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ОРГАН ИЛ НАРОДНАТА СКУ
ПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЬРБИЯ о ПЪРВИЯТ БРОЙ ИЗ
ЛЕЗ! 1А НА 15 ЮНИ 1959 ГОДИНА 
• С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА 
РЕПУБЛИКАТА ОТ 14 ФЕВРУ
АРИ 1972 ГОДИНА'ИЗДАТЕ
ЛСТВО „БРАТСТВО" Е УДОСТО- 
Е! 10 С ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИ
НСТВО СЬС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ е

Щ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА Х*ХУ » БРОЙ 1546 15 ОКТОМВРИ 1993 Г. « ЦЕНА 100 ДИНАРА 1тттшрмжштт

ТЕМА НА БРОЯ прн}1ст^итш1и^^ьн>]|'1Уа^ск^т*аФУНКЦИОНЕРИ с

РУСКИЯТ
КЪРВАВ
ОКТОМВРИ

НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВА НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ
Началото на социалистическата революция в Русия 

през октомври .чесеЦ 1917 година в историята на руския 
народ е забелязано и като ,, Червеният октомври". 
Сегашните пьк октомврийски събития в Москва мнозина 
вече нарекоха „Кървавият октомври \Дади тези събития ще 
бъдат начало на една нова революция, оставала се вили. но 
вече сега е известно. че след тях политическите отношения 
в Русия, пьк и глобалните световни процеси са прел нови 
предизвика телства.

В борбата иа изпълнителната власт на Русия огла
вявана от президента Елцин срещу парламента начело с 
Хазбулатов иРуцкой почти цялата световна общественост, 
особено САЩ и европейският Запад, държеше страната на 
Елцин; тъй като той бе провъзгласен за борец за демокрация 
и политически и икономически реформи, а неговите опонен
ти като консервативни или които се борят за реставрация 
на комунизма и тоталитаризма.

Тук обаче се явяват и първите контроверзии. Кой срещу 
кого и за какви опции в развитието на Русия действително 

Маждди демокрацията да се изгражда с 
неконституционно решение за разпускане иа парламента и 
конституционния съд с превземане на сградата на пар
ламента с въоръжена сила, с въвеждане на авторитарна 
власт, със забраняване иа вестници, политически партии и 
движения, полицейски час и прочее? Всичко това го направи 
„лемокра тичнияг' Ешин и получи бурни аплолисмснти о / 
също така „демократичния" Запад къле то инак такива и 
подобни мерки се смятат за най-недемократични прояви; 
еедва ли не за ерес Да се припомним само как съшият тези 
Запад реагираше кога то се случи пекинският Тйсн а имен 
или нашия т 9 мар т 1992 голина.

конкретно да се запознаят с 
откритите въпроси в 
осъществяването на наци
оналните права на бълга
рската народност и да се 
уточнят конкретни решения 
за премахване на пробле
мите. кото се явяват. Про- 

.блеми съществуват и могат 
и в бъдеше да се явяват. Те не 
трябва нито да се премълча
ват, нито да се прикриват. 
Онова обаче, което е съще
ствено е това, че те не на
стъпват като резултат на 
някакво политическо опре
деление да се премахнат или 
ограничат определени ма
лцинствени права. В тези 
тежки времена те най-често 
настават като последствие 
на трудното икономическо 
и материално-финансово 
положение, както и от 
определени организацион
но-правни обсоятелства.

И този път. както и 
повече пьти досега в подоб
ни разговори, бе констати
рано. че българите в Сърбия 
са нейни напълно лоялни 
граждани, които своята 
съдба са трайно свързали със 
сръбския народ и останали
те народности в Сърбия. 
Затова не само, че няма ин
терес да й ограничава 
националните права и спо- 
Ооай. но тъкмо обратното, тя 
е заинтересована да създаде 
всички необходими условия 
напълно и безпрепятствено 
да се осъществяват.

Някои конкретни проблеми в осъществяването на 
националните права на българската народност п Сърбия и 
Югославия нс са от политическо, но предимно от ор
ганизационно и материално-финансово естество • Българите в 
Сърбия и СР Югославия са лоялни граждани и важен фактор в 
развитието иа добросъседските отношения с България е Никой 
няма право да внася зла кръв п междунаиионалинте отношения, 
зашото народите могат леко да се скарват, но тежко се след това 
измирват.

Тези VI някои други ста
новища могат да сс вземат 
като главни изводи от разго
ворите, конто се водиха на 30 
септсвври т. г. - в Босилеград

Саиоонч, съюзен министър 
за човешките права и пра
ната на националните ма* 

Славксл! п I н с т в а,
Горлич, съюзен министър за

Д-р

С&. ОСрС-м.

Така и този път на примера иа руския кървав октомври, 
както впрочем и на примера на събитията по просторите па 
бивша Югославия; се показа, че в политиката всичко е 
релативно и че единственото, което е константно са интер
есите, политически, икономически, стратегически и лрут и. 
Ана просторите на бившия СССР и иа днешна Русият пер 
есите на САЩ и Западна Европа са и многобройни, и тв ъдс 
големи Огромните пространс тва на бившия СССР и Русия 
са изключително богати с нефт, газ, злато, вьглища, живак, 
ураний... Всичко е в изобилие и пол ръка. Компании о т СМИ, 
Англия, Франция, Германия, Италия и други страни вече 
сложиха лапата си върху някои от огромните залежи па 
минерални и други богатства в Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан илр. Западните политически и военни инвес
тиции в Горбачов и пропастта на Съветския съюз Русия си 
остана мощна атомна сила с огромни чеиз ползван и 
стопански потенциали. Ето защо сегашните му 
„инвестиции’’ в Елцин, включително и тази' понятяп за 
демокрацията дв сс обьрнатна глава, имате, веем видими,,
"^Преливниците па Елцин нс бяха нито комунистическо 
фашистки елементи, както той ги нарече, ^шерттатив- 
ноантидсмокра тични и аптиреформии

шепадолари и става послушен пиои,с който САЩ и Западна 
Европа се играят като котка с мишка

Ето зашо послушният Елцин сьс своя авторитарен 
реми им е повече „ри сврце откодкото 
Руцкой и Хазбулатов, нагьрбили сс да зашият лос 
тоинството и силата иа Майка Русия.

Босп.нсI ра.т

образоинпс и култура, Мм-
ДПИОГ I Г.М1.ПОИНЧ, \ННтС1Ъ|)
ай информации и Прави 
тепето го па Република 
('ьрбдл н Пипна Дачня, член 
на Гал впия отбор н гоно 

е а па ( I П и е ъююн 
11П V • а г.

Инсокн I е прело'тавитедч 
па прави юдот иа та на Рп у 
Блика V З.рбпч п < Т Н'гос. 
мин искаха но о|бд»по и пи

но въпроса за осъшес I вянапг 
на намиопадпи Iе нрава па 
българска т.1 паоодпоп (' 
преде тави м;л и на Боспле- 
I радска и Димитров! рилска 
обмити и I Мински окръг, 
иа просне пипе. ку.из урните 
и и мформаз ципите ор1 а - 
иизапии па народност I а. 
както и па партиите, които 
действуват п тези общини, 
ра п опори водиха Марша 

у* т"
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Разбира се, чс тс имат 
правото да поддържат 
връзки и сьс своя магичен 
народ и по тоя начин да 
осъществяват своята роля на 
жив мост измежду двете 
съседни страни - СР Юго- 
едппя и Република Бълга
рия, отношенията между 
които от ден на ден все пове
че се развиват п положител
на насока.

Ие Ос премьлчен и фа- 
ктч.т. че представители на 
някои по-малки и нс много 
влиятелни партии, нарочно 
или не, действуват така, 
клго чс си искат нарочно да 
създ ават национални напре
ко! гид и нестабилност и на 
очи простори. Такова право 
нчма никой, бе изтъкнато, 
мшото народите бързо и 
|. го мопп да сс скарват, но

ПРЕДЛОЖЕН 

ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
линя комитет за замина 
националн н I е ип » •')" > м 
I ннчо 11аи.1|о|», емпо дену »а ‘ 
п парламем I I, и Добромир 
Задюреки, прелеела П‘Л пи 
Общонародния комин'I 
защита ип напноналнит«’ 
интереси. М Димитровград 
Тс се срещнаха е 

(I/ролки*, /шс шIря < </' I

I1а К омомпри 1‘ЪП голи
на в Дими грош рая «' преби 
напада деждапия па Отсче.
• * веп.гга нар I пя па труда на 
Бмиарил, оглавена от пре
леели ели й румен Попов. И 
делс|ацняга са били още и 
Минчо Минчев, депутат в 
Гп,лгарскил парламент и 
I пиорнтсл на Обшопаро-

I. 1

грудно едгд това го измир*
П. Д.

)Г нч КО 11 О V/Ле д'1 ти
им,■» IВ ЧШМТВ МА СТрАНШ1А 3/Нснко ДИМИ ТРО и
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ПРЕДЛОЖЕН ПРОТОКОЛ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ШАКТУАЛНО

ИЗХОДЪТ от 

ЮГОКРИЗАТА 

Е ДАЛЕЧЕ
хуманитарна безплатна 
помощ за Димитровград и 
Босилеград в лекарства, 
тетрадки и учебни пособия, 
книги, хартия и други, ор
ганизиране и съдействие на 
фирми за осъществяване на 
хуманитарни доставки чрез 
ООН, организиране на ав
томобилна линия Дими
тровград - Драгоман - София. 
Също така се предвижда про
веждане на срещи на депу
тати от Скупщината и 
Българския парламент, сре
щи-концерти поети, певци в 
Димитровград и Босилеград, 
организиране на среща - 
събор на жителите от Дими
тровград и Драгоман, ор
ганизиране на спортен тур
нир по футбол и шах в Ди
митровград и други.

В проектопротокола е 
внесено и организиране на 
турне на оркестри, танцови 
състави, поети, спортисти в 
София, Кюстендил, Гоце 
Делчев, Хасково, Асено

вград, Добрич, В. Търново, 
Бургас, Варна, Карлово, 
Пловдив,
Запланувани са и срещи на 
съветници, 
общественици и полити
чески лидери, както и 
съдействие за съвместна ме
ждуправителствена коми
сия за разработване схема за 
сътрудничество между две
те страни, безмитни зони, 
открита граница и т. н. и раз- 
работване на схема за ра
зплащане при търговия, 
разрешена от ООН.

Предвижда се още срещи 
в държавни институции за 
разрешаване на всички ви
дове проблеми от общ инте
рес: екологични, културни, 
спортни, търговски и други 
и организиране на асоци
ация на общините от 
граничната зона - Дими
тровград, Босилеград, Дра
гоман, Трън и други.

(От1-ва стр.)
представители 

местната власт и Социали
стическата партия на 
Сърбия. Разговаряно е върху 
сътрудничеството на двете 
партии: СПС в Дими
тровград и Босилеград и 
Отечестената партия на тру
да от София и Драгоман. 
Освен това делегацията е 
посетила и Здравния дом в 
Димитровград, на който 
Минчо Минчев, депутат за 
град Кърджали в Народното 
събрание на България, 
връчил подарък - лекарства и 
санитарен материал на 
стойност над 3000 германски 
марки, събрани от съгра
жданите му. По време на 
срещата в Димитровград е 
предложен и протокол за 
сътрудничество между СПС 
- Димитровград и Босиле
град и ОТП - София и 
Драгоман.

В проектопротокола се 
предвижда оказване на

на
Кърджали.

Щ
депутати,Много пьти през последните три годни изходът от югос-

на самин Ш■. лавскг/га криза се намираше близко, мноого близко - 
I: хоризонт. Многобройните взаимни и международни срещи и раз- Ц 
| говори за съдбата на народите и пространствата на бивша 
Ц Югославия изльчаваха умерен оптимьм, чс с направена голяма ' 
|| крачка към мирно и цялостно решение наюгокризата.
|| На колко усилия и хладни душове и разощарования бяхме 
|| свидетели? Световните дипломати обсъждаха въпросите на • 
|| югославския възел в Хага, Брюксел, Лондон, Мадрид, Париж,
|| Москва, Лисабон, Люксембург, Ню Йорк, Белград, Атина, • 
|| Сараево, Загреб, Пале, Мостар, Скопие, Книн.

На пространствата на бьвшите югославски републики Босна 
и Херцеговина и Хърватско се проля кръв, паднаха много жертви, 
останаха хиляди сакати и инвалиди, а числото на бежанците от 
Босна и от сръбските краиша в Хърватско се мери със стотици 

Ц хиляди само в Съюзна република Югославия и с десетки хиляди | 
|| в съседните и далчните държави.
*| Почти като по някакво правило след всеки разговор и всяко 
;| подписано или договорено примирие се говореше и пишеше за 
§ крачка напред към развръзката на конфликта и че до мирното 
| решение е останала едвам ли не само една степка, така че можем 
$ да се надяваме на по-добри дни. Особено за ония, които по един 
>| илли друг начин са жертви войната, на подивелия национализъм,
| на безпримерните в историята санкции, на заканпащата се опас- 
I ност от немотия, глад, болести, студ и безброй други опасности.
Ц Дори мнозина от бившите и сегашните актьори в предизвик- 
| ването и решаването на югославската криза почнаха да признават 

Щ собствените си грешки и заблуждения. А едни от най-тежките | 
Щ бяха „оценките”, с които сръбската страна едонстранчиво и тен- 
Ц денциозно бе провьгласена за агресор, изключителен виновник за 
::: всичко, а останалите невинни жертни на сръбски национализъм.
|| Съзнателно се пренебрегаваше ясната истина, че например в Босна 
Ш и Херцеговина се касаеше за същинска гражданска война, а в | 

Хърватско за борба па сръбския народ за голо съществувание и || 
Ш спасяване от геноцид...
|| През последните седмици международните фактори и 
Р заитересованите воюващи страни в Босна и Херцеговина положих ' 

много усилия да се реши конфликтът в тази част на бивша |
• Югославия. От среша до среша все по-ясно се очертаваше | 

Щ решението: гри автономни национални области в една уния/съюз/,
|| с перспектива в близко бъдеще да сьздадат една съвременна || 

държава кли ако не може да стане това по мирен и легален начин || 
. да се разделят в три независими републики. Сръбската и ;; 

|| хърватската страна се съгласиха с това предложение и подписаха Ц 
договора с даване на известни териториални концесии на мюсул- || 

|| маните. Обаче, мюсулманите, по-точно техния лидер Алия Изет- Ц 
бегович, не подписаха това споразумение. Те поставиха нови 
условия към сръбската и храватската страна. Като едно от 

р условията да подпише този договор в Женева Алия Изетбегович ; 
:;| в ООН потърси в женевските преговори да се включи и !;
; представител на НАТО, ,,чиито сили да участвуват в ;!

провеждането на договорите...” Той също повдигна и впроса за 
I Санджак, интегрална територия на Република Сърбия и СРЮ, I; 
|| като го нарече „територия, кьдето мнозинството жители са \ 
|| мюсулмани”, обвинявайки сьрбските власти, „чеса ги лишили от | 

всички права”, търсейки от меисдуиародната общност да обсзпс*т

Ст. Н.

е АКЦЕНТИ ОТ ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ГОСТИТЕ •
междупартийните спорове и да 
работим за добруването на 
българската общност в Юго
славия, бездапоставямеусловия, 
защото винаги поставянето на 
условия е нещо неадекватно. Ние 
искаме да работим тук сигурни, 

нашите 
сънародници не се нарушават, 
ние сме готови да се срещем с 
всички политически партии, с 
привържениците на всички идеи 
в тази страна, но ние не можем да 
се намесваме в нейнитевътрешни 
работи. А естествено е, ча ние 
контактуваме със СПС, защото 
тя е близка до нашата програма, 
тя е близка до нашите виждания 
за решаването на двустранните 
въпроси.

ГИНЧО ПАВЛОВ, 
депутат на Отечествената 
партия на труда в парла
мента на Република 
България, е внесъл проек
топредложение България 
да не участвува в изпъ
лняването на ембаргото. 
Запитан за поводите, той 
сподели:

ДРАГОМИР ЗАДГО- 
РСКИ, председател на 
Общонародния комитет 
за защита на национал
ните интереси:

ГРАНИЦАТА 
ДА СТАНЕ 
МОСТ НА ' 

СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО

че правата на

РЕШИТЕЛНО
СРЕЩУ

ЕМБАРГОТО
- Като една от парламентар

ните политически сили в 
България за нас винаги е било 
най-важното да превърнем 
границата между Сърбия и 
България, респективно между 
Югославия и България, наис
тина в един мост на сътру
дничество. И българското 
национално малцинство в 
Югославия, признато и от 
Конституцията на тази страна, 
наистина трябва да бъде един 
мост към разбирателство и 
сътрудничество между двете 
страни.

Докога ние ще говорим, че 
цяла Западна Европа няма 
граници, единствено ние имаме 
граница. Мисля, че българското 
национално малцинство в 
Сърбия е един голям мост, един 
изключителен мост на сътру
дничеството между двете страни 
и че към него трябва да прояви 
внимание както правителството 
на Югославия, така и прави
телството на България.

Аз искам да направя едно 
уточнение. Ние не делим 
българите по политически пар
тии. За нас са еднакви и СПС, и 
Демократическият съюз на 
българите в Югославия, и 
Сръбското движение за обнова и 
Демократичната партия на г-н 
Мичунович. Ние просто искаме 
да работим с хората, които в 
момента управляват тази страна, 
ние искаме да забравим

- Поводите са следните: 
преди всичко ние считаме 
политиката на тотална 
икономическа блокада за 
отживяла, за средновековна, 
зажандармерийска, която не е 
насочена пряко срещу 
управляващите, а е насочена 
срещу дадения народ, в 
случая срещу народите на 
Югославия. От тази политика 
на ембарго страдат старци, 
деца, жени, страдат невинни 
хора, нещо, което е в разрез с 
всички хуманитарни изи
сквания на всички между
народни институции в света. 
От друга страна, депутатите 
от нашата партия, от Оте
чествената партия на труда, са 
разтревожени с тази преди- 
слокация на международните 
отношения, която дава 
възможност на Съединените 
щати да изпълняват ролята на 
световен жандарм. С това се 
обезначава същността на 
Организацията на обеди
нените нации. Тази органи
зация се превръща в едно 
послушно протеже на 
проамериканската политика. 
И всички приказки за 
демокрация, за нови отно
шения и т. н. , просто пред
ставляват една илюзия на 
фона на това, което става не 
само в Югославия. Аз имам 
предвид Сомалия, имам пред
вид и Югоизточна Азия.

сь12итс права на мюсулманите от Санджак, каквите сърбите тр | 
| трьсят за своето малцинство в Хърватско...
| След това „не” на Изетбегович и хърватската и сръбската |
1 МИНЧО минчов,

говорител на Общона
родния комитет за защита 
на националните интер
еси:

страна се заканиха, че ще анулират своите концесии дадени с цел 
; да се подпише женевския миров договор, като одговор на фундам- | 

|| менталистките апетити на мюсулманския лидер. С това този | 
Ц умиротворителен процес бе спрян. Кроят се нови планове по

столиците на Европа.
ЗАЕДНО

КЪМ
ЦИВИЛИЗО

ВАНА
ЕВРОПА

Неотдавна в мюсулманска Босна бе създадена, обносно || 
повьзгласека автономия на Цазинска крайна, с кон то една част от т 
териториите, на които претендира Алия Изетбехович, отказва 

|| послушността му и не признава неговата компетения. От мюсул- ;;| 
|| майското председателство на Изетбегович излезна известния 

стопански!! политически деец Фикрет Абдич, който има голям || 
Ц авторитет в тази част иа Босна. Абдич има и своя войска и се || 

противопоставя на Изетбегвич.
Тенденции за откьснане от държавната творба на Изетбогович 

се чувствуват и други части на Босна, специално в тузлаи Зеница. |:
Всичко това усложнява положението в Босна и може би || 

ускорява яли бави решението на тази криза. От Европа се чуват I: 
мнения да се търсят „нови решения" за югоконфликта. Споменава |: 

| се решаване на кризата в „пакет". Това посразбира към проблема | 
; да се приключат и някак идентифицират с него проблемите е 
| Крайна и Косово.

Пак се замъглява хоризонта. С решаването се

За бъдеще ние имаме 
намерение да предприемем 
политически парламентар
ни действия за отваряне на 
границата със Сърбия и за 
прекъсване на ембаргото, 
Тъй като от ембаргото губи 
както Сърбия, така и 
България. Освен това се вло
шава изключително много 
положението както на сръ
бския, така и на българския 
народ. Считаме, че трябва да 
направим поуки от истори
ята, от отношенията между 
България и Сърбия и да взе
мем това, което е полезно, за 
да можем заедно да вървим 
напред към една цивили
зована Европа.

отака. Това 
и техните

пр>
може би отговаря на творците на „новия порядък” 
поданици.

Много шум предизвика и Резолюцията 871 на Съвета за сигур- I 
нос във връзка с конфликта Република Хърватско - Република 1 
Крайна. С тази резолюция е продължен мандатът на 24-те хиляди : 
сини каски до 31 март 1994 година. Доката в Загреб с много закани 
заявяват, че този документе голяма победа на Франьо Туджман, 
в Белград от официално място бе подчертано: „Сърбия не приема 
каквато и да е връзка на въпроса за премахването на санкциите с 
проблемите вън от Босна, но всичко ще направи, че за тези и 
всички други въпроси да се намерят мирни решения”.

На 11 октомври Парламентът на Република Крайна на сесията $1 
си в Бели манастир отхвърли Резолюцията 871. Сърбите в Крайна 
веят в една държава, каквато понастоящем е Хърватско, кьдето са II 
лишени от всички свои национални права и в която не виждат II 
никаква перспектива за спокоен и равноправен живот.

ПОДГОТОВИ: 
Ст. НиколовСт. Ст.
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ГКАЗАХА КАЗАХА КАЗАХАшМАРГИТ САВОВИЧ:
Аз не се срещам за пръв 

пьт с представители на 
българската народност. Име
нно

смятат, не решението от 
преди година 
Двуезично обучение не 
удовлетворява сегашните 
им потреби и желания, 
тогава такова решание може 
просто - напросто да се 
преразгледа. Законът за 
образованието в Република 
Сърбия ясно регламентира 
как се осигурява и реали
зира првото на национални
те малцинства в областта на 
образованието.

С удоволствие мога да 
констатирам, че взаимоо
тношенията между СР 
Югославия и Република 
България от ден да ден са 
по-добри и че в 
тьшното развитие на тези 
връзки и отношения може да 
изиграе голяма роля бълга
рската народност в Сърбия, 
тоест в Югославия. Смятам 
също така, че малцинствата 
трябва да бъдат фактор за 
взанмосврьзване между 
страната, в която живеят и 
матицата-страна, а в никакъв 
случай източник на раздори 
между двете дьжави. Разбира 
се, тези отношения ще бъдат 
толкова по-добри колко по- 
нялостно се реализират и 
уважават правата на нацио

налните малцинства на сво 
територия, което в случая а,а 
Югославия, отговорно мога 
да твърдя, се уважава. 
■Югославия осигурава 
своите малцинства всички

Министерството на 
полага усилия да осигури 
средства за списание „Мост", така 
че тук проблемите са по-малки. 
Когато става дума за радио и 
телевизионната програма на 
български език в момента се прави 
прецизна ирео-иенка на реалните 
потреби и истинските възмо
жности на държавата. Чухме ис
кането 1 В Журнала на български 
език да се излъчва пет пъти в сед- 
мипата по десет минути. В 
настоящия момент не мога да 
кажа със сигурност кога ше бъде 
реализирано топа. но доколкото в 
Радио-телевизия започнат да 
пристигат очакваните средства от 
новия начин на финансиране 
смятам, че и тоя проблем ше бъде 
решен. Забележителна част от

културата тези сре-дства ще се изразходват 
за подобряване програмите на 
езиците на народности и преди 
всичко на езика на българската 
народност у нас.

Узнах днес и за трудностите в 
качествения прием на радио и 
гесевизионните програми в този 
драй, за което до сега в Мини
стерството нямаме никакви ин
формации. Приемам задълже
нието с техническия екип на 
Радио-телевизия Белград да 
потърсимс възможността за по- 
каче-ствен прием на сигналите, 
но ви моля конкретно днес до
говорите и да изнесете конкрет
ните си забележки за оноза как и 
колко по радиото и телевизията 
се пише и говори за вашия край.

две за
преди няколко седмици 

посетих Димитровград VI 
сега сьм във вашия град с 
намерение да разговаряме за 
проблемите, които съще
ствуват в осъществяването 
на гражданските, тоест 
националните

на

права съгласно международ
ните норми, което, разбира се 

не значи, че те не могат да 
бъдат и подобрени. Сега обаче 
сме длъжни да уважа-ваме и 
стопанските обсто-ятслства 
копито могат бъдат пречка в 
осъществяването на тези 
права, В резултат на тези 
обстоятелства са

права, до
колкото такива проблеми 
наистина има.

Не искам да повтарям 
вестните неща за правата на 
националните малцинства в 
Югославия и в Сърбия. 
Искамсамо 
всички
оглед на числеността 
имат еднакви граждански и 
национални права, а това са 
правото да тачат наци
оналния си идентитет, кул
турата, обичаите, езика и 
традициите си. В рамките на 
това се осигурява и право на 
образование на майчиния 

информиране на 
родния език, създаване на 
културни дружества и 
редица други неща.

Разбира се, може да се 
разговаря за двуезичното 
обучение само дотолкова 
доколкото самите родители 
ИИИШйШШЖ

из-

И тру-днос-
тите, пред които е изнр 
издателство „Братство”.

авеиода кажа, че 
малцинства, без За съжаление в някои 

съседни страни, в които 
сръбският и черногорски 
народ живее като мал
цинство те нямат нито при
близително такива права, 
каквито Югославия оенгу- 
рава на малцинствата, които 
живеят в нея.

все
им. по-ната-

Д-р СЛАВКО ГОРДИЧ:
В тоя контекст искам още 

веднаж да подчертая, че 
българското малцинстно в 
Югославия потврьждава, че 
уважава нашата държава, че 
я смята за своя и че е свое на 
своето и че в това отно
шение никой и никога няма 
да го осуетява.

СПС има огромни заслуги за 
това, че в сегашното лошо ис
торическо време и войните около 
нас успя да запази междуна- 
ционалното спокойствие и до 
голяма степен и социалното 
спокойствие и сигурността на 
просторите на СР Ю 
включително и на тази част на 
Сърбия, което искам да подчертая 
с особено удоволствие.

Съюзното правителство и 
нашето министерство има 
определени ингеренции когато 
става дума за духовната сфера, 
образованието и културата и 
главно те се касаят за осигуряване 
на човешките и колективни права 
в областта на образованието и 
културата и има забележителни 
задължения в международното 
сътрудничество. На всички е из
вестно как стоят нещата когато 
става дума за правата в образо
ванието и културата. С изклю
чение на Косово и Метохия, кьде- 
то се стигна до нарушаване в 
областта на образованието и в 
културния живот на албанския 
колективитет навсякъде другаде в 
нашата страна, включвайки 
всички малцинствени колек- 
тивитети и етнически общности, 
в това число и българската 
общност, имаме истински пример 
на свободен и. казал бих, дори ин
тензивен духовен живот, въпреки 
двете твърде неблагоприятни 
обсто-ятелства - заплашващата 
оскъдица от една и голямата 
външна обсада и блокада която 
сурово и несправедливо наказва 
нашата страна.

В такива обстоятелства и 
Сърбия и Югославия успяват да 
гарантират, оживогворяват и да 
запазят едно несъмнено високо 
равните и на личните човешки 
нрава и свободи, както и колек
тивните права в таченето на 
самобитпо-стта, традициите и 
собстве-ния духовен живот на 
наро-дностите. Ние смс мулти
национално, мултикултурна и 
мултиезикопа среда и това не 
трябва да бъде някакъв хсндиксп, 
а напротив трябва да бъде 
щастливо обстоятелство и дори 
ноше предимство.

Когато стави думи за вза-нм- 
оотношеимнтв между двата 
народи, въпреки отри-цателннте 
ефекти, които предизвикваха 
тоталитарните идеологии приз 
мишия пек, нацистката и 
стялинисткя, нашите два народи. 
Бълга-рският и сръбският с векове 
имаха МН01Ч) близки културни и 
духовни и ако шете съвкупни 
връзки и отноше-ннп и взаимо- 
проми конния. И в двете култури 
имаме редица велики личности, 
които по раждане са от единия 
народ а с творческите си пости
жения принадлежа! къ-мдругин 
народ. Константин Философ, нека 
само да припомним за тази най- 
грандиозна наша духовна фигура 
от 15-ти век по рождение е бълга
рин, а както е известно е велик 
сръбски биограф. Такива примери 
с имало н по-късно, а нма м сега.

Затова именно трудностите, 
пред които се изправиха Балканите

език показват, че тези латентни сим
патии и близости. за които не се 
знаело или преднамерено се 
премьлча-вало сега изпъкнаха с 
нова свежа сила. Факт е, че през 
настоящите времена бълга-рският 
народ и българската държава 
въпреки всичко показват сим
патии и разбирателство за СР 
Юго-слависподеляйки, разбира 
се, и трудностите с кае, тоест 
понасяйки и самите известим 
отрицателни ефекти от блокадата 
и изолацията.

Тези примери от сегашното 
време ни задължават и ние ке 
смеем на никой да дадем тапия 
той да бъде единственият 
тълкувател нито на сръбските, 
нито на българските интереси. 
Това не може да бъде нито един

гославия,

ИВИЦА ДАЧИЧ:
Инициативата за дне

шната среша в Босилеград е 
на Социалистическата па
ртия на Сърбия. Тя е израз на 
желанието на място да се 
запознаем с проблемите и да 
се оттитаме да намерим най- 
подходяшо решение за тях.

В началото искам да ка
жа, че сегашните отноше
нията между СР Югославия 
и България са на добър път 
да се преодолеят някои 
проблеми, които се явяваха 
по-рано. Смятам, че в насто
ящия момент няма никакви 
по-големи спорни въпроси 
във взаимоотношенията 
между нашите две съседни 
страни и че българското 
национално малцинство 
трябва да бъде мост, който да 
спомогне това сътрудни
чество оше повече да се 
разшири и да укрпне, а не да 
бъде бариера в развитието 
на всестранното сътрудни
чество между България и 
Сърбия, относно Югосла
вия. Лично имах възмо
жност в България да сс уве
ря, че има и злоупотреби на 
положението на бългрекото 
малцинство в Югославия в 
тамошната преса. Лори ми е 
известен и изразът, че върху 
българското малцинство в 
Югославия се прави гено- 
пид. Във вестник, който е 
официален орган на госпо- 
дствувашата партия в 
България прочетох че върху 
българското малцинство в 
Югославия се слровежда 
геноцид.

Целта на тези разговори 
е не в кулоарски разговори, а 
конкретно в разговор с 
българи, граждани на 
Сърбия и на Югославия да сс 
обсъдят всички конкретни 
проблеми и възможни забе
лежки, които се касаят за 
статуса на българското мал
цинство в Югославия.

Нямаме намерение да си 
правим някои разкрасени

представи за лошото или 
доброто положение на 
българското малцинство у 
нас. Желая само да посоча на 
една нелогичност; Какъв е 
интересът на СПС, като 
властваща партия в Сърбия, 
да не позволява на бълга
рската нородност да осъще
ствява правата и свободите, 
които има по Конститу
цията и Закона, когато тази 
българска народност в огро
мно мнозинство се зачлени в 
СПС и гласува за нея на пос
ледните избори. Говорите за 
двуезичното обучение. 
Бъдете уверени, че на Съ
рбия е абсолютно все едно на 
кой език ше се провежда 
обучението - двуезично или 
на майчиния български 
език. Зашо на Сърбия би мо- 
жало да пречи 25 хиляди бъ
лгари в Югославия да имат 
обучение на български език, 
а не и пречи например десе- 
ткрагно повеча унгарци да 
имат обучение на унгарски 
език? Но да сс разберем - ни
кой гге може да налага на 
няког о да се обучава на език, 
и а който той не желае. Ни
кой в Сърбия и Югославия 
не с настоявал и решавал за 
това на какъв език ше сс 
провежда обучението. Топа 
шс рече, доколкото става 
дума за малолетни дена топа

ще решават техните роди
тели. Или ако Сърбия иска
ше да осуетява информира
нето на български език защо 
обезпечаваше средства за 
заплати на журналистите и 
по време когато някои 
издания на „Братство” не из
лизаха.

Проблемите, които 
българската народност има в 
осъществяването на своите 
права и свободи не са от 
политическо, а преди вси-чко 
от икономическо естество и са 
резултат на стопанските и 
социални обстоятелства, в 
които се оказа нашата 
държава. Българското наци
онално малцинство е жиз
нено заинтересувано за 
съвместен жипог в Сърбия и 
Югославия. Недейте вие от 
ДСБЮ да я убеждавате в 
пешо друго. И недейте да 
пречите, а трябва именно да 
насьрчаваме сьнемсстиия 
живот, и да изнасяте евенту
алните проблеми там, където 
те могат и трябва да се разре
шават. Инрнайте ми, най- 
лесно е да сс скарат хората 
много трудно ще можете след 
това да ти помирите! Наш ин
терес тук не е да скарваме 
хората, а дойдохме да видим 
ако има никои проблеми да ги 
решаваме.

лесковашки вестник нито това 
може да бьде споменатата, 
позволявам си да кажа, малка 
„джобна партия" която зад зат
ворени врати тълкува и защищава 
интересите на българската народ- 
ност у нас. Много голяма е 
темата, много крупен е влогът, 
много крупен е интересът и на СР 
Югославия и на Сърбия и на 
всички народи и народности, 
които живеят тук и особено на 
българската народност, за да 
може тази грижа да се довери 
изключително на една партия, 
дори и голяма да е тя, а камо ли 
когато е малка и която, както бе 
казано тук, работи по един 
недемократическн начин, извън 
обществен контрол и извън ат
мосферата на диалога. И ние, 
които участвуваме в днешните 
разговори ще настоим да 
поделим тази отговорност и ви 
уверявам че ще настоим да 
предприемем конкретни крачки 
за укрепването на ученическия 
стандарт, имайки предвид 
ученическите общежития и от
далечеността на селата от 
центъра на общината. Ние нямаме 
право да разкрасяваме нещата - те 
са такива каквито са. Има 
проблеми и трудности. Днес 
чухме две интерпретации за 
начина, по който се минало от 
един към другят вид обучение, в 
основното ооразованиеЛ1е искам 
тука да арбнтрирам, но има 
подобни случаи и във Войводина - 
русините например, които 
търсили децата им да се обучават 
на сръбски език, но да се изучава 
и майчиния език.

Как се минало вие това тук 
най-добре знаете. Доколкото 
утре родителите пожелаят друго 
решение, смятам, че няма никакви 
институционални пречки това 
друго решение и да се оживотво- 
ри. И накрая иска ми се да кажа, че 
СР Югославия и Сърбия ооъзна- 
ват политическата зрялост, 
мъдростта и ако шете и прагмати- 
чноотта на българската народ
ност, която участвува по гради
вен начин във съвкупния полите- 
чески и обществен живот в наша
та страна, народност, в която не 
се стигна до бойкотиране на 
някои задължения които се падат 
но всички граждани у нас.

МИЛИВОЕ ПАВЛОВИЧ:
но смитаме, чс и това за сегашните 
възможности е значителна крачкаНа редовното заседание ни 

Скупщината на Сърбия ше бъде 
гласувано допълнение на закона за 
обществените служби, което ше 
позволи да се реши статус 
дателство „Братство . Дока го 
закокът не бъде гласуван 
правителството на Сърбия ше 
осигури средства изданията на 
„Ьратство,гда се печатат. Първият 
следващи брой на в-к „Братство 
вече се готви, така че след извест ни 
пауза на било видело ше излезе 
първият брой на новата серия на 
„Братство" в намален обем • на 
осем с-г-раиики два пъти месечно в 
две хиляди екзе-милира. За сега 
нима условия да излиза седмично,

нинре/ъ
Как то е изпсстио и усло-вията, 

и които живеем не може да сс 
очаква тази среда да партинимира 
печатането па вестник, Да бяха 
по-добри времената можеше и в 
това отношение да сс напрани 
пешо с помощта нпспоисори и 
реклами. Засега обаче дъ-ржавата 
трябипа да осигури всички 
средства и това тя и направи.

Както видяхме и днес 
Другарче'' сс появи благо

дарение ни разбирате-лството на 
Министерството на просветата, п

а ни из-
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАМЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ 

ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА СИ ЛИПСВАТ СТОКИ 

ОТ ПЪРВА 

НЕОБХОДИМОСТ
ж фекална канализация и канализация за атмосферни води. Подготвени пъпните

за асфалтиране, а местните общности Долна и Горна Любата получиха пър 
| километри асфалтна настилка.

Местното самооблагане, 
въведено към края на 1989 
година в Босилеградска 
обшина, изцяло изпълнява 
поставената цел, а с малко 
по-голямо ангажиране на 
местните общности разул- 
татите щяха да бъдат и по
добри. Това между другото 
бе подчертано на неотдавна 
проведеното съвместно 
заседание на Изпълни
телния отбор на Общи
нската скупщина и Коор- 
динационото тяло за следе
не реализацията на местно
то самооблагане.

Тези констатации бяха 
потвърдени със следните 
показатели: В периода от 
въвеждане на местното 
самооблагане /към края на 
1989 година/ до драя на 1992 
година с помощта на 
средствата от местното само
облагане и други източници 
преди всичко средства от 
Общинския фонд за пътища 
и лични средства на 
населението са прочистени, 
разширени или пробити над 
240 километра некатего- 
ризирани пътища. По този 
начин местните общности 
Барйе, Мусул, Горна 
Лисина, Горна и Долна 
Любата, Дукат, Гложйе,
Паралово, Белут, Извор,
Ресен, Милевци, Буцалево,
Броеница, Злидол, Млеко- 
минци, Рибарци, Бранковци,
Рикачево, Бистър, Долно и 
Горно Тлъмино, Ярешник,
Назърица, Доганица, Боси
леград и Райчиловци до 
значителна степен подобри
ха пътната си мрежа, а с това 
и улесниха живота на 
населението. Обаче - както 
подчерта Васил Йованчов, 
председател на Изпълни
телния отбор към Общи
нската скупщина - в Босиле
град, и в посочените местни 
общности, които за тази цел 
са ползвали средствата от 
местното самооблагане все 
още не са решили всички 
проблеми с пътната си 
мрежа. Все още има махали, 
до които не съществува път, 
обаче и това, което досега е

наистина не е достатъчно, 
но в общата криза смекчава 
трудностите.

След като в Републиката 
бе поведена акция за органи
зирано снабдяване, форми
раният щаб за организирано 
снабдяване на населението 
със стоки от първа необ
ходимост при Изпълни
телния отбор на Общи
нската скупщина в Босиле
град изготови списъци на 
населението и тези дни се

Необоснованите и нео- 
правдетелни санкции, които 
срещу нашата страна въведе 
световната общност сериоз
но засегнаха всички пори на 
живота и в Босилеградска 
община. Особено сериозно е 
засегнато снабдяването на 
населението, липсват не 
само
потребление, но и тези от 
първа необходимост. Не само 
поради санкциите и инфла
цията, но и заради собствени 

бости и безорганизи- 
раност търговската мрежа в 
общината почти се разпад-

тези средства една част е из
разходвана и за изготвяне на 
Босилеград, Райчиловци и 
Радичевци, както и проекто- 
техническа документация за 
канализация на една част от 
село Райчиловци. 

Запланувани активно
сти през настоящата 

година
И през настоящата го

дина, въпреки големите пос
ледици от икономическата 
блокада, в областта на 
комунално-битовата де
йност в Босилеградска

изградено е крачка напред в 
устройството на селата. 
Покрай това в Босилеград са 
уредени и подготвени за ас
фалтиране улиците: ,,29 
ноември”, „Груински път”, 
„Иво Дола Рибар” и „Рисо- 
вица”, а в селата Мусул два, 
Горна Лисина - един, Плоча - 
един, Горна Любата - един, 
Извор - един, Бресница - 
един, и в Босилеград - два са 
изградени мостове.

общостоки от

очаква да пристигнат стоки 
от първа необходимост за 
септември. Стоките /6,25 кг 
брашно на член на дома
кинство, захар -0,50 кг, сол - 
0,25 кг, олио -0,75 л, прах за 
пране -0,50 кг или един 
сапун за пране/ от рапу- 
бликански

ела
Водопроводна и 

канализационна мрежа
От значение е да се под-

на.
Магазините на Обще

ственото 
,,Слога”, което има най- 
много магазини в общината 
са празни. С основни хра
нително-вкусови стоки не 
се зареждат частните мага
зини и магазините на други 
фирми. В тях няма захар, 
олио, сол... С брашно и с 
някои хранително-вкусови 
стоки селяните често се 
снабдяваха,тъй като за тях на 
различни фирми и матра- 
пази даваха дребен и рогат 
добитък. Работниците в 
града от време на време тези 
стоки получаваха посре
дством Синдикатите. Хора 
от общината с различни 
стоки, разбира се в огра
ничени количества, се сна
бдяват и в съседна България.

Когато се касае за осно
вния жизнен артикул-бра
шното, трябава да се подче
ртае, че вече една година 
населението в общината с 
него се снабдява организи
рано от републиканските 
резерви. Жители-те в селата 
месечно получа-ват по 12 кг, 
а тези в града, кьдето има две 
хлебопекарници, по 6 кг 
брашно. Това количество,

предприятие

обезпе-резерви 
чава „Слога”. Цената за един
колет на член на домаки
нство за септември е 403 
динара, а тези, които имат 
намаление с 30 на сто ще 
заплащат 282 динара (според 
републиканските критерии 
по намалени цени тези 
стоки ще получават пен
сионерите с пенсии до 80 на 
сто от средните заработки в 
републиката, социалните 
случаи и семействата, които 
нямат нито един трудоу
строен и нямат други при
ходи).

Все още не е известно как 
ще се организира „Слога” и 
кога тези стоки ще пристиг
нат до населението в от
далечените сала. Васил 
Йованчов, председател на 
ИО на ОС и председател на 
посочения щаб, казва, че 
повече закъснение не бива

Пробиване на нови трасета
чертае и това, че благодаре
ние на средствата от местно
то самооблагане за този 
период е изградена водопро
водна мрежа с дължина над 
3175 метра. От това в село 
Райчиловци - 2400 и в Боси
леград за квартал Добридол - 
775 метра. Изградена е и 
канализа-ционна мрежа с 
дължина над 4700 метра. В 
село Райчиловци с дължина 
250 метра и в самия град с 
дължина 4124 метра, както и 
канализация за атмосферна 
вода с дължина 391 метра. От

община е запланувана 
засилена активност. Така 
например запланувано е 
разширяване, прочистване и 
пробиване на около 80 
километра селски и махле
нски пътища, изграждане на 
няколко мостове, насипване 
с чакъл над десетина кило
метра вече разширени мах
ленски и селски пътища и 
изграждане на над 1780 
метра канализационна мре
жа, както и нова водопровод
на мрежа с дължина 200 ме
тра. Запланувани са и други 
комунално-битови актив
ности, в местните общно
сти, които са влезли в глоба
лната общинска програма за 
работа през 1993 година. Раз
бира се, че реализирането на 
заплануваните програмни 
активности в областта на 
комунално-битовото уржда- 
не на местните общности в 
течение на текущата година 
ще се осъществяват далеч в 
по-затруднени условия. В 
условия на недоимък на 
нефт, малки и нередовни 
лични доходи и редица 
други обстоятелства. Затова 
и бе изтъкната голяма 
боязън, че програмните ак
тивности в някои от 
местните общности ще ос
танат само празни желания.

М. Я.

да има и че ще се положат 
всички усилия занапред 
тези стоки редовно да прис
тигат до населението.

В. Б.

СНАБДЯВАНЕТО НА НЕСЕЛЕНИЕТО В ДИМИТРОВГРАД С 
ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМИТЕ СТОКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ 
РЕЗЕРВ

/НЕ/ОСНОВАТЕЛНО
ЗАКЪСНЕНИЕР

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД 
ОСЪДИ АКТИВНОСТИТЕ НА ШЕШЕЛ

Снабдяването на населе
нието от Димитровградска 
община по достъпни за всички 
категории хора цени от дър
жавния резерв за месец септе
мври тук е в закъснение. Пред
варителните „администрати
вни" подготовки отдавна са 
завършени - евидентиране и 
изготвяне на карти - но поради 
липса на гориво снабдителят 
„Търгокооп" не е в състояние 
да достави на населението 
очакваните стоки: захар, сол, 
брашно, прах за пране.

Благодарение на общи
нските държавни резерви 
тези стоки са доставени на 
населението в районните 
центрове Висок, Забърдие и 
Бурел, както и на категориите,

ползващи „материално осигу
ряване" и борческа и инвалид
на защита.СЕЕ САМО ЗЛО В града обаче на населе
нието все още не се раздават 
стоките от първа необ
ходимост. Както узнаваме, 
обезпечено е 800 литра дизел- 
гориво, но все още не е взета 
и затуй „Търгокооп" 
състояние да вземе стоките 
от складовете в Ниш и 
Крушевац. Струва ни се, че 
това все пак /не/ основателно 
закъснение може да се 
опреодолее, ако „Търгоко
оп" прояви повече гъвкавост 
и съобразителност в сега
шните условия на трудно 
снабдяване с гориво.

Общинският отбор на Социалистическата партия на Сърбия 
в Босилеград неотдавна осъди активностите на Сръбската 
радикална партия и нейния лидер Воислав Шешел, които търсят 
да се смени Правителството на Сърбия. Същевременно ОО на 
СПС даде пълна подкрепа на определенията в Сърбия по повод 
активностите на сръбските радикали. не е в

В съобщението на ОО на СПС в Босилеград покрай другото 
се казва, че човек, какъвто е Шешел, който често се съмнява и в 
своя народ, а националните малцинства третира от националис
тически и шовинистически позиции може да донесе само голямо 
зло на Сърбия. Затова неговата политика трябва докрай да се 
разобличи, осъди и отхвърли. В съобщението също така се казва, 
че българското малцинство своето национално равноправие
може да осъществява само с реализирането на програмните 
определения на Социалистическата партия на Сърбия.

I. В. Б. -I Ст. Н.

О
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ЗВОНСКА БАНЯ ПРЕЗ ИЗМИНАЛОТО ЛЯТО

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

„КОБОС” И „ЮМКО”
БЕЗ ЕМБАРГО

„3:1 Звонска баня през 
изминалото лято ембар
гото не важеше. ”

Това са

пълнени от май до септе
мври. В началото на раз
говора ви казах, че за Зво- 
нска баня, през това лято, 
ембаргото не важеше, 
зашото през изминалото 
лято имахме и много гости 
от чужбина Най-много от 
България и Македония", 
казва управителят на 
хотела в банята Впрочем и 
самите 
свидетели, пребивавайки 
през лятото в Звонска 
баня. Именно съществу- 
ваха дни, когато в откри
тия басейн едвам можеше 
да се влезне, тъй като бе

препълнен от туристи. 
Това може да се каже и за 
огромния ресторант в 
хотела и двете частни 
кръчми, които работеха 
през лятото в банята Все 
пак най - много гости 
имаше през съботите и 
неделите, когато тук ид
ваха т. н. гости - „уикен- 
даши", най-много от 
Бабушница, Димитро
вград и Пирот. Тогава, 
свободно може да се каже,
- в банята бе като в коше
рище с пчели.

Освен това, да припом
ним, работеше и медици
нският отдел, намираш се 
в самия хотел, а кьдето се 
лекуваха мнозина болни.

Да. така беше през лято
то, но за съждение сега 
изобщо не е така Напро
тив. В момента хотелът е 
напълно пуст и на него е 
сложен катинар. На вход
ната врата е сложен афиш, 
на който пише: „Хотелът 
няма да работи до 31 март 
1094 година ". Причина за 
това е, че хотелът се ото
плява на мазут който не 
може да бъде обезпечен...

първите думи 
на Александър Рангелов, 
управител на хотел „ Мир'' 
в прекрасната Звонска 
баня, с когото

От откриването до днес 
конфекция „Кобос” от 
Босилеград разгърна широ
ко и полезно делово сътру
дничество с памуковия ко
мбинат „Юмко” от Враня. 
Това сътрудничество не са
мо че продължава при усло
вия на стопанска изолация 
на СР Югославия от страна 
на международната об
щност, но все повече се ин- 
гензивира, разширява и 
задълбочава. Впрочем това 
става в рамките на неотдав
на взетите мерки и решения 
па правителството на 
Сърбия за максимално из- 
позлване на съществу
ващите производствени 
мощности и промишлени 
обекти, построени от страна 
на Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно 
развитите общини, какьвто 
е и „Кобос” в Босилеград.

Става дума за задълбо
чени стопански връзки, като 
пълно и цялостно се зачитат 
интересите на посочените 
предприятия. „ЮМКО” ще 
се грижи за обезпечаване н^ 
суровини и вьзпроизво- 
дегвени материали, докато 
„Кобос” е поел задьжението 
да обезпечи качествено 
производство, при спазване 
на сроковете - подчерта 
между другото В. Такев.

Мнението на Такев спо
деля и ръководителят на бо- 
силеградската чарапара 
Радован Мишич.

-Имайки

разгова
ряхме тези дни.

И не само велико
лепния хотел бе изпълнен 
до последно място, но и в 
частните вили ежедневно 
се търсеше „едно място 
повече."

бяхмение

„Всичките 140 места в 
нашия хотел бяха по-

лредяид 
състоянието и положенито, 
в което ни доведоха санкци
ите, такова едно сътрудни
чество върху доходни отно
шения е от взаимна изгода. 
Произведственият процес 
ще върви. Ще върнем на 
работа всички работници,

Т. Петров

Звонска баня

ДИМИТРОВГРАД

ГИД” Е НА ПЛАТЕНА ПОЧИВКАI)
Цехът на „Кобос " в Босилеграз

като по такъв начин ше се 
създаде сигурност при 
работниците. Създават се 
възможности и за по-пьлно 
използване на произ
водствените мощности - 
добави Мишич.

Заслужава да изтъкнем и 
това, че въпреки кризисната 
обстановка и икономичес
ката и стопанска блокада, 
производственият процес в 
„Кобос” тече биз застой: 
производствените планове 
се осъществяват както е 
запланувано. В цеха за 
производство на чорапи 
покрай съществуващите 
трудности - производството 
върви. Безспорно, това е и 
резултат на предприетата 
активност на ръководствата 
на посочените предприятия 
и становищата на Сърбия и 
представлява крачка напред 
в по-пълното използване на 
наличните възможности в 
общината.

обем. Изключение е 
германският пазар, с който , 
поради познатите стано
вища на Германия по отно
шение на Югокризата, от 
самото начало е пре-кьсната 
всякаква връзка. Що се

стойност от 200 хиляди 
долара предзначено за 
износ, което също ембаргото 
не може да излезе от стран- 
та. „Да не са санкциите 
бихме мохли нормално да 
работим”, казва директорът. 
Но санкциите продължават 
и платената отпуска на 
заетите също продължава 
все докато не се обезпечат 
суровини за производство.

Въпреки всички труднос
ти в „ГИД” изтькиват факта, 
че всички чуждестраии 
партньори и купувачи са 
запазени и връзките с тях се 
поддържат макар с намален

Недостигът на вьзпрои- 
зводствен материал е глав
ната причина, поради която 
най-голямата димитро
вградска фобрика „ГИД” не 
работи, а заетите са на 
платена почивка. Според 
думите на изпълняващия 
длъжността директор 
инженер Николай Манов, 
„ГИД” в чужбина има 
платен вьзпроизводствен 
материал на стойност от 
около 150 хиляди долара, но 
поради ембаргото същия не 
може да внесе в странта. 
Проблем е и за произ
водството от септември на

Докъде и за какво сътру
дничество се касае поясниха 
директорът на „Кобос” 
Васил Такев и ръководи
телят на чарапарата, рабо
теща в рамките ма текстил
ната промишленост „Зеле 
Велкович” в Лесковац, 
Радован Мишич.

- Конфекция „Кобос” от 
Босилеград от създаването 
си сътрудничи със сродни 
фабрики в Републиката и 
извън нея. Благодарение на 
такова сътрудничество 
производството в „Кобос” не 
сиря дори и сега при 
дсиствуването на санкциите 
и икономическото ембарго. 
Даже сега това сътрудни
чество стана още цо-тясно и 
по-интензивно. Съгласно 
решението на правителство
то на Сърбия босилегралски- 
те производствени цехове 
ще работят в рамките на 
„Кобос”, който ведно ще ста
не и носител на целокупния 
производствен процес и 
връзка с нцму 
бинат „ЮМКО1’ във Враня.

отнася до домашния пазар и 
той се поддържа с изключи
телни трудности в областта 
на техническите стоки, гьй 

ботят скато и купува-чите ра 
намален капацитет. От
друга страна и димитровгра
дската гумара често не с п 
състояние да задоволи 
нуждите на някои купувачи, 
така че може да се каже труд
ностите са надаете страни. В 
„ГИД” не очакват бързо 
премахване на санкциите, но 
се надяват за тяхното охлаб-

Може би определен оптимизъм за бъдеше гумарата 
колко-толко да работи и в условията на блокадата е 
откриването на мината в Мьзтош. Както ни осведоми 
Николай Манов, изпълняваш длъжността директор на 

ГИЛ” в гумарата е в год изработка на слаборат, с койзо 
да се'уточнят техническите и технологически 
възможности за производство на бридети 01 една част ог 
вьглищата от мината в Мьзтош. Както е известно сяна 
част от вьглищата са почти в прах и продажбата и 
употребата им са под въпрос. Ако този опит успее част от 
мощностите» а гумарата шс бъдат ангажирани ползата 
ше бъде «само за гумарата и мината, но и за гражданите.

виме.
Нсс пак и в такива ненор

мално трудни условия 
личните доходи за сеп
тември са изплатени средно 
по 47 марки /разбира сс в 
динари/, което всс пак с 
малко.

ковия ком- м.я.

А. ■['. шя
Г" НА ПАЗАРА В ГОРНА ЛЮБАТА

IУВЕЛИЧАВА СЕ ЦЕНАТА 
НА ТЕЛЦИТЕ

УСЛОВИЯТА НА САНКЦИИ И ЮГОЕМБАРГОВ
!ПИЛЕ” РАБОТИ С ПОЛОВИН ОБОРОТ

„„„„ ..пити кн оембаого и водстаото на по-обикновени, НО атрактивни секции В условията на_ остри санкции, кл осмоар ^ ,ух„и и пвеждане „„ Нова програма:
хиперинфлания, «белтатафабрин „Васил Иванов словенско и италианско каннеларийно оборудване. 
Циле” в Димитровград смогва сили да използва производство ос базира па вече известенмощностите си с около 50 нветаЛипсат» на оборо1^ ^„ „иввстира в него с доставката па

сегашните незавидни условия, материали.
производството представлява «оето

I пябва да гарантира и по-голямо търсене па пазара. 
Едновременно зарад това се върши реконструкция 
„а ключовите машини в производството, като при 
това излишъка па работна ръка сс ангажира с мабав- 
кага на ноои М8ШИНИ. Засега в „Циле рибо|яг в 
производството, транспорта, администрацията и 
търговията над 290 работника. Тук не се предвиждат 
никакви съкращения на риботпицигс, коего в 
сег ашните условия наистина с уопех.

Горна Любага |В миналата неделя на пазара п с.
хора бяха докарали добитък за продажба. Никой 

не предлагаше агнета, опни, свине... Само ссдем-оссм 
души бяха докарали телци и крави. Много повече бяха 
онези, които искаха да купят добитък.

За разлика от по-рако сега и цената бс по-голяма. За ■ 
крави селяните търсеха но една германска марка за 1 
килограм. Сключваха се договори и за 60 - 70 ифеиинга ■ 
живо тегло. Цената зв телците и юниите бе от 1,40 до | 
1,50 ДМ за килог рам живо тегло.

Срещу германски марки се продаваше 
царсвиш.От един камион хора сваляха и носеха по 100 I 

20 марки, На друго място зв толкова количество 
^собственикът търсеше 25 ДМ. |

малко I
Iни средства спъва 

суровини, така че в 
поддържането на 
успех.

вниманието и

Както ни осведоми новоизбраният директоружаагг йягждгъба, жичени ядра и пр. - за да се обезпечи рабо »а за 
работно време в две смени, 
аботиипите работят по шест часа 15 

останалите 15 дни са но
„ «десетчасово 

Понастоящем р 
дни в месена, докато 
принудителна почивка.

В настоящия момент се полегат усилия да се 
производствена програма, вместо 
рустикялии кухни, усвоява се произ-

кг за
Ст. Н.въведе нова 

досегашните
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ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО 
СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ

РОДИТЕЛИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ УЧАСТВАТ 

ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО
сирането на материалните 
разходи. И в едното, и в 
другото училище работ
ниците не получават топла 
закуска. Имайки предвид, че 
в сегашните трудности тези 
средства не са за подценя
ване, както и факта, че почти 
всички работници, чиито 
ведомства се финансират от 
различни бюджети средства 
за гази цел получават, работ
ниците в тези училища са 
недоволни и често револ- 
тирани. Александров подче
ртава че в основното учили
ще е актуален и въпроса от 
къде да се намерят средства 
за участие в пътните разнос
ки на преподавателите. Вече 
няколко години преподава
телите, които работят в по 
две-три училища сами 
заплащат пътните разноски 
и имайки предвид, че те 
изобщо не са малки поствя 
се въпрос докога те ще могат 
да издържат това материал
но бреме.

В Общинската скупщина 
в Босилеград казват, че неот
давна са заплатили известна 
сума и че полагат усилия да 
обезпечават поне част от 
тези срества. Изтъкват, че 
при това имат големи труд
ности. Просто няма откъде 
да се вземе. При това подчер
тават, че проблемът може да 
се реши само доколкото 
Републиката поеме задълже
нието да финансира .и мате
риалните разноски на учи
лищата. Дотогава не само 
общината, но и родителите 
ще участвуват в обезпеча
ването на средства, поне за 
най-нужните цели

® Липсват средства за поддържане на обектите, за отопление, 
вода, ток, помагала, топла закуска и пътни разходи • Общината, 
която е една от най-бедните в републиката, не е в състояние да 
обезпечи тези средства • Налага се в обезпечаването на едни от 
тях да участвуват и родителите

сегашните 
законопредписания Мини
стерството на просветата в 
Република Сърбия обезпе
чава средства ^а лични 
доходи на заетите в образо
ванието, а средства за мате
риални разходи на учили
щата трябва да осигурят 
общините. Тъй като 
икономически изостанали
те общини не са в състояние 
да обезпечават тези средства 
налага се училищата сами 
да решават повече пробле
ми. Изхождайки от факта, че 
Босилеградска община се 
числи към икономически 
най-изостаналите в репу
бликата, този проблем сери
озно засегна материалната 
област на двете й училища -

гимназията и основното 
училище.

Сега и двете училища са 
изправени пред въпроса как 
да обезпечат средства за 
заплащане на разходите за 
вода, ток, дърва за отопле
ние, ученически съревнова
ния, за топла закуска на 
заетите, за пътни разноски 
на преподавателите в основ
ното училище... Че този 
проблем се поставя сериоз
но, показва и фактът, че 
миналата година общината 
за материални разходи на 
училищата е обезпечила 
само по 3 на сто от необходи
мите средства.

Пред настъпващата зима 
особено сериозно се поставя 
въпроса за дърва за отопле
ние. Гимназията този проб
лем е решила, тъй като от 
парите за шипките, които 
събираха учениците обезпе
чи 100 мЗ дърва. Обаче няма 
средства за останалите 
нужди. В основното учили
ще проблемът с дървата все 
още е открит и съвсем е из
вестно, че в решаването му 
ще участвуват и родите
лите. Налага се в попълване
то на касата за най-основ- 
ните потреби да участвуват 
и родителите на учениците 
в гимназията.

Гоне Григоров, директор 
на Г имназията, и Т оше Алек
сандров, директор на Основ
ното училище, казват, че и 
учителите са принудени да 
участвуват във финан-

Според

Методи Петров открива първия пленер 
„Погановски манастир ’93”

КУЛТУРНО СЪБИТИЕ С НЕПРЕХОДИМО ЗНАЧЕНИЕ

ПРЪВ ПЛЕНЕР 

„ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР ’93"

от Погановски манастир, ко
ито се проявиха като изкл- 
ю чителни домакини.

След пленера в Димитро
вград бе организирана худо
жествена изложба, а всички 
художници оставиха по една 
картина в града, което всъ
щност ще представлява зача
тъка на бъдещата худо
жествена галерия в града.

Ст. Н.

След няколко десетилет
ни усилия и надежди на 
димитро-вградските култур
ни радетели и художници, в 
аналите на културните 
дейности с особени букви ще 
бъде записана 1993 година: за 
пръв път е открит пленерът 
„По-гановски манастир '93”, 
който занапред трябва да 
стане традиционен и да 
придобие ме-ждународен 
характер.

Пред няколко десетки 
гости, между които и нишкия 
владика Ириней, културни 
дейци от Димитровград, 
Пирот, гости от Ниш и 
Белград пленера откри ди
митровградският художник 
и световноизвестен карика
турист Методи Петров, който 
с вдъхно-словени думи 
приве-тствува участниците в 
пленера, културните раде
тели, дали огромен принос 
за него и гостите. Слово про
изнесе и нишкият владика 
Ириней.

Инак, тазгодишните уча
стници 
пленера бяха трима дими
тровградски художници - Ве
селин Денков, Зорица Нико- 
лова-Костич и Новица 
Младенов, петима от Белград 
- Драгомир Петрович, Гради- 
мир Петрович, Емилио 
Костич, Вери-ца Костич, Са- 
ша Джуришич и Пера Джо- 
рджевич от Пирот. Пла-не- 
рът се състоя от 1 до 10 август.

Безспорно полагането на 
основите на едно такова 
важно културно събитие бе 
трудно, но с упорит труд на 
художници и културни 
дейци, както и на заетите от 
Културния център в Дими
тровград ас щедра помощ на 
Министерството на кул
турата на Република Сърбия, 
над тридесетте димитров
градски художници, най-се
тне осъществяват бляна си: в 
прекрасния амбиент на дре
вния Погановски манастир 
ежегодно ще се срещат, тво
рят и обменят опит.

Колко е сполучлив избо
рът на мястото, свиде- 
телствуват думите на един 
участник-художник от 
Белград, който с пол у ше
говит тон каза, че всички 
пленери в Републиката могат 
да бъдат закрити, но този в 
Погано-вски манастир 
трябва да остане навеки".

За приятната обстановка 
на пленера заслуга имат зае
тите от Културния Център в 
Димитровград които всеки
дневно се грижеха за худо
жниците, както и монахините

БОСИЛЕГРАД
ОЩЕ ЕДНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ?

Доколкото органите на Машинното училище „Владимир Вуйович 
- Вуйо” от Враня приемат решение в Босилеград да открият една 
паралелка по машинна специалност ще се изпълни желанието на около 
30 деца, които чакат да тръгнат на училище.

В Босилеградска община към 30 деца, завършили основно училище 
тази и миналата година чакат и се надяват да тьргнат на училище, което 
допълнително трябва /!/ да бъде открито. Уважавайки желанието на 
тези деца и на родителите им, представители на общината и на 
босилеградската Гимназия установиха контакти с представители на 
Министерството на просватата в Републиката и със средното Машинно 
училище „Владимир Вуйович - Вуйо” от Враня, което изрази готовност 
в Босилеград да открие клон от училището си. Касае се за откриване на 
една паралелка машинна специалност с двегодишно школуване. Все 
още обаче не е уточнено за коя насока ще се подготвят учениците 
евентуално новооткритото средно училище. Защото, дали ще открие 
заплануваната паралелка вранското училище ще даде думата си тези дни.

в

Гоне Григоров, директор на босилеградската Гимназия, засега 
единственото средно училище в общината, казва, че съществуват 
всички условия паралелката да бъде открита. В този смисъл подчертава, 
че в Босилеград има и кадрови и технически предпоставки покрай 
гимназията да съществува и машинно училище.

В. Б.В.Б.художници на

обещание, че ще бъде решен, Андонов каза на Георгиева да поздрави 
„електротехниците” в махалата да не показват майсторлъка си над 
уредите в трафопоста.

- Виновни са обаче и в електроразпределителното в Босилеград 
защо не заключат трафопоста - каза Андонов.

Имаше няколко души, които дошли да си завършат някоя работа 
по телефона. Друг телефон, освен тоя в местната канцелария, тук няма. 
А в неделя местната канцелария не работи. Всред тях е и Станка 
Александрова от махала Колчина гарина. В ръцете си държи

- Ето, тук пише, че Славчо Зарев, отГ. Любата, който тук има частен 
магазин ми дължи 500 кг брашно. Преди две години му дадох теле. Не 
даде ми нито брашното, нито пък иска хубаво да се разо> 
на съд...

ЗАПИСАНО В КАНЦЕЛАРИЯТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТВ ГОРНА 
ЛЮБАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОМАГАЙ! 5

В село Горна Любата особено е оживено в неделя, когато тук е 
пазарен ден. Хора от вьтрешността докарват зеленчуци, наистина сега 
по-малко отколкото преди години. Онова, по което е прочута гор- 
нолюбатската неделя е пазарьт на добитьк. Това село, което инак е 
районен центьр на три-четири села, този ден става центьр на една 
по-голяма околия. В неделя е по-оживено в канцеларията на местната 
общност. Хора идват да се оплакват, да търсят съвети, да обменят 
мнения по различни въпроси с челните хора в местната общност.

- „Председателю, помагайШреди пет дни заклахме теле и месото 
жихме в хладилника за дълооко замразяване. Но ток няма и месото 

се развали. Тьрсих_да дойдат от Електроразпределителното от 
Босилеград, но не дойдоха Може би когато ти ги повикаш ще дойдат. 
Моля ти се, потърси ги по телефона...” В миналата неделя с тези думи 
към председателя на Скупщината на горнолюбатската местна общнст 
Стоичко Андонов се обърна Лиляна Георгиева от махала Лавра като 
се закани че ще търси някой да й заплати щетата.

След като даде предимство на този проблем

листче

ерем и го дадох

- Проблемите със снабдяването станаха много по-сериозни, казва 
Андонов. С него се съгласява и Боян Митев, председател на местната 
общност в I орна Люоата. Не рядко хората не са осведомени кога се 
заплаща за брашно от фонда за резерви и останат без брашно. Други 
взимат повече за сметка на тях. В едни частни магазини се вършат 
големи спекули. Собствениците им продават различни дефицитни 
стоки, набавени по различни канали в чужбина. Ужасно са скъпи и 
най-често ги продават за германски марки. Не ни е известно някой да 
предприема мерки срещу това, казват двамата ръководители в местната оощност.

сло

и след като получи Един средовечен мъж од Враня на влизане казва.

жяжямггиж
се оппяйпяр^ппуп„Vп6 ™а му е НУ*Н0- а може и ще МУ помогнела 
каниела^ията^прп °7„тгГ° заловят инспектори и полицаи. Излезе от 
сепеЦЖТ1“еД КаТ0 го попитаха какво да правят ако всичките 
„ДОкумеСнти^УШИ’ К°И Т° купували Р°гат Добитък дойдат за такива

Докато хората разговарят по телефона Андонов каза:
Няк'олкпИп1?„"™а °®щност имаме проблем. Касае се за телфона. 
ноЯКн°яГйГ ' Л0Т° ИМат телеФон™ апарати. Не са приключени,

О В. Б.
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ДА СЕ ПОМНИ, ТА 

ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯ
пролет ще се води жестока и 
неизвестна борба за първата 
позиция, понеже само 
отборът, който се класира на 
първо място има правото да 
се състезава в заключи
телния етап на първе
нството.

Трябва да се изтъкне, че 
„Партизан” създаде отличен 
младежки отбор и т е трябва 
да се страхува за бъдещето

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА 
ДИВ’-"1 1-ПИРОТ

малко започна да губи кра
чка. Но този отбор е корав и 
е сигурно ще бързо ще се 
„съвземе” и ще поправи сво
ето място на табелката.

В осмия дръг „Асен Ба
лкански” като домакин се 
наложи пад „Младост” с 4:0, 

„Партизан” загуби от 
„Лужница” от Бабушница <

„БАЛКАНСКИ” 
СЕ ДЪРЖИ, 

„ПАРТИЗАН” 
НАПЪВА...

си.
Вшиллтъ ял д. с.

ПМШТЕШТЬ ТРЪНСМ I
-4М02 НЕ?*. ^чи -НА 

АР ИНА СКИ’ 
ПРОБИХАоъгщш

.1 тт«д\нй ?ъ пмятьм
тЧЙШДОТБДОМ въ докатошчиодАсУВШШ »»»

Окръжна футболна 
дивизия - Пирот навлезе във 
втората си половина. 
Качеството на състеза
ващите в тази дивизия от
бори е малко на по-ниско 
равище от миналата година, 
но борбата за първо място с 
осторвана и жестока. Освен 
„Прогрес” от Пирот и „Асен 
Балкански” от Димитров
град, в надпреварата за 
първо място тази година ще 
се намеся^ още и отборите 
на „Лужница” от Бабушн- 
ица, както и „Пърчевац” от 
Пирот и ,,Напредък” от 
Извор. Малко положението 
ще бъде по-ясно след като се 
види колко успешен ще бъде 
„Прогрес”, който като гост в 
Извор взе една точка на „На
предък” /мачът заврши 
наравно 3:3/. „Балкански” за
губи досега два мача /от 
„Лужница” в Бабушница с 
2:3 и от „Прогрес” в Пирот с 
2:4/.

поьтдаиш войн съ Сьгшь 
прьгь мкоцъ Н&мвгий 

П1дт\ ьь 1гънгм), 
0Ф5ЩШПБ |щ/ицрт1л 

Ашшъ Цмковъ Хшчквъ!
В КШ1Ъ

1:0.
В следващия, девети 

кръг, „I [рогрсс” ще бъде гост 
на „Напредък” в Извор. Ог 
тези две срещи до голям? 
степен ще зависи по-ната
тъшното развитие на съби
тията тази футболк. диви
зия - ще се види кои отобри 
ще се борят за върха, а кои за 
„опашката’ на табелката.

Димитър Ставрор

Секлият* » ветераните 
при ФХ „Ас. „алкански” 
успя да пробие спортната 

'-•-/<* да. И 2 октомври т. г. 
димитровградските футбол
ни ветерани гостузахг в 
Драгоман /Република Бълга
рия/. където играха мач с 

раните на СД „Грани
чар”. Това е първото из
лизане на димитровгра
дските спортисти вън от 
границата на нашата страна 
след въвеждането на 
спортните санкции.

Резултатът на мача в 
Драгоман е 5:2 за домакини
те, но в момента това не е 
най-важното. Тези спортни 
колективи в по-дълъг пери
од развиват хубаво спортно 
сътрулнлчесъдо и наскоро 
могат да се очакват среши и 
между други спортни 
състави.

% И ОММО М ДО тим Ч10ЮИЕ 
. Тгьнь ► .л"гч и;'5>ф./-•

Паметникът в Трън Надписът върху него
вете

ВАСИЛ ДЖЕРЕКАРОВ МЛАДЕЖИТЕ НА 
А. БАЛКАНСКИ” И 

„ПАРТИЗАН” ВО
ДЯТ В ГРУПАТА СИ

Романтичната тема „Общ европейски дом” съвсем 
избледня пред жестоката драма в Босна. Собствениците на 
големите и богати апартаменти от този дом засега стигнаха 
само до хуманитарната помощ, та в Босна поне да не се из
опват гладни. А като че ли оживяха старите рефлекси от 
времето на Антантата и централните сили. които днеска 
срамежливо се прикреват. Малката война в Босна беше добре 
дошла за намеса и на извъневропейски сили, а около нас 
горещи глави се надяват, че може би ще дойде денят, когато 
ще си поят танковете на Дунава

: >

Завършена е първата част 
от първенството на младе
жките футболни дивизии 
при Окръжния съюз в Пи
рот. Младежките състави на 
„Партизан” от Желюша и 
„Асен Балкански" от Дими
тровград заемат първите 
позиции в своята група 
„Изток” с по 12 точки. На-

Сегашните събития в бивша Югославия ме върнаха в ран
ното ми детинство, когато старите хора, изнесли на гърба си 
три войни, още носеха травмите от Сръбско-българската 
война от 1885 г. Хората от моя край от далечни времена 
мирно и приятелски са общували със сърбите. Баба ми Круна 
разправяше, че на големия тридневен панаир на Петковден 
в Трън са се стичали търговии и купувачи от почти пяла 
стара Сърбия -Всяка събота /пазарен ден в града/ е идвала 
прочутата Сурдуличка банда, свиреща до унес български и 
сръбски хора Когато сръбските войски през 1885 г. навлезли 
в село Клисура, селото замряло от страх и изнанада. 
Привечер сръбските войници струпали пушките на 
пирамида, а един от тях засвирил на камене. Завихрило се 
хоро и постепенно на него се захванати и клисурчани и тъй 
до полунощ окупатори и окупирани като че ли забравили за 
бедата. Нещата загрубели, когато части от Четвърта 
шумадийска дивизия започнали боя на Китка планина, 
господстваща над трала, и при село Врабча, препречваща им 
пътя към Граовското поле. Оше тогава в сръбския шаб 
усетили, че тази война няма да се развива, както им се ис
кало, след лютите боеве в Трънско. Войната завършила. В 
нашите хора останала една гордост, че са проявили храброст 
и родобюлие, но не и злоба към сърбите. Животът пак 
потекъл и старите приятелства оживели. В това време в този 
край се пеела песента „Крал Милане, лула главо, що извади 
братски нож...” По черквите в пелия Трънски окръг - 
Трънско, Брезнишко, Царибродско и Босилсградско, сс 
пълнели черковните дискоси за въздигане ма паметник в 
прослава на погиналите, и то в Трън, където се водили иай- 
кръвопролитните боеве. Нядъде към 1895 г. в общинската 
каса имало вече събрани над 20 хиляди златни лева, солидна 
сума за онези времена. В решението на старата общинска 
управа се казвало: „Паметникът да бъде личен, та да сс помни 
и да на се повтаря бедата, сполетяла българи и сърби."

Кой можел да направи такъв паметник освен скулптора и 
архитеката Арнолдо Поки, чиято слава се разнесла из 
България с паметника на Паря Освободител. Приел 
именитият мъж с готовност не само да направи проекта, по 
да отдели шестима италиански каменоделци, които 
работели в града, в строежа на паметника за цели 6 месена. 
Те дали живот на едии от най-хубавите паметници в 
България от войните. Бъбриви и общителни като всички 

У оставили не само този възвешен монумент -

„Партизан” от село Же
люша след хубавия си старт Д.С.

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА 

ГРОБИЩАТА
МНЕНИЯ

В Боснлеградска обшииа има 
36 села. Естествено, всяко село 
има и свои гробища. Обикновено 
едно селище • едни гробища. В 
няколко села има и но две и три 
гробища, например и Гори 
Лисина. Общо взето » общината 
има над 45 такива култин места. 
Интересен и трагичен с случаят с 
гробищата в планинското село 
Плоча. Преди десетина години 
поради свличане на терена част 
от гробищата беше унищожена, а 
по-нататъшното им ползувано бе 
голяма опасност ме само за 
покойните, но и за живите. По 
решение на общината старите 
гробища биха закрити, а погреб 
напето в тях забранено. 
Определено бе нопо, по-здраво и 
изгодно място за гробища. 
Хората вече свикнаха с този 
болезнена истина.

Тези свети места са раз
положени край бреговете на 
планинските речни, но билата на 
баирите и но нрисойшн с места. 
Много от гробовете са заличени, 
обраснали в храсти и бурени, 
забравени от потомците на 
починалите. И как би било но- 
ниак, когато десетки семейства 
от всяко село са сс изселили и нас- 
танилн но градовете и по- 
плодородните краища на 
страната.

С рязкото намаляване ма 
населението, намалява и броят на 
новите [ робове. Но, и тук сс

тьрнаци. Други са разградени и 
незащитени от добитъка, който 
пасе по тих и не рядко събаря и 
паметниците и оградите им. 
Нсоградените и зараснали в 
дървата и треви гробища са 
подложени още на една опасност 
- ножарите. Последните са най- 
голямата опасност за гробищата 
и не рядко причиняват големи 
щети на населението и вън от 
тези обекти.

виждат промените, които през 
последните голини настанаха в 
този край. Сега много от 
семействата просто се 
надпреварват, кой по-хубава 
вечна къща на своя починал щс 
направи, по-голнм и по- 
скъмоиснсн паметник щс пов
дигне: по-здрава и по-красива 
ограда щс сложи,.. Има случаи - 
това сс вижда ма самото място в 
гробищата • семействата да зав- 
зимат новче пространство от- 
кокото им трябва. При такива 
сякаш не сс спазва старото 
нравило „на -юнска трябват само 
два метра земи”.

Почти всички гробища в 
Босилсградско са обраснали в

Ето защо, местните 
общности покрай останалото 
трябва повече да се грижат за 
подържането н пазенето ма 
гробищата.

Ст. Етимов

Преди 30 години, на 15 ок
томври 1962 година завинаги 
трагично ни остави

надписът, издълбан върху мраморната плоча: „Възли! паз от 
признателните трънски граждани в памет на храбро пад
налите борци в братоубийствената ни победоносна война

СТАНКА 
- ТАНЯ

ДИМИТРОВА
ХРИСТОВА

1942 -1962със сърбите...”
Колко много мъдрост, божествена обективност, свята 

почит към войнишката храброст, чиста ойнцкъмрсдиним и 
рицарски позив към противника от войната за разум и 
приятелство, всичко събрано в тези кратки слова.

Що ли не направим умалено копие на този паметник, па 
властниците в София, Белград и 

дано ги осенят мъдростта и мъжеството 
свидетелство за човещина и

от е. Горна Любата, Босилс
градско, която бе финансов 
счетоводител в Земеделоктата ко
операция в с. Слатина крайЧачак. 

Никога няма да забравим нашата окъпа, уважаема и мила 
сътрудничка: Ниле, 1'атко, Пулс, Чоле, Дара, Олга и жителите на оело 
Слатина.

Бележка ча Редакцията: ■ Порили наизлизаме на в-к.,Бр<ггегво" 
възпоменанието публикуваме с повече ог една голина закъснение,

пола го изпратиме на 
всички столици, та 
на хората, съградили това 
родолюбив.

(„Дума" ■ София, 28 вирил 1993 гол)

оБРЯГСТПО • 1 в ОКТОМВРИ 1993 г.



забава* саТиРа *

"М"ЖИВЕЯТСМЩШТЕ
- Колко ми е известно, миличьк, със санкциите 

не е забранена „оналработа"!
- Не е ама се опитай да разберат положението 

ми. По пет пьти на ден „оправям" американците, 
англичаните германците и французите задето ни 
качиха въжето на шията, по три пьти псуя Елцин и 
Козирев задето поне веднъж не си послужиха свето 
в наша полза, по два пъти го„ръгвам" на руската

задето не свали Елцин, по един път го 
„омъквам" на китайците затуй, че уж са ни 
приятели, а гласуват почти всяка резолюция в 
Съвета за сигурност. Тук са още и хърватите, 
мюсюлманите, албанците, домашните предатели и 
наемници... И след всичко ти ми бъркаш в гащите 
Та нали и аз имам душа, бре!

■ Море, кой те бръсне! Аз ще си намеря любовник
и ще заведа дело за развод!

- Така ли!? - ревнал нашенецът. - А аз ще се 
оплачапо Телевизията и при господин Шешел, чети 
нямаш никакво разбирателство за моя голям 
патриотизъм, пък ще видим тогава...

Жената нямала накъде и „легнала на парцалите 
си", а нашенецъ тй обърнал гръб, доволно се усмих
нал и тихо си прошепнал:

- Да живеят санкциите!

Ниесмехора, които трудно постигат и най-мин- 
итлното съгласие по много важни и неважни 
оаетоени, държавни и местни въпроси. Още един 
недоизказал твърдението си, друг веднага отваря 
устата си да му противоречи. Такава е съдбата на 
всички наши дискусии, а всички наши дискусии, 
днес, разбира се, започват и сврьшват със 
санкциите

- Проклет да е Кристифор Колумбо! - крещи 
един нашенец след като успява да намери дреб 
ничка пауза в разговора на една малка компания. - 
Ако не беше открил Америка, ние сега нямаше да 
стенем подостри непоносими санкции.

■ Не си прав, брат ми!-веднага му противоречи 
друг нашенец - Народът отдавна е казал, че от Бога 
е писано в ояко зло да бъде за добро. Три дни и три 
нощи мога да ти доказвам, че санкциите са много 
полезна работа

И започва да му разказва за една действителна

СВАКО ЗЛО 

■ ЗА ДОБРО
ОПОЗИЦИЯ

Кига ме натиснеше зор и мука, деда ми имаше 
обичай да каже: „Е сине, помни добре дека йе свако 
зло - за добро”. Чудил съм се тъгай кико йедно зло 
може да ти докара добро, ама еве са ка ни притис- 

- видим дека деда ми йе билнуло оди све стране
прав.

Решили ония оди бели свет да ни уморе! Зат
ворили границе, не давай у пиле да прелети, камо ли 
търговия да се води. Е, добре де! Ама ония не знаю 
дека смо нийе и жилав, и инат народ. Нема ли 
търговия? Е че - има!

И еве: никига у Цариброд не се йе търгувало 
толкова. С кво очеш: с цигаре, с каве, с бензин, с 
моруз... Свак се снаоди само да преживейе. Върти, 
суче, обърча, превърча - и еве пак смо живи.

ПредузеЬа немайу матерял и опрела да работе. 
Дали на работниците платен одмор. Подвърле им 
некой динар колко дупе да не им зарасте. Е, ама и на 
това има лек: пълзнуше они по селата - ори-копай, 
коси, зб.ирай, сечи дърва, прекаруй-докаруй, давай- 
препродавай - пак свързуйу некико краищата!

случка
В по-дълъг период някой си нашинец не успявал 

да се отчете при жена си и една вечер тя започнала 
да негодува. Тоя нашинец нали си е нападател още 
от рождение веднага тръгнал в контраатака:

■ Ти, милинка, хич не се съобразяващ че ние 
живеем под геноцидни санкции! КГ.

!
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ!

Босилеград бяха повторени и 
потретени, но нито един път не 
бяха показани представителите 
на ДСБЮ, които са участвали в 
разговорите. Така излезе, че те са 
идейно-политически 
благонадеждни за разговор със 
съюзни и републикански мини
стри, но не са благонадеждни за 
ТВ-журнала.

Тази историйка много 
прилича на приказката за из
вестното циганско оправдание 
след кражба: „Та разбира ли 
детето що е 300 килограма”. Та и 
Журналът: „Разбират ли мини
стрите що е идейно-политическа 
благонадеждност?”

ЧУЛ И ВИДЕЛКОЛУМБОВЦИ
IТези дни разговарят двама 

нашенци за едно, за друго, 
естествено и за политиката.

- Море, прав е Шешел около 
националните въпроси. Щом 
живеем в Сърбия, всички трябва 
да бъдем сърби, а който не иска, 
нека се изсели където му е воля. 
Много честно и демократично...

- А бе, брат ми - прекъсва го 
събеседникът му - ти чул ли си що 
е яничар?

- Е, чул съм, как не съм чул!
- И аз съм чул, а сега и видях! 

- казва вторият и си отива.

В Титово в 
година беше 
правилно: юбилеите повишават 
творческия ентусиазъм и 
насърчават изследователския дух 
на народа.

Ето
доказателство за това твърдение. 
Само великият световен юбилей, 
500 години от Колумбовото 
откритие на Америка, е могъл да 
насърчи някои наши откраватели 
да открият - България.

време всяка наша 
юбилейна. Много

Испразниле се продавниците - с метлу да мааш, 
нема кво да закачиш. Истина йе, зинули ония ми ти 
рафове празни - мука да ти йе. Че речеш - дошъл 
краят!сегашноедно

Е - нейе: отидо онуя вечер при сват Гогу на 
муабет. Седомо, а он че почнье: „Очеш ли свате 
чашку?”. „Мани се, свате, видиш ли ква йе скупотия 
и немотия, нейе са за чаше”! - реко я!

„Море айде, нейе дошло дотам!” - рече он и 
одшета до амбарат.

Тетига после носи половняк, на бабуту окну да 
нареже патлиджанье, па заседомо. Чашку по чашку, 
развързамо йезици.

„Кво мислиш, Манчо, докига тека че трайе?”
„Знам ли - кока не му се види краят!”
„Море - види му се...”
„Е?”
„Преди године по тия замън - има да сретнеш у 

Цариброд народ, шляе се из путищата - нищо не 
работи! А гледай съга: йоще зора не йе пукнула, свак 
стиснул торбуту и варка ли варка на некуде. 
Работи! Мъкне! Тегли! Сеца!

Порано ме вачаше съклет, ка 1)и гледам кико се 
трупайу на атобусат да отиду пет-шес Ьилометра 
оди Цариброд. А съга 1}и гледам: варкайу ли, варкайу 
пеша за Забър^е, за Бурелат, за Дерекулат, па чак и 
за Висок. Море, научише се и да оде!

Преди неможеше да минеш оди смрад на бензин 
из чаршийуту, несмейше улицу да преминеш оди 
кола. Е, съга може да се расодиш на раат...”

„Чекай - куде йе краят тука?”
„Епа - краят йе - станумо пак човеци. Беомо 

лоясали - съга поизтънемр. Беомо зинули, не знаймо 
колко ни йе доста - са ни йе доста и йедън леб!Беомо 
забоварили старци по селата - са 1)и гледамо кико 
иконе!

ЕДНИ ХВАЛЯТ, ДРУГИ 
СЛУШАТ БОРЕЦ ПАТРИОТНякои нашенци на ръководни 

И други влиятелни постове са ин
тересен политически феномен. 
Когато ги слушаш - хвалят 
Милошевич и социалистите, 
когато ги погледаш какво правят 
В областта на националната 
смобитност на българското мал
цинство - слушат Шешел и 
радикалите.

Хайде, бъди умен!

Мнозина нашенци мечтаят за 
държавни отличия, обаче най-ин
тересен е случаят на един „чуен” 
нашенец, който вече няколко 
пъти се опитва /засега 
безуспешно/ да се добере до 
държавен орден. Всеки път, 
когато предлагащите го за орден 
пишат текста, с който подкрепят 
предложението си, той настоява 
обезателно да се внесе: ,, 
Изтъкнат борец против 
Информбюро”.

Когато искат да опишат 
такива „видни” хора, нашенци 
употребяват 
дума: клеветчии!

Пред камерата и микрофона 
на централната телевизия един 
дългогодишен 
ръководител от нашите краища 
надълго и нашироко говори за 
положението на българското 
малцинство в СРЮ. Накрая жур
налистката го пита:

стопански

- На вас, господине, нали 
никой не пречи и вие не се 
срамувате да се декларирате като 
българин?

- А, не! Аз съм истински 
патриот и се пиша югославянин! 
- бързо отговори той.

РАЗБИРАТ ЛИ МИНИ
СТРИТЕ...

На ТВ-журнала петък сним
ките от „министерската среща” в само една-едничка

К. Г.

/^лМ.ПЕТРОВ -------------------------- ЙшшШшш ПОДОБРЕНИЕ”п

(- ТТОЛИГИДСГЯТУУ лИД„ /Тпгози /чеоейД) 
вевзинет гюо—\ 
ЕС&ПНЯ ОЯМО ТРИ~НЕ, НО ИЯо- 

ЖМИНЯТЯни

Не видиш ли, бре Манчо, станумо по-човеци. 
Съга че притърчимо да помогнемо и на другога, а 
по-рано све варкайемо, имамо свойе работе...?”

Я се зайута, па си реко: Истина йе деда ми що 
оратеше - дека свако зло - за добро! А народ не може 
да измре.Й

■I,
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