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ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ РАЗДВИЖИ 
ИНИЦИАТИВА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на правителствата на 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, МАКЕДОНИЯ, ЧЕРНА ГОРА И 
СЪРБИЯ СЪВМЕСТНО ДА ОБСЪДЯТ НАЙ-ВАЖНИТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ ЗА КОН- 
ТИНУИТЕТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Правителството на Република Сърбия констатира, че най-новото 
развитие на международните събития
на конткнунтета на Югославия за онези народи и републики, за конто 
Югославия е жизнен и съвместен интерес. В този смисъл 
Правителството на Република Сърбия поздравява изявлението на 
Правителството на Република Черна гора, отнасящо се за кон- 
ткнуитета на Югославия.

още повече изтъкна значениетоРЕАГИРАНИЯ ПО ПОВОД ПРИЗНАВА
НЕТО НА СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ:

СОФИЯ НЕ 

ВИЖДА 

ОСТАНАЛИТЕ 

СЪСЕДИ

Изразявайки увереност, че Македония н Босна н 
нямат интерес да се отделят и прекъснат връзките си с 
указвайки високата степен на свързаност и интересите на Босна и Хер
цеговина, Македония, Черна гора н Сърбия, Правителството на 
Република Сърбия раздвижи инициатива председателите на тези 
републики съвместно да обсъдят най-важните политически и 
стопански въпроси.

Изхождайки от отделянето на Хърватско от Югославия и 
съществуването на крупни спорни въпроси от досегашния съвместен 
живот в една страна, както и о 
на Хърватско от. Югославия, П 
смята, че с идването на умиротворителни сили на ООН трябва да 
започнат преговори между органите на Югославия и Хърватско, за до 
може със съгласно и трайно разрешаване на спорните въпроси да се 
преодолеят съществуващите проблеми.
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ПРИНЦИПИТЕ НА ООН
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АКТОВЕТЕ, С КОИТО СЕ РАЗБИВА ЮГОСЛАВИЯ ОЩЕ 
ПОВЕЧЕ ИЗОСТРЯТ ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА И НЕ 
ДОПРИНАСЯТ ЗА МИРНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИТЕ 
ВЪПРОСИ

незн, които възникват от отделянето 
равителството на Република Сърбия

( Тъй като народите, които продължават да живеят заедно нямат 
гранични и други спорни проблеми с Република Словения, 
Правителството на Република Сърбия смята, че е необходимо да 
започне утвърждаване на делитбен баланс между Югославия и 
Словения.

През миналата седмица страните-членки на Европейската 
икономическа общност и други европейски държави признаха 
Словения и Хърватско като независими и суверени държави. Това 
решение предизвика голям брой реакции в нашата страна. Тук 
предаваме оценките и становищата на Председателството на 
СФРЮ, които бяха приети на състоялото се на 16 декември 
заседание на колективния шеф на държавата.

В драматичното разтуряне на Югославия всяка страна
- съседна или по-далечна - иска да намери своето място и 
роля. изхождайки от своите географе 
настоящи и дългосрочни интереси. Това се отнася за двете 
западни републики Словения и Хърватско, за централната
- Босна и Херцеговина, а също така и за югоизточната - 
Македония. Процесът на признаването е в ход, в който пред
нина имат Словения и Хърватско, докато Босна и Хер
цеговина и Македония засега имат повече обе< 
малко фактически признания.

ко-исторически
ТИТОГРАД

ПРИЕТА Е ИНИЦИАТИВАТА НА 
СЪРБИЯ

щания, а Правителството на Република Черна гора, както беше съобщено в 
Титоград, във вторник вечерта е раз 
Правителството на Република Сърбия, сп< 
правителствата на Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна 
гора трябва да обсъдят най-важните пол 
въпроси от значение за контюсуитета на Ю 
високата степен на свързаност на тези републики и уверено, че те нямат 
интерес да скъсат взаимните си връзки, Правителството на Черна гора 
подкрепило инициативата и предложило да бъде домакин на тази 
среща.

Председателството на СФРЮ, както се изтъква в съобщението 
от споменатото заседание, оценява, че признаването на СЛовення и 
Хърватско представлява грубо нарушаване на принципите от Хар
тата на Организацията на обединените нации, принципите на 
Конференцията за сътрудничество и сигурност в Европа и на 
Парижката харта, понеже по този начин се признават не само ед
ностранчивите актове на сецесня, но от страна на държавите, които 
признаха републиките се върши едностранчиво променяне на 
държавните граници на суверена държава-членка на ООН. Пред
седателството на СФРЮ смята, че става дума за нарочно разбиване 
на Югославия и по този начин югославската криза не се преодолява, 
а се изостря още повече.

гледало инициативата на
оред която председателите на

Но да поясним. Пълно международно признание на 
една държава е правно и валидно, когато я признаят и 
Обединените нации. Само тогава тя става международно 
призната и може да подписва всички международни 
споразумения и документи, постигнати въз основа на Хар
тата на Обединените нации. Без това една държава не може 
да бъде субект на международното право. Това важи за 
брюкселското и другите признания на Словения и 
Хърватско, а също така и за признанието на България на 
четирите досегашни югославски републики - Словения, 
Хърватско, Босна и Херцеговина и Македония. Впрочем, 
само България призна тези четири републики, и единствено 

Македония и Босна и Херцеговина.

нтическн и икономически 
гославия. Имайки предвид

Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ ПРИЕ ШЕФА НА ОФИЦЕРИТЕ 
ЗА ВРЪЗКА НА ООН ДЖОН У ИЛ СЪН

тя призна ЗА ПЪЛЕН УСПЕХ 

НА МИСИЯТА НА
Според оценки на колективния шеф на държавата с такива 

решения се утвърждава доминация на интересите и силата в 
международните отношения заради парциалните интереси на от
делни страни, преди всички на Германия. Този прецедент 
представлява формално потвърждение на практическото отказване 
от принципите, които са вградени в нормите на международното 
право и в унисон с които досега действуваше международната 
общност. Председателството на СФРЮ още веднаж подчерта, че и; 
по-нататък ще се застъпва за цялостно политическо решение на 
държавно-политическата криза в Югославия и ще отстоява; 
определението си, според което това решеше може и трябва да се 
търси чрез ангажиране на умиротворителните сили на ООН и по
нататъшни преговори в рамките на мирни конференции.

Председателството на СФРЮ също така подчерта, че приз
наването на отделни югославски републики представлява само един 
политически факт, който не може да промени фактическото 
състояние. Планът на Обединените нации ще се реализира напълно 
чрез ангажиране на умиротворителните сили иа Обединените 
нации, създаване на условия за стабилно прекратяване на 
стълкновенията, занщта на сръбския народ в сръбските краища и 
изнамираие на решения по мирен начин. Югославия ще направи 
всичко, което е по силите й, та всички спорни въпроси да бъдат 
разрешени в рамките на цялостната развръзка на югославската 
политическа и държавна криза при съдействие на страните, които 
признаха отделни югославски републики.

Следователно, Република България първа и досега 
единствена /с изключение на т.нар. Турска република 
Кипър, която е призната само от Турция/ призна Македония 

о самостоятелна и суверена държава. Но всичко това би 
ло нормално в сегашните ненормални условия на 

Балканите, ако се касае за намерение и постъпка, които не 
биха побуждали съмнения и подозрения от другите съседи 
на Македония, предимно Гърция и Югославия, относно 
Сърбия.
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Членът на Председателството на СФРЮ и председател на 
Държавния комитет за сътрудничество с представители на 
Обединените нации д- р Борнсав Йович в началото на сед
мицата прие шефа. на офицерите за връзка на ООН Джон

>* • '1, ...........

Още когато вирусът на сецесията захвана Югославия от
ия щеСофия зачестиха поръките към Македония: Българ 

признае самостоятелна Република Македония, но не приз
нава македонската нация, защото македонците са българи.

В процеса на "борбата” за самостоятелна и независима 
Македония, в България бяха казани много пламенни и 
патриотични думи, пълни с гордост и възсторг, напомнящи 
някои вече далечни в 
говореше в Европа, че са 
точка в Европа.

В цялата "история" с Македония България се явява като 
неин закрилник и защитник, най-голяма гаранция за 
независимостта и просперитета на новата суверена 
държава. България пръва призна Македония. София веднага

факт и добавя, че 
равят на своя съсед.

* -у;-:

ремена, когато за Балканите се 
барутен погреб и най- невралгична к.

след това особено подчертава този 
македонците това никога не бива да заб

В пресата и изявленията на официални лица се изразява 
желанието за премахване на границите към Югославия в 
Македония. Формирането на Трета армия на ЮНА в Скопие 
се нарича акт на агресия към Македония, чието население 
чрез референдум се е определило за пълна автономия и 
самостоятелност. Очевидно е, че тук се касае за антиюгос- 
лавска и антисърбска кампания все под плаща да се защити 
Македония да и се помогне в избора й на нов самостоятелен 
живот. В България се говори и пише как Сърбия трупа 
войска на западната граница към България. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЛ:

Полковник Джон Уилсън и Борнсав Йович 
Уилсън и сътрудниците му. В разговора са обменени инфор
мации и впечатления за досегашната дейност на офицерите на 
световната организация и е изразено двустранно желание за 
пълен успех на мисията на Обединените нации. Преди всичко 
е необходимо последователно спазване на примирието, 
защото това е едно от основните условия, въз основа на конто 
Съветът за сигурност на ООН за ангажиране на умирот
ворителни сили на Организацията на обединените нации в 
Югославия.

"СИНИТЕ КАСКИ” 
ТРЯБВА ДА ЗАЩИТЯТ 

КРАЙНА

Затова сам се налага въпросът за целта на тази кампания 
от София и как това ще се отрази на добросъседските 
отношения между двете балкански страни. Каква е тази 
игра около Македония и не помага ли това косвено на 

илията на ге ано-ватиканската ос в разтурянето на 
върху Сърбия и всички,В рш

ебивалия натиск
които са за опазване на Югославия, макар и в намал 
форма, за ония народи и краища, които искат да останат в 
новата държава?

гославия и н

/
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЛ СЕ НАДЛВА НА 

ВЪЗМОЖНО ПО-ПРАГМАТИЧНА ДЕЙНОСТ НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ - ЗАЯВИ Д-Р РАДОМАН БОЖОВИЧ 

Признавайки сецесията, страните от Европейската 
общност застрашиха по-нататъшната стабилизация на 
мира и политическия диалог като рамка за 
преодоляване на (ЮгославЛсатаЧсриза. За мирното 
преодоляване на кризата е необходимо и сръбският 
народ, независимо о^ това къда живее в Югославия, да 
има същото право на самоопределение като и 
словенския и хърватския иарод-

Българеката народност в Югославия с голямо внимание 
и грижа следи обстановката и особено отношенията между 
България и Югославия. Всяко влошаване на тези 
отношения винаги зле се е отразявало на спокойния и 
сигурен живот на това малцинство. От друга страна, 
добросъседските отношения между двете държави са били 
голямо облекчение за това население и основно условие за 
иирен живот. За свободно движение и общуване с роднини 
и приятели в Юг ославия и България. За успешно развитие 
иа своята самобитност и за благородната му роля да бъде

Д-р, Борнсав Йович отделно подчерта, че Държавният 
комитет зя сътрудническо >с представителите на ООН 
предприема, всички, необходими Мерки за съдг 
тимални условия зя работа иа офицерите за взд

Мисията иа ^сювгге каски” в нашата страна досега върви 
според плана. Към края на миналата седмица офицерите за 
връзка заеха постовете си от двеге ст рани на фронта и веднага 
започнаха да осъществяват основната си -задача: да установят 

ЮНА от една, и щабовеге 
и по този начин дя

не на оп
на ООН.

*ост на сближаване и разб 
славянски православни народа.

рателство между двата
комуникация между корпусите на 
на хърватските единици от друг* страна 
помогнат спазването на примирието.(На З-таотр.)



ПАКТУАЛНО •
КРАТКИ
НОВИНИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В ГЪРЦИЯ ”иси* подкрепят* и* Гърция”, 
която днес във времето и* юлеми 
/мструкции със своето становище 
"давя неоценим принос”. 
Милошевич 
съществува "восоко ниво на 
сътрудничество и приятелство с 
Гърция. Последното е потвърдено 
и с "твърде сходните или 
тъждествените становища”, и> 
месени в разговорите във връз 
разрешаването на югославс* 
криза и подобрението на 
билатералиите (пш*п9ашя”-

МИЛОШЕВИЧ: МИР, А НЕ ВОИНА
: ЮГОСЛАВИЯ ОСТАВА

ВИЕНА • Австрийска*, 
министър ия външните раб<щ 
А лой? Мок бил неприятно 
иеиадеи когато при иеотд»*. 
иалшото си посещение в ЛюСл**, 
вместо с добре дошли би* 
посрещнат от искане за по-голе** 
права за словенското малцижлг*, 
в Австрия - пише виенски* 
вестник "Куриер” Мок, какт0 
пише вестникът, е трябвало д, 
констатира, че "вражеска Сърба* 
не иска като правов наследник а* 
Югославия, да иадзир*»| 
зачитането на правата на мащ. 
цииствата в Австрия, ис 
Словения.

МОСКВА. - Недоволияте 
миньори искат от ръководството 
иа Русия до края на седмицата д* 
разреши техните проблема. 
Миньорска делегация от Кузбас, 
в Западен Сибир, пристигнала в 
Москва 
миньорите 
председателя Елцин и членовете 
иа правителството. Миньорите от 
каменовъглените мини в Русия 
от по-дълго време са на ивицата 
иа стачка, стачните комитети в 
много мини са в състояние иа 
готовност.

КАЙРО. - Египетският 
президент Хоснк Мубарак е пред. 
ложил "всеки вид помощ” на 
новите алжирски власти. Така 
той станал първият арабска 
държавник който безрезервно е 
застанал на страната на силите 
които попречили на фундамент- 
алитския ислямски фронт ш 
спасението да превземе 
политическото кормило на 
Алжир.

чеоценил,

МИЦОТАКИС:
постоянно определена та нрапдипо приятел иа К)|ослаоиа и СърГ 
решение па югослапекия нрнПлем им. конструктивни роля- При 
н за продължаване па това основно е
съществуването на ...................... . тииуитета нв 10гославия
върху основата на демокрвнинта, продължил Мнлошсви I 
ревсиството и н|»вдвта." оценявайки чс Ююславия може
1 д* бъде успешна и щастлива

страна ако в нея останат народи, 
които желаят съвместно и рав
ноправно да живеят.” Гой 
подчертал, че в тази насока е

ка с 
катакризата становището на Сърбия е, 

че трябва да се решава 
начин, а не с война. Мирът е н 
старият интерес на всички юп>с- 
лявекм народи м само с неи> може 
да се намери 
спазва интер 
югославски републики.”

Милошевич и Мицотакнс 
предварително изтъкнали, че 
гръцко- сръбското приятелство е 
потвърдено и с настоящата им 
среща, която според техните 
изявления, минала прн високо 
съгласие 
разрешаване на югославската 
криза.

Председателят на Сърбия 
Слободан Милошевич направи на 
16 януари, кра 
Гърция по покана на гръцкия 
председател Константин 
Мицотакнс Това беше третата им 
поредна среща в срок от три дама.

Председателят на Сърбия 
Слободан Милошевич беше 
прмдружем от министъра на 

работи Владислав 
Делегацията от името 

на гръцкото правителство 
посрещна шефът на дипло
мацията на Гърция Андоннс 
Самарас На посрещането им на 
атинската аерогара прнсъству- 
ваха и на посланиците на СФРЮ 
в Атина Милан Мнлутинович и 
гръцкия посланик в Белград 
Елефтернос Караяннс

На кратка пресконференция 
няколкочасовото посещение

рен
пй-

по ми
атко посещение на

1ение, което да 
ите иа всички

реп
есн

На въпрос за съдбата иа
Милошевич се съгласил с 

оценката в разговорите и 
подчертал, че ”в тежкозч) време на 
дълбоката югославска криза, 
П.рция като засвмлг1елесгиупан

правовия субектмвитет иа 
Югославия, тъй като дойде до 
международно признаване иа 

иа нейни 
Мицотакнс от-

независимостта 
републики, 
говорил, че "никой няма право да 

махне независима държава.”
да бъде

ншннте
вяновнч.

ВЪ1
По

Жг
заличена на картата и зова, както 
подчертал той, не може да се 
промени и ”с искането иа някои 
републики да станат 
независими.”

осланим няма
зя пъз‘мщата зя

с исканията ма
да запознаеГръцкият пРеУЛссЛ*1сл 

сиизтъкнал, че с ”прм 
Слободан Милоше 
разговарял и за "въпрос 
интерес, отделно за съб 
Югославия, за конто Гърция е 

есовяна като приятел и

ятеля 
внч”, е 
и от общ 
мгмата в

след
в Атина председателят на 
Сърбия Слободан Милошевич 
като ”чнстн спекули” отхвърли 
твърденията в печата за 
внжване на югославски в 
към българската граница.

Милошевич добавил, че 
Югославия през 73-годишната си 
история е променяла название, 
територии и устройство, но 
"никога не е престанала да 
съществува като международ- 
нонравово призната, 
не може да стане и днес.” Той 
напомнил, че за коитинуитета иа 
Югославия се борят Сърбия и 
Черна гора, което много по-раяо 
от нейното създаване са били 
международно признати.

замитср
съсед.”

Целт» на Гърция е, е казал 
Мицотакнс, "намиране на прав
диво и трайно решение за 
настоящия югославски проблем, 
който не се касае само до югос- 

може да 
Европа.”

прнд-
ойскн

така че това
Подобен въпрос беше пос- 

говня домакин. 
Председателят Мицотакнс като 
”невернн” оцени писанията в 

ъцкня печат за състояние на 
товност на гръцката армия 

”военото

тавен и на не лавскнте народи, защото 
застраши и Балканите и 
Днес водените разговори 
мзъгкнал той са били "възлови”.гр

го
Мицотакнс веднага след това 

подчертал, че "Гърция е
придвижване 
със Сърбия и

зарад 
”край 
България.”

От срещатя Милошсвич-Мицотакнс в Атинаграницата

Попитан какво становище 
има спрямо решението на 
България
независимостта на Македо 
Милошевич отговори, че "в 
селективно разрешаване на който 
и да би било отделен въпрос от 
общите рамки на югославската 
криза не 
решение, 
най-напред трябва да се разреши 
кризата цялостно, а след това да 
се реализират поотделим секвея- 
цнн от това решение.”

Това е и "в съгласие със 
становището на Съвета за сигур
ност в ООН 
становище на 
Милошевич.

Един гръцки ж 
интересуваше дали 
употреби сила в случая на 
провъзгласяване 
независимостта на БиХ и 
Македония”. Милошевич от
говорил, че "от началото на

БЕЛГРАД. - Европейската 
общност показа, че онова което от 
по- дълго време е присъщо и* 
европейската сцена получи и фор- 
мална подкрепа. Вмест« 
владичеството на право и спаз
ване на международните норми - 
получават място политически ■ 
частични интереси - е изтъкнал 
между другото подпредседателят 
на Председателството на СФРЮ 
д-р Бранно Костич участвувайки 
в симпозия на Демократичната 
педагогическа партия в 
Югославия под название 
"Свободен гражданин - свободно 
общество.” Това отстъпване - 
напомнил Костич - в настоящия 
случай много напомня на 
отстъпването от преди 55 години, 
само че тогава ставаше въпрос за 
Чехословакия. Надявам се, че 
това отстъпване днес не ще има 
ония катастрофални последици, 
които имаше преди 55 години.

"Свидетели сме как политическите мотиви излизат от рамките на 
правото и как държавите днес на практика не спазват ни собствените 
си решения, какъвто е например случая с Европейската общност, чисто 
някогашно становище че не ще признава кито една държава докато не 
се намери цялостно решение за югославската криза. Максим между 
другото е изтъкнал и следното: "Във всичко това, за новите явления 
н тенденции Югославия главно по своя вина стана плацдарм за някои 
нови надпревари и създаване на ново разпределение на ситите в Ев
ропа.”

МИЛИВОЕ МАКСИЧ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА СЛОВЕНИЯ 
И ХЪРВАТСКО

Д* признае 
ння, 
сяко ОХРАБРЕНИЕ НА 

СЕЦЕСИЯТА
към общотодопринася

Напротив, считам че "Признаването на независимост на Словения и Хърватско дълбоко 
засяга в признатите суверенни права на Югославия, права признати 
във всички по-важни международни документи като се тръгне от Хар
тата на Обединените нации до основните документи на КЕБС.”

Това съобщи на заседанието на комитета за външна политика в 
Съюзния съвет на Скупщината на СФРЮ на 10 януари заместник - 
съюзния секретар на външите работи Мнливое Максим. Заседанието 
зарад оповестння дневен ред - международното признаване на 
независимостта на Словения и Хърватско - предизвика голям интерес, 
за което свидетелствуваше и присъствието на председателя на 
Скупщината д-р Слободан Глнгориевнч н председателката на 
Съюзния съвет Богдана Гл умац-Лсваков.

Според думите на Максим, признаването на независимостта на 
Словения и Хърватско "фактически охрабрява сецеснята, което носи 
голяма опасност с този акт да се афирмира натиска и насилието на 
чужди държави в международните отношения, което би трябвало да 
загрнжаа не само Югославия, но и всички други.”

Спирайки се върху поведението на някои страни Максим със 
съжаление констатира за изявлението на италианския председател 
Коскга за готовността на Италия да достави оръжие на Словения н 
Хърватско. "Нне вече подехме мерки и поискахме обяснение от 
италианското правителство във връзка с това флагрантно нарушаване 
на принципа за забраната на доставки на оръжие в Югославия, 
подразбирайки прн това всички територии в нейните международно 
признати граници, независимо дали междувременно някои републики 
ще бъдат признати.”

Максим също констатира, че онова което става с Югославия и в 
Югославия е част от една цялост, влизаща в най-новите промени в 
Европа. Той отделно изтъкна загрнжващото нарастване на германския 
блок. "Съществува силна тенденция в това нарушено отношение на 
силите да се премахнат резултатите не само от Първата, но н от 
Втората световна война".

н обективното 
САЩ”, добавил

урналнст се 
"Сърбия ще

на

политици в Скопие, и всички които са гласували за напълно 
самостоятелна и независима, международно призната Македония 
със своя македноска войска.

БЪЛГАРСКИ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ 
Всяка есен на 1333 метра високия Шипченски проход в България 

се събират множество млади войници и офицери от българската 
армия. Тук- край грандиозния паметник на падналите български 
въстаници и руски войници в борбата с турците през 1877 година, 
новите български войници дават обет. Целувайки знамето на своето 
поделение, те произнасят думите; "Заклевам се...” Почти 28 метра 
високата кула, с много стъпала, водещи до нея, напомня така всяка 
година на нови и нови поколения млади българи за традициите, 
което в живота на този народ, а особено армията, играе огромна 
роля. България е страна с 9 080 000 жители с бруто национален 
доход от 46 милиарда долара през изтеклата година, при инфлация 
от около 45 на сто годишно и с отбранителен бюджет от около 2 
милиарда долара. С оглед на националния доход българските раз
ходи за войската не са големи, тъй като въоръжените сили в момента 
наброяват разноските на българите за войската и не са големи, ако 
00()3рек че^ъръжените сили в момента наброяват НУГООО души /70

Сухоземните войски са най-числени - имат 75 000 души /49 000 
рекрутн/. Разпределени са в три армейски области, а оборудени са с 
2149 танкове /670 Т-34, 1.145 Т-55 и 334 Т-72/. Българската армия 
притежава и 1450 бронирани автомобили, транспортьори и боеви 
возила в пехотата, 2233 артилерийски система, 28 лансера за балис- 

т0 ,36 Лансера м ПР°“™И СКАД и два лансера 
^о^ка^ршполагат 5™истема СА4/°6А1На ^мгаРските сУХ1>зем- 
ТРИ ВОЕННИ ОБЛАСТИ

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАЛИ Инак, според разписанието българските сухоземни войски са 
разпределени в армейските области София, Пловдив и Опвен. Първа 
армейска област, София, обхваща 1 гвардейска самострелна дивизия 
в София 3 мотострелна дивизия в Благоевград и 9 танкова бригада 
в София. Втора армейска област Пловдив обхваща мотострелната 
дивизия в Пазарджик, мотострелната дивизия в гр. Стара Загора, 
мотострелната дивизия в Крашков, танковата бригада в Карлово и 
танковата бригада в Казанлък. В Трета армейска област в Сливен са 
поместени; мотострелната дивизия в Ямбол, мотострелната дивизия 
в Бургас, мотострелната дивизия в Шумен, танковата бригада в 
Сливен и танковата бригада в Айтос.

Неотдавна българите също минаха към бригадна система в 
организацията на сухоземните войски, но все още бригадите са заед
но, практично представляват формация на дивизия.

ПОГЛЕД ПРЕЗ 

ЗАПАДНАТА 

ГРАНИЦА ■ у>

България иска да се заличи границата с Югославия в Македония, 
българската общественост е въодушевение приема признаването на 
Словения и Хърватско от страна на Европейската общност, 
съответникът на българския председател за национална сигурност 
генерал Стоян Андреев е заявил пред вестник ”24 часа”, че 
"създаването на Трета югославска армия в Скопие е акт на агресия 
без прецедент, тъй като Република Македония с референдум се е 
изяснила за пълна автономия и самостоятелност”. На извънредно 
заседание на Съвета за национална сигурност от 16 януари под 
ръководство на председателя на Републиката Желев като 
главнокомандуващ на въоръжените сили, е било обсъдено и 
положението на границата с Югославия.

"Мерките, които ще вземем ще бъдат в съзвучие с реалната воен
но- политическа опасност и националните интереси на страната”, 
казал по повод това заседание генерал Андреев. В България, явно’ 
нараства антиюгославската и антисръбска истерия, при което на 
Белград се прехвърля, "че Сърбия трупа войски на западната 
българска граница", докато междувременно българите трупат войски 
на нашата граница.

Сигурно е, че българската общественост, а особено българските 
политици, знаят че ЮНА беше и все още присъствува в Югославия 
и Македония, както и това че Скогше винаги е било седалище на 
Трета военна област, относно Трета армия: на ЮНА. Зарад 
налага да се запитаме: защо се: вдига тази най-нова кампания от 
официална София, накъде водят изявленията на българските 
генерали колко това допринася към добосъседските отношения на 
двете страни? Естетствено, за всичко това, а особено за силата на 
българската армия, преди всичко трябва да се грижат македонските

Българското военно въздухоплаване все до разлагането на 
Варшавския договор и Съветския Съюз беше интегрирано в 
съветската въздушна флота, числяща се към военна област Одеса 
/досегашна 6 военна област на някогашния Съветски съюз/. 
Българската авиация наброява 22 000 души /16 000 рекрути/, 
притежава 266 боеви самолети, 44 щурмови вертолети, формационно 
разпределени в две въздушни дивизии, относно седем боеви полкове 
От самолети българите разполагат със 123 апарата МИГ-21, 22 
самолета МИГ-29, 26 МИГ-23, 39 апарата Су-25, 20 СУ-22.,-В 
България има общо 11 военни аерогари, а в състава на военното 
въздухоплаване се намира и отделен парашутен полк.

Що се касае до българската военноморска флота тя наброява 10 
000 души /5000 рекрути/, три съветски подморници класа "Ромео”, 
две фрегати, пет корвета, 22 патрулни и крайбрежни кораби, шест 
ракетни кораба, четири торпедни, 35 миночистачи, два кораба- ам
фибии за десанти, както и военноморска авиация от 12 вертолета 
Крайбрежната артилерия разполага с топове от 100, 130 и 150 мм, 
както и е ракети крайбрежие-море от типа "Стикс".

тични
за
ни

Младите българи отбиват военната си повинност в срок от 18 
месеца и през това време са подложени на тежки физически тренинзи

то ■“ *
изпълняват маршове при пълно военно снаряжение в течение ня 
цялата година и срок от 10 дни, ’по 16 км марш в срок от 2 ча™ В« 
пак, връхна точка са зимните маршове от 60 км и летните от Щ) км.

Българската армия претърпя в последните две години известни 
промени в смисъл на департийност и дезидеологизация. Армията се 
отказа и от някои свои досегашни символи, но от някои войнишки 
традиции - никак. Дали българските генерали са се отказали от 
своите отдавнашни амбиции спрямо съседни територии наскоро ще 
покаже времето...

това се

км за 
тоятелните полкове

Мирослав ЛАЗАНСКИ
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"СИНИТЕ КАСКИ” ТРЯБВА 

ДА ЗАЩИТЯТ КРАЙНА
БОСИЛЕГРАД ГОРСКОТО ДЕЛО В ОБЩИНАТА СЕ ОБЕДИНЯВА

ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ 

СТАВА ПО-ЕФИКАСНО
(От 1-ва стр.)

заяви д-р Радоман Божович, председател на 
Правителството на Република Сърбия, на 
пресконференция в Белград, която беше’ ор
ганизирана по повод признаването на Словения и 
Хърватско от страна на Европейската общност и 
други държави.

С ОБЕДИНЯВАНЕТО НА СЛУЖБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ И 
ЧАСТНИЯ СЕКТОР И С ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ГОРСКО ДЕЛО - 
ОБЩИНСКАТА ИНСПЕКЦИЯ МИНАВА ПОД РЕПУБЛИКАНСКИ "ПОКРИВ” СЕ ОЧАКВА В 
СТОПАНИСВАНЕТО С ГОРИТЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ И РВД

Божович изрази подчертано незадоволено от 
документа на Арбитражната комисия, която се 
опитва да сведе сръбския народ до националното 
малцинство, а неговите права до малцинствени 
права. Това е причина повече Сърбия и 
Югославия и по-нататък да спазват рамките за 
разрешаване на кризата, които са утвърдени в 
конституциите на Сърбия и Югославия.

От началото на тази година службите за 
опазване на горите в обществения и частния 
сектор в Босилеградска община се обединиха 
Горските пазачи, които опазваха горите в 
частния сектор и които работеха в органите на 
Общинската скупщина минаха на работа в 
Горската секция, която стопанисва в рамките 
на Горското стопанство "Враня” и което пое 
опазването на горте з тези два сектора. Очаква 
се по този начин в стопанисването с горите в 
общината да се въведе по-голям ред и контрол. 
Защото, както бе подчертано на последната 
сесия на ОС в Босилеград в тази област, която 
представлява голямо богатство досега се 
чувствуваха и определени слабости.

В какво състояние са горите в общината?
ПОВЕЧЕ ОТ ГОРИТЕ СА В ЧАСТНИЯ 

СЕКТОР
На територията на общината под гори има 

около 21 400 ха, от които към 13 500 ха са на 
частния, а над 7900 на обществения сектор. С

Една от досегашните трудности в опаз
ването на горите бе и невъзможността на 
горските пазачи изцяло да контролират сечта. 
Тъй като е малко числото им (едни пазачи се 
грижат за гори даже в десет села), и тъй като 
през последно време се изграждат пътища към 
площи под гори, което всъщност е голям 
успех, през последните години все повече 
горите се сечат и без позволение. Понеже 
горите днес са едно от големите богатства и 
значителен източник на доход, 
неконтролирано и недомакински Ги секат, 
собствениците, кото са се изселили от 
общината.

Изхождайки от факта, че се сечат горите до 
пътищата налага се да се изграждат пътища и 
до онези гори, които досега не са 
експлоатирани.

БОРОВИТЕ ГОРИ НЕ ИЗСЪХВАТ
През последните години и горите в тази 

община, преди всичко боровите и дъбовите,

Правителството на Сърбия се надява на 
възможно по-прагматична дейност на 
Обединените нации - заяви Божович и при това 
спомена част от проекта на световната 
организация, с която не се допуска присъствие на 
хърватската власт на територията на Крайна. За 
да се възстанови мирът и да се осуети геноцидът, 
тази територия трябва да бъде защитена от 
силите на ООН, а всичко останало зависи само от 
народа, който живее в тези краища.

Във връзка с най-новите решения на някои 
европейски страни председателят на 
Правителството на Република Сърбия изтъкна, че 
"действителното положение е по-значително от 
декларацията за признанието”. А фактите казват, 
че на територията на Крайна живее суверен 
народ, който е успял да осигури минимум 
собствена защита от геноцида.

Божович подчерта, че това зависи от намеренията 
на Хърватско да употреби насилие, за да установи 
собствен контрол над територията на Крайна. 
Затова е много важно "сините каски” да бъдат 
бариера пред
Стационирането на умиротворителните 
предпоставка за прекратяване на егзодуса и за 
връщане на сърбите в Крайна. Божович още 
напомни че умиротворителният, план предвижда 
разместване на въоръжени сили на ООН по 
територията на Крайна, а местната власт и 
полиция ще бъдат в ръцете на народа, който 
живее там. Затова мирът зависи от реализацията 
на плана на Обединените нации.

такива посегателства.
сили е

- Окуражителни са най-новите изявления, че 
признаването на СЛовения и Хърватско няма да 
доведе под въпрос дипломатическите отношения 
с Югославия. Това показва, каза Божович, че 
трябва да се признае като факт и правото на 
народите, които се застъпват за Югославия като 
демократична държава на равноправни 
републики.

Във връзка със съпротивата, която се оказва 
на плана на ООН от страна на Милан Бабич и 
други лидери на Крайна председателят на 
сръбското правителство подчерта, че сръбският 
народ в Крайна и ЮНА се застъпват за мир и 
приемат същността на мисията на умирот
ворителните сили. Загрижеността на ръководство 

Попитан от журналисти как коментира ролята на Крайна за резултатите на тази мисия частично 
на Германия и Ватикан от една, и на САЩ от е основателна, понеже досегашните примирия са 
друга страна, Радоман Божович отговори, че приз- използувани от Хърватско за нови насилия. Това

обаче не смее да бъде причина за противпоставяне 
на ангажимента на силите на ООН.наването на Словения и Хърватско е 

"легализация на интересите, които не са могли да 
бъдат осъществени в миналото”. Дейността на 
САЩ и ООН, според Божович, ”може би малко е 
закъснела”, но е положителна Голямо значение 
има фактът че ”САЩ се въздържаха от приз- ООН, но също така и на ЕО и други международ-
наването на сецесията”. В отговор на въпроса ни институции, които имат интерес да
може ли след признаването на Хърватско и допринасят за преодоляването на югославската 
Словения да избухнат нови стълкновения криза по мирен и демократичен начин.

Радоман Божович потвърди готовността на 
Сърбия за кооперативности и продължение на 
всички дипломатически активности, особено на

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ОТБОР НА СИНДИКАТИТЕ В ТЕКСТИЛНАТА, 
ПРОМИШЛЕНОСТ В СЪРБИЯКОЖНАТА И ОБУВНАТА На някогашните ерозивни терени в Босилеградска община сега расте млада борова гора

ВЪЗВАНИЕ ЗА ПОМОЩ НА ”ПЪРВИ МАЙ” горите в обществения сектор стопансиват започнаха да изсъхват. Преди три-четири
Горската секция и Общественото предприятие години Общинската скупщина бе приела
"Босилеград”, което разполага с около 2700 ха решение за въвеждане на по- голям ред в
гори. За горите и обществения сектор са изгот- експлоатирането и почистването на
вени така наречените горскостопански основи, изсъхналите гори и резултатите не изостанаха,
докато за тези в частния сектор такава не Сега боровите гори престанаха масово да
съществува. Въз основа на тези изготвени изсъхват. При дъбовите гори обаче болестта,
документи в обществения сектор под букови и която върлува в Европа, продължава,
дъбови гори има около 6 хиляди ха, а ос- Всъщност, те сега повече изсъхват отколкото
таналите са под иглолистни култури. И най- Преди години, казва се в една информация за
голяма част от площите под гори в частния стопанисването с горите в общината. Затова
сектор са с букови и една част дъбови гори. решението на ОС - изсъхналите гори да се
Повече от площите са под високи букови гори. сечат и площите да се чистят от стъблата им -
Не малка част площи обаче са под низки и и занапред е валидно,
некачествени букови, и дъбови гори. Една от досегашните ТруДНОсти, която се

През последните десет години, главно пое- чувствуваше през последните две-три години е
редством СМТА "Власина” в общината са липсата на фиданки за увеличено залесяване,
залесени около 1500 ха, което представлява Минко Якимов, инспектор по горско дело в
значителен успех. Не се изпълняват обаче Босилеград казва, че за посадъчен материал се, 
плановете за възобновяване на деградираните нуждаят и частни собственици. Тъй като го
гори, подменяне на изсъхнали млади фиданки, няма в достатъчни количества налага се, казва
проредяването в боровите гори. Мелиорацията той, една част фиданки (на различни култури)
на деградираните гори досега не се да се произвежда в общината, а не изцяло да се
провеждаше планово поради липса на средства, обезпечава във вътрешността,
а в частния сектор и поради липи на планове опазването на горите в обществения и
и неконтролирано стопанисване частния сектор сега е %од тн ..п01фив». Пов-

" СТРАДАТ" ГОРИТЕ ПОКРАЙ дигането на нови гори в тези два сектора обаче
ПЪТИЩАТА все още не е. Преди години бе раздвижена ин-

Когато се касае за стопанисването с горите ициатива стопанисването с горите в
трябва да се подчертае, че горите главно се обществения сектор да се обедини, в една
изисичат на онези места където има пътища горока организация, което досега не стана
или пък са по-близко до тях. Естетствсно е че 'Ц*. Очаква"согс формирането на фрнд . 
горите - и буковите, и дъбовите и <\Ш Сърбия'повече, въпроси да се(«зрешат, преди 
иглолистните - до които няма пътища №><™ 'всичко с финансирането на залесяването. 

.о,||л1<?апазени отда ва сметка на това пострадаха»'! вт>‘ ' В.Б.
и килерите краИтртищата 
л ,мнд ()•
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СЛЕД ПОЖАРА В "ПЪРВИЯ МАЙ” В ПИРОТРепубликанският отбор 
на синдикатите в текстил
ната, кожната и обувната 
промишленост в Сърбия 
решиха на 19 януари да се 
отправи възвание до 
всички предприятия от 
този отрасъл да се 
включат в акцията по 
оказване на помощ на 
пиротската конфекция 
”Първи май”, която неот
давна сполетя пожар и и 
нанесе големи материални 
щети.

"СВОБОДА”
ПРЕДЛАГА ПОМОЩ

Както е известно в нощта на 15 срещу 16 януари 
1а катастрофален пожар в конфекция "Първиизбух!

май" в Пирот. В пожара напълно е изгоряла 
фабриката за производство на мъжки костюми, 
предимно за износ Ведно с машините са изгорели и 
около 20 000 приготвени за производство дрехи и 2 
500 завършени. В пожара напълно е унищожена и 
компюторната система за подготовка на произ- 
водстото не само за мъжки дрехи, но и цялата 
конфекция "Първия май”.

сеСъщевременно 
поканват и всички други 
заети да се приобщят към 
солидарната акция с ед
нодневна заработка или по 
друг начин. Текстилците 
позовават и предста
вителите в Скупщината на 
Сърбия да дадат по една 
еднодневна заработка за 
”Първи май”. Самопож- 
ергвованията за ”Първи

Имайки предвид положението, в което след 
пожара се е намерила най-позната у нас конфекция 
"Първи май", димитровградската конфекция 
"Свобода” веднага е изпратила телеграма до колегите 
от Пирот, в която между другото се казва, че 
"Свобода” предлага всякаква необходима помощ със 
своите машини, заети, помещенията и всичко друго, 
с което може в момента да помогне и което ще бъде 
от полза на коифекционерите от "Първи май”.

С този свой жест димитровградските конфек- 
ционери по най- непосредствен начин само 
потвърждават досегашното успешно сътрудничество 
между двата колектива от Пирот и Димитров! рад.

май” се изпращат на след
ната джиро -сметка: 62800- 
743-21 СДК Пирот 
фонда на солидарност за 
възобновяването 
”Пъпки МКЙ"
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В ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ 
БОСИЛЕГРАДч

ЗА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА псрпо™с7е
ОБЩИНА ОЩЕ ЕДИН ПЪ7 обърнено по-значително внимание, нито

предприемани ефикасни мерки за нейното 
премахване Напротив, все по-голямо е числото на 
онези, които без каквито и ла е позволения 
нелегално и неконтролирано работят и оказват 
бройни услуги на гражданите , па дори и на 
предприятия и организации..."

Не е малко числото на занаятчии, конто без Нелегалните "бизнесмени" не само 
шЬнимално открити работилници, оказват услуги заплащат необходимите данъци, но с 
като при това не само че не заплащат необходимите неприемчивата си огазш^гра^гага
данъци, но с неприемчивата конкуренция отвзимат на легално зарегиезрирлиигерлбогилншда Д|жс, 
работаза на онези, копан са зарегистрирани за легал- отвзимат и част от дохода на ПР™ПР“™Я, /гдгьдго 
на работа. Против "дивите” майстори досега бяха е случаят с нелегалните автопревозвачи. Такива 
безсилни и държавните органи, преди всичко инспек- автопревозвачи оказват различни услуги на

като по този начин се намесват в

ч БЕЗЧ

ч

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

ПО МУЗИКАЛНА 

КУЛТУРА

РАБОТЯТ БЕЗ 

ПОЗВОЛЕНИЕ
ч
ч
ч
ч
ч

че не ч
ч
ч в тези две училища с години наред музикална кул

тура преподават преподаватели, които не са специалис
ти по тази област. И в едното, и в другото училище 
подчертават, че на конкурсите не се обаждат специалис
ти. Може ли това "оправдание" да бъде завинаги валид- 
но!?

ч
чч
чграждани

работата на автопревозвачите, които имат легално 
открити работилници и на автотранспортното

циите.
5В края на миналата и началото на тази година 

на територията на Босилеградска община в 
областта на дребното стопанство имаше 365 предприятие
работилници. Покрай собствениците им в тях Собствениците на работилниците, 
работят 213 работника Това са ”официални", но работят легално, не са доволни от "дивите си 
не и съвсем точни данни. В дребното стопанство конкуренти. НИщо обаче не могат да постигнат 
в общината има повече работилници и повече- без помощ на инспекциите Официално обаче не 
работници. Все още обаче не е известно колко е се отнасят до тях, понеже не е малко числото на 
числото на едните и на другите, понеже ком- "бизнесмените" в чиито работилници работят 
петентните инспекции все още не направиха по- работници за които те не заплащат необходимите 
сериозен контрол в тази област. обществени даждия. Мълчат и тези работници

Че в областта на дребното стопанство се понеже се страхуват да не останат без ра ота
ругото

Второто полугодие в босилеградскага гимназия и 
основното училище започнаха на време и, както каз
ват преподаватели - подготвено. Без оглед всички 
усилия на училищата възможно по-успешно да 
посрсшнат тази част на учебната голина не бива да не 
се постави въпросът колко наистина това е така 
Всъщност, въпрос е дали може да се констатира, че 
”второто полугодие се посреща успешно и подгот
вено" ако се има предвид, че едно число часове в тези 

особено в основното, преподават

ч
чкоито ч
ч
ч
ч
ч
ч училища,

преподаватели, които изобщо не са специалисти за 
области. Характеристично за двете 

училища е, че музикална култура преподават 
преподаватели, които не са квалифицирани за този 
предмет (В гимназията само този предмет не
преподава специалист)._______

От особено значение е да се подчертае, че музикал
на култура в тези две училища такива преподаватели 
преподават дълги, дълги години, с изключение на две- 
три години в основното когато този предмет 
преподаваха специалисти. Причината за това е проста: 
на конкурсите не се обаждат специалисти. В 
училищата и сега подчертават, че това е главната 
причина поради която тази област на учениците 
преподават непрофесионални лица. Сигурно е, че в 
тази констатация не бива да се съмнява Под въпрос е 
обаче дали това "оправдание” може да бъде валидно 
завинаги и дали трябва да се задоволи със 
състоянието. Още повече ако се има предвид, че не се 
предлримат допълнителни мер 
дойдат специалисти по тази оо.

Кои са тези "допълнителни” мерки!? И в едното, и 
в другото училище подчертават, че специалистите по 
музикална култура са дефицитни кадри. За да се 
обезпечи такъв специалист е необходимо да му се 
създадат и други условия-покрай увеличена заплата 
трябва да му се обезпечи квартира, на работа да 
постъпи съпругата, т.е. съпругът, доколкото 
специалиста е семеен. В училищата, казват се те не 
сът в състояние това да направят. Втората възможност 
е училищата да стипендират заинтересовани лица да 
следват музикална култура Но и в това отношение 
възможностите не са използувани Не са използувани 
поне в основното училище където има млади 
преподаватели по класово обучение, които би могли 
да се специализират за тази област.

Без оглед че трудности има и че такива дефицитни 
кадри трудно ще се решат да дойдат и работят в 
икономически изостаналата община въпросът трябва 
да се решава. В обратен случай и занапред ще остават 
неоткрити таланти всред учениците. Най-зле е че 
учениците се лишават от необходимите знания и от 
духовно богатство.

съответни
чИ така, в - кръг. Нима, новата данъчна политика 

и занапред ще толерира тези отношения!?
чувствуват нередности покрай ут 
потвърждава и констатацията в една информация 
за дребното стопанство, изготвена към края на 
миналата година. В нея се казва: "Един от

ч
ЯЯ ч

ч
ч

училищата в Босилеград се 
вършат последните подготовки. 
Именно, и в основното и средното 
училище 27 януари - деня 
на връщане от Цариград в

ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИЯ ДЕН НА СВЕТИ САВА В 
БОСИЛЕГРАД

: (и ,• •
когатоИЗГОТВЕНА ПРОГРАМА 

ЗА ЧЕСТВУВАНЕ Търново /България/ почина 
Растко Неманич ще се организира Ц 
тържество, посветено на това I 
незабравимо име в сръбската ^ 
история и основоположник на V 
просветното дело в Сърбия. Ж

И в Босилеградска община, тазгодишният 27 януари - Ден на 
както навред из Сърбия и по Свети Сава ще бъде тържествено 
широко където живеят сърби, ознаменуван. По този повод в

ки в тези училища да 
ласт.

Според 
програми 
учителските 
тържеството ще бъдат изнесени 

доклади,

утвърдените 
от страна на 

съвети на

УТРЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД подходящи

ВСИЧКИ НА СНЯГ стихотворения и четива, свързани 
и посветени на живота и 
на Растко Неманич, т.е.
Сава. Това ще бъде и удобен мо
мент уч 
запозна
сръбски просветител.

делото ' 
Свети «В рамките на ученическата акция "Всички на сняг”, която всяка 

годила се провежда в Сърбия, утре учениците от основното училище 
"Г.Димитров” в Босилеград учебните стан ще заместят с шейни и ски. 

Очаква се акцията успешно да се проведе тъй като тези дни падна
ениците повече да се
ят с делото на този

Свети Сава - фреска от 
Милешево

сняг. 5М.Я.М.Я. Ч

ч
какъвто беше досега, вестникът не може да има 
дълъг век. Но ако "Братство” промени 
концепцията, съдържанието, стила, подбора на 
темите и останалите си основи характеристики, 
ако се отърве от инерцията на идеологическата 
цензура и ако набере сили да стане модерен, 
демократичен и съдържателен вестник на 
българската народност, ще си създаде възможност 
за дългогодишно излизане и сигурна перспектива.

Един от най-актуалните въпроси в момента е 
защо ”Б

МНЕНИЯ ч
чКАКВА Е

ПЕРСПЕКТИВАТА 

НА ’БРАТСТВО”

ч
ч
А к.в.

В Босилеградска обшина

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ 

НА ПРАВОСЛАВНАТА 

НОВА ГОДИНА

ратство” не е вестник само с новини и теми 
от и за българската народност? Първата и втората 
страница
досегашната концепция винаги са неактуални за 
читателите, понеже публикуваните материали са 
твърде застарели и не са интересни за четене.

Има толкова много интересни събития, 
въпроси,^проблеми, процеси, в нашите краища и 
на житейски опити и преживелици нашенци, за 
които може и трябва да се пише във вестника По 
този начин той ще привлече вниманието на голям 
брой хора и ще бъде купуван и четен. Например 
защо "Братство” не публика нито една статия за 
няколко убийства и самоубийства в Босилеградска 
община, които се случиха през миналата година? 
Такива статии не биха били 
сензационализъм, а информиране за събития от 
реалния живот, в случая за големи нещастия на 
хора.

Вестник "Братство” заедно с детското списание 
"Другарче” и списанието за литература, публицис
тика и наука "Мост” се публикуват на български 
език за българската народност в Югославия. Една 
от основните им задачи е да дават прфюс в опаз
ването на националната самобитност, Г^дика, кул
турата, духа и обичаите на българската Народност. 
Въпрос с обаче колко успешно са изпълйиЛи тази 
задача през изтеклите три десетилетия ^ 0

които се попълняват според

И в Босилеградска благопожелания през 
община, както и навред настъпващата Нова година, 
всред православния свят При това домакините ги 
Православната нова година, дарували с пари, хранител- 
14-ти януари по новия, ни продукти, а не изос- 
тоест 14-ви януари по танали и почерпвания с 
стария календар бе весело и "люта”, 
тържествено посрещаната. Изненадва обаче, всред 
По този повод в повечето домакините че имало и 
села в Босилеградска такива които не оказали 
община се проведе и вече гостоприемство на суров- 
забравения някогашен карите. Впрочем такива 
народен обичаи-Сурва и имало и преди 
всички други обичаи и забраняването на този 
навици свързани с този народен обичай. Сега обаче 
празник.
навечерието на Новата пеели като преди песни с 
година в селата: Райчилов- различни клетви. На тях не 
ци, Дукат, Горна и Долна обръщали 
Лисина. Мусул, Долна продължавали по-нататък. 
Любата, Църнонащица Затова в нито едно село 
Назърица и други къДето била организирана 
босилеградски села Сурова, нямало никакви 
младежи в традиционални нежелателни прояви, 
селски носии и всички Всичко минало в знак на 
някогашни тържествени традициония 
реквизити, "топузи” от 
първия мрак до зори Безспорно това 
посещавали едно след друго ®ДНН от ттл 
домакинство, пожелавайки 
им ‘'благосъстояния.

- '•*-<
"Трудностите на 

"Братство” глас в пустиня” /"Братство”, 6. 
* декември 1991 година/ ясно се вижда, че Из

дателство "Братство” в Ниш е останало без 
официален основател и без официалени 
ръководители. С този проблем са запознати ком
петентните органи на Република Сърбия и на 
общините , в които живее българската народност. 
Досега обаче Република Сърбия официално не е 
поела задължението да бъде основател на това 
ведомство, нито е публикуван конкурс за дирек
тора и главни и отговорни редактори на 
изданията. За съжаление и ръководителите на 
общините, в които живее българската народност 
не предприемат нищо за по-нататъшното печатане 
на изданията за нашата народност. Преведено на 
практически език, това означава, че и общините не 
искат да имат в средата си вестници и списания 
на български език. По всичко личи, че Издателство 
"Братство” ще се закрие!?

гЩИТа НД ЛРСТНИК мчг шиптарю

От статията на Б.Николов

н икакъв

И още нещо: журналистите трябва да имат 
много по-голяма свобода при подбора на темите
даД1?ъдеДУмини5аН0’ реда|гг0Рската Цензура трябва 
отношение трябва да се подчерта”7въпросът за 
журналистическата креативност и способност по
добрите журналисти трябва да се награждават с 
по-голяма заплата

За по-нататъшната съдба на "Братство” ис
тински грижи трябва да положат и общините в 
които живее българската народност. Достатъчно е 
само да искат. н ™ е

Именно в суровкарите на тях не

внимание,

православен

е само 
повечето 

адициоцални народни 
ичаи, които поради

плодородна, година, добро Различни причини
здраве на всички и други премахнати, започва да се 
— ~ ~~ ______ _възвърща. м.Я.

-«• * лШо' ’ врнЖйЖЯес И
но, че перспективата му изобщо не е розова. Такъв,

Велин СТОИЧКОВ, 
Босилеград

исуико. 3/ ло/шЩВК
Рбяха

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 24 ЯНУАРИ 1М2



В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СВИНСКА ЧУМА ДИМИТРОВГРАД

ЧРЕЗ КОМПЕНСАЦИИ 
ДО ДЪЛГОВЕТЕ

Свинската чума, в Босилеградска обшит 
непозната болест. Впрочем, както наипегт А 
и на свиневъдите в Босилегр2!м оби™®^^“"*^ 
заразителна болест отдавна съзлам^Д^У твърде опасна 
обаче, с изключение на отделян азучаи бо™,5^!!!”"' Досег* 
голям размер. Веретинаоната болесгт* не е имала
е успявала да я осуети. Схда т»^^,,1!?™“0 инжектиране 
не само поради нейната позд но ^Гп. ™ *кту*лн* И това 
има тенденция да получи е1^емичен болесгт»
на годината досега от тази болегт и ^хаРактеР- От началото 
според констатация на Ветеринарната*^^1* Р*ЙЧИЛ0ВЦИ’ 
комисия на Ветеринарния нентъп пт<наНЦИЯ И специална 
заболели и 27 умрели свине. Р Ниш’ им* повечето

края, а след това ще продължим с инжектиране и в ос
таналите села. Покрай това с оглед, че болестта е твърде 
заразителна, територията на нашата община за отделен 
период от време че болестта под един вид карантии т.е. 
временно е забранено продаване на свине и свинско месо вън 
от Босилеградска община както и забранява се пускане вън от 
дворовете. При това инжектирането, според решение на Мин
истерството за стопанство и горско дело е обзателно за всички 
свине - подчерта директорът на Ветеринарната станция в 
Босилеград, Иван Стоев, който ведно е и общински 
ветеринарен инспектор.

не е нова и 
така

Във всеобщия недостиг на пари единствен начин колко- 
толко да се намалят дълговете на предприятията остава 
компенсацията, която първоначално бе на доброволни 
начела, а сетне задължителна. Разбира се, в това 
участвуват и димитровградските предприятия.

През миналата година са проведени девет компен
сации, в конто са участвували десет димитровградски 

Според думите на Стоев, най-вероятен причинител на || предприятия. В деветте кръга декларирандьлг 435 081 000
болестта е убита болна дива свиня. Тази констатация се 1 динара. Компенсирани са 15,2 на сто од дълговете или 66

° **>акта’ ч^_ първите “болели и умрели свине са на Е 003 000 динара. На пръв поглед процентът не е голям, обаче
оше*елна и разделили помеждУ си свиня- И Я ако се има предвид, че това е станало без даване пари,
смъртоносна за свинете ВЪПрС12! че почти е ■ които са останали и не са нарушили ликвидностга на
болна свиня почти е безопасна. ^ КОЙТ° употребява месо от | предприятията, тогава това не е малко. Най-добри резул-

тт« ..____ . I * осъществила конфекция "Свобода” където са ком-
но сс Убиват Я заболели свине прексдеврсмен- I пенснрани повече от половината декларирани дългове,

1 “« ™“ —* "Братство” е 30,9 наетото като компен 
да подчертаем, че пренасянето на болестта се върши чр« I Е?"1<и0',нитс сдежи са за "Циле” и Търгокооп”.
взаимно контактиране на здрава с болна свиня, или пък с I ПРе’ п0с;,<ДО|0 време компенсациите се провеждат два 
остатъци храна от болна свиня. |^^тъти месечно.

бях. потвърдени „ във
тогава предприехме мерки зя осуетяване на бол^ггга обаче 
изследването което направихме съвместно с к^снТк 
Ветеринарния център отЦнш, поттгарди че в Кос^мц^ и 
Райчиловци повечето свине вече е, з.болели от^тази 
заразителна болест. Един случай има и в Долно Ттмино 
затова предприехме превантивни мерки и започни™ д» 
вършим инжектиране на всички свине. Най-напред в нШ1

чума

застрашените места - Босилеград и Райчиловци, 
болестта е взела най-голям размах. Тук акцията където 

вече е при А.Т.м.я.

И наистина селото е почти без млади хора. Само с два примера 
ще поГ^рдим това. От предпоследното до последното 
преброяване,селото са напуснали 143 души. Или преди петнадесет 
години тук имаше над 35 ученика, сега само четири.

В местната общност казват, че тази година навреме предприели 
мерки за разрешаване на някои от селските проблеми. Преди 
всичко изтъкват уреждането на махленските пътища и поддържане 
и почистване на централния път от Бистър до центъра на селото, 
по- точно до селския магазин, амбулаторията и 
сграда. Според думите на Миялков в местната 
запланували и разширяване на пътя от махала Каловци до 
Соборище и от махала Бориче през Лазаровци също до Соборище 
По този- начин селото от една страна ще бъде свързано със 
съседните села Църнощица и Дукат, а от друга тези два пътя би 
свързали с голяма^част от селските имоти, намиращи се по 
местността Твърди ливади и Цръква.

ДОСЕГА УМРЯХА 
ОКОЛО 50 СВИНЕ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НАЗЪРИЦА - 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВРЕМЕТО МИНАВА - 
ПРОБЛЕМИТЕ ОСТАВАТСвинската чума в Босилеградска община получава размери 

на епидемия. От тази заразителна и опасна болест за свинете 
досега около 30 домакинства в Босилеград, Райчиловци 
Млекомннци и ДТълмнно останаха без 50 свине. Имайки пред- 
вид опасността, която се заканва, през миналата седмица в 
Босилеград пребивава н помощник министъра за селско 
стопанство на Сърбия Живорад Костич.

Местната общност Н 
онези с повече открити 
старостната структура на населението, без по-голяма помощ на 
другите субекти, сама труд 
всичко мислим на разреш 
уреждането на повечето махленски пътища, снабдяването и пр.

азърица - Босилеградска община е една от 
комунално-битови въпроси и с оглед на училищната 

обг.........щност са
разреши. Тук преди 

лемите във връзка с
но ще. може да ги

об:Изхождайки от факта, че болестта аването на прполучава размери на 
епидемия н че се налага тя да се премахне в разговорите, които 
се проведоха в Общинската скупщина бяха взети решения да се 
предприемат няколко мерки. Покрай другото на територията на 
общината трябва да престане с търговията на свине, а 
собствениците трябва да затварят свинете си, без оглед дали те са 
заболели или не. Временно на територията на общината е забранен 
лов на диви свине. Налага се и кучетата да се вържат понеже и 
те могат да пренасят заразата. За да се премахва заразата ум
релите свине собствениците трябва да спал ват и копаят, бе 
изтъкнато в разговорите.

От особено значение е инжектирането на свинете да се проведе 
възможно по-рано, подчерта КостйЧ. То ще стане безплатно, 
което е от значение всички свине да се инжектират. Той заяви, че 
умрелите свине ще бъдат заплатени на собствениците, което е още 
едно доказателство на Републиката за готовността й да се из
корени болестта. Всъщност, тя ще обезпечи средства и за тази 
цел.

- Негодните махленски и централният път с години наред са 
един от основните проблеми. Всички опити досега да ги разрешим 
оставаха напразни. При това трябва да подчертаем и наши пропус
ки в местната общност. Повече пъти се догорихме как и какво ще 
работим, но когато дойде време за работа, всичко забравяме, 
гледаме си нашите лични работи, а забравяме селските или пък си 
служим с девиза: защо аз, нека работи той. И така от година на 
година. Докато другите местни общности се организират и 
разрешават един след друг комунално-битов въпрос, ние очакваме 
един на друг, времето си минава, а проблемите ни остават - 
подчерта Ставри Миялков, председател на Съвета на местната 
общност и делегат в Съвета на местните общности на Общинската 
скупщина в Босилеград.

- И телефонът ни прави отделни проблеми. Линията на много 
места е прекъсната, стълбовете са счупени и поради това дефектите 
са много чести. Мисля, че компетентните по този въпрос съвместно 
с нас и местната общност от Ярешник, един път за винаги този 
проблем трябва да разрешим. Още повече че телефонът за нас, 
които сме останали тук е от голямо значение - добави Миялков.

В местната общност един от актуалните въпроси е и 
снабдяването. Казват, че общественото предприятие "Босилеград”, 
в чиято собственост е и техният магазин, нередовно го зарежда със 
стоки, а пр 
Поради тов

ичината за това е все още неегодния централен път. 
ва изкупвателният пункт не работи, а амбулаторията 

време се отваря. Всичко това затруднява тук 
миграцията на младите

М.Я.
Назърица: мах. Бориче

В местната общност подчертават, че структурата на 
населението им е една оу основните причини за застоя в 
разрешаването на селските проблеми. - Какво може да се очаква от 
нас, останали тук на седемдесетгодишна възраст - подечрта 
Веселин Апостолов и добави: Преди не беше така На отдел! 
селски акции се събирахме и по двадесет и тридесет души. Работата 
тогава вървеше. Сега млади няма, а ние не сме кадър - добави той.

само от време на 
живота и ускоряваСпоред решение на Министерството за селско стопан 

инжектиране на свине се провежда н в съседните общини 
дулицж, Враня н Търговище.

1СТВО
Сур-

ни
В.Б

РЕПОРТАЖ Пихме за "хаирлия”, а бай Васил го оседла и изкара в угарта. 
След половинчасово яздене - той се завърна с Митко /така се 
казваше коня/ - с бяла пяна по сапмте. Грабнах юздите, застанах 
по кавалеристкм край него, а Марин и Васил с удоволствие ме 
гледаха. Тогава Марин каза:

- Нека е алал и седлото! Със здраве те служи кончето!
мч, и за един час се

озовах в Забърдието. През Димитровград и Желюша - хванах 
долината на Ерма. Вечерта пристигнах в Ракита доволен н радос
тен. Идваха мои съселяни и с любопитство оглеждаха добичето....

Домакинята,Ставка беше поставила сушено месо, и още много 
нови мезета, докато бай Рашо унесено разказваше за конете, а аз с 
увлечение го слушах.

- В този край и даскал Любчо от Вучи дел има хубав кон?
- Не беш? нищо пред моя Мншко - отговори Рашо. На един 

четвъртък вЗвонцн решнхме да "премерим” сили. Излсзнахме над 
с. Звонцн, край първия тунел. Дадох му тридесетина метра пред
нина. Крайна точка нм беше бившата дирекция на мина "Ерма” в 
Ракита, .Дадохме знак на конете. Като полетя моя Мншко - за миг 
Любчо остана зад мен е...При къщата на Камен Гюров, 1 
"целта” - реших да го чакам. Не исках повече да "гоня”

- Какво става с паметника? - 
край конят на Рашо не е имал съперник.

- Отидох на "слава” при моя приятел Стояновнч в Бердуй. 
Като видя коня ми - започна да ме моли да му го продам. Казах
му, че това не може да стане. Казах 
обещах че ще го водя да си купи и

След няколко днм се озовахме в ДКриводол. Докато Марин и 
аз говорехме за Мншко, а Стояновнч разглеждаше конете.

- Като твоя Мншко няма - недоволствуваше Стояновнч.
• Отидете в съседното село Болея дол. Там има един хубав кои 

/вече не си спомням как се казваше домакина му/. В Болея дол на 
Стояновнч ха 
изпроводиха до 
родния край...

- И какво стана после?
- Стояновнч дълги години се служи с коня. Беше много

ХВЪРКАТИЯТ КОН НА 
РАШО После Васил ме изпрати до върха на Видл

Седим така срещу Коледа с Рангел Стоано» от Ракита.
час, подгрява голямото джезве сСъпругата му Стевка час, по 

варена домашна ракия и донася нови мезета. Беседваме за едно, за 
друга / */ /

Бил е и дългогодишен отборник в Ракита. И сега активно 
застъпва за разрешаване ни щюблемите в родното си село.

Знаех, че Рашо обича да се майтапи, но не знаех, че бил голям 
любител иа конете Оказа се че това бкло -слабата” м у сзгр*иа.К*к 
"нагазихме” на тази тема не знай, но този диволнт шоп, нибит и 
здр&А планинец, започна:

- Чувал ли си - вика - да има
- Чувал съм, че и Индни построават паметници иа крава, но 

за паметник на кои не съм чувал.

/> /
,1

тV лV*_
недалеч от 

добичета 
питах понеже видях, че в този

конски паметник? '
г ‘Л

- Е има и такъв. В село Бердуй такъв е издигнал моя приятел 
Мирко Стояновнч.

- Преди двадесетина години беше - спомня си Рашо, остаря 
нашия кон и се наложи да го продадем. Много ми беше тежко,

3воним и гледах как мои другари от Перни

5 къде съм го купил и мус му 
той.I II

лкогато отидех на пазар в 
извор, Вучи дел и Ясенов дел яздат...

На едни пазарен ден в Пирот се оплаках на мой набурл 
Д Криводол, бай Васил, а той ме покани да дойда в тяхното

вах във Висока. Някак

ия от
села лШл рееш коня. Купи го. Нашите домакини ни 

Вмдлмч, а после ни беше лесно да се завърнем вНе чаках много, а още на третия ден се озо 
се оправих и намерих ДКривмдол и моя П)приятел.

- Трудно ще стане пазарлъка - започна да се вайка бай Васил.
- Защо бе писан н златен?

и

- А бе Марии /така сс казвал стопанинът/ държи много иа цена 
«».™екТ«и щш идвали шипгар. /ти зниш. какин ?*%%%, 
давали му големи пари за един много хубав кои, но не станало 
нища..

доволен. Ня пазарен ден в Бабушница аз идвах с Мншко, а той със 
своя кон. Бяха най-хубааите...При една злополука обаче конят ня 
Стояновнч се повредил и умрял. От голяма обич към него той го 
погребал и му издигнал паметник...

• А Мншко къде е?
- Ех...?! Остаря и се наложи да се разделя с нега От десетина 

години съм без кои и много ми е тежка Какво да правя? В години 
съм вече, а пък за отглеждане ня коне трябва ■ по-добри условия...- 
въздъхна Раша

:ш 'V- щ*-
ЩЩЩщШ 2>

■ , У. Г*Г. г Г»**

конете.
таи

г
3! Рисунка: Никола Матея АНДОНОВ
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ДОБЪР СТАРТ В 

НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
се пестяг над 150 хилядимесечно

динара.имат проблеми сот Ниш също 
обсзпсчапане на пмярошводсгяе/, 
материал. "Тигар от Пирот съшо 
така че всички заедно не даваме 
такова производство, колкото се 
търси на пазара. Ние например в 
момента обезпечаваме суровина за 
производство от една седмица

■ Когато казвате няма суровини, 
мисли за гума Недос-

. ЗАТОВА 1ТЬК ВСИЧКИ СЪБОТИ ДО КРАЯ ПА ЯНУАРИ СА РАБОТНИ.

ЗАДЪЛЖЕНИ#™ и 
ВЗИМАНИЯТА - 1:3

, А какво е финансовото полож
ение в най-голямото димитровг
радско предприятие? - питаме 
финансовия директор Крум Вели 
чков.предимно се 

тига ли още нещо? - То е отражение на общото 
положение в страната. Значително е 
изразена неликвидността а поради 
невъзможност да се наплатяг всички 
вземания, поради високите лихви, а 
аванси от банките е невъзможно да 
се взимат, защото такива лихви 
производството не може да поднесе. 
Ние в момента можем да кажем, че на 
някои наши купувачи, които не са ни 
платили, като чели сме дали заем. 
Отношението между нашите дългове 
и онова, което на нас дължат е 1:3. 
Що значи ако наплатим всичко, което 
ни дължат нашите клиенти, бихме 
имали пари и за по-високи заплати 
и положението би било по-добро. 
Най-много ни дължат нашите клиен
ти в Сърбия, Македония и БиХ, 
до като около 4 милиона в Хърватско 
едва ли ще могат да бъдат наплатени. 
Трябва да се каже, че взиманията са 
от миналата година, до ноември, 
когато е могло да се дава срещу ак- 
цептен налог и прочие Сега стоката 
се дава само срещу готова пара или 
стока, която на нас е необходима.

- Как новата данъчна система ше 
се отрази на ГИД?

- Тъй като личните доходи в ГИД 
са 70 на сто от средните в 
републиката, задълженията от 
личните доходи ше бъдат гору-долу 
на същото ниво както и досега. Що се 
отнася до заетите, тези, които са 
имали по-ниски заплати ще бъдат 
по-добре понеже техните нето 
заплати ще бъдат по-високи. 
Например, някой, който в декември е 
получил 8 000 по новото из числян е 
на данъка би трябвало да има около 
9 200 динара личен доход. Тези, 
които са имали около 15 хиляди си 
остават почти на същото.

Когато става дума за цялото 
предприятие, по новата система ще 
се плаща данък на осъществената 
печалба и то 40 на сто. Колко ще 
платим, зависи каква печалба ще 
осъществим.

- Разбира се/ В момента имаме 
доста проблеми с недостиг на всички 
видове тъкани, които ползвамс ис^ 
които досега смекоито досега сме се снабдявали от 
домашния пазар. Сега и това трябва 
да се внася. Недостига специално 
памучно трико за ботуши, опинци. 
Нашите служби за набавка и тех
нолозите все пак намират начин да 
преодолеят този проблем, за да не 
спре производството. Често недос
тига и мазут, макар че плащаме пред
варително, па и тогава чакаме доста 
време докато ни пратят.

- Подготвяте ли се за газификация 
на фабриката, която би трябвало да 
разреши недостига на мазут?

- Събираме предложения от 
специализирани фирми в тази 
област, но трябва най-напред да се 
направи (а тя се прави) студия за 
газификация на града, а след това 
ние

- Какво е положен
ието в началото на 1992
година? питаме 
помощник-генерален 
директор на ГИД 
Михаил Иванов.

Михаил ИВАНОВ, 
помощник генерален 

директор на ГИД

Крум ВЕЛИЧКОВ, 
финансов 

директор на ГИД

- Производството в началото на 
годината тръгна добре, изтъква 
Иванов, и то както за износ, така и за 
домашния пазар. Още от началото 
сме принудени да увеличим износа, 
тъй като това е добър начин да 
обезпечим 
материал за фабриката, а знае се, че 
значително количество внасяме Да 
споменем само саджите,. поради 
които имахме и малки застои, и 
които сега внасяме от Чили. 
Присъствуващ е и проблема в 
стопанисването със Словения и 
превоза на стоките Това автопревоз- 
ниците злоупотребяват и "набиват" 
цените до крайност, за превоз на 
стоките през Унгария

лачени ботуши и гумени опинци Ние 
в момента не сме в състояние да 
произведем толкова, колкото се търси, 
защото общото положение не ни 
позволява да направим реорган
изация С други думи казано въпрос е 
дали ще обезпечим, ако значително 
увеличим това производство, 
достатъчно суровина за това

- Кои са причините отново да се 
яви "недостиг” на тези ваши 
произведения?

въз производствен
Вероятно е, че проблеми в тази 

работа ще има, тъй като договорът е 
сключван между СФРЮ и СССР, а 
днес и двете стгтани са в разпад. 
Всичко това трябва да се усъгласува 
най-вероятно между Сърбия и Русия 
и Украйна. Ние ще трябва да 
направим реконструкция на парния 
котел, да доизградим някои нови 
обекти за нормална функция на тази 
бъдеща котларница, която трябва да 
работи на газ и мазут като резерва. В 
останалите обекти няма да има 
проблеми, понеже доводът на пара и 
отопление вече е разрешен. Газът ще 
бъде по- сигурен източник на 
енергия, но докато това стане нашите 
специалисти, инженери, стараещи 
се за поддържане на машините и 
група технолози вече правят 
програма за спестяване на 
възпроизводствени материали и 
електрическа енергия. Засега най- 
добри резултати са в пестенето на 
електрически ток, където с 
планирано включване на машините

- Самите характеристики на 
гумените обувки са такива, че тя е 
единствената обувка, която ефикасно 
защищава от влага и това я прави ак- 
туална по всяко време и във всяко 
общество. Затова не е нищо 
необикновено за ботушите да 
проявяват интерес и някои северни 
страни. От друга страна нашето 
производство е значително намалено 
в сравнение с производството от 
преди някоя година. Все пак най- 
голяма причина за това, е фактът, че 
най-голямата фабр 
изделия у нас, комбинатът "Борово”, 
сега не работи. А освен нас и ос
таналите производители, като 
"Златар" от Нова Варош и "Вулкан”

НАШИТЕ СТОКИ СА ТЪРСЕНИ

- Що се отнася до самото произ
водство, вече сме предприели повече 
технически и организационни мерки, 
с които качеството на производството 
трябва да вдигнем на по-високо ниво. 
Но, най-важно е, 
произведения са търсени на пазара, 
особено тези, който за нас, с така, да 
речем, класика. А това са гумени

ика за гумени
че нашите

СПОСОБНИ ЗА БЪРЗО ПРЕУСТРОЙСТВО 
Поради кризисното положение в Югославия домашният 

пазар е значително "стеснен”, понеже голям брой наши 
купувачи от Словения и Хърватско отказаха да сътрудничат с1=> 
нас. От друга страна и в останалата част на Югославия 
икономическото положение е тежко, но благодарение на 
нашата способност за бързо усвояване на нови програми 
успяваме да обезпечим работа за всички заети в ГИД. 
Оценяваме, че именно това е нашият шанс и очакваме нашите 
обувки да бъдат още по-търсени, тъй като останалите произ- * 
водители имат много по-остри проблеми от нас.

УСПЕШНА РАБОТА НА НАБАВНАТА СЛУЖБА

РАЗШИРЯВА СЕ 

ТЪРГОВСКАТА 

МРЕЖА
До раздружаването с "Тигър” димитровградска™ гумара 

продаваше изделията си посредством тогавашната съвместна 
търговска мрежа, общо в 70 магазина. След раздялата с 
пиротчанци ГИД остана без магазини, макар че и 
димитровградчани са влагали средства в тези 70 магазина. Ос
танаха им само два в Димитровград. Макдар И таи служба с

редовно произволстяо Д3 о6езпечи 8сичко необходимо за 
аднстаеЕ мстой е потР*Д“8 и фактът, че досега 

- Посредством собствените магазини най-лесно събираме Заетите в тази служба постоТмип3“™3“ °Т недостиг на мазУТ-
готови_пари_за всекидневни нужди, средно по стотина хиляда суровини са вносни. Всички т»™ Н3 терена’ макар че доста

дневно - изтъква Саша Димитров, комерчески директор на ГИД, може по-качествено и повеи» 1 уснлИЯ имат за цел колкото
с когото говорихме за търговската дейност на ГИД и за само чрез увеличен пР°извежда за износ, защото
проблемите в пласмента. - В тази остра криза ние нямаме в сегашното положени» п гипПриЯтието може да съществува
проблеми с пласмента на нашите изделия, тъй като навреме се така работят Износът V 1 ^ ТОВа 03 га Разбрали навреме и
определихме да произвеждаме за познат купувач. Предимство реализиран а ло „ янУари т.г. от 670 000 долара вече е
даваме на износа, понеже по този начин обезпечаваме суровини на обща стойност Опи годината ГИД трябва да
За домашния пазар произвеждаме съгласно сключените ' «илионадолара.
договори, така че ГИД няма залежали стоки. Продажбената 

изострилигдокрай, продължава Димитров 
казваме "до последнотоюито": който плати, ще получава ’ 
от нас. цЗол ;Т.*’ изт.

У.ЧФ »'

В развойните си програми ГИД веднага запланува създаване 
на собствена търговска мрежа Разбира се, двата магазина в 
Димитровград са основа за работа в тази насока Сега ГИД има 
магазини в помещения, взети под наем, в Ораховац, Джаковица, 
Косовска Витана, Вучитрън, Урошевац, Прищина, Гнилане и 
Призрен. В момента се полагат усилия да се открият магазини 
във Върчин, Жагубица, Заечар, Кранево и Црепая. Освен 
собствени изделия, ГИД ще продава в тези магазини и 
допълнителен асортимент, който до значителна степен се 
взима, а една част се получава чрез компенсации. Затова не е 
необикновено ако в магазините на ГИД се продават перални, 
прежда, дори и ремаркета на "Треска” от Скопие, цимент и 
други стоки вън от производствения асортимент на гумарата

изнесе стоки

политика сме „Iние -гстоки
Подготвил: А Ташков
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ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ТРУЖЕ
НИЦИ В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕЗ 
СРЕДАТА НА XX ВЕК

ЯНУАРСКИ ДНИ ЗА 
ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ
И тази година просветните работници от основното 

ц училище ”Моша Пияде” от Димитровград както и редица 
години до сега, по време на зимната ваканация взеха участие 

ц в традиционните "Януарски дни” на просветните работници. 
Ч> На 18 януари в Ниш са били 56 просветни работници от 
Ч Димитровград, където са се запознали с най-новите
4 изменения в преподаването и съдържанието на някои
5 обществени предмети преди всичко ”познаване на

Ш' 5 обществето”. Освен тези 56 преподаватели, които са били в
н N Ниш, двама преподаватели от димитровградското основно

^ училище са взели участие в "Януарските дни” на просвет- 
Ч 101X6 работници в Белград.

___> -И^—|ШШ \ Най-дългата, след много години, зимна ваканация, в ос-
• - "Р; ~ $ $ новното училище освен, че е използувана за редовно чистене

4 на училището и необходимите поправки, тази зима е из-
^ ^ 1 ползвана и за генерален ремонт на кабинета по физика. Под-

> * . . ' • ' менени са чиновете и столчетата, инсталирани нови специал-
^ г ^ ~ - Г - - ' *■ ‘ ^ ^ ** ; ф* 5 ни шкафчета между чиновете снабдени с електрически ток.
............ .. *■■■ л- ' ~ ч Подменен е и косия под, който сега е направен

5 практично-като в амфитеатър, на стълби.
-г4^я?.^?ЛВЕг”р0„оР4Гм„1^и;5’„„Г°Др^Аор; СЧГ."" 5 ,[0С-Рвия учебен ден „ре, нгорохо полугодие запоих „ 
местността ”Киселичка чука”. Снаха му с хурка в пояса вода воловете и преде 5 отбелязване на 27 януари - Свети Сава. Това
Зад орачите се издига билото на планина Църноок. Снимката е от 1959 година. $ ще 6X5016 м ПРЪВ ПЪТ След ПОЧТИ 50 ГОДИНИ ОТ "изгонването”

Ч на първия сръбски просветител от училищата. Този ден ще 
Ч бъде отбелязан с подбрана програма.

МАЛКА ФОТОХРОНИКА 5
Ч

5ДАННИТЕ ГОВОРЯТ СЛЦЦНОТО:

ледните три века е живе^л^тГЛемедГте 
и скотвъдство. За сметка на горите с“ян™е 
създавали нови ливади и ниви за да прират 
челядта и добитъка. Със секири и мотай а Ш 
често с пожари, те безмилостно унивджавади 
девствените гори. И тогава не се водело см“ 
залзване на природата. ,к,13а

ч
Населението в Босил ч

•1 ч

Сят
Селяните се справяли със сиромашията както 

кой знаел и умеел. Зорът ги

и деди. скъпи за нашите прадеди

Най-главнотода има живот. Сто^етГиитГнЛупув^ижето 
били смятани за състоятелни, дори и чорбаджии. 
От поколение на поколение се пренасяло 
ръкоделието както за момчетата, така и за 
момичетата. Семейството било училище за децата.

Приложените снимки са една малка истроийка 
за живота на селяните в този край през пролетта, 
лятото и зимата. ^

много по-

ч А.Т.

5 Р РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА 
5 I ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ "СТОЧАР” В 

| ДИМИТРОВГРАД ПУБЛИКУВА
ВЕЯТ, И ПРЕМИТАТ: - В с. Долна 

Любата, махала "Стамболийска” през 1960 
година. Веяне на вятър на овършеното 
ръжено жито с дървена лопата и премитане 
с брезови премита. Очевидно, тоя стопанин 
още нямаше веячка. Значи, любатанн "веят, 
но и премитат”.

КОНКУРС
Ч ■ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЛИЦА С ОСОБЕНИ 
$ | ПЪЛНОМОЩИЯ

: || 1. ДИРЕКТОР НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА
Ч | КООПЕРАЦИЯ

- 2. ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР% I 3. КОМЕРЧЕСКИ ДИРЕКТОР
4. ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР
5. СЕКРЕТАР НА КООПЕРАЦИЯТА 2
Покрай общите условия, предвидени със Закона,

кандидатите следва да изпълняват и следните 
специални условиш

1. За работно място директор на кооперацията кан
дидатите трябва да имат виеше специално 
образование в селското стопанство, икономически 
или юридически факултет и три години трудов опит 
на ръководни постове.

2. За работно място технически директор 
дидатите следва да имат виеше или полувисше 

образование, да са завършили за агроном или да имат
| полувисше селскостопанско училище с три години 

трудов опит на ръководни постове.
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I кан-

* 3. За работно място комерческн 
дидатите следва да имат виеше

директор 
образование, 

икономически факултет или да са завършили 
агрономия с три години трудов опит на ръководни 
постове.

кан-

1
‘ 4. За работно място финансов директор, 

дидатите следва да имат виеше образование, 
икономически факултет или агрономия, с три години 
трудов опит на ръководни постове.

5. За работно място секретар на кооперацията 
_ дидатите следва да имат виеше образование,

5 I юридически факултет с три години трудов опит на
3 | ръководни постове.

ПРЕКАРВАНЕ НА ВОДЕНИЧНА БУКА: Садмкм сел.™ . едш жся. * 5 I “ ВС1™°1 ?’Л°™Н МеСТ*
четири чифта говеда прекарват воденична бука по дебелия сняг през зимата на ч ■ * д
1969 година. Букята е дълга десетина метра и вързана с дебели вериги. Маршутът Ч I Конкурсът е открит 15 дни от публикуването му, 
иа товара е от местността "Чичова бара” до водениците край Драговищица в село ^ | а заявки С доказателства за образователния ценз се
Долна Лисина. 4 ■ представят на конкурсната комисия на земеделската

4 | кооперация ”Сточар”, Димитровград, ул. Маршал
5 | Тито 159.

I Непълни и закъснели заявления няма да се взимат 
в предвид.

кан-

кан-I
^

ПРЕКАРВАНЕ НА СНОПИ ЗА 
ВЪРШИТБА: - Васил Богданов от 
махала ”Тънка артина” - село 
Доганица с дребните волчета на 
шейни прекарва снопи. Снимката 
от 1965 година.

000000шмм0м000000000000.00000000000000000000000000000Я00000000000000000000000ХГ0000

Текст и снимки: СТОЯН ЕВТИМОВ

десетина гола. На послед
ните три-четири мача - 
редовно се вписваше в 
голмайсторите.

Златкович има голямо 
желание "Асен Балкански" 
отново да се върне в Реги
онална футболна дивизия, 
където в по-силна конку
ренция ще покаже своите 
възможности. Затова с 
нетърпение очаква проле
тния футболен сезон.

л
/ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

И СПОРТ
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 27 януари 1992 година се навършват шест тъжни месеца от 

смъртта на нашия мил н никога прежалим син, брат ■ шурей

СретенСПОРТНИ СРЕЩИ

РАЖДА СЕ НОВО МихайловИНак Славиша Злат
кович потича от "футболно" 
семейство. Баща му Любиш а 
Златкович, с години успе
шно играл за "Балкански", 

отличителни черти на Славиша Златкович е роден 
неговата игра!? Преди в Пйротпрез 1971 година, но 
всичко - Златкович е много 0ще от малък живее в 

играч Движи се Димитровград. В Димитр- 
по целия терен, има хубав •о в град свършил и средно 
преглед на играта. Има машинно училище, 
добра техника и силен удар.
Топката бие и с левия и с

ИМЕ от Трънскн Одороацн.

На последните мачове на Славиша Златкович е 
"Асен Балкански" от минал през всички селск- 
Димитровград се открои ции. Като 13-годишен 
ново футболно име - юноша играеше за пион- 
Славиша Златкович. Центра- срекия състав пол ръков- 
лният нападател на димит- одство на тренъора 
Ровградския футболен Александър Петров. Зарад
отбор вече стана страх и успешните си игри той лоения крак ,1ТС!,. -(|пг.я се намира и той, обещава по- 
трепет за противниковите беше "преведен" в първия Като централен напад- добри дни за димитро- 
вратари. Мнозина вече са го състав на "Асен Балкански", ател през изтеклия футболен вградския фубтол. 
запомнили по силните му Кои са основни сезон отбеляза за свря2отбор 
УЛари.

подвижен
сломените за тебе. Пок-Времето м

лон пред светлата тя памет.
Опечалемм: баща Верча, сестри Роса 

и Павлина, зетьове Рали, Блажа н 
Слободан н останали роднини.

Скъпи колега, все докато съществуваме ще 
и в нашите спомени.

Твоите колеги пазачи и службата по подържани в конфекдиа 
"Свобода”. ...

но никога мама да зал!

Новата вълна от 
талантливи играчи, в която

в сърацата ни

ДСгавров
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САТИРА • ЗАБАВАХУМОР •
Г ГРАНДИОЗНОМОЛЯ, БЕЗ 

ДОКАЧЕНИЕписто Резултатът на нашето 
"социалистическо 
братство и единство” е 
грандиозен: преди 40. 
години ние, българите, 
бяхме 65 000, а сега сме 

25 000!

НУШИЧ НЕ 
ИМ Е РАВЕН дори -Наблюдавайки комедията 

"Народим посланик” /по ТВ, 
на 19 януари/ 
можахме да се уверим, че дори 
и Браиислав Нушич 
можал да проникне до там и 
да предвиди, че ще дойде 
време едно лице да може да 
бъде и народен представител, и 
председател на общината, и 
директор, и....

НЕСМО
ГЛУПАВИ

*още един път
ДО МОИТЕ БОСИЛЕГРАД- 

СКИ БРАТЯ СТРАХне е

Нещо ме е страх за 
Сърбия, 
защитник 
българин: дежурният 
патриот-коментатор 
Димитър Йотов.

Най-голям 
й е един

• •
Брано на нашите "модерни, 

народни посланици” - те над
минаха дори и мечтите ма 
един такъв човек какъвто е 
бил Браиислав Нушич. 
Аферим!

Нова година дойде и мину, мину и 
Божич. Отседемо си убаво десетина дъна, 
а бааДим се запцувамо дека че имамо по- 
малко празници у годинуту.

По празниците пойдо да обикалям по 
предузеДата Ли сам пензионер па имам 
време колко сакаш, а и на бабуту да не 
смитам и да ме чушка натам-навам покре 
кавторат. Реко да узнем некой календар, 
да закачим на стенуту. Ем че закрийем 
пуклотинуту на зидат, ем шарен кален
дар, убаво че йе Я паре за некикве слиДе 
да купим немам, а календарат се тиДе и 
ко слика може да стане

Отидо най-напред у пекаруту. Дирек- 
торат ме пречека човек убаво и по кафе 
напрайи девойчето. И календар ми даде 

'Несъм бил н,ин> работник, 
од йедън Край. Календарат, убав 
канцуларю, нейе за у ижу йер нема 
никиква слика. Заблагодари се, сви 
календарат под мишку и отидо у 
гумаругу. Тама сам радил триесе године 
и натраду ми дадоше и сетиЬе мислим 
си, не може директорете да ми не даду 
календар. И тука изкара кафе и сок и ка 
си пойдо директорат ми даде календар. 
Озгоре слика на мойту фабрику. Истина 
мило ми и поче да си мислим ко че та 
закачим нади креветат. Щ< 
че га видим, щом се пробудим па че та 
видим.

Ногу пред ногу пойдо си дома Ка 
пред Гациното срето едно момче и оно 
свило календар под мишку.

- Дете, я кам да видим календарат!
Он га размота а оно убавия! Ем убава 

ратията, ем некикве убаве слиДе. 
Позазърну по-убаво. Гледам убаве старе 
иже ко оше едно време имаше у 
чаршиюту. Одоздоле гледам пише 
големе букве името на едну нашу фирму. 
Ко позагледа убаво на слиДете стар. 
Пирот. Стъвни ми се пред очи и си бутну 
каледнарат на момчета

Пойдо си камтбрСтрошену чешму, а 
све ми неща ДитЛ. Знам дека синат 
йеднуш донесе некикве рисунДе на 
нашета Мету. Пише "Димитровград 
който изчезва". Очи ми остадоше у н>и! 
Има Ду там каляната "Яваш-яваш", има га 
Ъенча с кърнето, на старото павлионче, 
па моя Строшена чешма, па Джаджиното, 
Гьрцките здания....Цел стар Цариброд! 
Па си мислим не може ли свете наше 
фирмеда се зберу, па да напрайе неколко 
убави календара с тея убаве Метине 
слиДе, па да давайу на 
приятеле та да знайу одека йе тайа 
фирма, да знайу дека и тия град йе имал 
минала Я мислим дека исто би коштало 
него ли що йе свак насаме правил кален
дар. Па после кажемо поричаше тека, 
пирочане онака. А нийе ем 
глупави, ама тека че излезне И затова 
нема да закачим ни йедън календар, 
цел дън обикаля за н>и!

*
НАШЕНЕЦВ две крайности ние сме родени 

в две посоки навек разделени 
с лоши пътища и остри завои 
и със много стопански застои.

* Един нашенац от 
които предиселата, 

години "с референдум” се 
откъснаха от матичните 
си общини Босилеградско 
и Царибродско тези дни 
заяви по телевизията:

- Ми, као бугари, йе ли, 
у свему смо равноправни, 
а не осебамо се запостав- 
л>ени.

ЖУРНАЛИ
СТИКА ПО 

НАШЕНСКИУ Цариброд роден не обичат 
а майчиния, чужд език наричат. 
Срамуват се от истината даже 
- статистиката всичко ще покаже.

Някои наши колеги - жур
налисти - в последно 
станаха много "активи 
атаките си срещу ДСБЮ. 
Наглежда, че им е обещано, че 
псмените им ще бъдат толкова 
по-високи, колкото повече 
"ядът” партията на българите 
в Югославия!

време 
и” в

Браво, бе, нашенец! 
Хайде сега, моля ти се, 
това същото го кажи на 
майчиния си език.

У Босилеград пък самобитността се пази 
и всичко свято лесно не се гази 
и с чиста съвест сдружно се живее 
и българска народна песен се запее.

ама ли смо 
ама за

ако

т.п.
К.Г.

Братя мои, разделят ни проблеми 
и километри набраздени с дилеми 
с двулични хора и лъжеобятия 
и със усмивки на фалшиви братя.

Ние не можем като Вас да бъдем 
че все си мислим на греха ни бъден 
и острим зъби на личното Аз 
- умни сме когато сме без глас.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ИМАШ ЛИ ПАНТАЛОНИ 
ЗА МОЙО МУЖ? ом си залегамЕдна нашенка от босилеградските села отишла при 

един шивач в Босилеград да купи панталони за 
съпруга си.

ч Добър ден майсторе! Имаш ли палталони за мойо
муж?

- Е одека ти я знам мужо,' та имам ли палталони за 
твойо муж?терсенито отговорил шивачът.Аз просто на моменти се срамувам 

че в мислите си недостатъчно пътувам 
към Вас, в пространството далечно 
да Ви прегърна и кажа:
ДОБРЕ ДА СТЕ МИ ВЕЧНО!

- Е немой веднък да се лютиш. Донеси ми ти пал- 
талоните що имащ за продаванье, па я че си изберем 
палталони за мужо. Я си му знам меркьите.

Шивачът се усмихнал кисело и наслагал на тезгяха 
няколко чивта панталони. Жената започнала да ги 
оглежда едни по едни.

- Тия са арии, ама са за бата-Петрете, тия че са 
Сандете, тия има да се ванат на бата- 

Илия, тия са мераклийскьи за Стамена... Нищо от 
пазарлъко майсторе. Ти немаш палталони за мойо 
муж.

17.1.1991 гол 
Ниш

тамън на чича-

3денка Тодоро ва-С вил енкова
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