и 
иасрочиновиизбори за ръководни телав редакциитеПо-рано стова 
се занимаваше ССТН, относно СЮК в общините. Чрез

За какво ги обиняват?
Поел няКолко мссснв в Босилеград бс открита работилница за 

производство на чорапи. Официален собственик на работилницата 
с Павле Иванов, работник а иска за чорапи. Фактически тя е 
собственост па Иванов и Мишич. П работата па Р“®0™''1*1'"™ |
нищо необикновено. Даже тя е гп.раята частна работилница в която ... 
нещо сс произвежда а сравнение е голямото число частни магазини 
и кафенета. Според работници от цеха "вината” е а това, че в 
работилницата на Мишич работят работници, които в "а ”т'
пуск по болест, чс вместо двама работника (както гоиа 
закоиопредписаиията) работят много повече и че за гях не се 
заплащат обществени облагания, чс суровината и произведенията 
на работилниците сс транспортират с превозни средства на 
"Чорапара”...

"Злобните" хора имат лошо мнение и за фермата наТаксв. Работ
ници от конфекцията подчертават, чс той по десетина пъти дневно 
напуска цеха и с обществена кола отива до фермата да храни 
кокошките и да чака яйца". Съседи изтъквит, чс фермата не е 
зарегистрирана, че не й с място в града...

ПОНАСтШШ ДОБАВЪЧНИПОЛУЧАВАТ САМО ДВАМАЖШйжщ
Атинския СМИСЪЛ, ЧБ ВМЕСТО В ЦЕХОВЕТЕ СЕ ДОКА } 

СТОПАНСТВО И ЧЕ ПОВЕЧЕ ГЛЕДАТ 
ВЛ^ЧтТоТКОЛКОТО ИНТВВБСИТВ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯТА СИ И СРЕДАТА

НО!
бъ;

вестни коз- 
здателство

вече достигат такива

"само
кадри, които

размери и Нередовно се
заплаща печатането, заетите в Издателството имат низки заплати и 4 ават Това се отразява на качеството на

уп 
I. кБезспорно е, че без нови средства, програми и кадри не могат 

по- ускорено да се развиват икономически изостаналите среди. 
Следователно, без тези предусловия не може да върви напред и 
Босилеградска община. В това отношение необходимите кадри 
трябва да се стимулират. Без гова, ако ги няма тутс, трудно е да 
дойдат. Обаче и тук трябва да има по-прнемчиви критерии, които 
наистина да стимулират, а не да дестимулират кадрите в 
стопанството. Сериозно се повдига въпросът дали в стопанството в 
Босилеград за кадри се считат само онези, които получават тези, така 
наречени креативни добавъчни от Фонда, които често имат по-малка 
отговорност и креативност от кадрите, т.е. ръководителите и дирек
торите на останалите цехове и предприятия в общината

Креативни добавъчни по-рано получаваха повече души в 
общината Тази година ги получават само двама Радован Мишич, 
ръководител на цеха за чорапи, стопанисващ в рамките на 
"Чорапара” от Лесковац и Васил Такев, ръководител на цеха за 
конфекция на "Дървена звезда” от Крушевац. И, докато едни им 
дават подкрепа в получаването на креативните добавъчни, други, по- 
голямо число ги оспорват. Тези които ги оспорват казват, че 
сегашните "креативци” изобщо това не са понеже за всичко се 
грижат хора в предприятията си.

БЕЗ ДЕЙНИ ИНСПЕКЦИИ 
■ - "Точно е само тоЛа, че в работилницата произвеждаме главно 

за "Чорапара" и че вместо двама работят четири души. Всичко друго 
са измислици", казва Мишич и подчертава че работят за 
предприятието в Лесковац понеже същото не може на време да 
доставя поръчките за чужбина.

Когато по телефона попитахме Такев дали имат основание 
"обвиненията" той кратко поръчи, че неговата ферма (около 130 
кокошки) е като ферма за говеда и че не трябва да се регистрира, 
като поръчи на журналистите да го оставят на спокойствие да 
работи. (За Такев писаха повече вестници. Покрай другото писаха, 
че "Електробосна" купила лека кола и че за сметка на това Такев не 
търсил тя да изгради запланувания обект в Босилеград. Писаха за 
това как продава яйцата от фермата Нашият в-к писа, че той три 
месеца бе едновременно и председател на ОС и ръководител на цеха 
за конфекция за което време получава двойна заплата и топла закуска 
на двете места..)

със закъснение ги получ 
вестника и другите издания.

Въпреки това, че за положението в Издателството са запознати 
всички компетентни в Републиката и по общините никой не прев- 
зима нищо положението да се поправи. Републиканската скупщина 
не изпълнява конституционните си задължения, а в общините 
научили републиката да се грижи за печата на българската народ
ност, чакат и без преувеличение все им едно ще остане ли Из
дателството или ше се закрие. А онези ръководители, сега пен
сионери, които дълги години "Братство” им беше трън в очите, сега 
с удоволствие чакат неговия край.

Но трябва ли това да се позволи?
Предалагам "Братство” да организира едно съвещание заедно с 

общините на което да повика сътрудници и читатели и 
ръководители на новоформираните партии и движения по 
общините с цел да се разисква върху съдбата на "Братство”. Демок
ратическият съюз на българите в Югославия (ДСБЮ) в своя 
МЕМОРАНДУМ до Скупщината на Република Сърбия вече се 
застъпи за запазване на Издателството, което единствено в 
Републиката работи на български език.

ии в Босилеград казват, че Такев не е 
ата. Следователно няма поз- 
спекция, от санитарната и

Компетентните инспе 
ешения за

:кц
бо- ферм 

га ин
ветеринарната инспекции. Въпрос е дали такива разрешения може 
да получи ако се има предвид, че фермата е в града. Тукашните ин- 

въпрос за това нерадушно говорят, 
бен Богословов каза: - "Не навлизам

ота на | 
ствената

рас
>ой

разр 
; от

търсил 1 
воление градоустр 

а инспекшНЕДОВОЛНИ СА ОСТАНАЛИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ
Че тези добавъчни дестимулират ръководителите в останалите 

цехове и предприятия в общината и че отрицателно отекват при 
населението свидетелствуват повече неща. Ето няколко от тях.

На едно неотдавнашно заседание на ИС на ОС в Босилеград 
бе разисквано по Проектозакона на републиканския фонд за 

развитие и на което присъствуваха представители на 
о в общината бе подчертано, че занапред трябва да се

спектори, компетентни по този 
Само инспекторът по пазара Лю 
в това дали фермата е зарегистрирана или не, тя подлежи на 
регистрация”.

Не е известно дали инспекциип 
действуват. Не може по-инак да се об 
Арсов, инспектор по труда, който казва:
в работилницата за чорапи, но не намерих повече от двама р 
ника”. Още повече ако се има предвид, че това изявл 
с "признанието" на Мишич че работят четири работника.

Вместо заключение ще приведем следното: времето ще покаже 
дали двамата ръководители са две невинни пепеляшки или хора, 
които на 
забогатяв
Обаче и тук трябва да се спазват "правилата на играта".

В.Божилов

може да успеем в това най-добре говори примера на 
ая на Първата световна война. Тогава в града из- 
вестника, списание и хумористически вестник и

А че
Цариброд до кр 

заха няколко
всички тези издания се финансираха от местното население. Нима 

Цариброд е бил финансово по-силен от 
днес далеч сме по-богати и затова в името на традициите от 
миналото и културното ни развитие в бъдеще трябва да се борим 
за запазване на печата на българската народност.

ли
те не искат или не смеят да 
ясни и заявлението на Йордан 

- "Досега бях един-два

когато р:
10 днес? Мисля четогавашниярегионално 

стопанствот
стимулират кадри не само в цехове, в чието изграждане участвувал 
фондът, но и кадри в останалите цех 
таналата община. Сегашният начин, бе

разлика между кадрите и действува дестимулиращо. Преди 
това, по-точно преди три месеца директорите и ръководителите на 
босилеградските предприятия и останалите цехове се отнесоха до 
ИС на ОС и потърсиха креативни добавъчни да получават или 
всички, или - нито - един. По инициатива на делегати на ОС преди 
известно време креативните добавъчни бяха тема на разискване и в 
общинския парламент. И тогава едно число делегати считаха, че

пъти
абот-

ове и предприятия в изос- 
подчертано на заседанието,

ение е в разрез
Богдан НИКОЛОВправи

писанията за личнорушават нормите и законопредг 
ане. Против частния бизнес никой няма нищо против.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДЕНЯТ НА 
РЕПУБЛИКАТА БЕЗ 

ТЪРЖЕСТВА
РАЗГОВОР с повод

”БУГИ” Е ЕДИН ОТ 

ГЕРОИТЕ НА БУКОВ АР
Тази година за първи път в Босилеградска община, 

29 ноември - Денят на Републиката премина без 
съответни тържества. Наистина, 29 и 30 ноември, 
съгласно вече утвърдените от страна на Република 
Сърбия държавни и републикански празненства, за 
трудещите се в общината бяха неработни. Не изос
танаха и съответни часове в училищата посветени на 
тази важни за историята дата.

Въпреки че тези два дена бяха неработни, с добра 
организация на частните магазини и магазини на 
предприятието "Босилеград” в снабдяването нямаше 
застой. Имаше дежурни магазини. И "Автотранспорт" 
добре изпълни своите задължения. Без допълнителни 
рейсове, но с добра организация, успешно и без застой 

; превезе всички пътници, както от вътрешността които 
пристигнаха в Босилеград, така и онези които отиваха 
към районните центрове.

Да кажем и това, че празненствата минаха без как- 
вито и да е нежалателни прояви. Общественият ред и 
мир бе на съответно равнище.

ПРИКАЗКИТЕ ЗА НЕГО ПРИСТИГНАХА ПРЕДИ ТОЙ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ ОТ 
ФРОНТА ЗА НЕГО, НЕГОВИТЕ ПОДВИЗИ И НОВОТО МУ ВОЙНИШКО 
(ПАРТИЗАНСКО) ИМЕ "БУЛГ.

Копто преди 71 ден с първата мобилизирана група 
димитровградчани замина на фронта в Хърватско и МИРОЛЮБ 
ГЕОРГИЕВ, никой не предполагаше, че в тази тънка, малко 
наведена фигура, се крие един од героите на Вуковар, за когото 
повече от месец и половина нямаше никакви вести да ли е жив, 
ранен ли е, къде се намира После започнаха окончателните боеве 
за Вуковар и с това започнаха да пристигат и вести за Миролюб 
секретар в гостилничарско- туристическото предприятие 
".Балкан* в Димитровград Говореше се, че е командир на танков 
вод че с танка прави чудеса..

С Миролюб се срещнах на 27 нември тази година, ден след 
идването му от фронта Виждайки го с цивилни дрехи, помислих 
че окончателно се е завърнал Обаче не е така "В събота (30 
ноември) се връщам обратно" - съобщи той това като нещо 
съвсем обикновена

■ Повикаха ме на 16 септември и най-напред заминах за Лес- 
ковад а от там за Датските планини в Славония На фронта нз- 
тарах 71 ден, главно около Борово и Вуковар. Разбира сс като 
командир на брониран транспортер взех участие в окончателните 
боеве за Вуковар, до окончателното освобождение на 19 ноември

■ Какво ти бе най-трудно през тези 71 дни?
- Когато в разрушения Вуковар от мазетата вадех преживели 

Човек не може да си опише чувствата, когато намери малко дете, 
което силно плаче, обаче гласът не му се чува Това ми бе най- 
тежко надутата Тежко бе и когато в една многостажница намерих

три стари лица - две жени и един мъж - дистрофнк Неподвижни 
но все пак живи Изнесохме ги и след това с транспортера ги от
карах до Бършадин. Обаче случката с децата никога няма да 
забравя А да не говоря за множество загинали, по-точно убити 
и измасакрирани деца и хора, предимно стари Това само за себе 
си говори против какви кора се борим А нашата цел, целта на 
ЮНА бе с максимални усилия да спаси населението, което бе ос
танало във Вуковар и затова така бавно го завзехме, но 
осъществихме целта

■ Когато си бил войник в казармата, очаквал ли си, че нещо 
подобно ще доживееш?

- Не, никога! Нито пък съм се надявал че и аз ще бъда участник 
в таква нечестна война'

Така говори Миролюб когото и противниците на фронта 
знаят като "Буги" (от Бугарин), а това е написано и на неговия 
брониран транспортер, в който кара десет храбри войници (запас
ни) от Александровац Жупски и Крушевац. Говори за своята 
грижа да запази животите на тези десет войника, за това че за 71 
ден никой от неговия екипаж не е ранен нито загинал Не говори 
обаче, че и той е един от тези, които са улучили кулата за 
снабдяване с вода откъдето устатите са давали ожесточена 
съпротива Не разказва и за факта че от Димитровград замина 
като подпоручик, а дойде като поручик И за много друго, което 
завинаги ще остане записано само в душата му.

М.Я.

1 ВЪРНАТА ЗЕМЯТА НА 
ДВАМА СЕЛЯНИ

Още двама селскостопански производители в 
Ьаоушнишка община получиха взетата им непос
редствено след освобождението земя. На шестима ше 
оъде върната наскоро, а общинската комисия разглежда 
още 15 искове по

Както ни уведоми председателят на комисия/га за 
.връщане на земята на бившите й собственици Миодраг 
Нопович, тази акция не върви с желания темп поради 
трудното събиране на необходимите сведения, но 
комисията прави сериозни усилия същата да се ускори.

М.А.

същия въпрос.

АТ.
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Т1РИРЦДРПТПГ прелести в Царибродско открай време са 
овладявали чувствата на видни писатели, ботаници, пътеписци, 
историци и други, като са оставили на поколенията и 
читателите записки за тях, но и поръчение да водят сметка за 
тях. Обаче, оказа се, че не е така.... Най-вероятно вследствие на 
нашата недостатъчна лична култура и образование А толкова 
много образовани хора даде нашата народност от Царибродски 
край! 1

Или; "Слизайте в Погановски манастир. Бедния манастир/ 
да останеш на неговите полусрутени сградици, и десет души 
в година не би се полакомили да го посетят, макар че от магер- 
ницата му стърчи комин, строен от великия защитник на Пер
ник, Кракра. Какъв поразителен контраст между вехтичките 
полуизгнили къщици и величествените отвесни скали, които се 
издигат зад тях, и девствените гори, които ги окръжват.”

Иван Вазов, подобно на Алеко Константинов, в пътеписа си 
Погановският манастир” казва; "Боже мой, и каква е природата 

тука при този дрипав и мръсен Погановски манастир, 
още по-мръсен игумен! Какво обаяние за очите! Излезте извън 
него и се полутайте дето щете. Идете при ждрелото, чутовния 
пролом там, който дава път на сребробистрата и веселопойната 
с поетическо име река - Ерма.”
п Кръстю Миятев за Погановският манастир е записал: 
Погановският манастир е приказка, неговата околност - леген

да. И който чуеше тая легенда със собственото си сърце, той 
никога не забравяше онзи мир от вълшебство, що се открив 
пред погледа. Погановският манастир е светиня не само за на 
смъртните, но и за природата.”

Йован Цвиич пък казва следното: "Никъде в централните и 
източните, както и южните части на Полуострова няма по- 
големи количества чакъл и такива типични тераси като в 
Нишава, Ерма и техните притоци.”

А художникът Анте Абрамович при едно екскурзиране из 
долината на Лукавачката река се провикнал: "Каква чудесна 
мозайка открих! Какво великолепие от камъчета/”

'"^ьй като мястото не ни позволява повече да цитираме 
думите и на другите великани на литературата и науката, нека 
тази статия завършим с думите на царибродчанина, професор 
д-р Марин Младенов, който в песента си "Ерма” казва- "Ерма, 
Ерма! Ти си девица чиста, приветлива/ ти си мома наша работ-

И ТОВА Е ЕКОЛОГИЯ

ЗА ПРИРОДНИТЕ 

ПРЕЛЕСТИ НА 

ЦАРИБРОДСКО
Алеко Константинов, Иван Вазов, Йован Цвиич, Конс. л- 

тин Иречек, Константин Константинов, Кръс* Миятея, Ами 
Буе, Йосиф Панчич, Антон Тошев, Марин Младене:?, Сл.ас 
Сотиров и други са само част от имената, 
литературата и науката, които са оставили с писаната си реч 
следа за природните красоти в този край. Да посочим на 
читателите нещо от записаното:

Константин Иречек, великият чешки историк-балкановед 
на когото южните славяни много дължат, е пропътувал през 
август 1883 година, придружаван от геолога Златарски, този 
краища. Ето какво казва за Погановския манастир: 
"Погановският манастир лежи на прекрасно място, като Власи, 
в подобна, но по-миниатюрна гориста котловинка между 
огромни скали. На пръв поглед даже не се вижда, откъде може 
да се излезе от това скривалище вън от бял свят. Най-високата 
стена, сива, с жълтеникави места и с пластове надясно нак
лонени, се издига към небето, тъкмо над манастира на 
северозапад и се нарича Зубер планина: горе на нейния спусък 
стърчат върховете на дърветата на планинската гора.”

Алеко Константинов, известният български писател в
пътеписа си "Какво, Щвейцария, ли?”, казва: "Аз не се 
съмнявам,- че когато и да е ще загърми, и далеч ще загърми, 
славата на село Власи.” (1895 година). Или: "Цариброд потънал 
в мъгла. Погледнете сега на югозапад. Виждате ли онези 
пресечени сиви гигантски скали, блеснали на слънцето? Те тъй 
успоредно се спущат в бездната, гдето протича реката Ерма.”

с неговия
известни в

Прелестите днес: ждрелото на река Еама 3ДЕНКА Т.-СВИЛЕНКОВА

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ИНФОРМАЦИЯ отбора на "Алуминий” от 
Ниш с 3:2 (1:1) и 
спечелиха две нови 
точки. Не е слаб нишкият 
отбор, обаче "Асен 
Балкански” и този път 
даде добра партия и над- 
виси "Алуминий”. Може 
да се каже, че показаната 
игра и на двата отбора 
беше на високо равнище 
и до края владееше неиз
вестност кой ще вземе 
двете точки.

"Асен Балкански”, все 
пак, заслужено победи. 
Сред най-добрите в от
бора на победители бяха 
Славиша Златкович, 
който даде и два хубави 
гола и вратарят Милко 
Соколов, макар че и 
целият отбор игра 
хубаво.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА,
И СПОРТСПОМНИХ СИ ЗА ”ЕРМА” И ”ЧИРО” ;з

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ -
НИШ

- ДА ЛИ РАКИТА И "ЕРМА” ЩЕ ЗАЖИВЕЯТ 
ТРЕТИЯ СИ ЖИВОТ”?

Повод да си спомня за вече забравения рудник 
"Ерма” в село Ракита ми даде една информация, 
която бе излъчена посредством ТВ, преди няколко 
вечери. Именно в нея, между другото бе казано, че: 
”... Стоманолеярните само що не са спряли - 
поради липса на висококалорични въглища, които 
внасяме от Китай и други страни за скъпи пари...”

Да, спомних си за рудника, който според много 
неща остана тъга и надежда. Ех, ако той не бе зак
рит, сега едвам ли щяхме да "плачем” за 
висококалорична; втлища, хаквито тъкмо се 
копаеха в "Ерма”...

съвет на ДСБЮ е изпратил до Народната 
скупщина и Правителството на Република Сърбия, 
в точка 8 се потенцира тъкмо възобновяването на 
рудника.

Дали наистина Ракита и "Ерма” ще заживеят и 
"третия си живот”?

Сега в Ракита живеят по-малко от 500 души. 
Селото има 150 къщи, от които всяка пета е ос
танала без мъж. Да, това е цената, която платиха 
всички дерекулчани, но най-много ракитчани - 
цена прекалено висока за предишното примитивно 
копаене на "черното злато”.

Въпреки, че "Ерма” им донесе много тъга и 
болка ракитчани не се сърдят на нея. Надяват се,

СЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
”АЛУМИНИЙ” (НИШ) - "АБАЛКАНСКИ” 2-3 (1:1) 
Ниш, 30.11.1991.год. Игрището на "Алуминий”. 

Теренът тежък и неподходящ за игра. Времето облачно 
и променливо. Зрители - 200 души. Голмайстори: 
Драган Стоянович в 5 минута за "Алуминий", а на 1:1 
изравни Зоран Христов в 13 минута; на 2:1 за 
”Балкански” повиши Славиша Златкович в 52 в Бобан 
Голубович изравни на 2:2, а Славиша Златкович 
отбеляза победоносния гол в 85 минута. Жълти кар
тончета: Александър Чолакович, Бобан Голубович и 
Иван Стоянович ("Алуминий”) и Милован* Стоянов, 
Предраг Костов, Любиша Таков, Славиша Златкович и 
Деян Митов ("АБалкански”), а червено картонче 
получи Предраг Костов (”АБалкански"). Съдията 
Йован Милошевич от Куршумлия - добър.

АЛУМИНИЙ: Перица Георгиев 7,
Сърболюб Тричкович. 6,. (Александър Станков),
Зоран Брайович 6, Синиша Димитров 7,
Милован Маркович 6, Деян Митров 7, Славиша
Новица Йованович 6, Златкович 8, Зоран Хрис-
Бобан Голубович 7, тов 7.
Драган Чолакович 6,
Ненад Манич 6. Деян 
Глишич 7, Драган 
Стоянович 6, Александар 
Чолакович 7, Иван 
Стоянович 6.

Единствено петно 
може би представлява 
"червеното” картонче, 
което получи Предраг 
Костов.

С този мач приключи 
есенния сезон 
Междуобщинска футбол
на дивизия

в

Ниш.
_ "Балкански” се класира в 
~ гор] 

таое

Серията от успехи на 
"Асен Балкански” не 
прекъсва. В неделя 
димитровградчани като 
гости се наложиха над

наната
лката.

част

Д.Ставров

АСЕН БАЛКАНСКИ: 
Милко Соколов 8, 
Любиша Таков 7, 
Милован Стоянов 6, 
Предраг Костов 7, Новица 
Костоп 7, Саша Стоянов 7,

ВНИМАНИЕ!
Тъй като 
нашите а 
суми, за 1991 и 
за идната 1992 
Цената на нашите издания в 1991 година 
е следната:
Вестник "Братство” - 
годишно,
Списание ”Мост” - 240 динара и 
Списание "Другарче” - 200 динара

го
бот

дината вече изтича, молим 
да внесат дължимите 
зобновят абонамента си

нати
въз 
година.

РСИ-ПО ПОВОД 
ДЕНЯ НА "ГИД- 
ДИМИТРОВГРАД” 500 динара

НАГРАДИ
НА

- - * Т НАЙ-ДОБ
РИТЕ ТЪЖЕН ПОМЕН 

На 8 декември 199Щ-однна се 
ършват шест месеца от 
пината смърт на нашия мил 

съпруг, баща, дядо и свекър

че рудникът пак щс бъде открит, че миньорските 
ще бъдат запалени, че 

висококачествените ракитски въглища пак ще 
започнат да се експлоатират, а хората от този край 
пак ще се завърнат в Ракита, защото както казват 
в това село - нито може Ракита без "Ерма", пито 
"Ерма” без Ракита

Да, "Ерма" може би пак и може да заживее, но 
влакчето "Чиро” вече НИКОГА няма да го видят, 
защото неговите релси вече са сменени с асфал
това настилка Наистина асфалтовата настилка все 
още не е "стигнала” до Ракита, но да се надяваме, 
че този ден не е далеч... А за "Чиро", всички ние, 
които имахме щастие да го "познаваме”, с 
носталгия ще си спомняме, а на бъдещите 
поколения само ще показваме старите снимки, как- 
вато е тази, заснета през 1959 година от вече 
покойния, известен фотограф от Звонци, дя^о 
Лилчо.

Рудника е открит през 1926 година 
незначителни прекъсвания е експлоатиран до 1948 
година. Разполагал е със собствена ж.п. литния, 
която също така вече не съществува. По нея 
невно вървеше плакчето ”Чирог’, което въпреки 
времето което измина, все още живее в спомените 
на всички ..;ези, които го "познаваха” и които 
пътуваха • Ракита до Суково и обратно.

Пре1 първите години в ракитския рудник са 
работк> и към 200 миньори, а най-голямата ед
ногодишна "реколза” е била през 1929 година, 
когато миньорите са изкопали над 60 000 тона 
висококалорични каменни въглища, докато 
целокупното му производство е било към 500 000 
тона (от 1926 до закриването му през 1963 г одина).

"Вторият живот” рудник "Ерма” заживял през 
1956 година, когато според сведенията, от 1956 до 
1963 година са изкопани около 50 000 тона 
въглища.

В този смисъл в Меморандума, който Главният

И спортистите на 
"ГИД-Димитровград” 
дават свой принос към 
чествувансто на 12 
декември - Денят на 
предприятието. В чест на 
празника ще се устроят 
спортни състезания по 
футбол на малка врата, 
тенис на маса, (за мъже и 
жени), пикадо (за мъже и 
жени).

и с
лампи пак

ежед-

ЦВЕТАН 
ГЮРОВ - 

ЦВЕЛЯ
пенсионер от Димитровград.

Състезанията ще се 
проведат до 9 декември, а 
на най-успешните от
бори и в поотделното 
класиране в различни 
дисциплини в Деня на 
предприятието ще бъдат 
връчени награди и 
признания.

Този ден в десет часа ще изнесем панихида на 
димитровградските гробища и ще се поклоним пред паметта му. 

Каним наши близки и познати да ни придружат.
Опечалени: Съпруга Исидорка, синове Слободан, дфн-аи и 

Никола, дъщери Радмнла, снахи Любмнка, Ката и вера, зет Стоян 
и внуци и внучки.

Т.Петроп, ДС.
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"ГЬРПЖООП" БКСКДВАХМ!: С 11КП.1- К11К11КОИ, ДИРЕКТОР НА ПРКДЛРИЯ1ИМО. IОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

"ТЪРГОКООП"I
ОСНОВЕН СНАБДИТЕЛ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО С 

НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ 

СТОКИ
Освен снабдяване на собствените 

магазини със стоки, "Търгокооп" 
снабдява и частния търговски сектор 
/частните търговски магазини/ със 
стоки за широко потребление - 
досега са подписани 45 договори за 
такова снабдяване За отбелязване е 
че от началото на февруари т.г. 
"Търгокооп" върши превози на стоки 
от Димитровград до Хоргош /тран
зитни стоки, неподлежащи на 
обмитяване/.

В тази насока твърде добри 
делови връзки се поддържат с гос- 
тилничарско-туристическата 
организация "Балкан" в Дими
тровград. С оглед на ограничените 
товарни мошности "Търгокооп” не е 
в състояние изцяло да задоволи 
нуждите за такъв вид превози, па 
затуй в плановете за развитие на 
предприятието се предвижда засил
ване на товарния транспорт.

Оттук_и необходимостта
"Търгокооп" да се дорегистрира за 
международен транспорт. Инак 
“Търгокооп" е регистриран за внос- 
износ, както и за малограничен 
стокооборот.

Въпреки постоянно откриващите 
се частни магазини в Димитровград 
и околността му, търговското 
обществено 
"Търгокооп" и занапред си остава ос
новен снабдител на населението с 
най- разнообразни стоки, особено 
със стоки за широко потребление В 
момента "Търгокооп" разполага с 24 
магазини в града и крайградските 
селища и с още 25 магазини по 
селата на Димитровградска община 
Освен това предприятието разполага 
със складови и помещения на площ 
от 2180 квадратни метра в който 
утоварването и разтоварването е 
механизирано и с товарни превози 
мощност около 50 тона относно 6 
возила

Характерно за магазините на 
"Търгокооп" е, че се намират в обек
ти, собственост на предприятието. 
Стокооборотът се реализира със 
стоки смесен тип, но има и 
специализирани магазини за 
текстил, железария, електроуреди и 
електрообороудване, стъкларски 
магазин и селскостопанска аптека

предприятие

Мятани ”Ц1,рпгня 411-11*'’ е между мятаините на "Търгокооп” с най- голям оборот

Ш000000000000000000000000000000000000Я000000000000000000000

тавчици на "Търгокооп" доставят към 
16 хиляди артикули, ясно е, че за 
редовното снабдяване на 
населението е необходимо да се 
положат огромни усилия и 
съобразителност.

Определени трудности създават и 
селските магазини, с оглед на 
обезлюдаване на нашите села В тях 
стокооборотът постоянно намалява и 
главно създават загуби на 
предприятието. Поради тази 
причина от 18 селски магазини, три 
се е наложило да бъдат закрити: в 
Бански дол, Било и Верзар. Пазар
ната икономика налага закриване и 
на магазини в други села, въпреки че 
това са единствените магазини по 
селата. Засега обществено- 
политическата общност не 
предприема нищо да обезпечи 
условия за тяхното поддържане

Накрая трябва да изтъкнем и все 
повече растящата частна търговия, 
често твърде нелоялна и
несанкционирана от общността В 
"Търгокооп" подкрепят ин
ициативата за развитие на тази 
търговия; но при това да се изравнят 
условията на стопанска дейност.

личните доходи на заетите в ос
таналите 
Димитровград не се заплащат редов
но, в магазините на. "Търгокооп" 
стокоборота намалява Липсата на 
пари се чувствува осезаемо.

предприятия в

Именно оттук и договорите на 
ската"Търгокооп" от една и Гумар 

индустрия и конфекция "Свобода” от 
друга страна, за продажба на стоки 
срещу бонове. Вместо пари, в 
обращение са стоки, относно 
продукцията на тези две предпри
ятия, с които "Търгокооп” се 
разплаща със своите доставчици.

Да кажем накрая, че ”Търгокооп” 
все още действува в системата на 
"Инекс”, но с оглед на присъствието 
на "Генекс”, неизпълняващ 
задълженията си към общината и в 
“Инекс" отношенията се замразяват. 
В това отношение би трябвало да се 
спазват договореностите, защото в 
крайна сметка губи цялата община

В сегашните условия ’’Търгокооп " 
успява да оцелее. Но за да стане 
модерно търговско предприятие ще 
бъде необходимо, покрай 
собственото ангажиране, условията 
на стопанската дейност, да се 
подобрят, относно да се създадат 
такива условия, в които равноправно 
ще си съперничат с останалите 
търговски субекти В тази насока се 
съблюдава и 
"Търгокооп".

ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ НА 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"ТЪРГОКООП" РАБОТИ КАТО 

САМОСТОЯТЕЛНА ТЪРГОВСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ОБЩЕСТВЕНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ) ОТ 30 ЮНИ 1991 
ГОДИНА СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ РАЗ
ПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД ОТ ОБЩО 125 
ЗАЕТИ, 92 РАБОТНИКА СА НЕПОС
РЕДСТВЕНО В ТЪРГОВИЯТА 
ДОКАТО ОСТАНАЛИТЕ РАБОТЯТ В 
СЛУЖБИТЕ СРЕДНИЯТ ЛИЧЕН
ДОХОД ЗА 10-И МЕСЕЦ ВЪЗЛИЗА 
5200 ДИНАРА

ЗА ДЕСЕТТЕ. МЕСЕЦА Е 
РЕАЛИЗИРАН СТОКООБОРОТ НА 
СТОЙНОСТ КЪМ 49 МИЛИОНА 
ДИНАРА В СТРУКТУРАТА НА 
СТОКООБОРОТА МАГАЗИНИТЕ В 
ГРАДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ 68, В 
КРАЙГРАДСКИТЕ СЕЛИЩА 15 И В 
СЕЛАТА 17 ПРОЦЕНТА

За деветте месеца на текущата 
година ”Търгокооп" отчита 
положителни делови резултати, 
въпреки изострените условия на 
стопанска дейност. Основен проблем 
създава липсата на оборотни 
средства, които вследствие на 
растящата инфлация постоянно 
намаляват. Явява се и временен 
недостиг на определен вид стоки, 
като при това всички доставчици 
търсят предварително заплащане 
Такова авансирано плащане търсят 
доставчици на олио, захар, минерал
ни торове. Други пък доставчици 
значително намаляват срока за 
заплащане, който от 90 дни за някои 
стоки намали само на 30 дни! Ако се 
има предвид, че около 200 дос-

ОБЕДНЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО - НАМАЛЯВА 

СТОКООБОРОТА
бъдещето на

Не без значение в стопанската 
дейност на "Търгокооп" има и 
материалното състояние на 
населението. В условията, когато

Подготовиха: Ст. Николов 
_________Ал. Ташков

БЕСВДА СЪС ЗОРИЦА МИЛЕВА, ДИРЕКТОР НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВГРАД иЙнихмГшана Гне м^кеда хойто сте изтеглили’ има 
се самооправдаваме с липсата на остриета- в стРемежа да изкарате 
средства. С малко повече воля, НЯ1?;а ли да

отрицание и преданост, нео6УЗДаната
тази "трудност” можехме ла мла;?еж> която да създава
преодолеем, но наистина ^ийгтвпт?3 °И припомним недостатъчно и неажурно. убийството на гоиндолския 

. ^ младеж) тъкмо пред стълбището
- АКО Културният дом така на центъра, относно общината?

ръководител, главният ор- опаснос/да ^„Хитинар на забранен* Т™ет паТ^ул'
ганизатор и координатор, па ^НН^В ™яТаТа СИ' А това йило турен дом и топя негпвпяаг-* 1^Д|Д -а:"*^ скйажвтЕството нГспадга м смели -Кикизаоби еитусназтт аоянме”ппн *а”ТР НЯ1И и ”яне нео^одимо ще откажем

на количеството Именно актив, (абстрахирайки паричните ШШШШШШКШШШШЯ понеже Финансови гостоприемството”
ностите и занаппел се °РеДства). който е отличителна зорипа мипркл н Ралатва няма само да се фор- закупилите помещенията, ностите и занапред се черТа На нашите хора’ зорица Милева-, налага мират в общинския фонд и чрез
поддържат, но техният интен- р хора' се и да се самофинансираме дотации, но ще се опитаме и па
зитет намаля. Ще питате: защо? - Хората сякаш загубиха се самоФинангипяи»извън родния град па дори и Най‘ много’ поради липса на самочУвс™ето си (на ™Ри><). малкатаФзала и КлубаЕ на

извън границите’на нашата поради^еж^носттаТпи^ек“ ПрТпма^ГТзГтовТнГй' град,?т еХТеше от ”Про«иол° самодейрите отстъпихме на немотия и духовно обедняване! ,
страна. Културните радетели "°РаДИ лежерността на дирек- ;1раДгП0°ЛаГ“’^^а лето”, театрални представления, частни лица за билиярдница, от- Така
представляват по тоя начин торката, понеже "Рибата...”. риятната оеяпргтвгня пбгтанпв Фолклорни и други културни носно заведение - и така младите
сърцевината на всички манифес- . ВиС| госпожа директор ка която разб^Га се вГяе изяви’ ,?лед това ’’селс|<и 06 развлечават. Все п,к да
тации в този край. Обаче твърде сте искрени, което неРе върху съзнанието на само прегледи и ДР-,а сега като че ли напомня: тези помещения
напоследък културният живот присъщо на много директори дейците всичко пада в забрава Какво мис- губят основната си функция!
замря, сякаш с вълшебна пръчка ' лите за тези конкретни сведения - Не мпжяхтр пи и,п«
изчезна и като че ли е заличен от / Безспорно е, че дванадесет - Във вашата програма и и "манифестации”? средства па птъпгнт»1Ш°Р На•тоя пппгтпянгтвп работника не могат да бъдат календар на Културния лом - средства да потърсите в друга

Р Р ' виновни за иеажурност и очевидно се открояват две ос- зчйппаи!331* година сме ортанизационна форма, да кажем
Колко е вярно всичко това, заглъхнала активност на новни дейности- културно! о^а у две театрални в манифестации, където хората 

разговаряхме със Зорица Ми- Културния дом. Наистина, имат художествена самодейност и Едното в ще се съ6ераз', насмеят,
лева, ръководителка на това и те своя отговорност, всеки за театрална дейност Локолкото реализирано (с грлям успех бе развлечават, сближават, релак-
заведение. Контактирайки с нея, СВОя "ресор”, но аз съм знаЯР в предишните години изпълнено и в Своге в Бълг- сират. Та^ струва ми се, "меча”,

ГУБИ ЛИ КУЛТУРНИЯТ дом 

В ДИМИТРОВГРАД 

ФУНКЦИЯТА СИ?

само

«*■

Факт е, че Културният дом в убедихме се в една нейна 
Димитровград от освобожд- особеност - правдивост, 
ението до днес е постигнал 
извънредни резултати в раз
витието и разпространението на 
културата и просветата в града и 
околните места. Следователно 
той е бил разсадник на много ен- 
тузиасти самодейци, които 
своите способности изявиха и

на

- Вие рискувате, експеримен
тирате с опасности...

- Трябва и това в тази

приключихме 
напрегнатия, провокиращ и до 
известна степен полемичен, но 

не коректен разговор, с отзивчивата 
и доста откровена Зорица 
Милева, ръководителка с "нов 
подход" в културата на града

Разговора поли: 
Др Слободан Василев
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАСТАНОВИЩАТА на германския
ПАРЛАМЕНТ СА НЕТОЧНИ И 

НЕПРИЕМЛИВИ
ПРИСВОЯВАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ИМУЩЕСТВА 

ПРОДЪЛЖАВАСКУПЩИНАТА
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПОВОД 
СТАНОВИЩЕТО НА БУНДЕСТАГ ЗА 
СИТУАЦИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ

НАРОДНАТА 
СЪРБИЯ ПРЕДИ
ПРАЗНИЦИ ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ПО 
ПОВОД РЕЗОЛЮЦИЯТА, КОЯТО 
БУНДЕСТАГ ПРИЕЛ ЗА ОБСТАНОВ
КАТА В ЮГОСЛАВИЯ НА 16 
НОЕМВРИ Т.Г. РЕЗОЛЮЦИЯТА ИЗ
ГОТВИ ОТБОРЪТ ЗА ВЪНШНА 
ПОЛИТИКА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
ТОЗИ ОТБОР, Д-Р АЛЕКСАНДАР 
ПЕРЛЯ КАЗА ЧЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА 
БУНДЕСТАГА Е НЕКОРЕКТНА И 
НЕПРИЕМЛИВА. ИМАЙКИ ПРЕДВИД 
СТАНОВИЧАТА НА СКУПЩИНАТА, 
ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ОНОВА 
КОЕТО СЕ СЛУЧВА В ДНЕШНИТЕ АД
МИНИСТРАТИВНИ ГРАНИЦИ НА 
ХЪРВАТСКО, А НА ИСТОРИЧЕСКАТА 
ПОЧВА НА СРЪБСКИЯ НАРОД, 
ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ Е ДОС
ТАВЕНА НА БУНДЕСТАГ.

Народните представители приеха веднага да се 
разисква за Проекторезолюцията за ан- 
тидискриминационните права на гржаданите на 
Република Сърбия в общините, в които националните 
малцинства представляват мнозинство. Резолюцията 
образложиха Милан Парошки и Драгослав Петровия от 
Народната партия. Обяснавайкн причините за този 
документ Парошки каза, че резолюцията е обоснована 
върху петицията, която са подписали студентите от 
Народната партия от четири общини /Сента, Чока, 
Канъижа и Нови Кнежевац/, в които се върши геноцид 
над сръбския народ.

Скупщината не прие по извънредна процедура т.е. 
веднага да се разисква за предложения закон за 
провеждане на Конституцията на Сърбия. Тези които 
предлагаха това спешно да стане изтъкваха /Парошки 
и Петровия/ че приемането на този закон е историческа 
нужност, понеже сепаратистическата Конституция на 
Македония върши геноцид над сръбския и другите 
народи в Македония. Подпредседателят на 
Правителството Будимир Кошутич обясни, че 
правителството е разисквало за настаналото състояние 
след приемането на македонската Конституция, в 
която сръбският народ не се посочва, като и дописката 
на Сдружението на сърбите и черногорците от 
Македония, което очаква Правителството да 
предприеме мерки за да защити националното битие на 
сръбския народ. Инак, сдружнието е отправило 
съответен акт до всички министри на страните - членки 
на Европейската общност, министрите на външните 
работи на СССР и САЩ и на други международни ор
ганизации и в него покрай другото се търси ново 
преброяване на населението в Македония. Кошутич 
предложи този въпрос да се обсъжда по редовна про
цедура, понеже правителството вече разисква по йего, 
което Скупщината прие.

ПРИЕ
С години наред в Босилеградска община, присвояването на 

различни видове обществени имущества са увеличава. При 
това на удар най- много са градски строителни и други площи, 
особено в Босилеград и Райчиловци, а и в някои районни 
центрове. Присвояват се градски строителни площи с цел 
същите след време да станат частна собственост. А има случаи 
и на временно присвояване част от улици, тротоари. 
Присвояват се обществени полщи, заети с дърва, строителен 
материал, коли и други материали, с което до голяма степен 
се затруднява сигурността в движението, отделно на улицата 
към село Райчиловци, където движението е най-многолюдно.

Най-много самоволно присвояване има в квартал 
”Магурка” и Добридолски поток, както и на улица 
”Параловски път”, улица ”Кирил и Методйи, "Църноок” и 
"Душанова”, където покрай другото някои граждани незакон
но строят различни помощни обекти а всичко с намерение 
тези площи след време да им останат в трайна собственост. 
Това е добре известно на всички, негодуват отделни граждани, 
а компетентните общински органи пасивно се отнасят към 
този проблем. Трудно или с големи закъснения разоткриват 
отделни случаи. В случая изостава активност и от страна на 
комуналната и санитарна инспекции, както и от страна на ор
ганите на вътрешните работи.

Проблемът във връзка с незаконно присвояване на 
обществени площи /без оглед дали става дума за временен или 
периодичен характер/ повече пъти досега бе обсъждан и от 
страна на Общинската скупщина. Резултатите обаче все още 
изостават. Присвояването продължава. Затова, както се 
подчертава в информацията, по която ще се разисква на 
днешната съвместна сесия на Общинската скупщина, се 
подчертава, че за разрешението на този все, повечето 
загрижаващ проблем, трябва да се ангажират всички, а преди 
всичко компетентните общински органи каквито са комунал
ната инспекция и Геодетското управление. Нужна е и далеч 
по-ефикасна и навременна активност на общинския явен 
правозащиткик.

СКУПЩИНА НА 
НОЕМВРИЙСКИТЕ

Д-д. Будимир Кошутич и д-р Александар Пърля

представлява флагрантна намеса във вътрешните 
работи на Република Сърбия и Югославия

Народната скупщина на Република Сърбия 
изтъква, че изцяло е неточно твърдението, 
съдържащо се в посочената резолюция, че югос
лавската криза е започнала с установяването на 
конституционните ингеренции на Република 
Сърбия в нейните две автономни покрайнини, които 
представляват част от нейната територия и 
конституционнен порядък Това най-добре се вижда 
в неотдавнашните недвусмислени оценки на 
Конституционния съд на Югославия

Народната скупщина изтъква, че на всеки 
доброжелателен наблюдател от страната и чужбина 
е ясно, че Конституцията на Република Сърбия на 
националните малцинства гарантира всички права, 
предвидени в международните документи и 
задължения

Становищата в резолюцията на Бундестага из
лизат от рамките на международните права и прак
тика и представляват пряка намеса във вътрешното 
устройство на Република Сърбия и Югославия

Имайки в предвид части в посочената резолюция 
от 16 ноември изцяло неубедително ни действува 
твърдението в нея, че "Бундестаг не слага по страна 
една или друга република, един или друг народ ” 

Народната скупщина на Република Сърбия желае 
да вярва, че Бундестаг като парламент на една голяма 
европейска държава ще намери начин, без да се 
намесва в неща извън неговите компетенции, да 
допринася за мирно и справедливо решение на 
югославската държавна криза, чиито най-големи 
жертви тъкмо с геноцид са отново застрашените 
части на сръбския народ в административните 
граници на Хърватско.

М.Я.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ТРИНАДЕСЕТА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
във връзка с подготовките 
за настоящата учебна 
година и отчета за работата 
на детската градинка 
"Детска радост”.

На дневен ред са и 
няколко други въпроса, 
между които отделно 
внимание заслужават 
информацията във връзка с 
измененията 
допълненията на данъчната 
политика в Република 
Сърбия, 
информацията във връзка с 
броя и структурата на 
занаятичийските работил
ници. Предмет. на 
обсъждане ще бъде и 
досегашната активност на 
Службата по обществени 
приходи с отделен акцент за 
провеждане и реализацията 
на утвърдените данъчни 
облагания, и други 
обществени даждия. На 
дневен ред 
информацията за незаконно 
завзимане на обществени 
площи - въпрос, който по- 
дълго време е твърде ак
туален, но все още бе,з 
резултати в разрешаването

Съгласно утвърдената 
програма за работа 

едседателят 
щинската скупщина в 

Босилеград, Спаско Спас- 
ков, за днес, 6 декември 
насрочи 
Общинската скупщина. На 
дневен ред са няколко 
въпроса от областта на 
образованието и възпит
анието. Между другото 
делегатите на трите съвета 
ще разискват по инфор
мацията във връзка с 
работата на основното 
училище за изтеклата 
учебна година, както и 
информацията за подготов
ките му за настоящата 
учебна година. Предмет на 
обсъждане ще бъдат и две 
информации от областта на 
средното образование: 
информация във връзка с 
успеха и поведението на 
учениците от средното 

разование на края на 
учебната 1990/91 година и 
информация във връзка с 
записването на ученици в 
първи клас на Гимназията 
за учебната 1991/92 година. 
Делегатите на трите съвета 
ще обсъдят и информацията

наоРб

насесия

и

както и
ДНЕС (6 ДЕКЕМВРИ) СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ТЕКСТЪТ НА 
РЕЗОЛЮЦИЯТА, КОЯТО 

Е ДОСТАВЕНА НА 
БУНДЕСТАГ

Народната скупщина на Република Сърбия, след 
като се запозна с текста на резолюцията на Бундестаг 
от 16 ноември, изразява огорчение и запрепастяване 
от съдържанието на тази резолюция, която

НА ДНЕВЕН РЕД: 
ГОРИТЕ, ЖИЛИЩАТА, 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, 
ПОМИРИТЕЛНИТЕ 

СЪВЕТИ...
е и

об

имуществените права и 
интереси на Димитро- 

„ската скупщина в шгршдскш община,^

"» >~Г3\?к7онимизапознаят със състо- ”%щитнски^е даНъци на

На днешната сесия на 
всички съвети на Общи-

му.ПУНКТНА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ
РИБАРЦИ

м.я.

МЪЖЕ НЕ МИНАВАТ
иа лица от резервния състав на въоръжите си™ на

пътуването и пребиваването » 
състав на ЮНА. Да

г БАБУШНИЦАянието на горите в 
условията на прилагане гражданите.

^условията ^на°организ-

1е"Гл лТщТдн, 
това делегатите ще се улици, просветни и кул- 
осведомят и с отчета за турни учреждения - 
купопродажба на жилища имена на личности, от- купоприд говорни за плячкосване
обществена с стопанството на Сърбия,
на територията на с прсСеляване на нейните 
общината. фабрики и в

На сесията делегатите ссетилетната икономич- 
следва да приемат и еска ПОлитика във вреда 
няколко решения: за на Сърбия и връщане на 
местните общности; имената на знаменателни 
помирителните съвети, личности от историята на 
решение за организиране сръбския народ 
на правната защита на

"ЕСНАФ" РАБОТИ С
УСПЕХ

Занаятичийската кооперация "Еснаф" от лес- 
ковац с години на ред с успех изпълнява 
занаятичийско- строителни работи в Бабушнишка 
община. Както ни уведоми ръководителят на 
оперативната група на "Еснаф" в Бабушница 
Томислав Раденкович в момента се изпълняват 
строително-занаятичийски работи на 
водосъбирателните пунктове в Горни и Долни 
Стрижевац Проваленик и Стол, с които значител
но ще се подобри водоснабдяването на гези 
селища

Строително предприятие "Изградня" от 
Бабушница и "Еснаф" заедно ще строят редица 
обекти в идната година

с която се регулира

пътуване и '^^^с^ТЛа въпросното лице не 
за излизане от страната.

За граждани ог Г.осилеградока^ гом,рс„ия

Босилеград" иазвзц не « ^дТвГ^нТо“
! терзит*риааиият’ор1^1 „ Босилеград.

с търсене иа 
съществуват пречки община, които се

I м.лсшВ.Б.
3 СТРАНИЦА
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
]I ЗАИМСТВУВАН ХУМОР

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
БЕЗ ДУМИ •ПЕРИЦЛ ИЛИЕВ Едип пазач пазел един строеж. Дошъл крадец, огледал се, 

харесал си една врата, грабнал я и побягнал. Пазачът го видял и го 
подгонил. Тичали, тичали, крадецът се уморил, видял че повече няма 
да може да издържи, сложил вратата на земята, скрил се зад нея и 
казал:

- Заключ, заключ.
Пазачът дотичал до вратата и почукал:
- Отвори!
- Няма!
- Отвори!
- Няма!
- Е - поне научих къде жистсЩ. Утре ще дойда пак, - казал довол

но пазачът.

СКУПТИ 

ЛЕКО, 

ДОКТУРЕ!
Е мой побратиме, често ме викаш на гоейе, па 

си рско айдс да се стегнем ида идем Оно у годиики 
сме, може бог брже да ни раздвои Ама яден Оно 
бъш кита нещо рачупаш и планираш тиган работа 
се исбйлави па печеш ли мутенииа. Ели при нас у 
Босилеградско вече започея студенини, а сигурно 
сме и у годиики, преди нской дъи серазболе Болка 
си йс болка, реко си, но за нея има лек Почна и 
сам да се слободии. Павируят спомени какво сам 
бил, какво работил "Не бой се реко си, подмустак, 
ти си големи битби водил, различни застави, 
носил, за различни газдиработил, окусил си каквЪ 
значи капитализам, некакав социализам и овова 
сега да ми простиш незнам како се вика, воювал си 
за кральа, цара..Очеличил си се, че издржииГи 
оваяг. некаква рсмавипа

■ Не е страшно, дедо, рече ми доктурчето кига 
отидо у градската амбуланта Но че требе да те 
погледа и специалист. Нешо ми е съмнително с 
циберо, -Написа ми доктурчето упут и я от соба на 
соба тражим каде треба да идем. На една врата 
видим неписано име на "мойо" специалист. Видим 
збрали се йош човеци. Чекая, шатея се, едни 
пишкая Не побратиме, мой, да ме разбереш да 
лишаю, но пишкат от мука, боли ги

- Кой е последни, питам д да би знал кига чу 
дойдем, на ред при специалист

- Доктуро,. доктуро е задтьи, рече ми една 
женица Седи, еве има едно место на клупатх

Я се поштено узвърте. Незнам какво ми она 
казуе. Мислим си, бре заебани човеци, ти ри 
поштено питай, а они ти го зажулюят.

Един наборния, сигурно видел дека сея}бър-щ 
казуе ми:

- Немс го доктуро Ти не виде ли го у град 
питуе ме <./ и едва дише

>3?
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НАКАЗАНИЕш
IШ 11!г

\ ]( двама цишни гй хванали в кражба. Когато се върнали в махалата, 
роднините им веднага излезли да ги посрещнат. Попитали ги с 
нетърпение:

- Манго, кво ви правиха, бе?
- Ъ-ъ, съветваха нъ.
- Ами брат ти що куца?
- Амиии - него повече го сътветваха!...

I

Ш1
КРИЗА

- Откъде идваш, Иване?
- От магазина.
- Какво купи?
- Нищо.
- Е, защо нищо? Нищо ли няма в магазина?
- Не, има.четири продавачки.

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ ЧИРАК

-ЩПГО момче отишло чираче при един майстор бояджия. 
Бояджията му наредил:

- Иди в другата стая и боядисай прозорците, които съм подпрял 
до масата!

Чйрачето послушно взело четката, кутията с боята и отишло да 
изпълни задачата.

След малко се върнало и попитало:
- А да боядисам ли и рамките, майсторе?

След смъртта на Маркс, Енгелс и Ленин комунизмът в света 
оцеля. След смъртта на Цоне, Стойне, Любен н други боснлеградскн
"водачи” - комунизмът окончателно пропадна.

* * *
Ако е точно, че Лорд Карингтьн е скарал "двете очи в главата” 

- Сърбия и Черна Гора, тогава нищо чудно, ако ДСБЮ накара някои 
"видни” боенлеградчанн да си "извадят” и двете очи в главата.

(От "Родно слово”)* * *
Ако дясната страна на равенството е еднаква на лявата страна на 

равенството, тогава това е равенства А дали е равенство ако: СПС 
плюс СЧД плюс СРС (в Сърбия) е равно на СКДЮ плюс СПС плюс 
ДП (в Босилеград)? *** МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ

тгми
Отдавна се разочароваха ония наивници, които повярваха на 

думите: "Никой не смее да ви бие”. В Босилеград обаче тия думи все 
още важат, но под едно условие: ако си налягате парцалите. ”НОВИ” мотики

Тръгнали тези дни двама смиловчани, живущи от 
рождение в Пирот, за Смиловци. Свърнали при приятел в 
Димитровград. След като изпили по кафе, а и по ракия, 
тръгнали към колата

- Е, какво ще работите в Смиловци, на дърва ли?
- Нещо ще копаем.
- С какво ще копаете, къде са ви мотиките?
- В колата са, "флаширани"!

Напразно "Балкан експрес” атакува срещу яйцата на Васил 
Танев. Господин Такев публично заявил, че неговите яйца добре са 
бронирани. - Како. бре у град, сецна се я и се справлям да 

се карам.
Ели сега е заминазо единаесе саги? Какъв град! 

Тражат плати дават им, тражат партиципацид 
държавата я уводи...Какво йош очат. Лъко им е' 
Никага тешко не са работили, све им е широко 
около шия не са окусили од Трумановите яйца, от 
сиромашията после другата война...

- Сгално е тика, дедо. Човек си отворил приват- 
на радия па повече се посветил там отколко овде 
Тука че те прегледа по-арно, но не и да те излени, 
ако му даднеш некаква пара, некакав бакшиш..

- 0, боже, има ли те? Па, зер_ се и това може? Да ‘
му платим а он плата прима Йок Не пристаем на 
таквая заебанция И под заставата на краля не беше 
тика По-арно е да си ме лечи моя Стоименка от
колко на некой си уобразенко да давам паре Што
че нему да ги дадем я чу иа моята бабичка да си 
купим нещо. А и уместо прасе че ми узне оная 
работа. По-убаво чу си купим на Стоименку' 
десетина чивта чипкави гащи па да ме благосивля 
Може и она да си залепи таквия модерни работи, 
на онай орган, а не само господските жени..

Отидо при доктурчето що ми писа упут да го 
уоаво изкалвузим що ме прачуе при таквия 
специалист. Ра справлям му я, а оно како да ме пе 
слуша Вадим му борачката и партийска книжка и 
“ чу с,е, пРавим ва*Щ че го уплашим - Знам 
дедо, знам Но шта ти могу. Има тука по-големи од 
мене кои за това да водат брига, рече ми оно.

- ^тана ми по- тежко ка чу овова, но си отида Све 
оиде у майчина Ка

* * *
В Босилеград има съвсем малко бензин и той се продава на бонегве. 

Капиталистите с носталгия си спомнят за социализма, когато бензин 
изобилие: Внимание! Може да избухне нова социалистическаимаше в 

революция! * * *
В босилеградската поща комуникациите са извънредни: 

телефоните "сами си говорят”, писмата "сами” си пътуват от един 
петък до друг, а и вуйчовладишките връзки отлично функционират.* * *

Повечето босилеградчани, способни за военна служба, вече са били 
повикаш< запас. Изключение представляват само служащите в От
дела за народна отбрана и техните близки, които по всяка вероятност 
са "килави”. ***

Според официални съобщения циганите от с. Радичевци начело с 
Раде Циганчето са обявили война на Кюрдистан.

СЕЛСКА РАБОТА
Събрали се пред селския магазин в Радейна селя;
1ума и започнали да разправят кой каква селска р 
го обича Един казва обича да оре, друг да кос 

гледа овцете...
- Всичките тези работи са хубави, обаче от всички селски 

работи аз най-много обичам да седна пред кооперацията и да 
пия бира” - казал един радеинчанин.
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