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* ДОГОВОРЪТ ЗА ТРИДЕСЕТГОДИШНА КОНЦЕСИЯ Е 
ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЪБСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО И СМЕСЕНОТО СРЪБСКО- ИТАЛИА- 

| НСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “НИС-ПАЛ” * ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ПЪТЯ ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕНО В СРОК ОТ ДВЕ ДО ТРИ 
ГОДИНИ И ЩЕ СТРУВА ОКОЛО 800 МИЛИОНА ДОЛАРА 

, В по-миналия четвъртък в сградата на Правителството на 
Република Сърбия е подписан договор, въз основа на който 

1 трябва да се реализира една от най-големите съвместни инвес- 
1 тиции на партнъори от Сърбия и Италия. Става дума за 
| договора за изграждане на съвременна автомагистрала от Ниш 

до югославско-българската граница (107 км), който подписаха 
републиканският министър за транспорт и връзки Миле Пешич 
от името на Правителството на Република Сърбия, и Силвано 
Франконети, председател на италианската фирма ”Палатино 

' инвест СПА”, и Станко Радмилович, изпълняващ длъжността 
директор на Нафтната индустрия на Сърбия, от имета на 

I смесеното сръбско-италианско предприятие ”НИС-ПАЛ”.
I На пресконференция, която се състоя след подписването 
, на договора беше изтъкнато, че стойността на сделката се 

. преценява на около 800 милиона долара. Макар че Нафтната 
йндустрия на Сърбия е обезпечила 40 процента от началния 

1 капитал на смесеното предприятие "НИС-ПАЛ”, това не 
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ СЕ МЕСИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ 1 означава, че тя трябва да .обезпечи същия процент от 

ОТНОШЕНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ, НАРУШАВАЙКИ ПРИН- ■, средствата, които са необходими за изграждането на ав- 
ЦИПИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО | ■ .томагистралата Ниш - Димитровград. Този стратегически път

„ „ „ „ | трябва да бъде завършен в срок. от две до три години, а
Във връзка с конкурса.' за признаване на държавен г ше започне поез лятото на 1992 голина

суверенитет на югославските републики, който беше "обнарод- I: п00РеЛГнГавтомагао™й1та ше изоаботет Институтът за
с\^б\Гв=ГР^^ГоГчНИТиез1:а„бя0™ НпГгмУобЛИлоа ' пътища3на*Риг^лика°Сьрбия и италианската проект^тска
предбседа?ел2твуващи^ наМинистарския съвет на ,1 фиРма ”СтУди° вале'\ . В'договора за тридесетгодишната 
Европейската общност Ханс ван ден Бпук в което межлу 1 концесия се предвижда целият Профит, който се осъществи над
пп?глПтлплпи^пта1о<Н0СТ АЗНС ВЗК Д6Н •уК’ 8 К0ет0 между <, средния профитен размер да бъде вложен в модернизацията на
дру ■ д Р I пътната мрежа в Сърбия.. След тридесет години ав-

Република Сърбия е получила международно призната (1 томагистралата Ниш - Димитровград ще стане собственост на 
. държавност още на Берлинския конкр.ес 1878 година: Въз ос- > -държава Сърбия 

нова на това формираното през 1918 година Кралство на >■;, оценявайки договора като една от най-важните сделки за 
сърбите, хърватите и словенците е получило собстесната си интеграционните процеси в Европа и за развитието на пътното

“о0одатИяЯ нГе '' стопанство в Сърбия, тогавашният председател на 
гюовъзгласила ™еоенитет и самостоятелност по отношение ' 1 Правителството на Република Сърбия д-р Драгутин Зеленович
н^Югосл^ЯЯ^нямТинтепесЯа^иЯвъшм^сепесиЯ оъЯеЯ6 1, подчеРта- че 0 изграждането на автомагистралата Ниш - на Югославия и няма интерес да извърши сецесия от нея. | Димитровград (участъкът Белград - Ниш е построен, а наскоро
Поради тези причини Сърбия смята, че предложението от ' « пртърши. и изграждането на участъка Белград - Суботица)
Декларацията на ЕО за признаване независимоста на югос- I ЮГОсЛавско-унгарската граница ще бъде свързана с югос- 
лавските републики не е отправено към нея. ( лавско-българската граница^ съответно Западна Европа ще се

(' свърже с Близкия и Далечния'Изток. След като се построят и 
,1 автомагистралите Ниш - Атина, Ниш - Прищина и Белград - 
(1 Южен Адриатик Сърбия ще има комплектна европейска пътна 

I мрежа.

ГОДИНИ ТЕЖКИ -
години

СЪДБОВНИ

ВАНИданБРУкТ° ЩВЛАДИСПАВ йованович ДО ХАНС

СЪРБИЯ НЕ 

ИСКА ДА СЕ ОТ
ДЕЛИ ОТ 

ЮГОСЛАВИЯ
В началото на Втората световна война Чърчил се обърнал към 

своите сънародници, поръчвайки им, че не може нищо друго да им 
обещае, освен кръв, сълзи и пот. В обстоятелствата, които са б 
тогава не само в Англия, но и в много други страни, конто е бил

вихърът на най-кървавата война, която дотогава светът бе залом- 
еснмизмът на това поръчение е имал обратен ефект - действувал 

е насърчително н мобилизиращо, понеже е подтиквал човешкия ин
стинкт за самозащита и борба за съществуване.

Споменаваме това историческо поръчение на Чърчил, макар че 
дните на раздяла с годината, която изминава и на посрещане на 
годината, която настъпва обикновено са дни на оптимизъм н 
благопожеланмя. Сега обаче живеем в тежки дни, в конто се 

пот, н сълзи. Изпращаме една и посрещаме 
нхме се самозалъгвали, лъжовен бн бил

илн
зах-

ле* и кръв, 
друга съдбовна година, 
птнмизмьт нн, ако се 
настъпва ще бъдат по-

Б л о 
ятонадяваме, че дните пред нас н годината, ко 

добри, ще нн донесат щастне и благосъстояние.
-Продължителната икономическа, полнти 

достигнаха своя връх щ гражданска во 
последствия. Вече паднаха на хиляди човешки жертви.

чес
>йн

ка и дъг 
а с кат

ржаяна криза 
-астрофални 

Разорени са
градове и села. В тгзм зимни дни хиляди семейства са без покрив над 
главата си. Преселници и бежанци от районите, в които върлува 
войната са пръснати навред по страната. Разпокъсани са семейства. Ето 
това е мрачната картина на нашето всекидневие, с която за съжаление 
вече свикнахме и която като че лн все по-малко нн трогва и вълнува.

Наше всекидневие е н все по-гол ям ото число на бедните,' които 
трудно свръзват край с край, но и на ония, които имат всичко и от 
ден на ден стават все по-богати. Живеем в дни и годш 
вестна само - неизвестността. Със страх и напрежение пускаме радиото 
и телевизора и обръщаме страниците на вестниците и списанията. Не 
знаем какво ни донася денят, какво нощта.

1М, когато е из-

Днес почти няма гражданин на Сърбия, който 
тревога. Имаме лн покрив над главата си? Имаме х 
колкаво е? В кое и какво отечество ще се намерим утре? Живеем под 
икономическа блокада и сил#ен политически натиск. Живеем във' 
външно окръжени е, в днешна Европа и днешния свят, в които вече 
нищо не е каквото беше довчера. Рухва като кула от карти досегашната 
световна система, а на наейните развалини настава нова, в която 
правото и правдата отстъпват пред законите на силата и мощта. Сис
тема, в която смелостта да се бориш за истината и правдата се 
провъзгласява за дързост и непослушност. В този и такъв свят Сърбия, 
която с векове се бореше за свобода и независимост на своя народ и 
своята държава отново става трън в очите на силите, които искат да 
доминират н покоряват други народи и държави.

В тази и такава Европа, в този и такъв свят, в който "силата бога 
не моли” най-лесно е да се продадеш за шепа долари или марки. А 
свободата, свободолюбивите традиции, независимостта, дос
тойнството? Какво става с тях? Имат ли те цена, могат ли така лесно 
да се продадат за шепа долари или марки?

не осеща страх и
ли отечество, кое е,

Искам да подчертая, казва по-нататък в писмото си 
Йованович, че с такива постъпки Европейската общност далече 
излезе вън от рамките на предложените добри услуги, въз ос
нова на които получи съгласие на югославските федерални 
единици и по-късно мандат от КЕБС, и прави опит за намеса 
във вътрешните отношения в Югославия и за премахване на 
Югославия като държава, нарушавайки принципите на 
международното право.

Партнъорите, които сключиха договора за тридесет
годишната концесия и изграждането на автомагистралата Ниш 
- Димитровград бяха приети от председателя на Република 
Сърбия Слободан Милошевич.

Както и винаги, така и сега - пътят на истината, правото и прав
дата е дълъг и трънлив. Но ако друг няма, остава да се върви по него. 
Макар и с кръв, пот и сълзи. И с нашия общоизвестен балкански инат, 

ойто се е намирал изход и от най-задъиеиите улици, 
кански инат все пак не значи да се върви с глава в зид. II 

смисъл е и
I ИЗБРАНО НОВО 

ПРАВИТЕЛСТВО НА СЪРБИЯ

В НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯА този 

еговият
се бъде самоуверен, достоинствен, упорит, находчив,

с к 
бал !

да
умея и смел. С този и такъв меиталитет множество наши стопански 
колективи, спортни, културни и други дейци и в днешните трудни 
обстоятелства достигат и самите световни върхове. Техният пример е I 
колкото показателен, толкова и насърчителен за всички и за всекиго I 
и затуй място за песимизъм, малодушие и капитулаиството няма и \ 
днес, в тези тежки и съдбовни години | АВенко ДИМИТРОВ МАИДАТАРЪТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Д-Р РАДОМАН 

БОЖОВИЧ ИЗЛОЖИ ПРОГРАМАТА НА СВОД КАБИНЕТ 
И ПРЕДЛОЖИ ПЕТИМА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ И 20 
МИНИСТРИНА ЧИТАТЕЛИТЕ, 

СЪТРУДНИЦИТЕ 
И ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИМ 

НОВАТАшштжт

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ:

Рядоман Божович, 
председател па Правителство™199 Иован НиколаСърОолюО

Васович,
Зоран 

Аранджелович,
”*ч Шаннович.ЗсбичМалъкович,

избор на нов председател, подпредседатели и министри иа новото правителството.
републиканското правителството. С мнозинство гласове народните представители приеха

Иа сесията присъствуваха и председателят ма Република Сърбия програмата и предложението на д-р Радоман Божович за състава на 
|бодап Чилошеоич, членовете ма Председателството на СФРЮ новия кабинет.
Сърб*я, д-р Борисав Йович, 10 гослав Костич и Ссйдо 

и членовете на правителството, което си подаде
(На 2-ра «тр.)

■



1КТУАЛН0 • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА « АКТУАЛНС
СЕСИЯ ПА СКУПЩИНАТА 11А СЪРБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯТА ПА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБ1Ц1ЮСГ ДЕКЛАРАЦИЯ ПА СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ ПО ПОВОД РЕШЕНИЯТА В 

Г.РЮКСРЛ

СТАНОВИЩАТА НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - 

НЕПРИЕМЛИВИ

ДД СЕ ЗАЩИТЯТ СУВЕРЕН
НИТЕ ПРАВА НА ЮГОСЛАВИЯ

суверенитета и териториалната цялост на 
Югославия, но и нарушаване на непов- 
редимостта на нейните граници.

Скупщината на СФРЮ отделно изразява 
протест зарад това, защото в Брюкселската 
декларацията се отрича държавата 
Югославия. Очаква се, ЕО да продължи с 
работа в рамките на доверения мандат и че ще 
се откаже от прилагането на Декларацията за 
Югославия /от 16 декември/ и че ше потвърди 
по-раншното си становище отделни 
републики в Югославия да бъдат признати 
само в рамките на цялостното решение на 
югославската криза.

За изключително важно се счита 
ангажирането на Съвета за сигурност и с 
изпращането на мирни сили на ООН в нашата 
страна, с което да бъдат спряни въоръжените 
стълкновения.

Позовават се, след това, парламентите на 
всички страни, както и международната 
общност, да се застъпят за защита на 
международно- юридическия суверенитет и 
суверенните права на Югославия.

Делегатите на двата съвета на Скупщината 
Югославия на 22 декември на отделни 

заседания приеха Декларация, в която в пос
лание до международната общност 
категорично се казва, че с решение на 
дванадесетте не само че се подтиква, но се и 
охрабрява продължението на въоръжените 
стълновсиия в Югославия и тяхното 
разширяване в краища и републики, които 
още не са захванати. Също така, в тези 
документи се настоява, както са уверени 
делегатите, да се легализира ссцесията, а с 
това се нарушават суверенните права на 
народите да живеят съвместно. Така се създава 
и път за опасно усложняване на международ
ните отношения, особено в тази частна Ев
ропа.

членки, на първо място нв Германия, която досега 
беше сред първите със своето едностранчиво и ар- 
бнтрарно вмешателство в ю1'ославската криза.

С последната си крачка Европейската 
общност пряко си прав 
предупрежденията, както на С 
при ООН, така и от 
международни фактори, 
очевидно са изхождал

Скупщината на Република Сърбия на 19 
декември, след тричасови разисквания, прие 
единодушно заключенията на Комитета за 
външни работи по повод Декларацията на 
Европейската общност за Югославия. Текстът на 
Заключенията на Скупщината гласи така:

Най-новата постъпка на Европейската 
общност представлява още една в поредицата ар- 
битрарнн непрннцнпиалностн и ултимативни 
крачки на Общността в процеса на разреш 
на югославската държавно- политическа криза.

Тя представлява опит противно на основните 
принципи на Хартата на ООН, международното 
право, определенията и документите на 
Конференцията за европейска сигурност и 
сътрудничество, Югославия насилствено 
премахне като международно-правов субект 
е опит своеволно и арбнтрарно да се изравни 
позицията на ония народи, желаещи да останат в 
Югославия - с позицията на сецесноннстките 
републики, като останалите опции за разрешаване 
на югославската к 
самото начало на

МП

и оглушки от 
ъвета за сигурност 

другите релевантни 
които за разлика от ЕО, 

и от преценката, че ар- 
бнтрарната подкрепа на едностранчиви крачки на 
сецесията не само че не подпомага в 
разрешаването на който и да било съществен 
въпрос от югославската криза, но води към 
нейното по-нататъшно влошаване.

Въз основа на изнесеното, Народната 
скупщина на Република Сърбия заключи след
ното:

аване

да се 
. Това КОгато става дума за Европейската 

общност, те считат че тя е произтекла от ман
дата, който й е доверен, а едностранчивото 
признаване на отделни републики би би 
пряка противоположност с принципите на 
Хартата на ООН, многобройните документи и 
принципи на КЕБС. Не само, че това би 
представлявало груба

- Република Сърбия, сръбският народ и 
всички граждани на Сърбия не могат в никакъв 
случай да приемат така едностранчиви и нелегал
ни решения на страните-членки на ЕО. Сърбия, 
която преди 70 години влезе в Юг 
междун 
никакъ!
републиките, които са решнли едностранчиво да 
се отцепят от Югославия, а никога по-рано не са 
имали своя държавност, нито пък международно 
признати граници.

- Народната скупщина на Република Сърбия 
иска съюзните органи спешно, още веднаж, да се 
отнесат към Организацията на обединените нации 
с цел да продължи легитимната акция и 
действия на световната организация на линията 
на защита на цялостта и субективитета на югос
лавската държава и установяване на мира.

- Народната скупщина на Република Сърбия 
счита, че Конференцията за Югославия занапред 
би трябвало да се развива под пряка ингеренция 
на Организацияна на обединените нации.

ло в

криза, които се обсъждаха от 
Конференция за Югославия в 

Хага, напълно се игнорират и отричат.
С последната постпъка, както и с някои по- 

раншни, Европейската общност изцяло и своевол
но отстъпи от мандата, който получи от КЕБС 
Както е известно, този мандат е изключително 
ограничен
на югославските страни, конто са неотмхнуемн и 
съществени субекти в търсенето на решения за из
лизане от кризата. Основните принципи на работа 
на Конференцията за Югославия, съгласувани в 
самото начало, бяха равноправието на всички 
участници и опции, както и ненатрапването на 
решения от която и да било страна.

Налага се, за съжаление, да се констатира, че 
в Европейската общност със 
решен! 
пол

гославин като 
нзната държава не може в 
да се изравни с правата на

|ародно 
в случа

пр 
й ; повреда на

оказване на помощ и добри услуги

В СЛУЧАЙ МАКЕДОНИЯ 
ДА БЪДЕ ПРИЗНАТАЧЕРНОГОРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

ГЪРЦИЯ 
ЩЕ ВЛОЖИ 
ПРОТЕСТ В 

ЕВРОПЕЙ 
СКАТА 

ОБЩНОСТ

СУВЕРЕНИТЕТЪТ 

”МЕРИ” ЮГОСЛАВИЯ
споменатото 

не, преобладаха едностранчиви 
итнческн интереси на някои нейни могъщи

ПОВЕЧЕ ОТ 112 ГОДИНИ ЧЕРНА ГОРА Е МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНА ТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ НЕ Е ПРЕС
ТАНАЛ ДА СЪЩЕСТВУВА НО Е ВГРАДЕН В СУВЕРЕНИТЕТА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

Парламентът на Черна гора на 24 декември с 82 гласа "завери” че 
Черна гора своя сувер 
придобила още през 1878

Председателят на Република Сърбия Слободан Милошевич 
прие на 19 декември членовете на подготвителната мисия на 
Обединените нации за изпращане на мирни сили в Югославия 
начело с американския дипломат, посланика Хербърт Окун.

Разговорът се отнасяше до въпроси от дейността на мисията 
на специалния 
нации Сайрус

Специалистите на обединените нации ще изучат на място 
конкретните условия за идване на мирните сили, за да може в 
Съвета за сигурност да се даде изчерпателен доклад въз основа на
който да се вземе окончателно решение за започване на операцията 
на "сините каски” в Югославия.

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 
ПРИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
МИСИЯТА НА ОН

енитет и международен субективитет е 
година.

пратеник на генералния секретар на Обединените 
Венс с цел да се изпратят мирни сили на ООН. Само 8 от около стотина представители са изразили мнение от 

Европейската общност да се поиска международен субективитет.
Скупщината на Черна гора е оценила, че от Европейската общност 

не трябва да се търси суверенитет, защото Черна гора го е има, а има 
и Югославия, чийто един от двата стълба е Черна гора, Скупщината 
е категорична, че субективитет на Черна гора в никакъв случай не 
може да бъде доведен пред въпрос Понеже в Югославия са на дело 
големи разорения, когато би се и случило тя да изчезне, относно да 
загуби международноправов субективитет, Черна гора не може да бъде 
сполетяна от такава участ, защото тя е държава, стара много векове, 
а международно призната почти 13 десетилетия.

Следва да се отбележи н това, че партийните водачи, относно наем
ници на реформнетката коалицня и мюсюлманско-шнптарската 
коалиция също, бяха м независима суверена Черна гора, кояттГда й 
подари Европейската общност. А

ПОДГОТОВ
КА ЗА ИД
ВАНЕ НА 

МИРНИТЕ 
СИЛИ

ТЯ Е НА СТАНОВИЩЕ 
НИТО ЕДНА СТРАНА НЕ 
МОЖЕ ДА ПРИЗНАЕ 
МАКЕДОНИЯ БЕЗ ПРЕД 
ВАРИТЕЛНО ДОПИТВАНЕ С 
ГЪРЦИЯ

На гръцките посланици е 
наложено веднага да вложат 

", конто 
ез пред-

Република Сърбия дава подкрепа на мисията на специалния 
пратеник Сайрус Венс и се очаква тя да приключи с успех, в ин
терес на мира, което представлява първо условие за разрешаване 
на югославската-криза. Както се узнава, специалният пратеник 
Сайрус Венс ще посети нашата страна в края на настоящия месец.

В разговора взе участие и министърът на външните работи на 
Република Сърбия Владислав Иованович - се подчертава в 
съобщението на кабинета на председателя на Републиката.

протест в ония страни, 
признаят Македония бе 
варително споразумяване с 
Гърция. Последната стон твърдо 
на становище, че тази югославска

република трябва да промени ■ 
. име.ЗА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ 

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
БЯХА ИЗБРАНИ:

Сърболюб Васович, д-р Зоран Аранджеловнч, д-р Небойша 
Малькович, Иован Зебич н м-р Никола Шаинович.

ит.шше.шя с чужбина, Зоран Чоткович - министерство ка „равдатГя" 
М П,' “лск“ СТОПИ1СТВО, Велимир Михайлович . промишленост 
™>,иШу:ГИ? ' РУЛарс11,?,и “Читака, Жарко Каггич - съобщения и връзки, Урош Ьаинини . урбанизъм и жлнщно строителство. Сана 
Влаикович • , ъргопин и туризъм, Ьраика Нешич . аъпппеи ,, 
и социална политика. Дивна Трамкович - 

Ш Ж.Марковмч - просвета

Някоипг , вестнициЕлефтерос тип ос” и др. 
като кръстници и 
имена

като 
се явяват

ИЗБРАНО НОВО 

ПРАВИТЕЛСТВО 

НА СЪРБИЯ

н предлагат 
.. "Вардарска
Македония”, "Славянска 
Македония” и подобни, 
изтъквайки при това, че ако а 
бъдеще се нарича само 
Македония, това подразбира а 
неинм териториални претенции.

като

ЗА МИНИСТРИ 
БЯХА ИЗБРАНИ:

__ешнч - въпроси за бойците 
-ш. рамкович - наука и технология, Данило
Ж.Маркович - просвета, Мнодраг Джукнч - култура Н 
Митрович - здравно дело, Павле Тодорович - захшгга ка ж-ич 
среда, Станко Цвили - 
Драгойлович -

икола
рович - защита ка жизнената 

грижа за сърбите вън от Сърбия, Драган 
вяра, Миловое Павлович - информиране и Драган 

Кичанович - спорт и младежта. 1 ГЕРМАНИЯ
ПРИЗНА

СЛОВЕНИЯ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ:

ЖЯШШ жжштшн»

И
ХЪРВАТСКО

На 23 декември т.г. Германия 
формално призна Словения и 
Хърватско, а от средата на 
януари 1992 година ще установи 
дипломатически връзки • 
съобщи германското мини
стерство на външните работи.

В съобщението се казва, че 
според мнението на германското 
правителство, Словения и

изпълняват 
вията, които постави 

ропейската общност за приз
наване на новите държави, 
включително и зачитането на 
демокрацията, правата на мал
цинствата и стабилните 
граници.

_ Марко .зоран
Соколович,

Владислав
Йованович,

Сърджан
Савич, Ян Кишгеци, Велимир 

Михайлович,
Негованович, Четкович, - Сава

Катич, ____Банянин, Влайкович,

Хърв
Л01

атско
ус 
Е в

Бранка
Йешич, Грайкович, Джукич, СтанкоТодорович Кичанович, Драган

Драгойлович,
Миловое
Павлович.

Цвиям,
СТРАНИЦА 2
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ПО ПОВОД 50-ГОДИШНШНАТА НА ЮНА
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА 

ЮНААРМИЯТА СПОДЕЛЯ 

СЪДБАТА 

НА ЮГОСЛАВИЯ

\
ДИМИТРОВГРАД

ЮБИЛЕЙ В УСЛОВИЯ НА ВОЙНА

ТАЗГОДИШНОТО ознаменуване Деня на ЮНА 
трябваше да премине по- богато и тържествено от 
всички досегашни. Касае се за юбилеи от половин 
столетие от създаването на Първа пролетарска 
народосовободителна ударна бригада в градчето 
Рудо/Босна/ на 22 декември 1941 година Името на 
рдо, на 22 декември 1941, Първа пролетарска 
бригада, първа регуларна военна формация на 
територията на окупираната и разгромена от 
фашистите Югославия като нещо свещено се 
скрива в съзнанието на много поколения. Първа 
пролетарска партизанска бригада, създадена 
предимно от сръбски и черногорски патриоти бе 
зачатъкът на югославската армия, за която с право 
се говореше, че е армия на братството и 
единството, на мира и спокойния живот на югос
лавските народи и народности.

След окупацията на Югославия от фашистките 
армии през пролетта на 1941 година, нейните 
граждани бяха подложени на небивал геноцид. 
Тази участ най-жестоко сполетя сръбския народ. 
За него германските окупатори бяха измислили 
садистката формула; за загинал германски войник 
- да се убият 100 сърби, а за ранен - 50!

В тези мрачни времена, времена на смърт, 
единственият начин да се оцелее пред варварския 
погром на фашизма бе - борбата. Борбата на живот 
и смърт, по цената на много жертви, страдания и 
разрушения. Този начин и изход първи в Европа 
избрада сръбските патриоти. Сетне ги последваха 
черногорците и останалите граждани на 
Югославия от Словения до Македония.

Този исторически акт, тази исполинна борба 
против мрака и фашизма в Европа, удивляваше 
целия свободолюбив свят. Истината за този 
период не може да се заличи с никакви фал- 
сификати, премълчаване и оспорвания. Тя е нещо 
много трайно и ценно в цялото човечство.

В този контекст не може да се отмине и 
създаването и развитието на Югославската народ
на армия, която в края на Втората световна война 
наброяваше над 800 хиляди бойци и бе четвърта 
военна сила в антихитлеристката коалиция.

Днес, 50 години след формирането на Първа 
пролетарска бригада, ЮНА живее и се бори в обстанов
ката на крайно изострената югославска държавна, 
политическа, икономическа и междунационална криза. 
Тя споделя съдбата на Югославия, чииго основи 
разтърсват големи вътрешни конфликти и 
безскрупулозен натиск от вън, които се заканват да я 
изличат от к

Както стмйата, така и Армията е изправена 
пред големи/изкушения. Едно от най-големите 
нещастия, които сполетяха ЮНА е издайството. 
Издаде я Председателството на страната, по-точно 
една част от Председателството, издадоха я 
републиките Словения и Хърватско по един низък 
и нехуманен начин, издадоха я много от партиите 
на июст и от опозицията. Зя тях тя не е вече 
ЮНА, но съвсем друга армия: окупационна, 
агресорска, сърбо-болшевишка, комунистическо- 
четническа, паравоенна войска и тем подобни!

Издадоха я и ония, на които през далечната 
1945 в заключителните боеве срещу фашизма тя 
освободи огромни територии, например в 
Словения и Хърватско, които до тогава са били 
винаги под Австроунгария и Италия. Издадоха я 
и ония, на които тя даваше безкористна помощ

след природни бедствия: земетересенията в 
Скопие, Макарска, Толмин. Плюват по нея и тези, 
на които инжинерийните части на ЮНА с 
десетилетия прокарваха нови пътища, правеха 
водопроводи, помагаха в електрифицирането и пр. 
или армейският състав събираше парични 
средства и даваше кръв за населението.

На какви понижения бе подложена Армията в 
Словения през лятото на 1991 година! 
Сецесионистите в тази република, възпитани в гер
мански дух, с жестока пропаганда за няколко 
години бяха насъскали населението срещу ЮНА, 
като най-голям враг на словенския народ и 
самостоятелност. Ясно става защо словенските 
националисти през юни и юли зададоха толкова 
главоболия на Армията: от блокиране на казар
мите и граничните застави до плячкосване 
имуществото на ЮНА, тормозенето на Официрите 
и семействата им до най-голямото злостор- 
ничество, което историята никога няма да забрави: 
убиването на младите войници по границата към 
Австрия и Италия! Историята ще помни и.никога 
няма да прости вината за този егзодус на първия 
човек на югославското правителство.

След Словения дойде хърватската Голгота. 
Тук ЮНА трябваше да защити застрашеното 
сръбско население от хърватските паравоенни 
формации и да разделя воюващите страни. Но 
нейното ангажиране чрез лукави игри се превърна 
в същинска война с проусташките войски на 
Хърватско, в която армейците освен за сръбското 
население са принудени да се борят за своите 
животи, чест и достойнството. От Хърватско и 
нейните съюзници в оста Берлин- Виена-Рим- 
Будапеща Армията се обвинява за агресия, за 
страна която първа нарушава многооройните 
примирия, която воюва за интересите на бъдеща 
велика Сърбия и т.н.

В тази сложна и съдбовна обстановка, Армията 
бе сполетяна и от вътрешни предателства. 
Мнозина генерали и офицери предимно хървати и 
словенци погазиха войнишката клетва и минаха на 
страната на сецесионистите. Други предадоха 
казармите, гранични застави, веонните складове и 
бази и предизвикаха многобройни свидни жертви.

С големи проблеми и неволи се бори нашата 
Армия. Тя обективно числено намалява, но 
прочиства своите редици и се противопоставя на 
всички предизвикателства и опасности от вътре и 
от вън. Таканаречените /това стана модерно/ 
"суверени републики" не дават войници в ЮНА. 
Понастоящем, в нея отиват предимно сърби и чер
ногорци и други югославски определени младежи. 
Но и това значи нещо. Историята говори, че от 
800-те хиляди бойци, колкото ЮНА имаше в края 
на Втората световна война, 470 хиляди бяха сърби 
и черногорци. Не е трудно да се направи извод 
колко този факт е съдбовно влияел във 
въоръжената борба и в създаването на югос
лавската федерация.

Скромно и достойнствено, армейците оз
наменуваха своя празник, 22 декември. Едни е 
казармите, други на летищата, трети на фрон
товете в Славопия, Бараня, Книнска крайна, Бания 
и Кордун. Почти всяко от малобройните и скром
ни тържества на тазгодишния юбилеен Ден на 
Армията започваше с отдаване почит за загиналите 
на фронта бойни другари...

Едва ли до преди година-две по време на 
ознаменуване на празника на ЮНА някой е 
предполагал, че юбилейн.ата 50-та 
годишнина от създаването на въоръженити 
сили на Югославия ще започне с едноминут
но мълчание като почит към загиналите във 
въръжените стълкновения в Хърватско. Но 
от истината не може да се избяга.

Все пак, макър и в условия на война 
юбилейният ден на ЮНА трябва да бъде ден 
на вдъхновения да се запазят въоръжените 
сили поне в сегашния състав и така да се 
отбеляза следващия 22 декември. Това бе

изтъкнато на скромното тържество в кръга 
на казармите в Димитровград по повод праз
ника, на което присъствуваха представители 
на Общинската скупщина, ГИД Здравния 
дом. Както и винаги на празника на най- 
добруте,.войници са присъдени награди. В 
единицата на командира Шевко Башич 
наградени са със седем дена отсъствие 
войниците Драган Раич, Боян Цаич, Алексан- 
дар Шкарлет, а похвалени войниците Бруно 
Радосавлевич, Госимир Радулович и Деян 
Воинович.

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

БЕЗ ЦЕНТРАЛНО ТЪРЖЕСТВО
гражданската война и геноцида на сръбския 
народ в Хърватско, както и усилията които 
полага ЮНА и ТО в защита на сръбското 
население в кризисните краища и отбрана на 
страната от напиращия фашизъм.

По повод 50-годишнината от фор
мирането на ЮНА, а за успешно 
изпълняване на всички задължения от 
граничното поделение в Босилеград, на 
трима войника: Рамо Хустанович, Велко 
Йеловац и Салит Зубери бе връчено най- 
голямото войнишко признание значка 
"Примерен войник”, 5 войници-граничари 
похвални грамоти, а 3 са произведени в по- 
горен чин.

За разлика от по-рано, тазгодишното 
тържество по повод 22 декември - Денят на 
Югославската народна армия в 
Босилеградска община мина без централно 
тържество. Именно тържеството по повод 
Деня на ЮНА, която тази година отбелязва 
50 години от формирането си се, проведе не 
в казармата в Босилеград, както досега, а на 
граничните застави. Тук пред войниците - 
граничари, предртавители на предприятията 
които са патрони на съответните гранични 
застави, населението от селата и 
представители от Общинската скупщина и 
командири произнесоха поздравителни 
речи, като при това отделен акцент сложиха 
върху настоящата общоюгославска криза,

на света.

М.Я.

СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

В СЪРБИЯ ЖИВЕЯТ25 214 БЪЛГАРИ
На пресконференцията, на която бяха 

съобщени тези данни директорът на Завода за 
статистика на Република Сърбия Милован Жив
ковия беше попитан как е утвърден броят на ал
банците в нашата република, понеже те 
бойкотираха последното преброяване. Живковия 
отговори, яе това е направено с помощта на 
науяни методи и всияки показатели, които се 
прилагат в статистиката у нас и в света Във връзка 
със забележката на Комисията за яовешките права 
при КЕБС за по-малкия брой хървати във 
Войводина Живковия изтъкна, яе техният брой е 
по-малък само затуй, яе в последното преброяване 
знаяигелен брой граждани са се декларирали като 
буневци и шокци, които в предишните 
преброявания са се декларирали като хървати 
(най-яссто под натиск от Хърватско и Католияес- 
ката църква). През последните десет години броят 
на мюсюлманите в Белград се е увслиянл от 10 422 
на 13 624, което показва, яе те в столицата нямат 
проблеми. В последното преброяване за първи път 
се е слуяило граждани да се декларират 
"яислящи се към родния им край" (шумадинци, 
далматинци и пр.).

• МАШАТА РЕПУБЛИКА ИМА 9 791 475 
ЖИТЕЛИ, ОТ КОИТО 6 428 420 СА СЪРБИ * 317 
739 ГРАЖДАНИ ПА СЪРБИЯ СА СЕ ДЕК
ЛАРИРАЛИ КАТО ЮГОСЛАВЯИИ

В Завода за статистика на Република Сърбия 
тези дни е завършена обработката на данните за 
националната структура на населението в нашата 
Република, които са регистрирани по време па пос
ледното преброяване на населението. Според 
резултатите на това преброяване Републйка 
Сърбия има 9.791 475 жители, от които 6 428 420 
са сърби. 317 739 граждани на Сърбия са се дек
ларирали като югославяни. В нашата република 
живеят и 140 024 яерногорци, 109 214 хървати, 47 
577 македонци, 237 358 мюсюлмани, 8340 словенци, 
1 686 661 албанци, 345 376 унгарци, 11 501 турци, 
25 214 българи, 42 386 румънци, 137 265 роми, 18 
339 русини, 67 234 словаци, 17 557 власи, 21 662 
буневци, 922 шокци и 16 661 граждани, които не са 
декларирали националния си произход.

, Па 31 март 1991 година Белград е имал 1 617 
защитят от вредни последици, с оглед на това, яе след 734 ЖИТсли. 1 374 487 от тях са ст.рби (85%), 42 975 
установяването на словенската монета - толар , сега и Хърватско черногорци (2,7%), 16 400 хървати (1%), 15 670 
въведе споя "хърватски динар". македонци (1%), 13 624 мюсюлмани (0,8%), 3628

словенци (0,2%), 87 615 югославяни (5,4%) и т.н.

ПО РЕШЕНИЕ 
НА ЮГОСЛАВСКАТА 
НАРОДНА БАНКА

Съгласно решението на губернаторите иа Народната банка на 
Югославия досегашните динарски банкноти от 100, 500 и 1000 
динара трябва да се обменят за нови от 25 до 31 декември 1991 
година. Монетите със стойност от 1, 2, 5,10 и 50 динара (книжни 
или метални все едно) не се обменят и са валидни и по нататък.

Обменът ще се върши във всияки организационни единици на 
СДК, в пощите и банките.

Гражданите ще могат да обменят до 30 000 динара за попи 
банкноти. Сумите над 30 000 динара ще може да сс внасят ма текущи 
сметки, джиро сметки и спестовни книжки. Вноските от 100 хиляди 
нагире ще се евидентират, за да сс осуетят евентуални злоупотреби, 
а за това ще се доставят сведения на народните банки.

Обменът се върши въз основа иа решението на Съюзния 
изпълнителен съвет, а целта му е населението и стопанството да се

ОБМЕН 

НА ПАРИТЕ 

ОТ 25 ДО 31 

ДЕКЕМВРИ
като
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СРЕЩА СЪС СЕМЕЙСТВО ГАЛИШИЧ, ИЗБЯГАЛО ОТ ПОДРАВСКА СЛАТИНА

КРАТЪК НОВОГОДИШНИ РАЗГОВОР ОЩЕ НИ ШУМИ В 

УШИТЕ...СТУДЕНО МИ Е ОКОЛО СЪРЦЕТО
опожарена е къщата ни, автомобила, 
фабриката Тай” в която работехме със 
съпруга ми Стане...

- Най-важно е, че сте живи и здрави. Когато 
един ден свърши войната - всичко отново ще 
се възобнови - добавя Ката.

ШИРОКИ ЛУЖНИШКИ СЪРЦА

-14-Иван Петров от Димитровград току-що се 
завърна от фронта а Хърватско. Седим у дома му 
и водим неофициален разговор. Разбира се, най- 
миого за дните, проведени на фронта.

- Последните няколко дена, когато *сс чу, че 
Скупщината на Сърбия е приела решение 
ниците да останат и до 4 месеца на фронта, 
ми идваше на ум, че може да се случи Нова година 
да посрещнем' в Дал. Правех сметка как да дойда 
на уикенд, но не се съвпадаше. За щастие дойдох

Да не бях на фронта сигурно би бил по-голям 
оптимист. Сега... Не съм песимист и сега, обаче, 
когато си помисля какво ни чака през следващата 
година, студено ми е около сърцето. Не за 
работата и фирмата. И за "Металац” ще бъде труд
но, но съм сигурен че ще оцелеем. Страх ме е 
войната да не се пренесе в Босна, а тога ва ще бъде 
наистина лошо. Но надявам се, че положението ще 
се стабилизира

Със Здравка Галишич, двете й дъщери 
годишна Наташа и 12- годишна Таня се 
срещнахме нсотдавиав Общинската скупщина 
в Бабушница. Бяха дошли при завеждащия 
общи служби в скупщината Новица ЛюОич. 
Дошли бяха да уредят някои въпроси във 
връзка с школуването па 11аташа и I аня, както 
и да се обадят в Общинската организация на 
Черпения кръст, къдсто също очакват да им 
бъде оказана помощ. Четвъртият член на 
семейство Галишич Стипс, го нямаше. Ос
танал на фронта.

Как семейството Галишич от далечна 
Нодравска слатина, къдсто бушува войната, се 
озовало в Бабушница?

- Дойдоха при мене - обади се леля им Ката 
Митрович, крепка старица на около 75 години. 
И тя не е от тукашните краища, ами босанка, 
намерила Вскослав, изворски печалбар някъде 
край Зсмун веднага след освобождението... 
Когато свърши последната война - мислехме, 
че няма вече да доживеем подобни ужаси. Днес

сполетя пешо по-страшно - споделя Ката. 
Доведох тези мои роднини в Извор. У нас ще 
квартируват, близко е до града Децата тук ше 
се учат.

- Трябва да видим в основното училище 
"Иво Лола Рибар” още от понеделник Наташа 
и Таня да посещават занаятия...

- От началото на годината не ходим на 
училище - в хор отвърнаха Наташа и Таня

- Война! Страшна война!? Ето и децата ми 
се объркаха - вайка сс майка им Здравка.

СПАСИЛИ СЕ ОТ КАНОНАДАТА
Здравка Галишич, инак славонка (буневка) 

и съпругът й Стипе си живеели мирно в село 
Хум, недалеч от Подравска слатина. 
Направили си и хубава къща, имали си работа, 
а дъщерите им Наташа и Таня си гледали 
школото, както и мнозина други.

- Откак започна войната - на нашето село 
паднаха над 1000 гранати. Много хора 
пострадаха Муповците, зенгите и др. усташки 
войски са безмилостни... Опожариха домовете 
ни. Останахме на улицата - казва Здравка 
Успяхме в последния час да се спасим от 
усташкитс ками. Една неделя ни охраняваха 
запасните, но нахлуха нови усташки сили. 
Успяхме да избягаме с първия конвой трак
тори за Банялука Вторият беше бомбардиран... 
Има много жертви!

- Една седмица работехме в кухнята на 
запасните - добавят Наташа и Таня. Помагахме 
с каквото можехме на нашите спасители.

- Там вече нямаме на какво да се върнем:

запас-
чссто

Семейството на Галишич намерило топла 
стряха при семейство Митрович в село Извор. 
Макар че са дошли почти без облекло полека- 
лека сс снамират.

- Хората тук много добре ни приеха и ние 
мног о благодарни. В Банялука добрисме им

хора ни дадоха топло облекло, така че сега не 
сме толкове зле - казва Здравка и добавя: 
нашето имущество изгоря!... Създаваното през 
целия ни досегашен живот е погълнато от 
неразумната усташка истерия

Новица Любич, който междувременно из
лиза в друга канцелария се завърна и попита:

- Кой език сте изучавали?
- Руски - отвърнаха Наташа и Таня
- Добре е. Изучава се и руски в нашето

34,
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БОСИЛЕГРАД: НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ

ПИ

училище.
- А какво ще стане с изпустнатия 

материал?
* Ще видим. Сега е важно д? приключите 

тези няколко учебни дни, а после ще видим как 
ще се навакса пропуснатото.

ЗРЕЛИЩА - НАВРДД
Макар че няколко дни са на спокойствие - 

Наташа, Таня и майка им Здравка още не могат 
да се отърват от страшните картини, които 
видял и.

ДА СПРЕ ВОЙНАТА
спре братоубийстьената война 
Икономическата, политическа и 
стопанска обстановка да се 
реши чрез разговори и диалози 
Да се създадат условия всички 
млади да имат еднакви условия 
за школуване и съдържателен 
културно-забавен живот. Сред
ното образование да завърша с 
отличен успех и да се запиша на 
факултет- група психология На 
всички мои съученици желая 
добре здраве и щастлив живот.

- Това не може да се опише е думи - със 
сълзи на очи разказва Здравка. На всяка крачка 
трупове на уоити и осакатени хора. Устатите 
не'щадят ни жени, деца и старци... С много 
жертви се гаврят, така че човек не смее да ги 
погледне.

- Ака не бяха нашите запасници и 
войниците - кой знае дали щяхме да избягаме 
- е плач казва Таня

- Постоянно ми минава пред очите "лен
тата” на зрелищата в Хум, Подравска слатина, 
околността на Окучани... - добавя Наташа.

Семейството Галишич сега е на спокойно 
място. Надява се скоро войната да свърши и 
отново да се завърне на родното огнище

САМО ДА СВЪРШИ ТАЗИ ЗЛОВЕЩА И 
СТРАШНА ВОЙНА!

ЗАХАРИЕВ, 
милиционер по движението: - Да 
прекъсне югославската криза. 
Да спре гражданската война Да 
се стабилизира стопанството. 
Работниците да започнат да 
приемат по-големи заплати. 
Общественият ред и мир в 
общината да бъде на по-високо 
равнище, а водачите да спазват 
съответните правила в 
движението. Да се подобри 
хигиената в града. На 
футболния отбор "Младост" да 
се реши финансовия проблем и 
да си пробие път в по-горен 
ранг на състезания

ВАСИЛ

НИИКОЛА САВОВ, сек
ретар на Общинската скупщина 
в Босилеград и председател на 
местната общност Босилеград: 
Споделям желанията на цялото 
население в Босилеградска 
община кризисната обстановка 
в страната да се реши на мирни 
и демократични начала Час по- 
скоро да спре гражданската 
война и безразумното убиване 
на кората В Република Сърбия 

стабилизира 
стопанството, а в нашата 
община изградените стопански 
и производствени обекти да се 
докомплетират и започнат да 
работят с пълен капацитет. С 
това да се създадат условия за 
по-ускорено трудоустрояване, 
преди всичко на младите и 

кадри.

Матея Андонов

ВЕНЕ ГЕОРГИЕВ, водач в 
босилеградския 
тотранспорт": - Кризисната 
обстановка да се реши по мирен 
и демократичен диалог. Ехото 
на танковете да се замени с ехо 
на булдозери и друга 
механизация при пробиване, 
изграждане и уреждане на нови 
пътища. ,Пътната мрежа в 
нашата община да се подобри 
Предприятието ми да стане на 
здрави крака а с това и да се 
подобри 
положение на работниците. 
Хигиената в града да се 
подобри и да се обърне по- 
голямо внимание върху опаз
ването на жизнената среда

да се
•Ав-

МИШО ПОСРЕЩНА ТАТКО СИ
Вместо да излезне на пързалката - четири 

годишният Мишо Здравковнч от Бабушница 
прекарал две седмици в Ниш, очаквайки от фрон
та да се завърне татко му Ненад. Най-после това 
негово най- голямо новогодишно желание се 
изпълнило!

Пътувахме заедно с рейса от Ниш до « УУ-г“1 
Бабушница. Мишо, който прекарал много 
безсънни нощи веднага заспа, в бащините си 
прегрдъки.

Колко ли детства отне тази безмислена жес
тока братоубийствена войиа!? Виновен ли е Мишо 
н безчет негови другари за това? Мишо има 
щастие™ баща му да се завърне жив и здрав, но 
какво да кажат другите, чиито бащи останаха по
Окучани..."0Лета КР*Й Вуковар, Борово село,

школувани

Босилеградска община да поеме 
ускорен 

икономическото си развитие. 
Като председател на местната 
общност Босилеград желая 
Босилеград да стане по-чист, 
по-добре снабден с всички 
продукти от жизнена необ 
ходимост, да асфалтираме и ос
таналите неасфалтирани улици, 
да се реши проблемът с 
водоснабдяването и пр.

път къмпо- ма териалното

ГОРАН ЕВТИМОВ, младеж 
от село Райчиловци: - Имам 
много желания. Доволен ще 
бъда ако ми се сбъднат четири. 
Да спре гражданската война и 
югокризата да се реши по 
мирен начин. Да си взема из
пита за водач, да се 
стабилизира стопанската 
обстановка. Татко и майка да 
имат по-големи заплати и 
сестра ми с успех да завърши 
средното образование

Дотегнаха ми зловещите кавтннм Гн», 
чакам отново да започна . рЧо.„Гс, 
като кондуктор в АТП-ПирГт, Гн^пш. ет ! 
продължа със строежа на къща, за да сГп шП.™ 
е четиричленното си семейство под свойпок^Г 
споделя Ненад. Когато пристигнахме в 
Бабушница - направихме снимка за вест^к"

М.А.
М.Я

В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА
п^учила^Д1М“ТзРк0Градчани* завърнали се от фронта не беше- получил акт, че е обвинен в "дезертьорство”.

срещу когото е възбуден обвншп-елен акт е 
на я '‘Братство'1 3 ~ декемвРи 1991 година, значи след излизането

ПЕНА МЕТОДИЕВА, 
ученичка от първи клас на 
босилеградско основно 
училище: - Войната и убиването 
да спре Да бъде мир и всички 
деца да мога т свободно да уча т 

ЖАКЛИНА АЛЕК- и да се играят. За всички да има 
САНДРОВА, ученичка в в изобилие бомбони и шоколад 
босилеградската гимназия:- Да а аз с отличен успех да завърша 

първи клас.

КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗ
ВИНИ?

Пирот)’ Считам читателите (и слушателите на Радио
"никой нс може ™ К?Легата З МаРковнч знае правилото, че 

е. да бъдс обвинен, до като вината му не сс утвърди .
споментги"» гт^Т.0 искам Да кажа и това, че и другите две липа* 
и няма обвинителният п Н& Радио Пирот, в момента са на фронта 
- аз или колегатпНмя п*°ТИВ тях КоП <*га трябва да се извинява 
"Братство”? Маркович - нека преценят читателите на в.

УТВЪРДИ’’Й НЕ Е ВИН°ВЕН' ДОКАТО ВИНАТА МУ НЕ СЕ
По повод реаги 

Пирот във вестник 
текст
община искам да

нетО на колегата Зоран Маркович от Радио
във вестника във^рмГс “дезертьорите'' от9Дими?ровградск“

държа до текста, който пуЕкувм^маир и^съкрата/шд^в 
"Братство" на 29 ноември 1991 година, защото дотогава нито“ дин

ра
"Б

А.Ташков
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД
ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СИНДИКАТИТЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ 

НА СЪЮЗ НА МЛАДИТЕ 

СОЦИАЛИСТИ

ЗА ХОДА НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА БЕСЕДВАХМЕ С ЦАНКО КОСТОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ. ТУК 
ПРЕДАВАМЕ ИЗКАЗВАНЕТО И МНЕНИЕТО НА КОСТОВ ПО 

СЪЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ НА СЕГАшНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
СИНДИКАТИТЕ.

НОВА, МОДЕРНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, В ЗАЩИТА 

НА ИНТЕРЕСИТЕ НА 

ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Изплънителният отбор на Общинския 
отбор на Социалистическата партия на 
Сърбия в Босилеград, на проведеното 
през миналата седмица заседание взе 
решение за формиране на Съюз на млади 
социалисти. Решението, както подчерта 
секретарят на Изпълнителния отбор 
Любен Иванов, се основава по ин
ициативата на Главния отбор на СПС при 
общинските отбори да бъдат формирани 
Съюзи на млади социалисти. Целта на 
формирането на този Съюз е да обедини 
младите, акционно да ги подтикне за 
действуване и при това да афирмира 
програмните определения на Социалис
тическата партия. Естествено и да 
раздвижват и провеждат акции в областта 
на културно-забавния живот, спортни ак
тивности, подобряване на материалната 
основа на труда, трудоустрояването и пр. 
Още повече, че след разформирането на 
Съюза на младежта, младите в. 
Босилеградрка община, акционно са неор- 
ганизирани, не само в местните 
общности, но и в града, па дори и в 
гимназията, където най-много е 
съсредоточена младежта. Замрял е кул
турно-забавният живот, бездейстсвуват и 
всички други младежки активности.

В осъществяване на своите акционни 
задачи и активности, както подчерта 
Иванов, Съюзът на младите социалисти, 
ще сътрудничи с всички органи и тела на 
Общинския отбор на СПС и с други 
съответни органи и тела действуващи 
при другите партии и сдружения, на 
които програмните определения и 
действувания са близки на Социалис
тическата партия.

Да кажем, че съгласно решението на 
Главния отбор на СПС, най-висш орган 
на Съюза на младите ще бъде Общински 
отбор, който според решението на 
Изпълнителния отбор на СПС в 
Босилеград ще наброява 7 души. За целта 
Изпълнителният отбор на ОО на СПС в 
Босилеград, съгласно уставното решение, 
евидентира двадесетина младежи 
членове на СПС, а окончателен избор ще 

» направи Общинският отбор на СПС на 
едно от поредните си заседания. На 
първото учредително заседание, покрай 
другото ще бъде и избран, председател на 
Общинския отбор на Съюза на младите 
социалисти.

ТпангсЬппмянията на Гъипя на син- “ подялбата на единната организация в

мжт» парти й на Ссистема, Д°рИ Ще д°^е " Д°
скупщина. Отделянето на Синдикатите от синдика™'
Партията и Социалистическия съюз - всичко ГГ “ работ™иите’ н0 
това доведе до (не)съществуване на Син- «вмгашонтаниу / 1 лидери и отбори на синдикатите. Подялбата

в отделни синдикати означава и край на тази 
организация.

диката в съществено по-инакво положение.
Преди всичко да се обособи като 
самостоятелна, модерна организация, чието 
цел е защита на интересите на заетите.
Следователно Синдикатите загубиха тълкуватели и застъпници на интересите на 
свойството си на придатък към друга своите отрасли в отделни ситуации, но 
организация, относно трансмисия на чужди членството своите синдикални права може да

осъществява в средите, където живее, работи 
По-нататъшното съществуване на Син- " '2ьщеС12.ява св01гге интереси. Синдикатът 

диката е обусловено да бъде независима и тРя®ва да бъде присъствуващ във всекиднев- 
самостоятелна организация, застъпваща ин- ната Р$у9та> следователно по- близко до 
тересите на заетите, както и да бъде членството си. Залъгване е, че може да се 
независима и самостоятелна по отношение на осъществява и води организация и да 
държавата и нейните органи, на изпълнява функциите и активностите си от 
работодателите и директорите (предприятия ПентРове- Работниците не се нуждаят от 
и учреждения) и по отношение на политичес- бюрократични апарати, но от конкретно 
ките партии. действуване.

В бъдеще синдикатът с работодателите и Единодушна е оценката, че новият модел
държавата трябва да изгражда равноправни линияРт"Т°рИаДНе°пв°аРнГеа"^синдиката но 
партнъорски отношения, с тях да води „Ц!,!:*.!“ 1епване на синдиката, но 
преговори и изтъква своите искове. В тези пРеДставлява 
отношения ползва колективното съществуването на тази организация. Не 
преговаряне, натиск и стачки, като основно може се премахва синдикатът в по- 
оръжие на синдикалната борба За да може да м^ Ч«ди без ™о и да ^ критернч и 
постигне и изпълни тези поставени цели, оез аРгУменти- нместо да се занимаваме 
Синдикатът трябва да бъде не само елементи, които организацията могат да
самостоятелна и независим, в действушшето, ““Р“и" “"ЙдТища^ер^ГГдГТя 
но и материално и кадрово силен, а с това. и ВЪВВСИЧКИ сРеди’ изнамерихме модел да я 
независим и самостоятелен. премахнеме, уж е твърде скъпа.

- отделните синдикати могат да бъдат
М.Я.

идеи.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БИВШИЯ 
СЮК - МОГАТ ДА СИ ВЗЕМАТ 

ДОКУМЕНТИТЕ
0 Социалистическата партия ва Сърбия е които собственика ве ги вземе, ще бъдат 

Босилеград, ни уведомиха, че от началото на ид- унищожени. Това между другото с решение но 
ната година па все до края й, всички бивши Изгсъпекитеяния отбор на Общинския отбор на

■ членове «а Съюза на комунистите ще могат. СПС в Босилеград на проведеното през 
! докоякото искат, д* си вземат партийните миналата седмица заседание. МА
■ документи. След този срок, онези документи диверсия срещу

МНЕНИЯ

ТРАГИЧНОСТТА НА НАШАТА 

ГЛУПОСТ В хода на публичните разисквания за Не е прието установяване на договореното
насоките и по-иататъшните активности и лице, че ще може да замени Общинския съвет 
реализацията на решенията на IX конгрес на и неговите органи, че синдикалният член по- 
ССС във връзка с трансформацията на Съюза добре ще осъществи правата си и ще срещне 
на синдикатите и синдиката, с измененията и по-голямо разбирателство в чуждата, от- 
допълненията на Статута, в синдикалните ор- колкото в своята среда, 
ганизации на Димитровградска община, 
проявен е определен интерес.

Тежкият шок, който ни вцепени 
когато за първи път видяхме ужасите 
на войната, като че ли започна да 
отслабва, 
телевизионен "Дневник” ставаме все 
по-равнодушни зрители пред страхот
ните зрелища на човешката суровост. 
Обхваща ни дефетизъм. Тъпи и 
сломени, с резигнация се подаваме на 
военната стихия, а тя получава все по- 
чудовишни размери. Човешкият 
живот и човешкият разум, които 
винаги са били двигатели на светлото 
и прогресивното, по време на войната 
не струват нищо. На цена са само 
сляпата послушност, омразата и през
рението към смъртта. Протагонистите 
на войната това го наричат смелост.

Защото победителите ще си напишат 
нова история, която временно ще ги 
оправдае. И никой няма да се загрижи, 
че така написаната история ще произ
веде нова война. А войната, както 
виждаме, ще заличи следите на 
вината. И така до безкрайност.

А какво е с борбата за мир? Нищо 
- и тя е в служба 
силно реват за мир ония, който най- 
силно стрелят и които само довчера 
най-остро се заканваха. Днес не е 
много желателно да бъдеш истински 
борей за мир, защото това между 
другото подразбира да критикуваш
ония, които са на власт, а това не е 
много здраво. Всеки, който си позволи 
такова нещо рискува да бъде обвинен 
в липса на патриотизъм или в 
предателство.

Борбата за истината не е никакво 
предателство най-много поради топа, 

разобличава истинските 
предатели, които отдавна запалиха 
искрата на войната, нравейки из
куствени граници, скривайки ис
тината за Ясецовац, пропагирайки 
комунистическата утопия,
асимилирайки едни и правейки из
куствени нации и т.н. Днес ни 
убеждават, че войната ни е натрапена 
и че е причинена ог прогсрманскитс 
амбиции да овладеят отново онова, 
което не успяха във Втората световна 
война. Късно им дойде този 
допълнителен акъл, едвам когато 
фашизмът почука на вратата, макар че 
бяха длъжни това да го знаят от 
историята.

С изкусни 
шпионски игри 
разградена.
Балканите и Изток е св 
лавскитс народи са насъскани да вою
ват едни срещу друг 
заедно срещу об 
вампирясапия фашизъм. Майсторски 
удар, няма какво!

Трагичносгга е в това, че 
подадохме на тази отвратителна лъжа: 
уж воюваме за територии и някаква 
национална независимост, а всъщност 
воюваме са|ую «а чужди интереси.

Ишш НИКОЛОВ

От един до друг

Доколкото се касае до членския внос 
прието е и занапред да остане в размер 0,6 на 

Според броя на запленените в синдиката сто върху личните доходи, от което 
общината е между първите в Република половината остават на синдикалната 
Сърбия. Печатани са синдикални картици за организация в предприятието. Материалното 
всички заети, относно досегашни членове на укрепване на организацията и създаване на 
Съюза на синдикатите. След публичното солидарни фондове и материални фондове

на войната. Най-

разискване започна ревчленяване в 
Съюза на синдикатите на Сърбия. 
Интересът за зачленяване е на 
желаното ниво, относно голям 
брой досегашни членове на Син
дикатите доброволно пристъпиха 
към Съюза на синдикатите на 
Сърбия. Всички заети, които 
получат членска книжка остават и 
занапред членове и ще ползват 
правата на член на Синдикатите, 
произтичащи от Статута и 
членските книжки.

Публичното разискване

Но дали наистина е смелост готов
ността да станеш една от хилядите 
жертви на войната или е смелост да се 
обявиш против нейните творци? Ако 
с труповете си можехме да затиснем 
.веднъж завинаги незаситата челюст 
на смъртта, тогава и нашите жертви 
може би щяха да имат смисъл и оправ
дание. Но историята ясно показва, че 
не съществува цел, за която струва да 
се заплати цена от няколко стотици 
хиляди или милиони човешки 
животи. Защото няма такава военна 
победа, която може да компенсира 
загубите на победителя и няма такова 
военно потражение, което завинаги 
може да порази победения. Когато 
всичко това мине и останат само 
жертвите и разоренията, живите ще 
се попитат трябваше ли всичко 
да се случи?

От аспект на жертвите, материал
ните разорения и 
страдания разликата между 

оедителите и победените е съвсем 
нищожна. А когато мине времето на 
лудостта и се направи 
заключителният баланс, с огорчение 
ще констатираме, че нищо ново и 
нищо добро не сме направили. Само 
сме продължили предишната и сме 
засяли семето ни някоя бъдеща война. 

И гази, както и всички други 
безсмислена но малко е

че

е из

ползвано за разискване и по други, преди обезпечават на членовете сигурност, 
всичко конкретни въпроси, особено за създавацето на кредитно-спестовни 
сегашното тежко материално и социално кооперации, както и други облици на 
положение на работниците и техните материално обезпечаване гарантират на 
семейства, изработката и подписване на работниците защита на материалното им 
колективни договори, цените и инфлацията, състояние, 
функционирането на Фонда на школуване на ВПРОЧЕМ, ЕТО ОСНОВНИТЕ НЕЩА, 
млади работници, ученици и студенти, КОито ЧЛЕНСКАТА КАРТА ГАРАНТИРА НА 
снабдяване чрез синдиката и редица прак- РАБОТНИЦИТЕ: 
тичсски въпроси.

Общо е убеждението на работниците, че 
синдикатът, като самостоятелна и 
независима работническа организация е необ- 

дсйствувр положително, особено 
времена, но трябва да бъде по- 

по отношение на

това * Защита на правата и4 цената на труда от 
колективния договор.

* Застъпване н защита пред работодателя, ор
ганите на управление н съдебните органи.

вна помощ и трудово-правна
дипломатичио- 

Югославия е 
Пътят на Германия към 

оооден, югос-

човешките пходима, че 
тези тежки
ефикасна, по-решителна 
други субекти, да бъде възможно по-непос- 
редствсна и по-близка до членовете си.

Не е приет концепта на организиране 
върху делово-производствен принцип, като 
основен принцип, пито предложения модел 
па териториално организиране, относно 
премахване на Общинските съвети в 
общините с но-малко от 5000 заети.

* Безплатна пра 
защита н охрана на труда.

* Посрсднмчсне и помощ при трудоустрояване.
* Синдикална помощ от синдикалните фондове.
* Ползване средствата на стачния фонд при ор

ганизирана стачка.
* Посрсдннчепе в синдикалните кооперации и 

банките.
* Организирано снабдяване и набавка на стоки и

ПО

и, за да ис воюват 
шия им враг -

сами сс
услуги.

* Пребиваване в синдикалните обекти на туриз
ма, почивка и рекреацня при благоприятни условия.

* Защита и застъпване н. всички сющнкални 
права от Статута и правилата на Синдиката.

войни е
вероятно дали нейните истински 

^ виновници ще отговарят за нейните 
последствия. Дори и пред историята.

В хода на публичните разисквания са 
посочени повече аргументи и причини за 
отхвърляне на такъв концепт на ор
ганизираност на синдиката: Ст.Н.
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ЙНННИНВпоЖщштв № г одини и стратегическите НАСОКИ на РАЗ
ВИТИЕ ПРЕЗ ИДУЩАТА (1992) ГОДИНА.

18320 БшВгоуегпс! .1^ «Ь
Шуйп1й Капк-иа 1 Ж Ж Ж
Те1ех: 16840 П
Те1еГах:010-63-112

ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ДИМИТРОВГРАД 
ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

МЪЧИТЕЛНО ИЗРАСТВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО
* да сс продължи с дошколупане ма кадри 

и да сс увеличат спестяванията при 
съществено подобряваме дисциплината в 
производството.

Тези насоки, определени като 
"стратегически" в развоя на предприятието сс 
оказват правилно избрана делова политика и 
резултатите са налице:

* износът от 4,5 милиона долара нараства 
на 7 милиона долара, което представлява 
увеличение е 55 на сто;

* рязко да сс увеличи износа, като при това 
сс намерят сигурни пазари, да сс засили 
кбнкурснтноспосооностга па предприятието и 
да сс създадат възможности за безпрепятствен 
внос на суровини и възпроизводствспи 
материали;

* съществено да сс подобрй качеството и 
прецизността в планирането, като сс спечели 
авторитет на качествен и изпълнителен (нав
ременен) снабдител;

* да сс намали кредитната зависимост на 
предприятието;

* да се намали броя на работниците, 
особено на режийния персонал, а ведно да сс 
запази обема па производството и по тоя начин 
да сс повиши прозводитслността и 
икономическата мощ на предприятието;

' в бъдеще инвестициите да сс плануват е 
гумснотехничсски стоки, като капитален ин
тензивен вид производството, а в цеха за обув- - 
ки да се правят само необходимите доинвсс- 
тиции, и то в онези сектори на производството, 
важни за подобряване качеството и 
повишаване на производителността;

Тези дни Гумарската индустрия 
(ГИД) чествува 32- годишнинаДимитровград 

на съществуванието си. От 1959 година, като 
работилница за гумени опинци, е десетина 
заети, през изминалия период ГИД израства в 
модерно промишлено предприятие, средна 
големнина. На този мъчителен път доживява 
една интеграция и една дезинтеграция е 
"Тигър” от Пирот. Дезинтеграция настъпи 
преди две години (1989), когато ГИД се 
обособи като самостоятелно предприятие В 
този момент се изправя пред редица остри 
проблеми, предимно поради липса на служби 
(набавка, финанси, непълно счетоводство, 
частично оборудена лаборатория) и 
недостатъчно обучен ръководен персонал. 
Вместо крах - ГИД излиза от незавидното 
положение кадрово укрепнал.

• асортиментът на производството 
съществено се разширява е нови 
произведения: опинци, детски ботуши, кожни 
кецове, програма за рударски сита, инекционно 
пресоване на части и др.;

• съществено се подобрява качеството на 
продукцията, па годишните рекламации са 
сведени до 0,2 процента от общо осъществения 
износ, а навременността на доставките създава 
на ГИД авторитет на качествен, точен и 
стабилен кооперант;

' кредитната зависимост на предприятието 
намалява за цели 50 на сто, па ГИД днес ползва 
по-малко от 30 процента кредити за оборотен 
капитал;

• работната сила е намалена е 11 на сто, 
режийният персонал също, осъществено е 
намаление на производството с около 3 
процента, въпреки пълната загуба на 
хърватския и частично загуба на словенския и 
босненскохерцеговския пазар, поради 
политическата обстановка в страната;

• инвестирано е в набавката на две транс
фер преси и една инекционна, докомплектувана 
е с оборудване лабораторията, купена е 
управителната сграда, реновирани са деловите 
сгради във фабриката, както и съобщителните 
пътеки във фабриката за обувки.

Критически наблюдавано, не са вложени 
особени инвестиционни средства. Това е мак
симално обаче, което е могло да се направи, 
особено ако се има предвид, че междувременно 
е извършено заплащане на кредитите за 
валярата в резмер 70 процента, че с цели 50 на 
сто е намалена кредитната зависимост на 
предприятието в оборотния капитал, че много

Преминаване към пазарно стопанисване 
възлага кадрово преустройство и изменение на 
навиците и схващания на всички заети. Новите 
стопански процеси, възлагат и нов подход в 
работата. Затуй в предприятието решават: Слава Тодоров

финансови институции (банки, фондове и пр.) 
губят мощ на финансови подкрепители на 
стопанството. При това много значителни 
кооперанти доживяват или стопанска 
катастрофа, или съществено намаляват обема 
на производството си и не изплащат 
дължимите суми, или пък ги заплащат с огром- 
но закъснение, като Електроната 
промишленост и Машинната промишленост 
от Ниш, ЗЦЗ - Крагуевац, ТАЗ - Загреб и др. В 
резултат на това съотношението между сумата, 
която дължат на ГИД и сумата, която дължи 
ГИД е 3:1. Следователно огромен капитал, 
вследствие на политическата, икономическата 
и финансова обстановка в страната, остава 
мъртъв, а една малка част е и загубена, 
везедствие фалита на предприятия.

Накрая осъществени са значителни 
спестявания в общата стопанска дейност, но с 
оглед очакваните ефекти, не може да се каже, 
че е постигнато оптималното ниво.

Притурката подготвиха: Стефан Николов 
Алекса Ташков
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СТОПАНСКИТЕ НАСОКИ ПРЕЗ 1992 ГОДИНА
Най-новите мерки на Икономическата общност 

отрипателно се отразяват върху стопанската дейност на 
ГИД. Премахване преференциала за югославския износ 
прекъсване на съобщенията през Хърватско и Словения и 
ползване на съобщителните връзки и транспорт през 
Унгария, самата война в Хърватско, германското 
съобщително ембарго за Сърбия и Черна Гора, па и загуб
ване на пазарите в западните републики на Югославия 
довежда до обстоятелството, че в износа ГИД трябва да 
разчита на допълнителни разходи от около 500 хиляди 
долара годишно, загубата на пазарите на гумените нишки 
за 50 процента и на останалта част в производството' за 50 
процента, както й за увеличение на вноса за 20 процента.

Тези мерки наЛкономическата общност и все

при което би се осъществил минимален финансов ефект от 
3 милиона динара годишно. С изменение режима в 
междуфазовата система на работа, с преработка на нор
мативите и изменение системата на възнаграждение да се 
осъществят минимални спестявания от 1 процент на 
материали, или 50 тона материали годишно, което ще даде 
финансов ефект от 4 милиона динара годишна

5. Да се измени системата на изчисляване на личните 
доходи, така че заработката да се свърже за единица произ
водство, качеството и спестяванията на материали, при 
което съществено да се подобри заработката, но и 
качеството, продукцията, а процентът на отпадъчни 
материали да се сведе до минимум

б Строго да се следи политиката на качество и до края 
на март да се изготви правилник за качество, програма за 
обучение за комплектния персонал на предприятието и 
през първата половина на 1992 година да се хомологова 
фабриката предрено системата

7. Да се променят условията на продажба със
сроковете на изплащане и комплектната 

пРп„Лг^и1аЛа седовж ДО системата пълно договаряне на 
о стопроцентово планиране на производството.
В системата на наплащане преимущество се дава на

' Г0Т0ВИ *** Докато компенсационнотоплащане на част в износа, енергийните суровини и най- 
важните и дефицитни материали. С това значително би се 
намалило съотношението между дължимата сума и 
дължащата сума, ще се увеличи оборота на капитала и ук
репи финансовата мощ на предприятието.

8. И по-нататък да се разширява собствената 
малопродажна мрежа, в смисъл на по-голяма реализация 
на собствените стоки за широко потребление 
прилив на капитала

9. Напълно да се освободи от кредити за

доведе нивото на собствения оборотен капитал на 100%.
10. Да се намали режийния персонал с 20 нови процен

та работници, при общо намаляване на работната сила с 
50 работника, което съответствува на средния естествен 
отлив в предприятието, а да се приемат до двама 
високообразовани кадри за най-необходимите места.

11. Да се реализира инвестиционната програма 
гуменотехническите стоки, като се купи инекционна и 
трансфер преса, като при това все повече се движим към 
капитално интензивни програми В цеха за обувки да се 
набави велман-машина, да се поднови гильотината и чифт 
шевни машини за кожната програма на обувките Да се 
доинвестира набавката на калъпи, свързани с 
разширяване на асортимента на производството Да се 
довърши програмната комтоторна информационна 
тема, а през втората половина на 1992 година да се доин- 
вестира в компюторизацията на складовия процес, произ- 
водстьо и технология. Да се доведат в ред съобщителните 
връзки в кръга на гуменотехническите стоки и първата 
фаза на нишките

12 Системата на планиране напълно да се съобрази в 
пазарната система, при което трябва да се премахнат 
много моментални препятствия и бавност

13. Системата на отделяне на новите произведения да 
се доведе до нивото на маркетинжки подход

14. Да се преразгледа комплектната 
организация и ръководене

15. В жилищната

в

ното положение в страната принуждават ръководстаотсмт 
ГИД към определяне на нова делова стратегия,съдържащата се в насоките за деловата политика през 1992 
година А тя е:

сио-

1. Да се осъществи износ в размер от 10 милиона 
долара годишно, което означава 60 процента във 
физическия и 50 процента във финансов смисъл В струк
турата на износа съществено да се засили участието на 
гуменотехнически стоки по отношение на обувките и да 
осъществи съотношение 80 към 20 в полза на гуменотех
ническите стоки

Д* се достигне общо ниво на производството в раз
мер от 20 милиона долара годишно

3. Да се запази нивото на вноса на 400 хиляди долара
или 4,5 милнона долара годишно, при което

източен лагер.
4. Да се осъществят спестявания на флуиди с 5% с 

реализацията на изработените студии за намаляване раз
ходите на флуиди, които отнеотдавна

система на

политика да се продължи 
строителството на нови жилища с ангажиране на личния 
капитал на работниците, още повече че с продажбата на 
досегашните жилища се открива нов строителен цикъл 

16. Да се направи пълно собственическо преструк- 
уриране на предприятието, сходно валидните 

законопредписания

сто от страните на бившия

и ускорен
се осъществявят, а износ ида сс

СТРАНИЦА 6 1С1
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ЗАПИСАНО В СЕЛО ИЗВОР

И ВЪРШИТБА, Й СЕИТБА -
НАЕДНООБЩИНСКАТА СКУПЩИНА Чувал съм, че в старо 

време и в нашия край 
понякога,
"годината закъснявала” - 
хората вършеели на лед.
Чух че един селскос
топански производител 
от село Извор тази 
година не овъръл. Дори 
има и неожъната нива.
Затова със завеждащия 
селско стопанство при 
Общинската скупщина в 
Бабушница инж.-агроном 
Вукадин Тодорович го 
посетихме тези дни.
Оказа се, че това бил наш 
земляк - Илия Миятов от 
Берин извор, който преди 
петнадесетина години се 
заселил тук.

- Какво мислите да 
правите? - попитахме 
И.Миятов, 
радушно ни посрещна.

- Не зная... Никак 
времето да се оправи...

- Сега е вече зима?
Как изпу 
есента?

- А бе...Първо имах 
проблеми с жътварката.
Имам
машина. В началото на 
жътвата се развали и не 
можах да работя с нея.
Дълго време не можах да 
намеря резервни части?

- Има комбайни?
- Много са скъпи? Къде ще ми из- 

лезне сметката ако комбайнирам!? 
Нивите не са мои...взел съм ги ”под 
наем”. Една трета от намереното жито за 
мене - а две трети за собствениците.

- Търся вършачка...В Извор е трудно 
да намеря, защото и няма такива 
машини.

- Неожънатото?
- За него вече е късно.
ТРУДНО ВЪРВИ И С ОВЧАРСТВОТО
Илия Миятов има към 60 овце обаче 

не знае какво ще прави и с тях.

когато

В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1992 ГОДИНА
на пионирите, младежата н войниците, на гражданите, 

работниците и бойците в общината и страната

$5 5
КОЙТО5 ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Бабушница
5

\5 5 снахте лятото и
I 5на всички трудещи се н 

граждани5 3 италианскаФ Ф5 5Ф ЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНА
• •

5 5 Илия Миятов с малкия Мишо край стога с неовършаниге снопиФ Ф2 5 Инак Илия Миятов няма крави. Има 
един хубав кон и с него се слуша.

САМО ДА БЪДЕ МИР
Докато седим в топлата кухня и пием 

домашна ракия с овче сирене, 
неминуемо се "спираме” и върху 
положението в страната.

- Не знам какво стана? - Всекиднев
ните картини които гледаме по 
телевизията - не ни дават спокойствие. 
Готов съм да дам и овца и агне - само да 
бъде мир.

- Готов ли си да заминеш на фронта 
- питаме 38-годишния. Илия?

Ф Ф5 2
! Ф

2

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Сурдулица 

честити
- Млякото давам на частни лица но . д3 съм готов, но сигурно не биха ме 

за вълната никой не се интересува. Над приели, защото съм болен.

ШШШШ
кг фасул и низа пипер.НОВАТА ГОДИНА Преди да започна да се занимавам със 

селско стопанство - 6 години работих в 
"Тигър-вътрешна автогума”. Започнах 
да се чувствувам зле, отидох на лекар и 
той ми каза - бягай от фабриката! Не 
поднасям тежката миризма...Тук, и 
покрай всички неволи ми е добре.

А що се касае до вършитбата - ако не 
стане сега - догодина. Стига да бъде 
мир!...

- Какви други труд] 
отглеждането на овцете?

- Имам малко имот, а най-много овце 
в селото. Хората негодуват, когато ов
цете влезнат в техните ниви и ливади...

ности имате с

IИ?на младежта и войниците, на гражданите, работниците на 
бойците в общината и страната - Оплаквах се в местната общност, но 

малка беше помощта...Не остава ми 
нищо друго освен да купя няколко 
ливади и ниви. МАндонов

СНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ТРУДНА ЗАДАЧА НА ОП "БОСИЛЕГРАД”
но снабдяване, Василев 
подчерта, че както и досега ще 
полагат усилия поне с онези 
стоки от най-нужна потреба. 
При това обаче и общинските 
органи трябва по-редовно да 
поддържат отделни селски 
пътища. Инак, когато селата 
Назърица, Дукат, Голеш, Плоча, 
па и Злидол, Гложие и други, 
които и по няколко месеца са • 
отсечени от централните 
пътища за редовно и качествено 
снабдяване трудно може да се 
говори. В това отношение 
предприятието "Босилеград” 
предприема и други мерки. В 
последно време в селските 
магазини може да се вземат 
стоки и срещу билетите за 
продаден добитък, което е 
голямо облекчение на селскос
топанските производители.

Да кажем и това, чс 
предприятието "Босилеград" всс 
още води борба и с нелоялната 
конкуренция от страна на 
частния сектор, който открива 
магазини в града и село 
Райчиловци, а- не иска да открие 
в някое по-отдалечено село.

м.я.

освен в Босилеград и райчилов
ци, още в 28 местни общности 
(села), са нерентабилни. Покрай 
това повечето не разполагат със 
съответни складве, така че за 
обезпечаване с някакви запаси за 
зимния период и дума не може 
да става. Към това ако добавим и 
все по-честия недоимък на нефт, 
състоянието по въпроса за 
снабдяването на отдалечените 
селски магазини е все по-трудно. 
На село не се нуждаят само от 
брашно, захар, сол, ориз, но и от 
най-различни видове селскос
топански оръдия и сечива, 
пирони, газ, сода за сапун, 
електрически крушки и други 
видове електрически материали. 
Безспорно снабдяването до 
голяма степен зависи и от 
умелостта на магазинерите да 
искат онези стоки и артикули, 
които бързо ще се продадат и от 
които
потребителите, а не да стоят 
непродадени с месеци, а има 
случаи и с години. Още повече, 
че и ние споделяме съдбата на 
общото безпаричие - подчерта 
Василев.

На въпроса ни могат ли 
потребителите да очакват редов-

допълнителни разноски, 
проблемът във връзка със 
снабдяването на населението в 
тези села е още по-изразителен.

С откриването на повечето 
частни магазини, преди всичко в 
Босилеград и Райчиловци, 
снабдяването в тези две местни 
общности 
подобрено. Обаче в останалите 
местни общности, а преди 
всичко по-отдалечените от 
регионалните пътища, каквито 
са: Назърица, Караманица, 
Голеш, Дукат, Долна и Горна 
Ръжана, Плоча

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА

значително с Какво е състоянието сега и 
могат ли потребителите да 
очакват добро и разнообразно 
снабдяване през настъпващия 
зимен период? - попитахме 
Димитър Василев, един от 
комсрчсските в общественото 
предприятие "Босилеград” и 
пряко
снабдяването:

в Димитровград
на всички трудещи се и граждани и други, 

снабдяването все още е един от 
възловите проблеми - отделно 
през зимния период, когато 
селата по няколко месеца са

позадължен

Снабдяването 
населението със стоки от 
широко потребление е твърде 
сложен и комплексен въпрос и 
зависи от повече фактори. Ние в 
предприятието полагаме усилия 
колкото е възможно повече да 
задоволим потребите на 
населението. В това обаче има 
отделни проблеми, както от 
обективно, така и от субективно 
естстство. В това отношение 
един от най-острите е твърде 
лошата пътна мрежа в общината, 
а болшинство от населението 
живее в планинските села, 
където освен нас, други (мисля 
на частния сектор) не държат 
магазин. Всички те, а имаме ги,

на

Честити напълно отсечени от центъра на 
общината, а общественото 
предприятие за търговия, 
селскостопанска дейност и ус
луги "Босилеград" от 
Босилеград в тях е единственият 
снабдител. Още повече ако се 
има в предвид, че повечето от 
магазините са без съответни 
складове, в които би се 
съхранявали запаси за зимния 
период. Ако към това добавим и 
всс по-честия недоимък на нефт, 
който също така зле се отразява 
върху редовното зареждане на 
селските магазини където 
предприятието

НОВАТА 

1992 ГОДИНА
нуждаятсе

има
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"ог рж
ш 7 ппашш 1Ю1 годиш » 5 и 30 тен застанах ра6отИик, известен и като

НО напълно
рото беше 110 тръпеки Одоровци, понеже автобуса до Звонци все оше скгПия г учител - Йордан Миланов.

твърде студено е остър мрпз. ис 01ипа Любезпатслсп да видя за какво се касае, взех би/ разбира се, зарадвах се много, а
Безспорно любезният подпч на ап- и сс качих в автобуса па "Ниш-експрес . нова среща си насрочихме за през
тобуса Така Раигелов за това не е «-#*»###//#/// лятото,виновен. Отговорен е разбира се ^^^^^мжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжммм
дежурният диспечер, който не смес 
да позволи автобуса да тръгне без 
да е затоплен. Пътьом ние осемте

ТРАКАМЕ СЪС ЗЪБИ В ЗИМНИ 
ПАЛТА

Автобусът тръгна според раз
писанието в 5 и 30 ча 
студен, незатоплен.

Съгласно новите законни разпоредби за публични 
служби, от Нова година Центърът за култура ”25 май” в 
Днмитров1рад остава без втората част от името си. Именно, 
както е прието в решението за основаване, прието на 
заседание на Изъплнителния съвет, а сетне ще го 
верифицира и Общинската скупщина, като основател, 
новооснованото учереждение се нарича ”Център за кул
тура”. Негова основна дейност е съдържана в щифъра 1203 
- култура, изкуство и инфорамации. Това значи, че между 
другото Центърът за култура в Димитровград ще се 
занимава с културно-образователна и подобни дейности, 
културно-художествена дейност, радио-телевизия, прожек
тиране на филми и издаване на ф 
на културните ценности и биол 
ганизиране на разни курсове за допълнително обучение. 
Между' другото предложена е и възможността Центъра да се 
занимава с гостилничар ска дейност, организиране на забав
ни игри, разни други услуги, реклами и друг вид пропаган-

Ут

Бързайки от големия студ, 
който владаееше този ден, дойдох 
до Трънски Одоровци. Там ми 
казаха, че автобуса за Димитровград 
се връща дори около 17 часа. Да 
чакам седем часа - не струва. 
Тръгнах по-нататък пеша. Студено, 
но красиво и интересно. Листата 
опадат, а зимзелените растения 
придават свежест. Река Ерма 
сприхаво бърза по коритото си към 
прочутите ждрела. Нейното бучене 
отеква в 
Влашка и

пътници /за щастие нямаше деца/ 
измръзнахме от студ. Ако при топа 
добавя, че някои несъзнателни 
пътници кришом пушеха 
трябваше пок 
задушвамс в дим

илми под наем, защита 
лиотечна дейност, ор-

й студа да сс

ПЕША ДО СЕЛО ЗИОНЦИ 
Както и да е, слязох 

Одоровци и тръгнах 6 
нпнагорниЩето. Красив път - 
съмнение - асфалт, широк 5 и 
Но на километър-два от 
натъкнах на голямо свлпчището от

те им, по скатовете на 
трен планина. Прис

тигам до ждрелото и тунела. 
Клисурата на дължина от около 
километър и половина и ждрелото 
при село Власи изглеждат 
величествено. На хоризонта, 
скатовете над реката сякаш се 
съединяват. Скалите надвиснали 

Хотел "Мир" все оше недостъпен за туристи, желаюши над самия път. Забелязах големи
не са 
омис-

уши- 
и Ве

да.
в Трънски 

км пеш по 
няма 

метра, 
селото се

камъни и пръст, при това земята се 
е напукала /какво ли са изследвали

да дойдат по долината на р. Нрма пукнатини и камъни, само що 
се строполили. Изтръпнах. П-■

лих си: вероятно компетентните за изграждане и 
поддържане на пътя навреме ще санират тази опасност, 
докато не бъде късно. Понеже тук видях и две 
възпоменателни плочи на загинали двама млади хора, тъкмо 
от такива скали. Но по целия път на трасето не видях нито 
един дежурен работник по поддържането!?

В МАНАСТИРА ”СВ. ЙОВАН БОГОСЛОВ”
еромонахът Лукиян отсъствуваше. 
гойница Христина, кустосът Йован, след 

Кае пяна. безупречно об

специалистите преди изграждане на пътя?/. Помислих 
ето, топа е проблемът, че пътя', не е 
Вървейки по-нататък пред Звонска 
участък от около 600 метра,
Така пристигнах в Звонци. Потърсих да се подкрепя с 
но напразно. Безрезултатно се опитваше любезният 
магазинер на пчеларската кооперация "Мая” Славолюб 
Томов да ми помогне.

ПО СЪЩОТО ТРАСЕ - НАЗАД
Върщайки се, за малко се отбих 

прекрасния и твърде атрактивен хотел 
Мила Манойлович с усърдие подрежда хола на рецепцията 
Любезно помолих сервитьора Боян Милойкович да ми 
донесе кафе, а той още по-любезно и скорострелно, почти 
за миг, сервира кафето на масата След това поразгледах 
залите и стаите - няма какво: всичко изрядно и чисто. 
Потърсих проспект и изглед от банята Проспекта получил 
- изгледи нямало. Нови не са поръчали, понеже не се

си:
предаден на употреба 
баня се натъкнах на 

който все още не е завършен!?
нещо,

В тоя ден ' 
Монахинята нает 
това Кристодула идо Звонска баня в 

"Мир". Чистачката
лечени, култур

ни и отзивчиви, любезно ме приеха, предложиха ми кафе и 
заедно разгледахме черквата, построена 1395 година и ос
таналите манастирски постройки, чардака, конака и 
трапезарията с камина, всичко от втората половина на 14-и 
век, във византийски стил. Фреските и иконите абсолютно 
запазени, 
дело

, В БЪДЕЩЕ - САМО "ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА"

Средства за работа на Центъра за култура обезпечава 
Общинската скупщина като основател, обаче само за онези 
дейности, които поеме въз основа на предложената 
програма. Бъдещето учереждание ще има директор, когото 
назначава Общинската скупщина, както и управителен и 
надзирателен съвет.

От предложеното решение за регистриране видимо е 
настояниею на Центъра посредством други активности да 
осъществи финансови ефекти, но дали няма да се случи, 
така да речем, второстепените дейности в работата на 
Центъра да надделеят над основните - културата и из
куството - ще покаже Статута който трябва това да регулира. 
А и времето.

украсяващи всяка част на черковните стени, са 
на прочути моравски майстори. Всичко, което там 

видях, наистина е величествено и неповторимо. Затуй не е 
и чудно, че манастирските здания имат безценна ис
торическа и културно-просветна стойност, па са защитени 
от нашата държава 1945 година и от ЮНЕСКО през 1985 
година

Накрая на моето посещение, сърдечно поблагодарих на 
манастирския персонат за гостоприемството и тръгнах по- 
нататък пеш към Суково. Пътьом ме настигнаха кола с 
млада брачна двойка Застанаха и ме качиха до моето село. 
Благодаря им. Макар и в напреднали години, с доста 
усилия, но с голямо удовлетвор' 
та ден божи - 7 декември 1991 г 

проф. д-р Слободан Василев

ПЪТЕПИС
ение ще ми остане в памет- 
одина

А7Г

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ хората не могат да се откажат от хляба н затова се отказват от 
вестници, тъй като новините могат да чуят по радиото и телевизията 
Пък и ако трябва нещо да се прочете, знае се къде - в градската 
библиотека, която по "реда на нещата” трябва да има всички дневни 
вестющн, или поне тези, така да гн наречем най- главните: А знае се, 
че в Югославия това са "Политика” и "Борба”.

Обаче^ от юни насам димитровградската библиотека е абонирана 
само на "Борба” и "Вечернъе новости”. Всички останали издания са 
отказани /между тях и "Братство”/! Спестявания?

Не ни се вярва. Защото месечният абонамент на "Политика” от 
преди месец дана е 808 динара, годишен почти 10 хиляди. За 
Учреждение, каквото е Центърът за култура това е дребна, 
дребна пара. Лично отношение към определен вестник? Най-вероятно, 
но може лн личното отношение на отделно лице в Центъра за кул- 

отнеме правото /точно така "правото”/ на трудещите се от 
Да мопгг да пР°четат вестник в библиотеката. Сигурно е, 

°ТДеЛЯТ Парн 38 ^Ществуване на Център!цТна‘ш н за вестници. Може лн тогава някой поради личен вкус /или нещо
елнн^екзем^^пт РаВОТО *“ хората от общината да имат поне по 
дГ-тр^в^Рмап “жГ“ от ”Борба”? В

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
БИБЛИОТЕКА БЕЗ 

ВЕСТНИЦИ И 

СПИСАНИЯ

ЗИМНАТА ВАКАНАЦИЯ 
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ ДО 19 

ЯНУАРИ
съвсем

След повече от сто години съществуване, димитровградската 
библиотека, която работи в състава на Центъра за култура, осТава без 
повече вестници и списания. От юни месец насам библиотеката е 
предплатена само на "Борба” и "Вечернъе новости”.

та вХ° ™и'.„ИКХМИЧ'СКаТа КРИ:и ',аКара ’10|“Га Да «да1' за всеки динар. Предприятията и учережденнята също. Разбира се

Днес за учениците от ос- полугодие и мерки за 
новното и средно образова- подобрението им през 
ние в Босилеградска общи- второто полугодие, 
на започна зимната вакана- 
ция и съгласно решението 
на Министарството за 
образование и възпитание 
на Република Сърбил., ще 
трае три седмици. Второто 
полугодие и за едните, и за 
другите ученици ще 
започне на 20 януари.

М.Я.
А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЧИСТВАТЕЛЯТ ПОД ВЪПРОС еДН0 ™митР°вгРадско капиталовложение е огромно 
значение за тази община и за опазване на околната среда - 
пречиствателят за отпадъчни води - ще остане недовършено?

систита^Тгищп0 пРечИства™ят аа отпадъчни води е строен по 
докаоани от "Югпт ЖИ’ а„основните съоръжения и машини са 
платени и» л, ЮготУР6ина от Карловац. За съжаление, 
машините ПплД™,ИН'' няколко Дребни но все, пак, важни части за 
сега е н™, ампТнл ВеСТН0Т° К0НФЛИК™° положение в Хърватско 
настоявянилта теаи Да Се необходимите части. Въпреки
в някои се °^езпечат посредством лични връзки
ЙовановиФч Рт?гн Марибор' не се е успяло, изтъква Мирослав 
змължен аа’и1гт? " ръков°ДИтел на "Комунлац”, конто с 
тема По иподдържане на цялата пречиствателна сис-
пречйСтъателната°гигтЧИ’ 46 Т"И дребни п0 витални час™ ОТ 
ЕтоТа™е Т™а няма да бъдат Добавени от Карловац 
предвш положениеТоОИЗТСТВОТО в "Юготурбина". А това, имайки 
Това значи че отпадъчни?еТппВ Хърватск0' СК0Р° |1яма ла ста"с 
занапред ще отичат в °Т градската канализация и
Димитровгоап мп*р1ВтлНишава и ще я замърсяват. За самия 
местоположението ня п Т°Ва Не е най-трагично имайки предвид, че 
ните води отивТт „„ Трвчи0твателната система е под града и феш-
екологическаТледна точк^тим^не^в^ред73 "° °бЩ° ™дан0 °Т

Все пак в "Комуналац” настояват да разрешат проблема.

И докато най-голям брой 
ученици зимната ваканация 
ще проведат в собствените 
си домове, другарувайки с 
шейните и ските, и в едното 
и в друго училище ни 
уведомиха, че ваканацията 
преподавателите ще изпол
зуват за съответни 
нари, които ще организира 
Педагогическият завод от 
Враня или пък Мини
стерството за образование и 
възпитание, както и за пре 
глеждане на плановете и 
програмата за през второто 
полугодие. Ще се проведат 
и учителско- родителски 
срещи, на които предмет на 
обсъждане ще бъде успеха и 
поведението през първото

макър и

семи-

все

А.Т.
СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО • 27 ДЕКЕМВРИ 1991



I
1ФОНДЪТ ЗА 

КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТ И

18320 ШтЦгоудгаЛ 
ЕОуагОа КагОеПа 1 
Те1ех: 16840 
ТеюГах: .010-63-112*ПЪТИЩА

1*в ДИМИТРОВГРАД
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ1*

IНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 4с

*
* НОВАТА 1992 ГОДИНА *I* г.:;:

*ЧЕСТИТИ

в С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ 
ГИД ПРОИЗВЕЖДА

- Лачени,
- спортск
- различни видове гумено-технически със и без метали и с различно предназначение
- гърби и профили, намиращи широко приложение
- гумени фолии (различно качество) гумени нишки 

прибори, калъпи, различна галантерия и други произведения

♦НОВАТА 1992 ГОДИНА дамски и детски ботуши 
и кецове,*

В 2
♦ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ в*
3”ПЕКАРА” 2 5

2 5ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 

ПАРТНЬОРИ 
ЧЕСТИТИ

НПШОЕЪЕНТПАНЕ
5 5* • Т«ь«х 1«Т*4 • Г«иая*м. (1СКТЙОУ1АаШ«
2 5В СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ

5
НОВАТА 1992 ГОДИНА 8

НОВАТА ГОДИНА 5
3С пожелания за високи трудови завоевания и лични успехи 

"ПЕКАРА” снабдява населението с хляб и всички видове хлеб 
изделия в специализираните си магазини,' както и в магазините със 
стоки за широко потребление. Магазините на "ПЕКАРА” винаги са 
богато снабдени а цените на стоките са достъпни на всички.

3ни

2 5
ВС

\ 3

Щя:исшмгГраЪввнйскв ро 
Строителна ТО РАДИА ОРГАНИЗАЦИМ КОНФЕКЦША 

СА НЕОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОШБУ ООУР-А 
00УР „МЛАДОСТ - ПРОИЗВОДНА СА Н.С0. 

ДИМИЗТОВГРАД - М ТИТА 100• НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1992 ГОДИНА
НОВАТА ГОДИНА На всички граждани и трудещи, като им пожелава още по-добри 

резултати в бъдеще

е
>=<#Ю<*Ю<*>0<*>0<в)СХ*Ю<ф1СТ<*Ю<*>0<#>0(*>0<#>СТ<* у

■""Д ’'
I

3 !3Горско 
стопанство 
— Враня —

ГОРСКА СЕКЦИЯ 
Босилеград

йа грешните и рАтадигс < 
Босилеград» община и цялата страна 

ЧЕСТИТИ

• I УСЛУГА03 Iи5 * IПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ 
ЯаШИмкм ЗВ011ЦИ

ИЛ ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, 
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Босилеград
на гражданите и работници те 

в Босилеград» община и 
цялата страна

Честити

1 I© 33 5 Iов • I
2ЧЕСТИТИ3

НОВАТА 1992 ГОДИНА3 !3 ? IНОВАТА ГОДИНАНОВАТА 1992 ГОДИНА з3 а
3 ■з л«веч* I5>о<#>о<жо»>о<*>сх*)сх*юж>о<#>гас#>о<*>о»1о(
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Г*
I
Й " ДимитровградI *ТЪРГОКООП*I

I *
*I

*8 I *« в Димитровград
на всички трудещи е* и граждани

I *гости и клиенти,на всички свои 
. на гражданите от Димитровград I *I *

I ЧеститиI * *I IНОВАТА ГОДИНА *■ *I ЧЕСТИТИ
*НОВАТА 1992 ГОДИНАI *I *Iпожелания за още по-добри резултати и лично щастие 

"БАЛКАН” в своите заведения на гранично-пронусквателния пункт, в 
I хбтел "Балкан”, рссторант-!Тацина^,-МЛ.останалите свои заведения предлага
I богат избор алкохолни и безалкохолни напитки, ястия на домашната кухня 

и приятни часове на отдих и увеселения

I —! *I

II
V

й ИЕШЙПВЦ котунйпяц
УЗЕВЕ ЗА ПРОИЗВОЛ*-У И МРН1АЖУДРУШТВЕНО ПРЕД

ТЕП /ФАКС. 0КМ624577 • ДИРЕКТОР 01063 169 • ж
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДИМИТРОВГРАД

?

В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

■

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1992 ГОДИНА
* НОВАТА ГОДИНА с пожелания за още по-добри 

успехи занапред

ИС/го&н' ГО
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕВАВи$1Ч1СА Автотранспорт"ЗВОНЦЕ

НОВАТА 1992 ГОДИНА

ггл-
Босилеград 
на пътниците си, 
населението и работниците 
и общината и 
страната 
ЧЕСТИТИ

на клиентите и деловите си 
приятели, на гражданите и 

трудещите се в Бабушнишм 
община и страната 
Честити-

НОВАТА ГОДИНАНОВАТА ГОДИНА
>

N6*

ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА НЕМЕТАЛИ И 

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
/У» ЕАВВ1КА ЕАВМАСЕ11Т8К1Н I НЕМ118К1Н РЙ01Ш[)А

:• . 16000 1Е5К0УАС. 131 УииКОУА 199 ТЕ1ЕЕОМ 50-244 ТЕ1ЕХ 19 625 19668 19 668

■ ■ ■ . ■'

*
»КВАРЦ” - БосилеградВ БОСИЛЕГРАД 

ЧЕСТИТИ *
НОВАТА 1992 ГОДИНА НА КК ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ,

на пионирите, младежата и войниците, на гражданите, 
работниците и бойците в общинатаI # НОВАТА ГОДИНАи страната

I 1 «
АГРОКОМБИНАТ „НИШ" РО „АНГРОПРОМЕТ"но 'Зм&шх€> р.О. НИШIР и л т-рщд

1 пНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА ооурIЧЕСТИТИ

Н.
трудещи се Приятел,,> гРажДани " 
ЧЕСТИТИI:НОВАТА ГОДИНА*

НОВАТА 1992 ГОДИНАв1Ш1
е © ® е
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ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА I 
И СПОРТ ИЗ ИСТОРИЯТА НА 

АВТОМОБИЛНИЯ 

ТРАНСПОРТ В 

БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ

: '

И ПРИ ЛОШИ УСЛОВИЯ - 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
От създаването на атлетическия клуб 

»Железничар" в Димитровград из
минаха едва четири години, а този млад 
спортен колектив разнесе навред в 
страната, Балканите и Европа, славата на 
родния град. Клубът, рожба на 
безграничната любов 
тусиасти от Димитровград сред които не 
може да се отмине и името на първия му 
председател Димитър Митов, обаче, 
работи при твърде лоши условия.

Неотдавна, при завъртане от София, 
НР България, в Димитровград се отбиха 
група тренъори и членове на Ат
летическия съюз на Сърбия, и кога 
видяха при какви условия се тренира в 
спортния център "Парк” просто не 
вярваха на очите си.

. Нима е възможно и пр 
условия да се създават републикански 
първенци, каквато е например Душица 
Деянова? - коментираха те.

Поискахме мнението на Душица

Деянова и ето какво сподели:
- Много е трудно. Подготовката за 

сезона продължава 6 месеца - от ноември 
до май, а работим при невъзможни 
условия. Разполагаме само с три 
препятствия, пък и времето не ни иде на 
ръка. Още не съм получила кецове, анцуг 
и др. реквизити. Сама си ги купувам. 
Това обаче няма да ми попречи да 
осъществя заплануваното. Имам една 
единствена цел - да стана член на 
националния отбор на Югославия! 
Очаквам да ми 
осъществяването на тези цел клуба и 
СОФК-а. С тренъора Александър Марков 
полагаме усилия и вярвам, че ще постиг
нем целта.

Ето какво казва треньорът Марков:
- Досега всичко което запланувахме с 

Деянова - осъществихме. Недявам се, че 
Деянова ще постигне резултати, с които 
да се нареди среди най-добрите ат- 
летици в страната.

През XIX век Дунав бил северната 
стратегическа граница на турската империя. По 
дунавските пристанища били складовете на 
тогавашните частни търговци и затова 
държавата изграждала пътища към тази 
европейска река. Поради тези обстоятелства 
жителите на Босилеградски край често пъти са 
били принудени да отиват пеша и с коне през 
Петрохан в Лом и Видин, за да си купят сол, 
жито и други необходими стоки. До тези 
градове пътували по десетина и повече дни и 
нощи и, разбира се, още толкова време им е 
трябвало да се върнат в родния си края.

тогава лека-плека, с доброволки акции, местно 
самооблагане и помощ от републиканските фон
дове в този край бяха построени голям брой 
пътища и мостове, по които могат да се движат 

коли, трактори и камиони. Босилеградско 
днес навярно не може да се похвали с хубави 
асфалтирани пътища, но в сравнение с миналото 
напредъкът е огромен. Надяваме се, че в скоро 
време ще бъдат създадени още по-добри условия 
за автомобилния транспорт в Боснлеградска 
община.

леки

на неколцина ен-

На снимките, които изпращам са 
увековечени 
на автомоб) 
край.

* В социалистическия период в 
Босилеградско бяха построени 28 нови моста (до 
1960 годни? в този край имаше 16 дървени 
моста). Първата снимка е заснета през 1968 

дина на местността "Воденици” недалече от 
осилеград, където в това време 

ешният мост на Божишка ре 
говорникът на строежа Душан Сотиров 

арматурата на моста. От 1960 
година техникът Сотиров непрекъснато строи 
пътища и мостове.

значителни моменти от историята 
илния транспорт в БосилеградскиНашен;

Лесковац, Софи)
Солун и Света гора, а сетне и във иелес, крива 
паланка, Враня, Сурдулица и Владичин хан 
Суро»
УСЛОВ1

ци отивали да пазаруват и в Ниш, 
София й Дупница, на юг дори в 

Велес, Крива
помогнат в

Суровостта на тогавашното време и тежките 
условия в родния край ги карали да минават 
стотици километри денем и нощем, без сън и без 
почивка, с тежки торби на рамо. Големи патила.

Затова изграждането на автомобилна пътна 
и формирането на автотранспортно 

предприятие в Босилеград през 1950 година бяха 
начинания от историческо значение за 
Босилеградски край и неговите жители. От-

го
Бс се строеше 

ка.и такива ДН(
Отмрежа
контролира

* Босилеградското ав
тотранспортно предприятие беше 
формирано с 
Околийс 
1950 година. Пръв директор на 
предприятието беше Любен 
Чип се, шофьор от село Р 
ци, днес покоен, а главен 

Димитър 
днес е пен- 

редприятието 
ти с камион

Душица Деянова е 
ученичка в трети клас на 
димитровградската 
гимназия. Тя е юниорски 
първенец на Сърбия на 400 
м с препятствия. По трети 
път последователно е най- 
ус
"Железничар”, 
успешна състезателка на 
клуба е от основането му. 

1991

решение на 
кия народен съвет през

айчилов-

счетоводител 
Стаменков Карданов, 
сионер в Скопие. Пр< 
започна да рабо 
”джемс”, -с който се прекарваха 
най-различни стоки и пътници от 
Вранска баня до Босилеград. От 
1951 година беше установена и 
рейсова линия - рейсът "марица” 
превозаше по 16 пътника. Караше 
го Стоичко Параловски. Тогава 
един от основните проблеми беше 
недоимъкът на шофьри, но нас
коро няколко млади момчета 
успешно овладяха този занят: 
Митко Млекомински, Санде 
Валявнчарски, Димитър Липски, 
Косте Параловски, Борис 
Мусулски, Димитър Стоянов 
беше и шофьор, и директор. На 
снимка Но 2 е първият истински 
автобус, който беше до 
Босилеград през 1956 годш 
Нови Сад го докара Ст( 
Арсов-Параловски. ”Пионир”, 
така се наричаше марката на ав
тобуса, е произведен т_ 
фабриката ”ТАМ” в Марибор.

пешна състезателка в 
Най-

В година
осъществи следните резул
тати: На ФИСУ-митинга в 
София
четвърто място, 
га "Донаспринт” в Болцано 
/Италия/ 7.06.1991./ - трето 
място, финалистка в Купата 
на Югославия за сениорки 
/16.06.1991./ в Любляна.

На 22.06.91. стана 
първенец на Сърбия на 400 
м с препятствия а взе още 
три медала: 400 м - бронзов, 
в троен скок - бронзов и 
сребърен медал на 200 м в 
Белград /22.06.91./ Спечели 

два

/4.02.1991./ -
на митин-

Снимка Но 1

каран в 
ла. От 
оичко

намедала 
републикански състезания 
на учащата се младеж и др.
и

във

А втотранспор 
предприятие в Босил 
започна да работи с малък 

ната стан

тнотоМатея Андонов град 
брой 
ция

ред старата 
община (на това място сега е 
пощата). Управлението на 
предприятието се преместваше от 

частна къща. Всяка 
совете и камионите

работници, а автобус» 
беше на площада пВ ОКОЛНОСТТА НА моинци

УБИТ ВЪЛК друга 
сутрин рей<
бяха пускани по надолнището на 

ицата пред Тоше Янев, та 
ерцията на свободното им 
«жение да включи двигателите 
. Рейсовата гара сетне беше на 

”Гуйчнк”, пред къщата на Асен 
Бояджийски (както се вижда на 
третата снимка, която е направена 
през 1966 година). След това 
предприятието се ”засели” на 
десния бряг на Драговнщи 
нага до моста. В 1991 година 
босилеградски "Автотранспорт” 
има 35 автобуса, 30 камиона и 163 
работника. Неговите автобуси и 

миони се движат по цяла 
гославия н вън от нея.
Текст и снимки:
Стоян ЕВТИМОВ

една в

■с. 13

ца, вед-

г-к
Снимка Ио 3

ш . щ
I, На 9 януари 1992 година се навършават 

10 години от смъртта на нашия милВНИМАНИЕ
V

Тъй като годината вече 
изтича, молим нашитг 
абонати да 
дължимите сум! 
възобновят абе» 
за идната 1992 година.

Цената на нашите 
издания в 1991 година е 
следната:

Вестник "Братство” - 
500 динара 1'одишно,

Списание ”Мост” - 240 
динара и

Списание "Другарче” - 
200 динара

ВЕНЕ
ВЕЛИНОВ
АНГЕЛОВ

внесат 
н, за 1991 н 
■амсита сиI

ците следва награда.

от село Долна Лисина

Почивай във вечен мир и спокойствие. Все докато съществуваме 
ще те обичаме и ще живееш в сърцата ни и спомените.

Благодарим ти за всички твои грижи и за всичко, което стори за
нас.

Семейство Велинови - Ниш

АТ.
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ЗАБАВАсатира •хумор •

НОВОГОДИШЕН
КАРИКАТУРЕН

ЕКРАН
ОПУСТЕЛИ
КЪСМЕТО...

ама
- БЕЗ ДУМИ - ПЕРИЦЛ ИЛИЕВ

гледам и 
с, пусто 
иапредено 
утепале, тамо

ТСЛятоШаляг колибарняиите 
за нейната ич и да не думаме.

Ама ели знаете, народ како народ Секому кеф 
нека може да штуе и да дума свс шо му падне н« 
язик та му се чини големя слобода. А оно бог да 

оттакная слобода Слободията е у амбарете

"" "кому

из главата, а и порезнииите па 
по селата. /

чува
и у парсиицитс, а пс у язичитс.

по уличите кози колко очеш. Обръстувая шо каде 
имаше ластар, па и у ° бш и н а та по ч ная да 
иадзрътаят. Пред продавниците секаде 
бръбущкъи. Море да са живи съга ония пресед- 
ничи и да им излезнат, съсве козината би ги
глътнале.

А има и друго. Те да речем съга погребе ти 
нешо, я тапия, я иляче, я па некоя друга работа 
да оправиш, нема да идеш да висиш по вратите. 
Ойдеш там при кого гребе, удумаш, извадиш 
пари, платиш и готово. Па ако имаш късмет ар но, 
ама сиромашкъио късметеч си е опустел.

Еве бата-Миял ми расправя онайден како го 
бил малеро, па са завалията не може да се свръне. 
Имал дете, па не могло да се ване на работа Оно 
дома от коджа работи не знаеш коя да ванеш, ама 
на младите не им се вата вила и гребуля у руче, 
а детето било нешо учено за тия мастилярските 
работи. Па ишъл Миял и закумил едногова от тия 
гулемчите с големи глави а с малко акъл. Видел 
го дека се бил истулбил и закрълявел, ама без да 
му текне, удумал и направил пазарлък. Гулемечо 
да му заване детето на работа, а Миял да му от
кара лисото теле. И тай нагласил конкурсо, Миял . 
се зарадувал па збере та му откара телето.

Ама ели сиромао си е без късмет, до дека зак- 
лапе телето гулемечо се издигнал и отишъл на 
онай свет. И нищо работа Телето изеле, а детето 
си останало без работа Казуе ми това бата-Миял, 
а слъзи му излитаят.

- Изеде ме проклетнико, ега се уземи не скапе. 
Ем ми узе телето, ем нищо не направи и сега каде 
да се девам. Брашно си немам, даноко ми стои 
неплатен, триста други арчалъчи...

Видо дека е закасал човеко та айде реко да го 
раздумам:

- Не бой се бата-Мияле, здравйе нека ти е, че 
навакшеш и тая щета. Щом е дал господ та е 
умрел - алал нека е и твоето теле. Берем са се 
спасили телците на коджа закасали како тебе.

Стоимен Шляпарата

М.ПЕТРОВшшатфвв&ю ПРЕД НОВАТА ГОДИНА
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В ГЪРЦИЯ 10.0 спомен бюста^а^исателя УЧ,СГИе “ ИЗГраждане «а

У ДЕТКО ПЕТРОВ
в Димитровград
и станете дарител
внесете нужните суми на
джиро сметно 62500-625-18007 80702/50156
Штедионица 22 НИШ

<• *
V

^ У / ОТ ОТБОРА

ВЕСТНИК НА българската *

Гойко Но 14, 18000 Нищ НИЦА' Просвета”, ул. Войвода

С Указ «а през идеята на СФРЮ 
Йоскп Броз Твто от* 14 февруари 1976 
година издателство "Братство” е удос- 3)
тото с Ордея братство и единство със 

миец за особени заслуги в
а на информативната и

графическа дейност и за пр 
витето иа брвстството и е 
между шилите народи и народности.

и нос в раз- 
единството Шиш

аачишпииь-, *тмвигц.-


