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ОРГАН НА НАРОДНАТА СКУ
ПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ • ПЪРВИЯТ БРОЙ ИЗ- 
ЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 ГОДИНА 
• С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА 
РЕПУБЛИКАТА ОТ 14 ФЕВРУ
АРИ 1972 ГОДИНА ИЗДАТЕ
ЛСТВО „БРАТСТВО” Е УДОСТО
ЕНО С ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИ
НСТВО СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Т н 33 ЖПВГ ш1 Г.

• ТЕМА НА БРОЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ РАЗГОВОРИТЕ ЗА БОСНА

САНКЦИИТЕ И 

АБСУРДНОСТТА ИМ
НОВ ОПИТ В ЖЕНЕВА

Санкциите, които Съветът за сигурност, на ООН на
ложи на Югославия отдавна вече загубиха своя смисъл 
и предназначение. Гласувани главно заради това, че СР 
Югославия уж била извършила агресия срещу Босна и 
Херцеговина като независима държава- членка на ООН, 
днес когато вече всички са съгласни че в тази държава 
се води гражданска война, те все повече 
ползуват като инструмент за различни манипулации, 
нови и нови изнудвания и натиск. Тяхната обсурдност 
вече е напълно оголена. Днешните обстоятелства 
напълно потвърждават.

Ако главната цел на санкциите беше прекратяване на 
войната в бивша Босна и Херцеговина, фактът че тя все 
още бушува говори, че осъществяването на 
провали. Провали се по простата причина, че СР 
Югославия в БиХ нито е воювала,
Доколко пък те целеха Югославия да повлияе 
сърбите в бивша БиХ те да спрат войната, тази 
осъществена понеже сърбите там вече с месеци на вою
ват. Не воюват ни с хърватите, ни с мюсюлманите. В 
бивша Босна и Херцеговина сега воюват хърватите и 
мюсюлманите, както и мюсюлманите помежду си. 
Санкциите обаче и по-нататък си остават само срещу 
Югославия. Това е тяхната основна абсурдност.

Главните инициатори на войната в бивша Босна и 
Херцеговина бяха и си остават мюсюлманите. Тяхната 
главна военна цел - създаване на мюсюлманска 
държава на цялата територия на бивша БиХ си остана. 
Подпредседателят на босненското мюсюлманско пра
вителство Еюп Ганич неотдавна заяви, че мюсюлманите 
ще извоюват победа срещу хърватите в бивша БиХ, а 
санкциите срещу Югославия толкова ще изтощят 
сърбите, че те просто ще им паднат в ръцете като зрели 
круши. Значи, санкциите не само че не спират войната, 
но се превръщат в своя противоположност - 
продължават я. Оттук и втората им абсурдност.

Тъй като санкциите нямат вече никакво оправдание

и повече се

това

тази цел се

нито сега воюва.
върху 
цел е

Момент от разговорите за 
БиХ на британския боен ко- БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТИ В ДИМИТРОВГРАД
раб „Непобедим”. Участнико отношение на тяхната основна цел - спиране на 

войната в бивша Босна и Херцеговина, тяхното премах
ване започна все по-често да се обуславя с 
осъществяването на някои дуги цели. Те стават един от 
главните инструменти на световните силници да се 
издействува глобално решение за проблемите на прос
торите на бивша Югославия. При това се има в предвид 
статуса на сърбите в Хърваатско, в Косово и Метохия, 
Санджак и във Войводина- все до сваляне на сегашната 
власт в Сърбия и Югославия и въвеждане на някаква 
послушна- марионетска власт.

Безсмислицата на санкциите обаче най-ярко се 
вижда от факта, че тяхната жестокост нанесе огромни 
щети на невинното население, особено на децата, 
старите хора, болните, и изнемощелите. Разориха югос
лавското стопанство и нанесоха огромна вреда и на 
стопанствата в съседните ни държави. Стигна се дотам, 
че може да се каже: зле без санкциите - със санкциите 
още по-зле.

Тежките хуманитарни проблеми в бивша Босна и Хер
цеговина и в СР Югославия, съзнанието за абсурдността 

и тяхното отрицателно действие на

ИНТЕРЕС ЗАците на тези разговори ще се
намерят и сег в Женева.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

МАЛЦИНСТВОТО
• Тези дни съпре- 

дседатслигс на между
народна™ конференция 
зя бивша Югославия Овей 
и Столтенберг в имего ня 
Европейската 
насрочиха нова среша за 
решаване па конфликта в 
босия. Па разговорите 
свикани за във в торник, на 
30 ноември са поканени 
президен ти те на Сърбия и 
Черна гора Слободии Ми- 
лошевич и Момир Була- 
гович, президентът на- 
Хърватско Франъо Ту- 
джман, политическите ли
дери и военните комен
данти па трите воюващи 
страни в Босна и Херце
говина, външните мини
стри не ЕУ и специални те 
пратеници на САЩ и 
Русия.

Срещата ще се проведе 
в Палатата на нациите и 
нейните разултатн се 
очакват с голям интерес в 
целия свят.

На 14 11осмп|111 гали година п Димитровград пребивава 
делегации на Българския антифашистки съюз оглавявана от 
председателя Вьлко Вълканов. В състава на делегацията бс и 
академик Николай Тодоров, бивш председател на Великото 
народно събрание на България.

Повод за посещението на Димитровград, както изтъкнаха || 
гостите от България, са все по-честите напием в българския 
печат и нацноналтата телевизия за положението па българското 1 
малцинст во в Югославия, което според болшинство о г наносите Ц 
н българския печат, с обсзнравсио. Делегацията на Българския || 
антифашистки с ъюз най-напред от представители на общината || 
бс запозната със застънсността на малцинството в органите на 1| 
властта и институциите на системата, както и проблемите в 
образованието и зас гъиенос гга на български език в обучението. Ц 
Но т ози повод гостите о г България посетиха и Царнбродската | 
гимназия и студиото на Телевизия Цариброд, къдсто ес заиоз- : 
пача с рабо гага на това локално средство за информиране.

Според изявите дадени пред камерите на Царсбродскага 
т елевизия и излъчени сетне и на ТВ журнала н Вълко Вълканов Ц 
и Николай Тодоров не намират, че малцинството е обсзнравсио || 
въпреки че тона оспорваха представителите на онозиционитс || 
партии, с конто гостите но собствено желание също се У

уния 1

на санкциите, пък 
други държави развълнуваха съвестта на креаторите на 
санкциите и на съвкупната политика на просторите на 
бивша Югославия. Към някои от тях /Германия 
напримерI световната общественост все по-често и по
открито показва с пръст като на главни виновници за 
тежките последици от войната и санкциите.

Тъй като време за чакане няма европейския запад 
раздвижи нови инициативи за решаване на хуманитар
ните проблеми, спиране на войната и търсене на глобал
ни решения за всички проблеми. Но понеже, тактиката 
решения да се търсят с тояга само срещу еакй°тучао- 
ииците в тяхното решеване /СРЮ/ не даде резултати 
досега, тя се напуска и се минава към тактика „тояга и 
морков”. Нейната същност е: постепенно премахване на 
санкциите за сметка на териториални концесии на 
сърбите към мюсюлманите в бивша БиХ и модус вивенди 
на сърби и хървати в Хърватско. Макар че гази ин
ициатива засега е много мъглива, по всичко личи, че тя 
може да бъде солидна основа за обновяване на 
женевския процес.

I

срещнаха. 1Венко Димитров А. Т.



МЕДИЦИ ОТ БЪЛГАРИН НА ПОСЕЩЕНИЕ У НАС• МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА СР ЮГОСЛАВИЯ ПОСЕТИ ЛИБИЯ, ТУНИС 
И ИТАЛИЯ НЕОБХОДИМА Е И 

МАТЕРИАЛНА И МОРАЛНА 

ПОДКРЕПА
АКЦИИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ 

НА САНКЦИИТЕ
• ПРЕДАДЕНО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВА И 
МЕДИКАМЕНТИ

В рамките па съ труди и- 
честото, което осъществяват 
СНС и БСП, тези дни в Дими
тровград пребивава делегация о т 
България съставена от специ
алисти по медицина. В делега
цията бяха и двама депутати в 
Народното събрание па Бълга
рия д-р Мими Виткова и д-р 
Борис Банков, а в нея бе и профе
сор Плена Шеирегова.

Целта на посещението на 
специалистите медици от 
България бе за позна в не с 
тежката ситуация в областта на 
хуманитарната помощ за да се 
информира БСП и парламента за 
сегашното състояние. Освен 
това делегацията от България 
донесе и предаде на Здравния 
дом в Димитровград известно 
количество лекарства и меди
каменти. Същевременно се запоз
наха и договориха кои лекарстве
ни препарати в момента са 
най-необходими на тукашното 
население за да се достави нова 
пратка, която трябва да се 
реализира най-късно до 15 
декември т. г.

Според думите на гостите в 
България вече е раздвижена 
акция за събиране на лекарства и 
други медикаменти, както и на 
средства за хигиена и санитарни 
материали. Със следващата 
пратка освен Димитровград ще 
бъдат обхванати и Окръжната 
болница в Пирот и Регионалната 
в Ниш.

за страната престоя изве
стно време и в Рим в съседна 
Италия, къде то се срещна с 
министъра на външните 
работи Андреота. Обсъ
ждайки положението на 
Балканите и действието на 
несправедливите санкции 
спрямо нашата страна 
Андрсоти прояви голямо 
разбирателство и желание 
да съдействува натрупалите 
се проблеми на Балканите 
успешно да се разрешават.

Ясер Арафат е изразил 
желание да допринесе за 
разрешаването на югок- 
ризата. В течение на разго
ворите Арафат-Йованович е 
участвувал и министърът на 
външните работи па Палес
тина Фарук Кадуми. Обсъ
дени били и редица други 
въпроси от взаимен интерес.

В последно време след 
като стана известно, че 
наближава края с изотщи- 
телните и несправедливи 
санкции се засили и 
дипломатическата актив
ност на нашата страна. На 16 
ноември министърът на 
външните работи^ па 
Югославия Владислав Йова
нович се срещна в Триполи с 
председателя на Либия 
Кадафи. В течение на . з- 
говорите беше потвърдена 
стойността на дългого
дишното приятелство ме
жду двете страни и взаим
ното доврие. Същото ще 
представлява основа и за по
нататъшно разширяване на 
взаимното сътрудничество, 
за което са заинтересовани 
двете страни.

Съществуват и възмо
жности, както е посочено от гос
тите, да се осигури и известно 
количество гориво за социал
ните заведения, относно ин
ституциите по здравеопазване, 
старческите домове, детските 
градинки и училища та

По време на пребиваването 
си в Дими гора град специалис
тите медици посетиха Здравния 
дом, детските градинки, 
старческия дом и аптеките

Министърът на външни
те работи на СР Югославия 
Владислав Йованович ма път

Полковник Кадафи про
яви пълно разбира-телство 
за затрудненията, пред 
които е изправена СР 
Югославия зарад междуна
родните санкции. В този 
смисъл беше изразена готов
ността на Либия да съде
йствува за по-бързото разре
шаване на някои въпроси от 
взаимното икономическо 
сътрудничество, въпреки
нейните проблеми поради 
санкциите, които й наложи 
неотдавна Съветът за сигур
ност при ООН.

След Димитровград дслега- 
ция]атабена постещсниев Пирот 
и Пит

Ст. II

ролята , конто времето ни предлага. Преди всичко нужно е да 
проявим но-голнма дееспособност в разрешаването п уреждането па 
нашите малцинствени проблеми, за което конституцията на Сърбин 
и СР Югославия ни дават възможност, както на всички други мал
цинства.

ЖЕЛАНИЯТ МОСТ
През последно нреме всс но чесго сс срсщаг изявления на

съвременни политици, между тнх и министри, както наши, така и 
чужди, че националните малцинст ва трябва да бъдет жив мост на 
сближаване н укрепване на добросъседски отношения между СР 
Югославия н на нея съседни държани. За българското малцинство в 
Сърбия, респективно в Югославия, от особено значение е, че такива 
изявления идват и от сръбска, н от българска страна. Отново става 
актуална идеята между Югославия и България да се създава 
приятелство н добросъесдство, вместо обострапното подозиране, 
което при незначит елен повод сс превръща в отворена враждебност. 
Следствие на новите обстоятелства, станалите крупни промени 
както в Българин, така н в Югославия, натрива съзнанието, 
настъпил момент двете съседски държави да сс обърнат една към 
друга - предимно Сърбин и България - да заткорант кървавите 
странния от историята си, а вместо тях да отворят нови - па взаимно 
доверие и добросъесдство.

На гозн полезен и градивен път за двата народа съществуването 
на българското малцинство в Сърбия може да бъде от особена полза 
като фактор на сближаване, т. е. то да изпълнява функцията на 
съзидателен мост между сръбския п българския народ. В 
настоящите напрегнати отношения, кога го на просторите на бивша 
версайска и сетне авноювека Югославия стигна до военни конфлик
ти и трагедии, с варварството си по-трагнчни и от тези през Втората 
световна война, - отварянето на попа страница в отношенията между 
Сърбия и Българин - на разбирателство н взанмпозачитане 
представлява единствено разумен пъг за здравата логика. Колко 
съдбовно са свързани Сърбин н България показа н югоембаргого, 
на което е жертва не само Сърбия, респективно Югославия, ' 
България. Съзнанието за това положение

Стабилността и функционалността на този жив мост зависи 
преди всичко и от зова колко п как функционират съществените 
елементи на неговата национална самобитност. В ежедневната 
практика, в живота на б1,лгарското малцинство изплуваха на 
повръхност нередности, конто пс са в унисон с постановленията на 
двете конституции, което говори, че отделни въпроси или нс са 
правилно решавани, или липсва последователност в това.

Едни от належащите въпроси е този за мястото па българския 
език в образованието, културата н обществения живот в общините, 
в конто живее население оз' българско малцинство. По-дълго време 
но този въпрос сс разисква н спори: бяха организирани и по-широки 
съвещания в Ниш н Сурдулнпа с участието на представители от 
Република Сърбия /през последните години па СФРЮ/. На 
з ези съвещания лично сз.м учаезъувал и зная, че представителите па 
тогавашната партия н па властта сс заеззшваха обучението в основ
ни ге училища да се провежда па български, при адсквазз1а 
застънсност на сърбохърватски, докато в средните - обучението да 
е на сърбохърватски, а българския език да бз.де застъпен с 
необходимия седмичен фонд часове като майчин език на народ
ността /тогавашен термин/. Вз,преки тези нас гоявапня 
времето много неща по този въпрос вървяха в друга насока, поради 
косго сс превърна в проблем.

В създаването на този проблем кумуваха някои общински фак
тори. Стигна сс до положението - под формата на двуезично 
обучение на практика да сс вз.веде обучение на сърбохърватски 
/ го1 аванти официално название/ н в основни те училища, а 
ългарскн език ооапа само като предмет’ и нещо допълнителен 

материал по история, география, изобразително изкуство и музика, 
в най-новата и всс още официална учебна програма седмичният 
фонд на часовете по български изглежда така: в двете гимназии 
/Димитровград и Босилеград/ български е застъпен с два часа 
седмично а сръбски с четири; в основните училища: I и II клас - 2 
часа седмично, III и IV клас -3 часа, V, VI и VII -4 часа и VIII -3; 
докато сръбски: от I - IV клас с 5 часа, V, VI и VII - 4 часа и VIII - 
с 3 часа; що значи в

Запознавайки либийския 
лидер с най-иовия ход и 
действия за разрешаване на 
югославската криза, отдел
но на конфликта в Босна, 
министърът Йованович из
рази дълбоката благодар
ност на Югославия зарад 
приятелския обективен и 
конструктивен подход па 
Либия и лично на Кадафи, 
които имат още от началото 
на ю го кризата. Кадафи и 
Йованович 
мнения по най-актуалнитс 
между-народни въпроси, 
положението в Средизме- 
номорието и др.

че с

някои от

обмениха

-стечение на

В рамките на посеще
нието си на някои средизем- 
поморски страни па 18 
ноември в Тунис мини
стърът на външните работи 
на СР Югославия Владислав 
Йованович 
водача на Палестинската 
държава Ясер Арафат, като 
го запозна подробно с 
миротворителния процес в 
бивша Босна и Херцеговина.

но и
всс но-често намира 

изражение в изявленията на официални представители ог двете 
страни/в България се предприемат и конкретни действия за премах
ване на юго-ембаргото/. Бариерите, които капризната история бе 
издигала между двата народа, започват да се люшкат 
Разумни хора, схванали интенцинте

се срещна и с

и рушат.
на времето, но и възможните 

опасности от изненади, „откриват”, че Сърбия и България са 
съседки, а техните народи съвсем близки - между най-близките 
славянски народи.

В тези обстоятелства налагаЮгославският министър 
подчертал, че Югославия 
прави големи усилия за 
въдворяване на мир на 
Балканите и 
регион.

1'орните класове двата езика са застъпени с 
” ссдмнчси Ф°»Д часове. За преподаване на допълнителните 

материали по вече споменатите предмети 
няколко часа годишно.
„т «Р™ СС "Ма ||рсдвид’ че обучението по всички предмети

КаКТ° В 0С110,;|"ПС Училища, така и в гимназиите, 
м"° се ||0ста»я въпроса - какви зиаиия могат учениците да

се въпроса - колко пие като мал
цинство сме съзнателни за този изгоден момент, за този шанс да се 
издигнем на равнището на активен фактор в развитието на 
положителни процеси, да бъдем деен мост на сближаване а не 
стУДена стена. За да бъдем такъв мост, необходимо е да се освободим 
ог различни стеги, създадени през десетилития, и да изпълняваме

са предвидени само

в по-широкия е па

8

ЬРЯТСТПО • 1 ДЕКЕМВРИ 1993 г.



ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД - ИЗБОРИ 93

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СРОКОВЕ СЕ СПАЗВАТ СПС ПРЕДСТАВИ СВОЙ 

КАНДИДАТ
В Босилеградска община, 

подготовките за преждев- 
ремените избори за народни 
представители в Народната 
скупщина на Република 
Сърбия си

бъдат готови до 3 декември. 
Същеврсмсн но утвърдените избирателни 

правила, срок за предлагане 
на кандидати на политичес-

всски
гласоподавател ще получи и 
съответно осведомително 
листче, па което ще бъде 
изтъкнат

ките партии, група гра
ждани и сдружения с до 4 
декември. Ще бъде при
ложена пропорционална га 
система на гласуване, що 
значи чс щс сс гласува за 
л истата

Предизборните акти
вности в Димитровград 
първи па своеобразен начин 
започнаха 11 редста в ите л и те 
на Общинския отбор на 
Социалисти чсската партия, 
организирайки среща с 
местните журналисти на 9 
ноември. Ма малката конфе
ренция за печата бе пред
ставен и кандидата на СПС 
за представител парламента 
на Сърбия. Това е Никола 
Стоянов, сегашен пред
седател на Общинската 
скупщина и бивш предста
вител в разпуснатия парла
мент на Сърбия.

Драган Колев предсе
дател на Общинския огбор 
на СПС представяйки кан
дидата най-напред спомена 
резултатите от миналого
дишните избори, изтьква: 
йки чс гази среда е една от 
най-лоялнитс на република 
Сърбия и Югославия, в 
която партийното и общи
нско ръководство макър и 
едно от най-младите, са 
действали като един екип.

До сега само СПС е 
успяла отново да обезпечи

на листата да има свой кан
дидат за посланик и то от 
гази среда. Колев изгькна, 
че СПС и общинското 
ръкводство желае да запази 
добрите междунационални 
отношения, да не позволи 
интернационализация на 
проблема с малцинството, да 
не отваря никакви раз
говори по въпрос па 
границите, а малцинството 
вместо монета за разплата да 
станс мост за сътру
дничество между двата 
народа. При всичко това 
малцинството да тачи 
всички особености които 
има. „Своето бъдеще тази 
среда може да осъществи 
само посредством СПС и 
нейния кандидат за пос
ланик и затова всеки който 
се определя за Социалис
тическата партия всъщност 
сс определя за тази среда”. 
При това СПС е партия, 
която в общината е осъще
ствила контакти и сътру
дничество всички партии от 
опозицията с изключение на 
ДСБЮ, които винаги са от
казвали ла сътрудничат.

От своя страна Никола 
Стоянов изтъкна, че през 
миналия период е настоявал 
заедно с Общинския отбор, 
интересите на гражданите 
да бъдат в преден план, 
средата да се афирмира и 
като разултат от това е 
факта „че вратата на вся къде 
са ни отворени”. Що се 
отнася до напнеите в 
българския печат за 
обсзправсността на мал
цинството, срещите с 
различни парламентарни и 
други делегации от Бълга
рия допринасят истината за 
малцинството да започва да 
си пробива път, макър и 
много трудно и бавно.

Стоянов особено изтъкна 
чс присъствието на предст
авител от тази среда 
допринася за осъществяване 
на близки контакти с

вървят според 
утвърдените срокове. Касае 
се за онези активности 
които са в компетентност 
съответните общински ор
гани. Никола Савов, 
ретар на Общинската 
скупщина ще гласуват на 39 
избирателни пункта - 
всяка местна общност 
един, освен в местната 
общност Горна Любата и 
Горно Тлъмипо, където

номера 
гласоподавателя в избира
телния списък и мястото па 
избирателния пункт.

на

на

Избирателната комисия 
на избирателната колегия -4 
Лесковац, ще формира 
бирателни отбори от по 
трима души и по трима 
заместници.

Босилеградска община с 
още 25 други общини 
образуват четвърта из
бирателна колегия, където 
се избират общо 25 народни 
представители, а според

па съответна 
партия, а не за отделни кан- 
дидатити от местата.

сек-

пз-
Да кажем и това, чс из

борите ще сс проведат само 
на де пя на изборите -19 деке
мври. Всеки граждани и е 
дължен да провери дали е 
записан в избирателния 
списък, защото исправки 
след 4 декември могат да се 
вършат само въз основа па 
решение на съда.

във
по

ще
има по два пункта /Колцина 
Гари на и Баратарци/. В ход е 
изготвянето на избирател
ните списъци и които ще

м. я.

Съгласно избирателната 
процедура н съответните из
бирателни срокове, Общи
нският огбор на Социалис
тическата партия в Боси
леград, утвъди Сотир 
Сотиров за възможен кан
дидат за народен представи
тел на Народната скупщина 
па Сърбия в избирателната 
колегия - 4 Лесковац.

Босилеград

53$
н писател, които нпше па двата езика с еднаква лекота, Павел 
Стоименов, доцент в Техническия факултитс в Скопие, д-р Димитър 
Иванов, професор в Лесовъдния факултет в Скопие, д-р Никола 
Пешев, научен сътрудник в Института за царевица в Зсмун-ноле, 
Вене Богословов, преподавател по математика в средно училище в 
Белград и автор на едни от най-добрите сборници на задачи по 
математика... 11 колко са оше преподавателите, снениалстп но 
различни предмети, между които мнозина по сърбохърватски, 
лекарите, пнжипернте, правниците, икономистите, архитектите и 
др., конто носят сланата на честни и съвестни работници, безпрекор- 
нп специалисти н своята професия, заети не само в Сърбия, а навред 
П1 цяла бивша СФРЮ. На никого о т тях не попречи, чс бе завършил 
средно образование на български и не бе принуден поради тона да 
напусне школуването си.

Другото обоснонапис е, чс родителите „не искат децата им да 
учат на български”. Но и то не може да сс приеме като зрело и 
отговорно. Преди всичко образователните системи не сс нравят чрез 
референдуми, при тона с предвари телно подготвена цел, и но колита 
на ученици и родители, защото те представляват система от 
програмирани норми, обосновани върху научни познания. Ако това 
сс предоставеше на воля та на роди тели и ученици - някои могат да 
кажат, чс не искат да учат математика, 
изхвърли... Значи, и това „обоснонапис” е вятър и мъгла, а не сериоз
но о тношение към въпроса.

Изхождайки от създадената традиция в образованието и 
изискванията па конкретните обстоятелства - настоящото 
положение, в което се намира българският език, трябва да се 
НО/ЪЮЖП на кри тическа преоценка и да му сс даде мяс тото 
майчин език на българско то малцинство. Това подразбира, чс трябва 
да сс изготви попа учебна програма, чнйто фундамент щс бъде 
българският език като майчин език, като се държи сметка 
седмичния фонд часове по еьрбеки език да бъде адекватен като па 
официален език в държавата, в която живеем и работим. Тази 
програма трябва да дава възможност учениците да получават солид
ни знания и по български, и по сръбски език, така чесъвършснно да 
общуват и па единия, и на другия език как го ус тно, така и писмено. 
Така подготвени граждани в иропсса на образованието в облат а па 

нуждаят от преводачи и в пай-офшшалпитс 
общувалия и с едната, и с другата страна. Това предс тавлява една от 
най-съществените основи, върху които сс строи желаният жив мост 
- българското малцинство да стане фактор на сближаване и 
взанморазбира теле тво между сръбския и винарския народ. За едно 
з акон благородно дело заслужава да сс положат максимални усилия, 
за да заживее го в своята пълна изява.

получат в овладяването на българския литературен език и какво 
става с майчиния ни език в образованието? Могат ли учениците да 
овладеят най-елемент ариите пеша за езика и литература! а? 
Възможно ли е топ да се намери в такова маригиназно положение, 
каквото му определя учебната програма? Как е възможно в 
ученически книжки на ученици по националност българи, в графата 
майчин език да стон српскохрватски/каквнто случаи е имало/? Кой 
и с какво основание изтласква българския език от мястото, което му 
принадлежи като майчин език на малцинст вото?

Поборниците на такава тенденция или не са съзнателни, че 
посят ат върху най-съществения елемент, който определя национал
ната самобитност на българското малцинство, като дял от 
българския народ, което поради определени исторически 
обстоятлства живее в съседна държава - на която безнрекорно с 
лоялно. Или поемат върху себе риска за отговорност, като довеждат 
под въпрос основното право, загараитирано както от вече 
споменатите конституции, така и от международни документи за 
правата па малцинства, включително и българското.

Едно от техните обоснования за това положение на българския 
език е, че нравил трудности па учашат а се младеж в по-пата'тъжното 
й школуване. Но това „оправдание” е па стъклени крака. От ос
вобождението, от победата над фашизма, до въвеждането на 
настоящия начин на обучение/в Димитровград през 1975 
Босилеград значително по-късно/ тридесет 
учеха на български език, при съответна застънсиост на 
сърбохърватски и преподаване па завидно равнище; завършваха 
средно образование и болшинството от гях продължаваха па 
полувисшите и висши учебни заведения в Ниш, Белград и Скопие. 
По кечето от тях бяха солидни студенти, па време завършваха и 
ставаха снениалстп в дадена област, която са избрали. И не само 
това. Мнозина от тези тридесет поколения следваха филология и 
университетите в Република Сърбия - южно славянска, френска, 
английска, немска и нр., където е необходимо солидно знание па 
сръбски език. И на гях не им пречеше, чс бяха завършили средно 
образование на български език в Димитровград или Босилеград. 
Огромно болшинство от настоящите учители и преподаватели и 
нашите училища са от тези поколения. И нещо повече: също 
мнозина от тези поколения, подчертавам учили на български, като 
скършиха факултета, показаха завидни успехи като специалисти 
извън нашета среда. Достатъчно са само няколко примера, защото 
за наброяваното на всички трябва много простор: Дстко Петров, 
закършил южно славянска филология в Белград, работил каю 
преподавател но сърбохърватски стик в Галски мост и Сараево и 
средни училища, станал менен писател в бившата БИХ, който 
твореше на сърбохърватски; д-р Марин Младенов, преподавал 
сръбска среда, във ВПШ Ниш, сстис университетски професор, учен

1

ма следователно тя да се
г. а в

и повече поколения сс
правителството, което от 
друга страна е дало 
възможност да сс започне 
работа върху развойната 
концепция на общината. 
Благодарение на границата 
и гранично-пронусква
зелини пункт, общината 
трябва от последна точка на 
географската карта да стане 
център па пазара между 
Мсток и Запад и това трябва 
да е основна идея в бъдеща та 
иконом ичсека развойна 
концепция. Затова досега 
осъществения политически 
капитал трябва да се 
проточи в конкретна 
реализация на иконо
мически план за да се 
осъществи ново качество на 
живо т в тази среда.

ка то на

езика няма да сс

и и Мчлс Присойски
л. т.
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ГРУПА ОТ ТРИДЕСЕТИНА ЖУРНАЛИСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ ГРАД НИШ ДИМИТРОВГРАД

МИЧУНОВИЧ СЕ

На кратко едночасово посещение в Димитровград 
18 декември бе прсдссдатлят на Демократичната партия 
Драголюб Мичунович и подпредседателят на партията 
Драган Домазег.

По време на посещението те се срещнаха с предсе
дателя на Общинската скупщина Никола Стоянов, пред
седателя на Изпълнителния отбор Зоран Геров и 
секретаря на Скупщината Иван Янков. След като бе запо
знат с основните характерности на общината и структу
рите на властта и застъпсноста на малцинството Мичу
нович изтъкна, че със сегашното положение никой не 

бъде доволен. Предстоящите избори общото 
положение сигурно няма да изменят пито сегашните 
условия на живот. Що се отнася до малцинствата 
Мичунович изтъкна че трябва да им се дадат права сами 
да се определят как ще живеят, на кой език ще се учат. 
Г1ри това той изтъкна че изучаване само на свой език все 
пак води към затваряне на малцинствата, а те трябва да 
бъдат интегрирани в държавата и системата но не и 
асимилирани.

ИСТИНАТА НЕ ПРИЗНАВА 

ГРАНИЦИ на

Министърът Павлович напо
мни, чс милиони исвипнн хора у 
нас са подложени па небивали 
страдания пс само зарад иконо
мическата, но и медийната бло
када на СР Югославия.
• ПИШЕТЕ КАКВОТО ВИ
ЖДАТЕ!

Спрямо нашата страна днес 
сс прилага невиждан медийскн 
терор - каза Павлович. Той нзтъ- 
кнасъщо, чс Сърбия е отворсназа 
всички журналисти, готви да 
дойдат в нея и да пишат каквого 
видят, като добави чс в последни
те десет месена у нас са преби
вавали 1 200 журналисти от 
различни страни, чнито текстове 
напоследък изтласкват измис
лиците и лъжите, защото пише
йки от мястото на събитието, въз 
основа на необорими аргументи- 
тези журналисти пишат ис
тината.

тръбят най-различни лъжи и 
клевети.

Повсчсто от тези материали 
сс нравят извън Сърбия. Само ма
лка част се пуска от място на 
събитието. Разни кухни и лабора
тории но света са впрегнати в 
невиждана кампания против нас 
и те сеят лъжи, клевети, и всяка
кви дезинформации. Войната на

Група от тридесетина журна- 
листи от съседна България 
посети на 19 и 20 ноември град 
Ниш, връщайки посещението на 
нишките журналисти на София, 
направено в началото на 
ноември. Колегите от България в 
течение на два дни посетиха 
Дуванска индустрия Ниш, прие 
ги нишкия еларх Иринсй и лагера 
за бежанци край Медиана. За 
българските журналисти устрои 
пресконференция и кметът на 
Нишка община Стоян Ранджс- 
лович, на която министърът за 
информации в Република Сърбия 
Миливос Павлович запозна гос
тите с актуалното състояние в 
областта, която завежда.

Министъра Павлович при
дружаваха зам.-председателят на 
Сръбската академия на науките в 
Сърбия писателя Антонис Иса- 
кович, художника и журналиста, 
член на Дружеството за сръбско- 
българска дружба Драгош Ка- 
лаич; сетне писателят от Леско- 
вац Томислав Цветковнч, начал
ника на Нишки окръг д-р Йован 
Златнч, съюзният народен пре
дставител Миле Илич, писате
лите Саша Хаджн-Танчич и 
Димитрис Милснкович и др. ку
лтурни и обществени дейни.
• ПЪЛНА СВОБОДА НА 
ПЕЧАТА

Привстствувайки с топли 
думи журналистите от София 
министърът Миливое Павлович 
подчерта, че от три години насам 
сръбският журнализъм е запад
нал в големи затруднения поради 
натрапените санкции спрямо 
нашата страна. Истината за 
събитията в Сърбия днес трудно 
си пробива път.

Информирането в Сърбин 
днес е плуралистично - изтъкна 
между другото Павлович. То ди- 
шс и пулсира при твърде разчле
нен политически и мно-гопар- 
тиен живот в Сърбия, в която в 
момента има 106 официално 
регистрирани партии. Нашата 
журналистика се реди сред най- 
лнбералшгтс в света. В Закона за 
информирането, в първия му 
член е внесено следното: „В 
Сърбия печатът е свободен”, а в 
чл. четвърт се казва, че цензура 
в средствата за информация на 
съществува”. От три години 
насам, от гласуването на този 
закон няма случай някой вестник 
/книга, филм и нр./ да е забранен. 
Измененията и допълненията, 
които ще бъдат внесени в Закона 
занапред още повече ще демок
ратизират, министърът Пав- 
ловнч специално сиря внимансто 
на присъствуващите върху акту- 
алиитс
рансто за събитията у нас.

може да

X

А. Т.
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ЮЖНАСЪРБИЯ-ЗА 

ИНВАЛИДИТЕ ОТ 

ВОЙНАТА
- Голяма е заслугата за такова 

развитие на положението и на 
журналистите от България - под
черта Павлович, като позова 
българските журналисти зана
пред по-често да посещават 
Сърбия. Министърът Павлович 
също каза, че в българските 
средства за масова информация 
вече се уравновесява картината 
за Сърбия. Нашият народ ви 
благодари за любопитността да 
запознаете миоголика Сърбия. 
Това никога няма да ви забравим, 
но също и не желаем никога да не 
дойдете в нашето положение, за 
да ви връщаме солидарността - 
каза между другото Миливое 
Павлович.

В Лесковац е в ход хума
нитарна акция под название 
„Южна Сърбия за инвалидите 
от войната и др. жертви от 
1941 година насам”. Акцияга 
са раздвижили Милан Арсич, 
съдържател на частна фирма 
„Житокомерц” и Сдружени
ето на бойците от последната 
война. Целта на акцията е на 
най-закъсалите инвалиди и 
техните семейства да се 
помогне по-лесно да прекарат 
зимата.

Според данни на Сдру
жението над 1400 членове на 
семейства на бойци от послед
ната война се намират 
затруднено положение - на 
ивицата на екзистенцията. 
Сред тях са и стотина ин
валиди и двадесетина сира
чета, чиито бащи са пост
радали в последната война.

В рамките на акцията, в 
досега са събрани към

50 хиляди германски марки в 
Лесковац беше организирана 
и културо-забавиа програма. В 
галерията на-Народния музей 
е открита изложба на фото
графии на Томислав Петернек 
„Четвърта година”, а орга
низирано е и литературно 
четене в което са участвували: 
Антоние Исакович, Момо 
Капор, Йован Радулович, 
Драгош Калаи ч, Димитрие 
Тасич и гост от Ереван Бапкен 
Симонян.

В хотел „Белград” тези 
дни е организирана и доброт- 
ворителна акция с продажба 
на художествени картини, 
която е водил Никола Кусо- 
вац. Свои произведения са по
дарили мнозина художни-ци 
сред които и Люба Попович, 
Тодор Стеванович, Джордже 
Васич, Гмитар Обрадович, 
Слободан Попович и др.

Миливое Павлович
нашите простори първо започна 
в средствата за масова инфор
мация.

Блокадата в информирането 
за Сърбия и Югославия започна 
много по-напред преди гласу
ването на фамозните разолюции 
на ООН, които ни създадоха 
огромни затруднения - изтъкна 
Павлович. В тези нечестиви 
сделки участвуват множество 
световно известни вестници, 
радио и ТВ-станции, особено на 
Запада. вМинистърът Павлович 

обеща, чс ще настоява прави
телството на Сърбия да даде 
подкрепа на инициативата за 
въвеждане на журналистически 
паспорти, за още по-безпре- 
иятствен проток па информации 
на Балканите.

И трябва да кажа - добави Па
вловия - в тази мръсна работа са 
ангажирани и редица най-извес
тни журналисти в света, като до
бави, „че толкова ужаси и щети 
не са могли да ни нанесат нека
дърни”... която

Матея Андонов
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Поради редица пропуски в 
доставянето на септември-йските 
колети от организираното 
снабдяване на населението, вмес
то „Слога” за октомврийските 
колети снабдител да е Обществе
ното предприятие „Напредък”. 
Това, между другото, е решение 
на Общинския щаб по орга
низирано снабдяване на населе
нието със стоки от първа необ
ходимост на проведеното към 
средата на ноември разширено 
заседание на Щаба, на което бе 
направен анализ за доставянето 
на септемврийските колети и 
предстоящи задачи и активности 
за набавка на окто-мврийските 
колети. Васил Йованчов, пред

седател на Щаба, между другото 
подчерта, че общественото пред
приятие „Слога” което 
бдяваше за септември не изпълни 
успешно поверената му задача. 
Между другото в много местни 
общности колетите 
нали с голямо закъсне-ние. При 
това и отделни магазинери са 
разпределяли колетите не 
списъците, а по свое желение 
поради което до Общинския щаб 
имаше много оплаквания, осо
бено от населението г 
общности Бранковци, Горна 
Любата, Райчиловци и Барйе. Бе 
подчертано, че и при изготвянето 
на списъците е имало редица 
грешки. Отделни лица се намерат

и в два списъка, а за сметка на тях, 
някои в пито един. От друга 
страна магазинерите въпреки че е 
трябвало веднага след доставяне 
на колетите да върнат купоните и 
с това ведно да си уредят смет
ките и задъ-лженията, до прове
ждане на заседанието на Щаба. 
това не са го напралвили. Това 
повлия върху членовете на Щаба 
вместо „Слога” доверие за нов 
снабдител да дадат на „На
предък”.

според Уредбата на Мини
стерството за търговия и туризъм 
на Правителството на Сърбия, от
делно пенсионери, които имат 
пенсии до 80 на сто от средната 
заработка в републиката 
стоки ще плащат с 40 на сто 
намалени цени, а всички пол
зуващи социална помощ и 
добавъчни за чуждо гледане, 
ползуващи материални средства 
въз основа на борческо-инвалид
на защита и семейства, които 
нямат нито един трудоустроен, а 
други приходи нямат, ще ги 
получат бесплатно.

сна-

тезиса пристиг-

проблеми с ипформи-
110

• ФАБРИКАНТИ НА ЛЪЖИ И 
КЛЕВЕТИ...

За Сърбия днес н световните 
средства за масова информация

в местните Инак, да припомним, 
октомврийските колети няма да 
има брашно, 
получи по 0,50

че в

а всеки член ще 
кг прах за пране, 

0,25 кг сол, 0,50 кг захар и 0,75 л 
олио. Тук трябва да добавим, че

М. Я.

о
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ЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД РАБОТИ В извънредно ТЕЖКИ УСЛОВИЯ
шси^р^6бСвд™ДАРНОСТ НА ДЕЛ0” в

НЯМА С КАКВО ДА ЛЕКУВАТ ОТЗИВЪТ НЕ ИЗОСТАНА 

И ТОЗИ ПЪТСлед доста дълго време 
Здравният дом едва преди две сед- 
мици получи 500 л бензин. 
Хуманитарната помощ, 
преди дведесетина дни пристиг
на от Червения кръст на Бълга
рия не можа значително да 
подобри обстановката, понеже тя 
е твърде тежка.

малка, казва той и си задава 
въпроса: как да помогнем па хора 
когато едвам преди две седмици 
получихме 500 л бензин, когато 
вече шест месеци не получааваме 
материали за зъболекарски ус
луги или когато нямаме май-

жението понеже състоянието с 
лекарствата с твърде тежко.

- Без оглед обаче, че няма 
лекарства, че до скоро нямаше 
бензин да се отиде до болния 
той да се закара в други здравни 
ведомства, на територията на 
общината няма епидемии. Наис
тина, поради липса на лекарства 
през последните две години сс 
увеличава числото на болни от 
туберкулоза, подчертава д-р 
Паксв. Той казва, чс досега 
имало особени трудности с 
обезпечаването

Населението в Босиле- 
градска община не веднаж 
досега на практика е потвъ
рдило, че споделя съдбата с 
хората изпаднали в трудно 
положение. Така бе и в пос
ледната хуманитарна акция 
е общо югославски характер 
„Солидарност на дело”.

Съгласно решението на 
компетентните републи
кански органи, акцията трая 
от 8 до 30 ноември, а ударен 
ден бе на 11 ноември. На този 
ден няколко групи ученици 
от средното училище оби
колиха местните общности 
Босилеград и Райчиловци 
исъбраха над 5 милиона 
динара. В останалите мес
тни общности, както и в 
предприятията, акцията ще 
трае до края на месеца.

Освен акцията „Солидар
ност на дело” Общинската 
организация на Червения 
кръст в Босилеград в съде-

която йствие с Републиканската 
организация на Червения 
кръст обезпечава помощ във 
вид на храна и облекло. Така 
например на 75 души бежа
нци месечно дава така наре
чени семейни колети. 
Покрай тях от време на време 
дава определена помощ във 
вид на храна и обувки на 
социално-застрашени лица. 
Миналия месец такава по
мощ получиха над 100 души. 
В това отношение, за по- 
успешно провеждане натези 
активности трябва да 
влияят местните общности. 
За съжаление тяхната актив
ност за сега изостава. Коле
ти с храна и средства за 
хигиена Общинската орга
низация на Червения кръст 
даде и на Основното учили
ще, за ученици които се 
хранят в училищните обще
жития и децата в Детската 
градинка.

или

Здравният дом в Босилеград, 
който сс грижи за здравослов
ното състояние на около 11 600 
души, от въвеждането 
санкциите срещу нашата страна 
насам работи в съвсем 
условия. Понастоящем 
условия са извънредно тежки и 
здравословното състояние на 
жителите в общината почти вече 
не зависи от хората в белите 
манта

ВАКСИНА СРЕЩУ ГРИПА

Набавено 
количество ваксина срещу 
грнн, казва д-р Накен. Вакснн- 
прането не е задължително, но 
венчкн конто желаят им
унитета си срещу тая болест 
могаттовада направят в Здра
вния дом всеки работен ден.

е известно
на не е

трудни
тези на ваксини и с 

инжектирането на определени 
възрастни структури против 
различни заболяваиия. Сега на 
пример сс провежда вак
синираното против туберкулоза, 

която обезателна превантива 
ще бъдат обхванати около 300 
ученици.

обикновена шприцовка...!
От значение е да се каже, че 

преди двадесетина дни в 
босилеградскня Здравен дом 
пристигна хуманитарна помощ 
от Червения кръст на Република 
България. Тази пратка на 
лекарства /главно аналгин и 
аспирин/ е разпределена на 
лекарите в Здравния дом и в 
здравните станции, които ги 
дават на болни. Помощта, чиято 
стойност се преценява на около 5 
хиляди американски долара 
колкото и да бе значителна не 
можа много да подобри поло-

:
- Агонията, в която попадаха 

гражданите на Сърбия след 
въвеждането на санкциите, в 
нашия Здравен дом получава 
такива мащаби, които не сме в 
състояние да изменим. В какво 
положение се намираме показва и 
следния факт: разполагаме едвам 
с десет на сто от необходимите 
лекарства и нямаме медицински 
материали и съоръжения, казва 
прим.д-р Крум Накев, управител 
на Босилеградскня Здравен дом. 
Без оглед, че работят всички 
служби ползата за населението е

Вссощснссизвестнодалище 
се обезпечи мазут за отопление. 
Очаква сс тези лнида пристигнат 
8000 л. Въпрос е обаче как и 
откъде да се обезпечат необ
ходимите 40 до 50 хиляди литра 
Доколкото ембарго продължи а с 
това и страданието на невинното 
население въпрос е дали това 
здравно ведомство в общината 
щс може да работи през зимата.

м. я.

КЛОНЪТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В 
БОСИЛЕГРАД

ЗАЗИМЯВА БЕЗ 

КИЛОГРАМ СОЛВ. Б.

Проходимостта на регионал
ните пътища п Босилеградска 
община през зимния период, до 
голяма степен щс зависи от това 
каква щс бъде зимата - по-блага 
или по-студена

Според ръководителя на 
Клона за подържане на пътищата 
в Босилеград, ЗОРАН РАНГЕ
ЛОВ, за нормално поддържане на 
120-те регионални пътища в 
Босилеградска община с нужно 
от60 до 80 тона сол. Обачс поради 
общата икономическа обстановка 
пътното предприятие от Враня за 
тазгодишния зимен сезон за 
босилеградскня клон с запла
нувало само 30 тона Под въпрос е 
обаче дали и това количество щс 
бъде обезпечена Защото до 20 
ноември на лагер нямаше ниго 
килограм сол.

- Моментално разполагаме с 
достатъчно количество пясък и 
згурия. Обаче то без сол, когато 
времето е студено нямат голяма 
ефикасност. Инак ние тук всички 
сме на крак. Редовно сме на дежу
рство, а тези дни очакваме да 
доВдс и нужната механизация: 
камион сралннк, булдозер, багер, 
а ако загря бва и друга 
механизация. Тревожи обаче, чс

разполагаме и с много малко 
количество нефт. Понастоящем 
имаме стотина литра, а за нормал
но поддържане ни е необходимо 
около 9 тона Разбира се от Враня 
щс ни обезпечават с нефт. Но 
колко това ще бъде редовно 
зависи от повече обстоятелства 
Защото и те разполагат с твърде 
ограничени резерви - подчерта 
Рангелов.

Инак, колна в Босилеград, 
има общо 9 работника, което 
според думите на Рангелов също 
така, с оглед на конфигурацията 
на терена е недостатъчна

През летния период, Клонът 
в Босилеград, въпреки огра
ничените средства, редовно 
поддържаме пътната мрежа в 
общината До значителна степен 
доведе в ред и регионалния път 
Босилеград - Крива фея, през 
Бссна кобила. Именно на 8 
долини са направени подлези с 
1ърби /ф-1000/ по-голяма част от 
пътя е посипан с чакъл, а на пътя 
Босилеград-Власина, освен 
поддържане на риголите 
вършено е чистене и откриване 
на пътя от гранки и шубрак

ДИМИТРОВГРАД

СТОПАНСТВОТО почти стои
В условията на международна блокада и затворени граници и димитровградското стопанство дели 

съдбата на държавата Едни от предприятия работят, други са на почивка, трети на платена отпуска

складови пометения на фурната, 
а работено е и на обекти в Ниш 
кълето и сега се работи както и в 
Пирот. Зачитайки всички труд
ности все пак няма нужда от 
прек7х:ване на работата, освен ако 
това не наложи зимата.

на която се произвеждат гумени 
части
индустрия. Съвкупно в „ГИД" 
работят 10-15 работници п 
течение иа 24 часа. И ад
министративните служби ся 
редуцирани освен набавката. 
Застоя се прави нс само поради 
недостиг на суровини но и с цел да 
се не загряваз халетата поради 
произведе! вения процес, за което 
разбира сс трябва мазут. Най- 
вероятно все пак един месец ще се 
работи за да се обезпеча! средства 
за най-необходими нужди.

• И „СВОБОДА” СПРЯ автомобил патаза

Доста дълго димитров
градските конфекциоиери 
успяваха да се справят с блокадата 
на различни начини. Днес обаче 
производствените халета са праз
ни, машините стоят, заетите са на 
почивка. Генералният директор иа 
„Свобода" Арсен Тодоров кратко 
заяви, че санкциите са един
ствената причина поради която в 
конфекцията машините са спрени. 
Поетояните купувачи на 
„Свобода" от западния пазар си 
отиват тъй като в Германия и 
САЩ буквално полицейски се 
контролира работата на фирмите, 
които са работели със „Свобода", а 
предвидените сделки със запад
ните партньори са дадени иа 
фирми от Украйна. При всичко 
това и домашния пазар не работи. 
Перспективата според Тодоров е 
никаква, а въпросът до кога ще е 
така осгана без отговор.

• „ЦИЛЕ”С ПОЛОВИН
мощности

Що се отнася до мебелната 
фабрика тя вече седем-осем месеци 
работи с половин капацитет - една 
смяна работи 15 дена, а 
следващите петнадесет другата, а 
Администрацията си работи 
непрекъснато. И тук основните и 
най-тежки проблеми са свързани с 
блокадата тъй като не могат /1а се 
внасят определени суровини необ
ходими за производствения 
процес. Недостига и гориво за 
камионите, както и дърва за 
отоплителна енергии необходима 
в производствения процес.

Не по-добро е положението и II 
'ГО „БРАТСТВО", конто също 
стои, а и в „Метяляц" тези дни 
част от заетите са изпратени на 
почивка. Що се отнася до личните 
доходи те едва ли следят няй-нис- 
ката цена на тру/1я.

А. Т. М. Я.

• ДИМИТРОВГРАД

СЕИТБАТА ЗАКЪСНЯ# И В „ГИД” МАШИНИТЕ 
СПРЯХА• „ГРАДНЯ” РАБОТИ

земеделската кооперация „Сто- 
чар", иезассти са към 40 па сто от 
пропилените площи, което е 
значително ако сс има превил 
съвкупните площи прелвилсни за 
сеитба. Макър чс морали дълго
трайната суша свойствата иа из
куствените торове от миналата 
година все още са в почвата, всс 
пак тази година битката за аисоки 
приноси с загубена, тъй като 
закъснението в сеитбата и недо
статъчно засетите площи не 
могат да сс навакоат о повече тор

Тази година по много нещо за 
селското стопанство бс изключи
телна. Нс само поради санкциите, 
които и и тази област оставят 
дълбоки дири, но и поради 
изключителната суша, която в 
тези краища нс сс помни и която 
остави катастрофални последи
ци. Сушата и недостиг иа горило 
допринесоха сссната сеитба да 
закъснее и да пропусне всички оп
тимални срокове дори и този ко
ито могат да сс толерират. Как то 
изтъкват специалистите в

поради простата причина, че тор 
няма и ако се намери изключител
но с скъпа.

За посевите, кото въпреки 
сушата сп засети снега е истинско 
спасение, от една страна поради 
влагата, от друга като топла пок
ривка. Снегът колкото и добре 
лошел иа засетите площи, всс пак 
попречи да се засеятп макър и 
извън предвидените срокове, още 
от предвидените площи.

Строителното предприятие до 
първия тазгодишен сняг работеше 
с почти 90 на сто от мощностите, а 
това е осъществено благодарение 
пренасочване работниците от една 
работа иа друга и, така да речем, на 
ратни видове гимнастика. Все пак 
въпреки бройните трудности, 
както изтъква Смиля Димитрова 
директор, тази година стро
ителите са успели да закършат 
обекта иа спедмниите иа 
границата, търговския неитър в 
града, улича „Нидое Смилевски",

В най-голямата димитров
градска фабрика за производство 
на изделия от гума машините 
стоите малки прекъсвания още от 
4 октомври. Причината е съвсем 
ясна - недостиг на суровини, които 
в чужбина са платени но поради 
блокадата иемогат да бъдат 
внесени в страната. В момента във 
всички цехове машините стоят с 
изключение на металния цех, 
където се произвеждат разни 
съоръжения, а работи и една преса, А. Т.
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ЗАСЕДАНИЕНА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР ПРИ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯВ РАМКИТЕ НА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И КЮСТЕНДИЛ 1РЕ1 НЕДОВОЛНИ И ОТ УСПЕХА, 

И ОТ ДИСЦИПЛИНАТА
БЪЛГАРСКАТА „ ЧЕРВЕНА 

ШАПЧИЦА” ПРЕД 

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

УЧЕНИЦИ
предмети. Това изисква далеч по- 
сериозни подготовки на 
учениците, които тази година 
държат „матура”, по стария 
начин 
възрастните поколения.

Ето защо всички въпроси, на 
които ще трябва да отговарят 
зрелостниците ще бъдат изтъ
кнати до 1 декември т. г.

| УЧЕБНИЦИ И ИМА, И НЯМА |

Самият факт, че досега са 
обезпечени само 20 па сто от 
необходимите учебници, дава ос
нование за биене па тревога! 
Посочено бе, че още в началото 

учебната година са събрани 
средства от учениците и са 
търсени необходимите учеб
ници, по полуофициално от 
Завода за учебници им е казано, че 
учебниците могат да получат 
според „икономическите” цени 
на учебнците, тъй като държавата 
е отказала да компснси ра гях пата 
цена.

Дадена от страна на учили
щния психолог инфо-рмация за 
успеха и дисциплината на учени
ците в димитровградската 
гимназия в края на първия 
класификационен период на 
заседанието от 16 ноември т. г. 
предизвика недоволство сред 
членовете на училищния отбор. 
Именно от общо 274 ученика със 
слаби бележки са 137 души или 
55,46 на сто ученици е фактът, 
който в момента сериозно 
загрижава всички: и учители, и 
родители, и ученици.

Училищният отбор се опита 
да навлезе по-дълбоко в 
причините за този /не/ успех и 
между тях на първо място се 
открои прекадено големия брой 
отсъствия - общо 2915 или по 12 
на всеки ученик! Ме по-малка 
„вина” има и липсата ма учебт 
ници, въпреки че вече изтича 
първото полугодие.

По отношение на успеха и 
дисциплината, т. е. намаляване 
броя на отсъствуващитс, 
училищният отбор зае ста
новище да се заинтересуват 
всички - от родители до лекари, 
които„оправдават” отсъствията, 
от учениците до учителите, от 
които се търси по-голяма 
задълбочсност в работата.

което помнят по-Преди две солници Кюстендилският театър гостува в 
Босилеград. Очаква се тези дни предствитсли на Културния дом 
в Босилеград и представители на културния живот в Кюстендил 
да приемат програма за по-нататъшно сътрудничество.

В рамките на крайграничното сътрудничество между 
Босиларадска община 1СРЮ1 и община Кюстендил 1РБ1 преди 
две седмици Кюстендилският теапр пред босилсградските 
ученици се представи с„ Червената шапчица". От тази пиеса на 
Панчо Панчев 1ио приказка та не Шаря Перо!, в режисура на Георги 
Попов, учениците на бесила радското основно училище останаха 
твърде доволни.

Кюстендилският драматичен театър бе один от малкото 
театри, които гостуваха в пашата страна след въвеждането па 
нсоправдателните санкции. Същевременно този театър показа не 
само, че културата не признава граници, но че не признава и 
никакви санкции.

Боян Миланов, директор па босилеградския Културен център 
казва, че тези дни представители на центъра ще пребивават в 
Кюстендил, където е представители на културния живот в този 
град ше уточнят програма за по-нататъшното крайгранично 
сътрудничество в областта на културата между Босилсградска и 
Кюстендилска община

на

Накрая членовете на учи
лищния отбор бяха запознати 
със снабдсността научилишето е 
дърва за отопление. Конста
тирано беше, че ненавреме са 

необходимитеосигурени 
количества и че надвнеса опас
ност училището да спре е работа, 
зарад отоплението. Междув-

Ето защо, училищният отбор 
реши да се търси намесата на 
самия министър на просветата на 
Сърбия, за да се доставят учеб
ниците според оповестените в 
печата цени. Какав ще бъде 
резултатът - остава да се види.

ременно е намеса на училищния 
отбор и е проявено разбира
телство от страна на общинската 
скупщина, която обезпечава 
училището е дърва и въглища за 
отопление, този въпрос е уреден.ЗРЕЛОСТНИЯТ ИЗПИТ 

-ПО ПОИ НАЧИН Членовете па училищния 
отбор разгледаха и някои други 
кадрови въпроси, както и въпроса 
за провеждане на обучението по 
физическа култура в залата на ос
новното училище през зимата, за 
което е постигнато споразумение 
със съответното училище.

Ст. II.

Тази година учениците от 
заключителния клас ще държат 
зрелостен изпит по нов начин: 
именно ще полагат три предмета: 
майчин език, чуждестранен език 
и математика и домашна работа 
на тема, от предмет която ще си 
изберат от всички изучаващи се

В. Б.

УЧИТЕЛСКО-РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 13 ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

УСПЕХЪТ И 

ПОВЕДЕНИЕТО 

ВЪВ ВТОРИ ПЛАН

ПЪРВА 
ИЗЛОЖБА 
ОТ ЧАСТНА 

СБИРКА
НО ПОВОД „МЕСЕЦА ПА КНИГАТА"

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР 

ПОСВЕТЕНА НА 

МИЛОШ ЦЪРНЯНСКИ
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На 24 ноември тази година 

в организацията на Културния 
център, по-точно в малката 
сала към Културния център, 
бе открита първа художе
ствена изложба на картини 
/маело н акварел/ и чертежи 
/графика/ на двадесетина 
художници от Димитровгра
дско, бивша Югославия и 
Българин. Изложените творби 
еа част ог частната сбирка и 
собственост на димитров
градския художник Димитър 
Илиев.

Съгласно годишната про
грама за работа, към средата ма 
ноември завърши първото 
тримесечие, когато колективът 
на основното училището в Боси
леград направи първи преглед на 
успеха и поведението на 
учениците, през този период на 
настоящата учебна година. 
Проведоха се и родителски 
срещи на които класните 
ръководители запознаха роди
телите е успеха и поведението на 
учениците и разговаряха за 
мерките за подобрение на успеха. 
Изненадва обаче, че този път 
успеха и поведението бяха във 
втори плам, а в първи план бе пос
тавено отоплението на учебните 
стаи. А как и да не, когато учили
щето настъпващата зима по
среща без обезпечени дърва за 
отоплаиие, поради което, учеб
ните занятия от време на време се 
прекъсват. Бе подчертано, че за 
отопление на учебните и друга 
помещения на училището са 
нужни около 800 кубически 
метра дърва, а само за училището 
в Босилеград около 500. 
Понастоящем училището в 
Босилеград има стотина метра, 
от които 90 са обезпечени от

продадените шипци които 
учениците събраха, а останалите 
двадесетина е обезпечила 
Общинската скупщина от 
бюджета.

С оглед на факта, че обезпе
чаването на средства за 
отопление на училището е в 
компетенция на Общинската 
скупщина, а имайки в предвид 
тънкия й бюджет па учителско- 
родителските среши бе раз
движена инициатива, родителите 
солидарно да участвуват в 
обезпечаването на дърва - всеки 
ученик да обезпечи по половин 
кубик дърва. Обаче инициативата 
не от всички бе приета и съвсем 
не е сигурано дали ще успее.

Когато пък става дума за 
успеха и поведението обща 
констатация е, че същият не с на 
задоволително равнище. Като ос
новна причина за това се подчер
тава недоимък на съответни учеб
ници. Изтъкнато бе, че над 60 на 
сто от учениците нямат учеб
ници. В това отношение най-зле 
са учениците от четвърти и осми 
клас, където обучението се 
провежда по нова програма.

Традиционната манифе
стация „Месец на книгата", 
тази година в Димитровград 
измина под знака па озна
менувано па стогодишни
ната от рождението па 
световноизвестния югос
лавски и сръбски пост и 
писател Милош Църняпски. 
Съкращението в програмата 
на тази манифестация е 
резултат па липсата па

ансамбъл при Културния 
център.

Именно, стихове от 
Църняпски рецитираха 
Елизабста Георгиева, Анета 
Тодорова, Горан Игич, 
Мария Василева и Драган 
Йовичич - 
та гор ска та секция при 
гимназията, а художествена 
проза прочете Слободап 
Алексич, артист на театъра. 
Мпогобр ой па та ученическа 
аудитория в хола па 
гимназията топло прие 
всички изпълнения.

Инак за

членове па рсни-

Днмнгровградскнте лю
бители на изобразителното из
куство имат възможност да 
видят картините на Миряна 
Депкова, Веселин Денков, Ме
тоди Петров, Бапс Бишчан, 
Пернца Дойнов, Емпло 
Костнч, Граднмнр Петровия, 
Всрнпа Илич, Слободап 
Джурпчконич, Вслча Велчев, 
Димитър Димитров, Румяна 
Давилова, Воислав Жнвковкч, 
Йован Игич, Иван Яхнаджнсв, 
Слободап Сотиров.

Изложбата ще бъде 
открита десет дни.

материални средства, така чс 
Културният център и 
година не успя да доведе 
пред димитровградските 
любители

гази

на художе
ственото слово из тъкнат наш делото 

жизнения път па Църняпски 
накратко говори библиотека
рят в градската библиотека 
Момчило Андрсевич.

Тази литературна вечер 
етапа повод за разговор 
между оглавяващите гимна
зията и Културния център за 
по-нататъшно 
сътрудничество и организи
ране па подобни съвместни 
литуратурни вечери.

и
поет, начинание, което сс от
лага години наред.

Затуй най-важната 
фесгация

мапи- 
ще остане

проведената литературна 
вечер за Милош Църняпски. 
В програмата па литератур- 
патав вечер взеха участие 
членовете па рсцитаторската 
секция

взаимно
при димитро

вградската гимназия ■ле
новете на драматичниям. я. Ст. II.Ст. II.
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ДИМИТРОВГРАДФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТ ОФОРМЕН 

Е АКТИВ НА 

ОТКРИ
ВАТЕЛИ И 

НОВАТОРИ

ЦИФРИ И 

ПРОГНОЗИ 1

Според статистиките на ООН през 1990 година 
населението на Земята е било не по-малко от 5,3 
милиона жители. В момента, в който четете този текст, Ц 

щ то можс би наближава вече 5,6 милиарда. Иначе казано 
щ - за 3-4 години населението па плепетата

|
I

ЗАСЛУЖЕНА
ПОБЕДА

се увеличава
Щ с толкова, колкото са всичките жители примерно на 

САЩ. През 2025 година, когато днешните 16-годишни Щ 
момчета ще са отгл сдали в е че децата си, населението на 
Земята ще бъде 11 милиарда - двойно повече от днес. И 
ако тези темпове се запазят, през 2150 година по земното 
кълбо ще се разхождат 694 231 000 000 
ще бъдат точно 125 пъти повече, отколкото сме ние сега.

/ ези дни в Димитровград 
бе оформен Актив на откри
ватели и новатори, който в 
настоящия момент членуват 
12 откриватели и новатори от 
Д им игров градска община. 
Броят на заинтересованите 
лица за работата и дейността 
на този актив обаче е много 
по-голям.

Досега Активът проведе 
две срещи: първата - учре
дителна и втората - среща
ло говор за участие на дими
тровградските откриватели 
и новатори на гтърпата югос
лавска изложба на открн- 
ватслство. която едновремен
но бе и изложба на техника, 
дребно стопанство, учениче
ски творби и стопански 
постижения в окръга, регио
на и по-широко.

Димитров градски те 
откриватели и новатори на 
тази изложба, която се състоя 
в Пирот от 23 до 26 ноември 
т. г. участвуваха с трима 
представители.

такива като нас и1
Голямата заслужена победа 

на футболния отбор на Българин 
над отбора па Франция на 17

С гази огромна цифра прогнозите на ООН спират. 
Защото според други сметки това е максимумът, който 
Земята може да изхрани. И защото според други сметки 
бъдат продължени, ще се окаже, че в един момент 

| потомците ни няма да има къде да стъпват /да не 
говорим, че няма да има какво да яд ат/. Но напоследък 

| демографите категорично заявяват, че такава елемен
тарна математика не е реалистична и предричат 
включването на някакви автоматични, естествени 
природни регулатори на населеността па планетата 

\ пи. За какво всъщност става дума?

щатски долари, макар че в род
ната си страна не бил на голяма 
йена. Но, в Порто играе добре, а в
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хидроенергийните обекти 
в Косово, Босна, а от 1963 
година е участвува в 
строежа на „Джердап” 
заедно с румънските 
строители.

Като опитен хидро
строител през 1969 Петър 
Наков заминава в Африка, 
в Замбия. Тук нашите 
строители изграждат 
огромна ВЕЦ ,,Лусака" 
под земята и с тунел дълъг 
10 км... След 14 месеца 
Наков е пак в Югославия - 
наВЕЦ„Мратинье" в Чер
на гора След„Мратинье” 
се връща на Дунав - сега на 
„Джердап 2”. През 1979 е 
пак в Африка - сега в 
Тунис, където завършава 
своята четиредесетгоди- 
шна кариера на строител- 
техник.

о
2С

Инак на изложбата п Пи-
ноември в Париж предизвика 
изблик на радост и възторг при 
нзт очните ни съседи. В столицата 
на България София веднага след 
свършването на мача фойе
рверки осветлили небето, 
народът екзалтирал и излезиал 
на уликите.

„Веднага след мача излязох 
на улнната да видя какво нравят 
хората и трябва да ви кажа, че 
това бе страхотен празник”, 
заявил пред в. ,,24 часа” 
председателят на парламента 
Александър Йорданов.

Към 6,00 часа сутринта на 
аерогара София българските 
футболисти посрещнали и 
председателя на парламента 
Александър Йорданов и 
премиера Любен Беров, които 
също честитиха спортния им 
триумф.

Победата на българския 
отбор донесе Емил Костадинов, 
които само няколко секунди 
преди да свърши мача отбеляга 
рядко хубав 1ол и постави 
окончателния резултат - 2:1 за 
България и по такъв начин 
българите се квалифицираха за 
световното първенство в 
Америка 1966 година. Инак Кос
тадинов даде и първия гол към 
средата на първото полувреме, 
когато изравни разузната па 1:1.

Емил Костадинов /както и 
почти мелия състав/ играе в 
чужбина. През 1990 година 
„Порто” го кунил за 750 000

рот организирано прн- 
съствунаха пад 100 ученика 
от основното и средното учи
лище в Димитровград, а част 
от участпинис па изложбата 
посетиха Димитровград, 
като разгледаха художе
ствената изложба, открита в 
Култу-рния център и водиха 
разговори по по-ната
тъшното развитие на 
открипатслсгвото и нов- 
торството в Димитров
градска община.

последния си мач за отбора на 
България стана истински спор
тен герой.

Победата на България над 
Франння беше поздравена и сред 
нашата спортна общественост. 
Още повече защото почти през 
пялото второ полувреме фран
цузите играеха калкулантски, 
защото резултатът от 1:1 тях ги 
водеше, а не българите на светов
ното нз.рвсиство.

Строителният техник 
Петре Наков от Боси
леград е прехвърлил седе
мдесетата и е пенсионер. 
След войната като млад 
специалист работи в 
Околийския народен 
отбор в Босилеград като 
техник и подпредседател 
на плановата комисия. 
Той е правил плановете за 
първите следвоенни по
стройки в околията: за 
доизграждане на гимна
зията и болницата, за 
няколко училищни сгра
ди, за сградата на сега
шната община, за памет
ника на загиналита бойци 
на Кин-стан в Църно- 
щица, за регулация на ре
ка Драговищица от Боси
леград до Райчиловци.

От 1955 година Наков 
напуска Босилеград и 
работи на изграждането 
на Власпнските водоце- 
нграли. Сетне работи в 
белградска „Хидро- 
техника” и работи на

Ст. II.

На 24.11.1993 ■ одзззза се 
|1ан1.ршиха
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на 1131111111 баща, 

съпруг II дядо
Като пенсионер Петър 

със съпругата си живее в 
Белград. През пролетния 
и летния сезон е в родния 
си Босилеград. Много 
обича да засажда и отгле
жда овощни дървета. 
Къщата му в Босилеград е 
подредена в стила на 
народния бит от този 
край.

ВАСИЛ
ПЕТРОВ

пенсионер от 
е. Пърто|101пп11|и 

край Димитровград 
И този ден дадохме помен 

на |гако]ннка на иърто- 
Н01111ИСКИТСI робнща. Синът му Симеон е 

строителен инженер, 
един от челните спе
циалисти в белградска 
„Хидротехника", а вну- 
ката му Ива следва 
инженерство в Белград.

Дрази татко,
Дните минават, а пл ат а за т ебе си ост ава.
Никога няма да забравим Твоята т рудолзобниоет, честност 

и вссотдайност.
Опечалени: Съпруга Марина, син Слана, дън|сри Боз дана; 

внучки Татяна и Ивана, внук Сашко, зет Лзуба, снаха Снежана
Стоян Евтимов

оЕРЯТСТЕО • 1 декември I <т г.



* сати Ра * забава
МЕТОДИ
ПЕТРОВКАРИКАТУРЕН ЕКРАН

ИЗБОРИ,
ПА ПАЙ ИЗБОРИ...

Море зпайете ли дека иейе лоше кига дойду избори. Ако 
исйе за друго, а оно разиимите партийе сесетедека требенещо 
да работс, демек да покажу да су живс и дека мислс за народ...

Еве чекия ме среча йедъншо пораио ми оратеше кико това 
що смо позалстели и що иема топа или онова „Тека гребало да 
буде"! Я йоще тегай баш не бсо наясно кико топа, ама човекь т 
тека твърдо твърдеше дека све йе баш,, Тека гребе да буде", та 
ямуповсрува.

Онядън ме срете пакимиприде гузно-гузно, па поче мазно:
„Извиняваме се, много се извиняваме!”
- Чекай бре, човече, за кво се това извинявате?
„Извиняваме се, много се извиняваме!" - повтори он пай.
- Амаза това ли що ония пут ме излъга? - питуйемя. - Айде 

де... Па не си ти бра т ми винован що тея санкцийе ни стсгошс 
кико клещи, па недавайуда мърднемо. Не си винован и за това 
що при толкова жито - иема леб! Що по продавницете с метлу 
да мааш-иема кво да закачиш... Що йедно яйце йе два милиона 
динара, а мойта пензия три милиона, та могуда купим яйце и 
половина! Що...

- Ама нейе! - отсече набусито. - Не гледаш телевизийу? Не 
виде ли дека оди двайсетте драме - баш тая за сслякатога 
освойи първо место...

Я зину и занеме Мислеодека тая парола съга че му буде за 
изборите, а он ми расправля за иекикву драму. Малко ли су ни 
драме свакдън - од кико съвне докига се не стъвни. Нема дън, 
ада не дойде некиква акочтация- за струйу, тедивон, воду... И 
сви траже паре И сви ти прете - ако не пла тишдо тъгай и тъгай, 
че тиударе теквуя и теквуя лихву - глава да ти се завърти... А 
он ми распрая за драму на телевизийу!

- Море за паре- лъсна работа!- гребе да йе разбрал кво си 
мислим! Еве за месец, най-млого два, пай че станемо 
милиардери! Кво ли си мисле тия на Запад?! Я нека они кажу 
колко милионера имайу. А при нас с милион чета та си плачамо 
яйца, кибрит друбе дрънгулийе Еве съга че имамо пару оди 
педесе милиона с Пупина...

- Море я се урниши - не спрпе се я. - Убаво ни напупистс!
Тамън се откачи оди шега, закачи се друг.
- Мапчо, знайеш ли дека „За Сърбиш спас има - ако буде 

кралевина"!
- Може, ама па кукулевдън!- озубисея!- Ти си млад, па може 

ида не се сечащ ама после войпуту съм си гърло продрал с 
„Нечемо краля, йербо не валя- очемо Тита, народ се пита!".

Тамън онсъвиопащ тетига трет.
- Манчо,„Има спас - за демократите глас!".
Я се засмея тека силно, та сезагърциуиевейощемедържи.
„Боже, боже, мислем си я, дека су тия силни мужеве кига 

требеда се оре, да се копа, сено да се събира, стока да се рани... 
Пай су дошли избори и пай требе Манча да гласуйе некога що 
требеда седнеувотелю. А що па задругогаяда гласуйсм? Защо 
я не извършим йедпу паролу, па почнем да агитуйсм за мене. 
Например: „Нема зима - докга Манча има!". А може до изборите 
да измислим йоще и по-убаву въдицу па койу че се вача 
глупавият народ...

ПРЕДИЗБОРНО НАДБЯГВАНЕ
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