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ЛСТВО „БРАТСТВО” Е УДОСТО
ЕНО С ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИ
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•АКТУАЛНА ТЕМА

КЛИНТОНОВА
„БАЛКАНИАДА” ПОВЕЧЕ ПАРИ - ЗА 

ПО-МАЛКО ОБЩИНИн, овият световен порядък”, който е решил да 
председателят на Съединените американски щати Бил 

Клинтон, се тестира на просторите на бивша СФР 
Югославия САЩ бяха между първите, които признаха от
цепилите се републики Словения и Хърватско, сетне и Босна 
и Херцеговина и Македония Това не направиха случайно 
Знаеха, че границите межда Сърбия и Хърватско са нео- 
държими поради свеждането на сърбите в Хърватско на 
малцинство а пък в Босна положението е оше по-деликатно. 
След бързото разпадане на АВИОЮ-вска Югославия, както 
сей очакваше- най-силно се разгоря военния пожар в Босна 
Там, където от1965 година създадената 1по изкуствен начин/ 
мюсюлманска нация предяви желание да остане като унитар- 
на държава в която също сърбите останаха обезправени

създава
• СРЕД ИЗОСТАНАЛИТЕ И: БОСИЛЕГРАД, СУРДУЛИЦА И БАБУШНИЦА 

Ако народните представите- сетне селищата в Средачка жупа 
ли в Скупщината на Сърбия из- /Средска, Речане, Донье Любине, 
гласуват предложението на пра- Небрегоще, Любижда и Новаке 
вителството на новия закон за на територията на община Приз- 
недостатъчно развитите краища рен/, Подуево, Витина, Сърбина, 
до 2000 година и Република Сър- Дечани, Изток, Гора, Зубин по
бия най-после ще установи един- ток, Звечани, Тутин, Вучитрън, 
ни правила и мерила за насъ- Косовска Каменица, Глоговац, 
рчаванена развитието на стопан- Липлян, Клина, Сува река, Ора- 
ски изостаналите общини. ховац, Качаник, Прешево, Жа-

Голия и Власина, предлагащи 
добри условия за развитие на 
планинския туризъм.

Предимство в ползването на 
средствата от бюджета и от други 
източници ще получат най-изос- 
таналите общини като: Ново 
бърдо, Щимле, Косово поле, 
Щърбце, селищата в Средачка 
жупа, както и Буяновац, Жито- 
рагя, Войник, Гаджин хан, 
Босилеград, Медведжа, Тутин, 
Църна трава, Лепосавич, Търго
вище, Жагубица и Куршумлия.

В 18 общини, излезли от 
кърга на неразвитите и занапред 
ще се влагат средства, за да бъдат 
завършени започнатите капита
ловложения.

Ако се съди по обосновани- 
ето, дадено към предложението 
за новите правила, се забелязва, 
че досегашният начин не е дал 
очакваните резултати, пък имало 
е и случаи на неравномерно раз
пределяне на въпросните сред
ства. Може би и това е една от 
причините дето някои общини в 
Косово и Метохия са крайно изо
станали и именно в тези краища 
и изселването на населението е 
най-рязко. От друга страна пък 
механическият прилив на насе
лението в Белград и други по-раз- 
вити средища е голям.

През изтеклия период вместо 
язът между развитите и изоста
налите да се намалява, той е 
задълбочен и е стигнало до съо
тношение 60:1.

От новия начин на финан
сиране на стопански изостана
лите краища се очаква да се даде 
тласък и на изостаналитев скоро 
бъдеще па догонят стопански по- 
напрсдналите общини и краища.

Клинтон„ благослови ” и тази идея Не поиска да разбере 
че сърбите този път са решени да се борят докрай за да 
остана т свои на своето, да защищава т бащините си огнища 
Като чели него не го интересуват зрелищата станали в 
Ясеновац Пребиловци и другаде чиито рани са оше свежи.

Подвластен на германската марка 1а Германия иска да 
допрело топлото Адриатическо море! и на нефта който му 
дават на по-ниски цени заинетресуваните ислямски земи в 
Близкия изток, Клинтон стана главно протеже на войнстве
ните кръгове на Балканите и в Европа

След като се затази дълбоко с войната в Босна - той 
започна да играе на „ топло- студено Щом мюсюлманите на 
Изетбегович подемат офанзива мълчи Като получат заслу
жения удар от страна босненските сърби-веднага се оглася 
съ с заплахи и закани Така най-много благодарение на поли
тиката на САЩ - Обединените нации и И АТО се превърнаха 
в сляпо оръжие на Клинтоновата политика на Балканите Босилеград

бари, Мало Църниче, Житорагя, 
Долсвац, Владимирци, Буяновац, 
Пертовац, Голубац, Ражань, Вой
ник, Жагубица, Босилеград, 
Медведжа, Кучсво, Гаджин Хан, 
Оссчина, Мионица, СБсница, 
Коцслсво, Църна трава, Крупань, 
Любовия, Рсковац, Лепосавич, 
Власотинци, Мерошина, Тър
говище, Сурдулица, Лсбанс, Ба- 
бушница, Куршумлия, Брус и 
Житищс.Към недостатъчно раз
витите общини се числят още и 
граничните общини /отдалечени 
от границата с 10-15 км от държа
вната граница/. С програмата са 
обхванати и Стара планина,

Нему изглежда му влиза т в сметките и безбройните мю
сюлмански измами досега Щом не могат със силата на 
оръжието да разрешат някой въпрос ■ посягат към ултима
туми, като 
Iпазарът в 
ненските съ

Средства за тази цел вместо 
досегашните 103 ще получат 56 
общини, или два пъти по-малко 
отколкото досега. Имайки в пре
двид не само националния доход 
на глава от населението и степен
та на заетост, критерии, според 
които досега се определяха сред
ствата, сега като елементи са взе
ти и развитостта на съобщени
ята, и покупателната мощ на на
селението.

Па листата на недостатъчно 
развитите са влезли следните об
щини: Обилич, Ново бърдо, 
Щимле, Щърбце, Косово поле,

предварително измислят или някакъв масакър 
Меркалс, когато ООН дадоха ултиматум на бос- 
рои, да се оттеглят на 20 км от Сараево Сстнс„сс 

случи” Горажде И там САЩ посегнаха към употреба на 
въздушни удари. Сетне ги провъзласяват за „защитни зони".

устремяват към Бръчко, желаейки да пр 
телната артерия на Република Сръбска и Сръбс 

Сърбия отсам Дрина
След като излезе безуспешно въздушното нападение на 

НАТО край Горажде, Клинтон се приобщи към идеята па
Елцин за свикване на Конференцията на най-високо равнище 
при участието на Русия САЩ ООН, Европейския съюз и 
заинересованите лидери в бивша Югославия

В случая с Горажде може би най-добре мюсюлманите 
охарактеризира като военна сила командващия войските на 
ЮМПРОФОР генерал Майкъл Роуз, като каза „че те биха 
искали друг да воюва за тях " Паправо казано - очаква т пак 
от САЩ ЕС и кой знае още от кого, да им създаде унитарна 
Босна Сърдят се и търсят оставка да си подаде и Ясуши 
Маши, пратеник на БутросГали, зашото не е съгласен с нови 
бомбардировки на НАТО на босненските сърби

Клинтоновата „Балканиада" прозплжава Неотдавна той 
се произнесе, че не искала праща американски войски в Босна 
вероятно считайки, че НАТО е достатъчен. Същевременно се 
дава зелен сигнал в състава на ЮМПРОФОР да влезнат и 
турски войници, въпреки голямото негодуванс на балка
нските страни, които са били пол турско робство в миналото.

И създаденият мюсюлманско-хърватски съюз под опе
кунството на Клинтон, сега вече ясно се вижда е насочен към 
по-нататъшното влошаване на положението на Балканите 
Посягането към Бръчко е /гървото „последствие" от този 
договор, обаче отговръ т и на Република Сръбска и на Сръб 
ска крайна е ясен: в никакъв случай няма да се допусне 
пресичане на коридора към Република Сърбия

Сега се ссскат живи- 
ските краини

със

• ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД 
ПРЕБИВАВАХА В БОСИЛЕГРАД

Правата на българското 

малцинство не се нарушават
• Човешките и конституционните права на българското национално ретар в посолството. По въпроса 
малцинство в Югославия не се нарушават. • Друг е въпроса, че в за положението на българското 
условията на сегашна та обстановка, създадена от санкциите и ембар- малцинство гостите се срещнаха 
гото не, всички права могат максимално да се разп,рнат и реализират, с председателя на Общинската
...... .......................................и»»»—» скупщина в Босилеград, Сотир

Тази констатация всъщност зирани посредством нашето Сотиров, председателя на Из-
произтича от проведените на 6 т. Съюзно министерство на външ- цълнителния отбор на ОС Васил
м. разговори в Босилеград, пое- нитс работи участвуваха Марин Иованчов и о председателите на
ветенинаправатанабългарското Райков, пръв секретар на пооол- общинските организации на Со- 
малцинстоо в Югославия. В тези ството на Република България в ииалистическата партия на
разговори, които бяха органи- Белград и Бойко Бсров, втор сек- /и» 4-т» стр7

Метен Андонов



• КОНФЛИКТЪТ В БИВША БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНААПАРТЕЙД МОЖНА АФРШСАЖЕНИЕ НА

ВЕСТИ БРЪЧКО ВСЕ ПАК 

НЕ Е ГОРАЖДЕМандела назначи 

правителство• СРЪБСКИЯТ НАРОД В 
БОСНА се застъпва за пре
кратяване на кръвопролити
ето, за изграждане на дълго
срочен мир, за изнамиране на 
политически решения за кон
фликтите в бивша Югославия 
и за мир на Балканите - заяви 
в София Велибор Остоич, шеф 
на делегацията на Сръбската 
демократична партия на Ре
публика Сръбска, която тези 
дни присъства на конгреса на 
Отечествената партия на 
труда.

I 'ш^авЬт&сгвотр ' НА 
БЪЛГАРИЯ е поискало от 
българския Конституционен 
съд да оценн дали сегашните 
закони позволяват пре
минаване на чуждестранни 
военно.технически средства 
През територията па страната. 
Повод за това решение на 
Правителството са осемте но
ти, изпратени до Министер
ството на външните работи на 
България, с които се искат 
транзитни коридори,

• НИЕ НЕ ОЧАКВАМЕ да 
видим Косово като самосто
ятелна държава, нито пък ка
то част в състава на друга 
държава защото Косово е 
част от Сърбия - заяви британ
ският държавен секретар за 
външни работи Даглас Хог, 
който тези дни направи 
официално посещение, в рам
ките на което посети и Косово.

• МИНИСТЕРСТВОТО НА 
КУЛТУРАТА на Бившата 
югославска република Маке
дония е получило задачата да 
изработи „проект за визуе- 
лния идентитет на Макс- 
дония”. В политическите 
кръгове в Скопие това реше
ние на македонския държа- 
вен връх се тълкува като го
товност за промени в герба и 
знамето на новата държава, 
следовател по и като отстъпка 
на Гърция, направена с цел да 
се ускори разрешаването на 
острите гръцко-македцоски 
спорове.

• ГОЛЯМА КАТАСТРОФА е 
претърпяла управляващата 
Консервативна партия на със
тоялите се тези дни общински 
избори във Великобритания. 
От 193 общини консерватив
ните представители в местно
то самоуправление имат мно
зинство само в 13 общини. 
Политическите наблюдатели 
оценяват, че най-новото из
борно поражение на управля
ващата партия много силно е 
разклатило премиерското 
кресло на Джон Мейджър.

• ПРОМИШЛЕНОТО ПРО
ИЗВОДСТВО в Русия в пър
вото тримесечие на годината 
е отбелязало 25-ороцентов 
упадък» Около 5000 предпри
ятия са прекратили произво
дствения си процес, а банкрут- 
на вълна застрашава много 
трудови колективи.

СИЯТАСи! ГГЯ НЯМА0ДНАБЪДЕЧСМЕНЕНИ'
трол, където ние се отбраняваме 
и не позволяваме на хърватите и 
мюсюлманите да пресекат кому
никацията ни Крайна - Сърбия.

Мюсюлманите и хърватите 
обаче не се отказват от плано
вете си и продължават да съсре
доточават войски и оръжия око
ло Бърчко с очевидно намерение 
да пресекат сръбския коридор 
през Посавина, който е от най- 
голямо жизнено значение за Ре
публика Сръбска и Република 
Сръбска крайна. Политическите 
и военните представители на бо
сненските сърби ясно дават да 
се разбере, че тези планове на 
хърватско-мюсюлманската коа
лиция ще бъдат осуетени с най- 
енергични действия.

Още един голям политически 
маневър на босненските мюсю
лмани, по всичко личи, ще ос
тане безрезултатен. Касае се за 
големия им натиск да бъде сме
нен Ясуши Акаши поради „при
страстие към сръбската стра
на”. Такъв натиск идва и от Ва
шингтон, но генералният секре
тар на ООН Бутрос Гали заяви в 
Женева, че слецалният пратеник 
на световната организация в би
вша Югославия се радва на него
вата пълна подкрепа и доверие. 
Акаши получи подкрепа и от Лон
дон и други световни центрове 
на политичеката мощ. И поли
тическите представители на бос
ненските сърби изтъкнаха, че от 
аспект на безпристрастната ро
ля на Обединените нации в раз
решаването на босненския кон
фликт е неприемливо удовле
творяване на мюсюлманския 
иск, а Акаши трябва да върши 
мисията си в унисон с умирот
ворителните цели на световната 
организация.

На първите свободни и мно- провеждане на първите много- 
горасови избори в Южноафри- расови избори, 
канската Република Африкан- В резултат ла тези избори 
ският национален конграс под още единчернокожполитически 
водачеството на легендарния бо- лидер, Нелсън Мандела, който
рец за правата на чернокожото политическите си идеи заплати с 
мнозинство Нелсън Мандела най-дългия затворнически 
осъществи убедителна победа, 
като спечели 62,65 процента от 
гласовете На второ място е На
ционалната партия на Фредерик 
де Клерк /партия на бялото мал
цинство/, която е спечелила до
верието на 20,3 на сто избира
тели. Около осем процента от 
южноафриканските избиратели 
са гласували кандидатите на 
оглавяваната отБутелези Инката 
- партия.

Трескавите опити на босне
нските мюсюлмани и техните 
външни помагачи да предизви
кат нова жестока военно-поли
тическа криза в Босна,този път 
около град Бърчко, по сценария 
от Горажде поне засега доживя
ха провал. В реализация на сръб
ско-мюсюлманското споразу
мение за прекратяване на огъня 
и намаляване на напрежението в 
Бърчко пристигнаха първите 
военни наблюдатели от състава 
на умиротворителните сили на 
Обединените нации,които имаха 
възможност да се уверят в дей
ствителното положение в този 
град. След като ги заведе на 
десетия етаж на тамошния си- 
лос, от който се вижда целият 
град и по-широката му околност, 
комендантът на Първа посавска 
бригада полковник Милорад Кут- 
лешич каза и следното на 
„сините” наблюдатели:

- Пред вас е град от 25 000 
жители, в който освен сърби 
живеят и 1000 мюсюлмани и 750 
хървати. Имате всички възмо
жности да се уверите, че Бръчко 
е град под пълен сръбски кон-

Така в южната част на черния 
континент, където расовата дис
криминация и теорията на апа
ртейда, за срам и резил на цялото 
човечество, бяха върховен прин
цип на държавното устройство, 
стана дългоочакваното полити
ческо чудо: окончателно премах
ване на расизма и апартейда и 
изграждане на демократична по- „стаж” на света, стана президент 
литическа система, в която и назначи правителство, в което 
всички граждани ще бъдат еднак- чернокожите министри ще бъдат 
ви пред закона. С добра воля и • мнозинство. От неговата и тях- 
политическа мъдрост лидерите ната добра воля и политическа 
на черното мнозинство и бялото мъдрост, както и от политичес- 
малцинство Нелсън Мандела и ката зрелост на целокупното на- 
Фредерик де Клерк най-сетне селение ще зависи бъдещето на 
успяха да се изборят без война за най-богатата африканска страна

Нелсън Мандела

• КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Възобновяване на връзките с Годеч
След почти тригодишен застой в сътруд 

чеството между Димитровград и Годеч /Република 
България/ през последните два месеца бе раздви
жена инициатива и се проведоха няколко среши за 
възобновяване на сътрудничеството със съседната 
крайгранична обшила - Годеч в България Яай- 
напр ед наши пр едставители посетиха мина Станин- 
ци, когато е и договорено да се срешнат официални 
делегации на двете обшини Такава среша бе необ
ходима след активирането на мина Мъзгош, която 
заедно със Станинци и представлява един басейн. 
Принципно е договорено да се проучат възможнос
тите и най-подходящите начини за съвместна екс
плоатация на лигнита в тези мини.

Тези дни делегация на Димитровградска обши
ла посети Годеч. Тук е засегнат по-широко въпроса

за крайграничното сътрудничество, относно завъзо- 
бняване на връзките и приемане на протокол за 
крайграничното сътрудничество в областта на кул
турата, здравното и учебното дело и спорта Еднов
ременно с това два технически екипа проучват въз
можностите за експлоатация на въглишата в този 
район Очаква се такъв протокол за сътрудничество 
да се подпише до края на месеца, след възвратно 
посещение на делегация от Годеч в Димитровград.

Двете страни са констатирали, че имат интерес 
за откриване на гранично-пропусквателен пункт 
Мъзгош - Станинци и в тази насока се предприемат 
инициативи

ни-

Ст. Н.

• ВЕНКО ДИМИТРОВ

ВИСОКАТА” ПОЛИТИКА НА МАЛКА ПАРТИЯ5)
• ЕЗИКЪТ - ТЕЖКАТА БОЛЕСТ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

Когато едно малцинство не ползва правото си да се учи на майчин 
- явление, незабелязано при други малцинства, тогава може да се 

каже, че се касае за своеобразен феномен който не може да не предизвика 
особено внимание. Затова не е чудно, че за него се говори и пише. За 
по-голямо очудване е, че тоя феномен не предизвика много по-голямо 
внимание и интерес. По своите политически, правни, образователно- 
възшггатилни, социологически, езикови и други импликации това 
явление е предизвикателна тема не само за журналисти и публицисти 
но и за научни изследователи от различни научни области.

Тъй както въпросът за езика в обучението е и политически въпрос 
естествено е, че с него трябва да се занимават и политическите пар^ 
следователно и ДСБЮ, оргиите на властта и други политически 

" °Рганизации* Изселдванията и анализите на тоя феномен 
трябва да дадат одговор на два съществени въпроса: кои са корените 
на това неприродно явелние и какво трябва да се пмви то да 2 
пР™«„е. Защото, за да се лекува една бол«т, а "тказванего ^ 
майчиния си език е болест, от която нашето малцинство вече дълго 
боледува, трябва точна диагноза . кои са предизвнкателите н^гози 
болест н кой е най-ефикаеннят лек за нейното лекуване

Занимавайки ее с тоя въпрос ДСБЮ нс го прави така. Самия <Ьакт 
че обучението я училищата не се провежда иа майчииия бТзга^кя 
език той взима като аргумент за обвинение срещу влястете. « го 

"* бьлгаР<ж“™ молциисг^ ^ се шк^уго ш

ваща партия, правото ня обучение ня майчин език да се нарушава 
™ГпигиГ’РСКОТ° малцинство когато българите в Димитров-

и подобни въпроси ДСБЮ няма и не мпж» 
отговори. Затова от представители на ДСБЮ често може да сечуе че
тол3коПмаГта-1Тн0а,Г ^"‘''“ГЛ еЗИК " обУч^ииегго и не обвиняват толко властите на Сърбия и Югославия, но локалните пласти п
мкто т?казватИТ^ИМНТР°ВГкадСКа о6щина - месната бюрокрация - 
сткмежагозГ го аХ!?™ бк,Рок1“*“ия’ Уж била поданическ^ти в
сво^Тоя^т“ па^чн^^прТрХТ,,: Г"’ Д>

подозрение. С една /гума С ЗРуго око * със съменение и
трябвало да си нм^на СС атмосФеРа в която всеки
българския език и в обучението и*другде * Желати,н0 да « пол™

намерят там! По проста” ричина? чГ^Р|ЯТ в т<м‘ ГЬРМ” не го
» него. А като до^ТГм™^™" нито "“Р“» * бнл 
пример. за това може да послужи тъкмо моя

език

гласове?
На тези

въпросите^ ™ 0ДГ“°Р -
българското малцинство, а не и към другите малптгоя^*™ КЪМ 
по-нататак без как вито и дв е препятствия се които н
Защо тъкмо към българското малцинство, кое4 и по пГзиани^о Па 
ДСБЮ е напълно лоялно на Сърбия н Югославия а 
цинствата, които са по-малко лоялни или гоне.“ялни->И 
интерес им. Социалистическата партия на Съ*™«™

• Д-Р ДРАГОСЛАВ АВРА- 
МОВИЧ, творец на стабили
зационната програма в СР 
Югославия, е провъзгласен за 
„личност на седмицата” в не
делното издение на бълга
рския вестник „168 часа”.

стасало за учи^щГ*Ш събюнищ^к!^, ВМраСТН0Т0 мн дете беш' 
училище в Димитровгоал кГЛ!<СТО’ което директорът на Основното 
грабваше да го з^Гщ^ ™ .'“Г" " РОД*™-те, чиито деца

репресии. По това време бях ч леи и. ок ’ трябваше да очаквам
Димитровград. Бях °бщински" комитет нв СКС в..Репресиран” така, чс вече в декември нв 1973

е Ери-тстНо • 15 МАЙ 1994 Г.



КОСОВО КАТО СЪЛКА арестуваните черноборсаджии с хашиш да представят за „репресия” 
над „мирните албанци”. Това го правят винаги и когато биват арес
тувани търговци с оръжие. Арестуването на криминалци за ал
банските политически партии представлява погазване на човешките 
права и свободи въпреки че за такива престъпления в света е пред
видено наказание със смърт.

ЩО СЕ КАСАЕ до образованието, учениците и студентите от 
албанското малцинство своеволно напуснаха училищата и факул
тетите. Не искаха да приемат образование по програмата на Република 
Сърбия. И то само те, докато всички други национални малцинства и 
етнически групи я приеха, дори и във Войводина, където обучението 
става по валидните програми. Към 98 на сто от учениците в ос- 
могодишните училища обучението посещават на албански език и това 
го прав яг без каквито и да е смущения. Средните училища и факултети 
обаче не работят. Вместо да идат на училище и факултети, децата от 
албанското национално малцинство се учат по нелегални училища и 
факултети, поместени по частни къщи и мазета. Така например 
първият випуск на „Медицинския факултет в Косово република” 
получиха невалидни дипломи на своята „република” след свършен 
Медицински факултет. Тези така наречени студенти, които свършиха 
медицина по мазетата са разпратени да лекуват албанци по най- 
затьнтените села. Как те ще лекуват пациенти, само те си занаят.

Тук се учат бедните деца от албанското малцинство в Косово и 
Метохия. Ония които са им препоръчали, заповядали и под заплаха 
са ги принудили на това, а касае се за албански сепаратисти и 
тсрорирсти, които са вършили това по заповед ма политическите 
партии и Ругова, а своите деца изпращат да следват в Лондон, Париж, 
Америка и другаде. Така например децата на Азем Власи се учат в 
Америка, децата на подписалите така наречената декларация за 
независимост в Косово, също се учат в Америка, а става дума за Муса 
Хаджиу, академик Азиз Абраши, Байрам Келменди и мнозина други. 
Тези деца се връщат от чужбина с валидни дипломи на някой от 
световните университети. Всички други деца губят вече четвърта 
година.

- Продължава в следващия брой -

ИЗМАМВАТ
СВОИТЕ

СЪНАРОДНИЦИ

НАКРАТКО
• ОСТРИ наказтелни мерки ще 
бъдат наложени срещу всички 
ония, които се опитват да подри- 
ват националната валута - супер 
динара.
Такъв закон е изгласуван в Скуп
щината на Република Сърбия. По 
предложение на Съвета на гра
жданите е прокаран законопро
ект, с който се подсичат корените 
на таканаречения- „щицунг”. 
Очаква се в най-скоро време по
добен закон да приеме и 
Съюзната скупщина.
• ДАЛИ новите съдържатели на 
предприятия и жилища, които за 
дребни пари дойдоха до голямо 
богатство през време иа скоро
течната инфлация ще останат 
без това имущество и дали 
осъществените собственически 
транформации ще бъдат под
ложени на ревизия?
Отговор на този въпрос търсят 
мнозина граждани и отворено го 
поставят и на новия председател 
на правителството на Сърбия 
Мирко Маряновнч. Един от тях 

Драго Хибер, професор на 
Юридическия факултет в Бел
град, който е поискал отговор от 
мнозина високопоставени и от
говорни ръководители. Какво 
ще стане, остава да се види. Важ
но е, че се е тръгнало от „мрътва- 
та точка”.
• КАК СЕ използват кредитите за 
съживяване на производството? 
Според статистическите данни - 
тръгнало се е напред, обаче пора
ди санкциите - новопроизвелени
те стоки едва ли ще може да по
гълне осиротелия домашен па
зар, а кредити ше трябва да се 
връщат. Това е един остър 
въпрос, който измъчва национал
ната икономика.
• НА СЕСИя на съюзното пра
вителство Михаль Кертес, досе
гашен министър в правите
лството на Сърбия е назначен за 
директор на Съюзното управ
ление на митниците. 
Досегашният директор д-р Ра
доева Секулич занапред ще бъде 
специален съветник на 
председателя на правителството 
на СР Югославия Радое Контич.
• ПО ВРЕМЕ на .Дните на югос
лавските строители в Москва” 
министърът за строителство, 
градоустройство и комунално- 
битово строителство Бранислав 
Ивкович е заявил, че тази мани
фестация с дала възможност да се 
задълбочи още повече научно- 
техническото сътрудничество 
между СР Югославия и Русия, а 
строителните фирми в Юго
славия по-добре да се запознаят 
с руския пазар.
• УЧАСТВУВАЩИТЕ в Първата 
Балканска конференция на 
мениджъри, която се проведе на 
4 и 5 май тази година създаде 
инициативен комитет за разви
тие на мениджмента със седа
лище в Гърция, комитетът за 
развитие на средни и малки 
предприятия ще има седалище 
във Враня. Идната година в Со
фия ще се проведе втора конфе
ренция на мениджъри.

• Помолихме Зейнел Зенн
кореспондентския пост на“,ПоГт,ш ЛПр^ЩннТ™на 
вестник „Братство” да обрисува обстановката в Косово иМетохия

НАЙ-ВАЖНА, а ведно и най-успешна задача днес в Косово и 
Метохия изпълняват органите по сигурността в Република Сърбия.
1 яхната дейност е от голямо значение и посради това, защото с 
ангажирането си успяха да запазят мира на тези простори. Мирът е 
запазен понеже органите по сигурността с денонощната си работа 
успяха за кратко време да подсекат много канали за доставка на оръжие 
на албанските сепаратисти. В последно време са разкирити няколко 
големи връзки за контрабанда с оръжие и наркотици. Разкрит е и 
арестуван целият връх натака нареченото Министерство на отбраната 
на фантомската „Република Косово”, чиито членове наскоро ще 
седнат на подсъдимата скамейка.

И покрай това Космет се счита за възможно огнище на евентуално 
стълкновение в Сърбия и Югославия. Такова стълкновение 
плановиците на новия порядък и ония, които предизвикаха войната 
на оившите югославски простори. Шиптарите и техните водачи уж 
водят миролюбива политика, а в действителност 
скриват от световната общественост факта, че постоянно се 
въоръжават. Но без оглед на всичко това, те биха искали войната да 
води някой друг вместо тях. Те се надяват великите сили да им 
помогнат, в това число и Америка, за да получат „самостоятелност и 
независимост и Косово република" и по-късно да се присъединят към 
Албания. При това губят от предвид факта, че „република” и 
територии не се получават без война.

Така фактически „републиката" си представя Ибрахим Ругова, 
водач на Демократичния съюз в Косово, най-голямата политическа 
партия в Косово и Метохия

През последните години неговите мечти за „република” се явяват 
в различни варианти. Винаги когато се завърне от някое пътешествие 
по света, надълго и нашироко дава интервюта, в които до най-тънки 
подробности описва подкрепата, която получил за своята 
„република”. Тъй като тази цел не се осъществява и понеже е 
невъзможно да бъде осъществена без стълкновение, Ругова често в 
разговори с мнозина чуждестранни делегации се задоволява с 
обещанието Космет да се сложи под протектбрат на Обединените 
нации. Нерядко излиза с искане на Космет да се върне Конституцията 
от 1974 година, знаейки при това, че това би била само крачка към 
постоянна държавност и самостоятелност на Косово и Метохия.

КАТО АРГУМЕНТза своите искания и цели албанските сепаратис
ти привеждат „репресията” която уж се упражнява над албанското 
малцинство, въпроси от образованието, осъществяването на човешки 
права и свободи и друго. Всички обвинения, които се изнасят за сметка 
на Сърбия и сръбските власти са лишени от аргументи. Ругова 
например на всяка пресконференция повтаря едни и същи въпроси, 
но без каквото и да е обяснение Дори и нему е обърнато внимание от 
страна на делегации от чужбина, че трябва и да аргументира онова, 
което говори.

Шиптарските политически щабове които правят това, го правят 
много неумело; дори се опитват с измами и други нечестни средства

искат

по такъв начин

е иЗейнел Зейнели

• ДИМИТРОВГРАД

СВОБОДНА БЕЗМИТНА 

ЗОНА
града, дали да се формира нова, 
конзорциум, холдинг компания 
или нещо друго. С тази цел на
правено е посещение на безмит
ната зона в Шабац и са про
ведени разговори в Стопанската 
камара на Юго-славия в Белград. 
Зоната в Шабац са посетили по-

Строеж на безмитна зона на 
граничния пункт „Градина" е 
предвиден с програмата на пра
вителството на Сърбия. От Ди
митровград обаче все още няма 
официален иск за това. Тези дни 
на заседание на стопанския ак
тив в общината е констатирано, 
че свободна безмитна зона е 
първа необходимост и затова в 
предстоящия период трябва не
щата да се конкретизират. Съз
дадена е работна група, която 
има за задача да предложи реше
ние каква форма на организира
ност бъдещата безмитна зона ще 
има - дали това да поеме някоя 
от съществуващите фирми в

рано и пред-ставители на Пи- 
ротска община заедно с начал
ника на окръга, тъй като и Пирот 
е заинтересован за подобна зо
на. Макър че Пирот не е на гра
ницата все пак неговата заин
тересованост трябва да се има 
предвид и час по-скоро да се 
действа.

А. Т.

това свидетелствуват и заканите, които от никои родители се чуваха 
по това време, че ако не им се позволи детето им да се учи на сръбски 
само затова, че по националност са бьлгари, те ще се откажат от свонта 
нации, ще приемат друга националност. Това като чели не биха празни 
закани, защото при първото поредно прсброиванс на населението през 
1981 година в Димитровградско и Ьосилс|-радско около 30 на сто от 
населението не се декларираха като бъл|-ари.

Ето защо когато днес никои представител и на ДС1НО се застъпват 
гордиевиит възел на българскии език в обучението да се пресече с меч, 

държащия просто със закон да наложи обучението в мал- 
пииствеиите училища да бъде задължително на майчинин им език, 

нашето малцинство може да бъде кнтрепродуктивно - но-иата-

година бях избрал за секретар иа Опшинскии комитет, а иа Осмия 
конгрес на СКС през 1974 година и за члеи на ЦК иа СКС. По- късно 
и второто дете знаписах в паралелка където обучението беше иа 
български език. Бях „репресиран” по съшия начин - поеторио бях 
избран за секретар на Общинския комитет и за члеи иа ЦК иа СКС.

Месните власти в Димитровград не само, че ие спъваха българския
език в обучението, ио правеха точио обратното * предприемаха реди па 
мерки той да се запази. В статиите „Трънливият път иа българския 
език в димитровградските училища”, публикувана в „Братство от 
15 март и 15 април т. г. Цветан Елеиков изнесе хронологията иа една 
продължителна борба за оцеляване иа майчиния пик в обучението. 
Към вече казаното там могат да се добавят ошемиог одруг и конкретни 
сведения за тази упорита борба. Но и без тих съвсем е исио, че и 

бившите локални и централни власти не направиха 
нарушаване правото на българското мал-

т. е

при
ТТ.111МО и по-масово отказване и от националната принадлежност. 
Отделен въпрос е, че такова решение не би било конституционно, 
понеже правото на ползване на майчиния език и обучението не е н 
задължение и затова никому не може да се налага със сила.

Върху отношението иа нашето малцинство към майчинин език до 
голяма степен плиис и фактът, че българският език, който детето 
действително научи от майка си и на който хората и нашите краища 
комуникират не чистия - книжовни»! български, ио местния говор, 
„шопски пик”, както го наричат. Тоя говор почти еднакво се различа- 

киижовиин бьл горски и от книжовния сръбски език. За да 
могат да говорят на чист български стик, те трябва да го нучат в 
училището, както впрочем и чистия сръбски език. А когото вече е така, 
хората се определят за стика, който повече ще им трябва.

Констатациите и преценките, които тук посочихме, не претенди
райки, разбира се, че те са единствените и най-точните, донякъде 
определят и отговоря иа въпроса кои са пътищата българският език 
отново да се върне в училищата на нашето малцинство. Той може да 
се върне и ще се върне тогова, когато се създядат условия гой да бъде 
приет като съществена погреба на българите п Югославия, а не само 
като формална окраса на неговия национален идентитег.

Това ще стане когото дългогодишните „студени отношения” 
между Бългории и Сърбия, относно Югославия, в които доминираха 
подозрения, иетърпеливост и съседски вражди отстъпят мястото на 

добросъссдстпо, всестранно сътрудничество и взаимно

сегашните, и
иишо, което имаше за цел 
цмиство да се учи иа майчин пик.

■~”га5МЖ.-.е=~5=Е~=г.-;.,.........
чисто пропагандни дневно-политически цели.

от която то с години боледува.

ва и от

стат 
ниясипикв

кои са основните причини за това 
болест. Очевидно е, чете саНикой точио ие може да каже 

явление, кои са предизвикателите иа гази 
повече и от различен вид.

на страната. „Ние живеем в Сърбия и Югославия - казваха ге - и затова 
рябва сръбски, а ие български пик”.

Такива и подобия изяялсиия сочат, че мотивите иа родителят* нв 
бяха политически, ио чисто пря|матичии. Ще се уча иа «ми, иоОТоше 
ми трябва. По всичко лмчя, че голият прягмятнзъм ив нашия шоп 
надделяваше националното съзнание и националния романтизъм. Л

Двестате участници в Конферен
цията от Югославия, Румъния, 
България, Гърция н Ирландия и 
представителите на Русия, 
Българин, Гърция и Румъния 
отправиха апел до Бутрос Гали, 
Борис Елцин и Папандреу да 
посетят Враня, Белград и 
Балканите.

ии г искрено
доверие. Отношения, в които границата нима да раздели, а щс свръзка 
двата народа и когато българското малцинство станс истински мост 
на свръщаме, а ие ябълка иа раздора. - следва -
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Правата на българското 

малцинство не се нарушаватТЕМИ И ДИЛЕМИ

Димитровград - ГРАД или СЕЛО?
ИЛИ: ГУБИ ЛИ ДИМИТРОВГРАД БЕЛЕЗИТЕ СИ НА ГРАД?

И домакините и гостите се 
съгласиха, че човешките и кон- 

Сърбия, Съюза на комунистите - ституционни права на малци- 
Движение за Югославия и на Де- нството не се нарушават. Наис- 
мократичния съюз на българите ТИНЗ| в условията на ембаргото 
в Югославия. Въпреки поканата, . не всички права могат максимал
на разговорите не взеха участие н0 да се материализират и реали-
представители на общинската зират. Тъй като положението не 
организация на Демократичес- е такова за да се драматизира 
ката партия на Сърбия. всички въпроси трябва да се ре

шават без някакъв си шум и глъч. 
Още повече ако се има предвид, 
че и домакините и гостите се 
съгласиха, че и двете страни са 
заинтересбвани да се спазва са
мобитността на българското 
малцинство. Т ози въпрос задвете 
добросъседски страни не е и не 
трябва да бъде проблем.

По време на разговорите и 
гостите, и домакините се съг
ласиха, че българското малци
нство не трябва да се ползува 
като ябълка на раздора между 
Югославия и България, а също
то наистина да бъде мост между 
даете съседни страни. Сегашн
ите добросъседски отношения 
трябва още повече да се развиват 
и в това отношение неотдавнаш
ната среща в София на съюзния 
министър на външните работи 
Владислав Йованович с домакина 
си Станислав Даскалов трябва да 
изпълнй ролята си.

Със становищата на домаки
ните не се съгласи председате
лят на ДСБЮ, който и сега пов
тори редица обвинения по адрес 
на властта в Сърбия, че уж бълга
рското малцинство е подложено 
на асимилация и обезправяване.

В. Б.

/от 1 -ВЯ стр./

• За един град обикновено съдим по броя на неговите фабрики, обществени здания, заведения, инфраструк- 

названието „град” в края иа името му.

В разговорите домакините 
подчертаха, че българското мал
цинство отстоява на своята са
мобитност, но че има въпроси, 
които могат по-ускорено и по- 
цялостно да се решават. Глав
ната причина за това е липсата на 
финансови средства Средствата 
за масово информиране на бълга
рското малцинство на пример за
напред трябва да се развиват и да 
заемат по-значително място в ин
формативната система Те осве
домиха гостите, че Общинската 
скупщина в Босилеград е раздви
жила инициатива да се преизучи 
и измени сегашното, официално 
казано, двуезично обучение в ос
новното образование.

Според думите на Райков в 
отношенията си с Югославия 
България полага усилия да има 
силно и добронамерно сътру
дничество и не иска да ползува 
тежкото положение на съседката 
си, предизвикано от санкциите. 
България, каза той, уважава опре
делението на българското мал
цинство да бъде лоялно на 
страната в която живее. Правата 
и проблемите в осъществяването 
на някои от тях, заяви Райков, 
трябва да се решават съгласно 
Конституцията и законните на 
Сърбия.

глоби и наказания. А те изникват 
на всяка щогоде празна площ. 
Особено драстично е поло
жението с платото на сточнораз- 
товарителната гара, от което чср- 
нилката направо се разнася по 
главната улица, без оглед дали е 
кал или прахоляк.

колко струва до Димитровград 
това „централизиране . Сега 
болният от Сенокос едва ли ще 
има възможност да отиде до Пи
рот, като се знае, че рейсовите 
линии към отдалечените селища 
оредяха или изцяло са премах
нати. И къде е тук бързата по
мощ? С една дума - здравните 
услуги все повече се отдалечават 
от нуждаещите се от тях. А да не 
говорим за пътни, дневни и други 
разноски.

БЕЗ АВТОГАРА

Преди години Димитровград 
се гордееше не само с красивата 
железопътна, но и с новата ав
тогара. Построена с щедра по
мощ на Фонда за насърчаване 
развитието на изоставащите кра- 
ищав Републиката, с архитектур
ното си решение, изгледа и вът
решна уредба, Димитровград на
истина получи прекрасна ав
тогара.

БАЗ ВАДИТЕ

Двете вади /от „Яза” до 
„Строшена чешма” и от „Двумо- 
стието" до бившата електро
централа/ може би са най-загро
зяващите и най-застрашаващите 
здравето на хората „обекти”. И 
двете са пресушени с регу
лацията на „Нишава”. Сега слу
жат като открити канализацион
ни колектори, сметища за бок
луци и за какво ли още не. А бяха 
най-живописната част в града с 
върбалаците, рибарите край тях, 
къпещите се деца и свежите си 
води през лятото...

БЕЗ ПАЗАРИЩЕЗа съжаление, днес тя е зак
рита. Зданието все още стои, но е 
в окаяно положение. „Ниш-екс- 
прес", комуто бе предоставена, 
като на носител на инвестици
ите, закри автоцеха си в Дими
тровград, продаде на „Автотра
нспорт" от Пирот автобусите и 
рейсовите линии и изцяло ог
раби ремонтната работилница. 
„Автотранспорт” „пресели” ав
тогарата в центъра на града, 
където не й е мястото и загрози 
площада.

Сегашният пазар или „паза
рище” се протяга по улицата от 
двумостието до „Металац”. На 
петък центърът на града е за
дръстен. В самия център - товар
ни камиони със зърнени храни, 
по-нататък по тротоара, край 
реката и ж. п. линия наклекали 
продавачи. На самото /малко да 
поеме всички пазаруващи/

БЕЗ ПРЕКИ АВТОВРЪЗКИ

Своевременно спорехме с ко
мпетентните от „Ниш-експрес” 
дали линията Ниш-Димитров- 
град е международна. Не ни убе
диха в противоположното, 
защото не можехме да приемем, 
че по значението си е междусе- 
лищна, каквато е напримерлини- 
ята Ниш-Гаджин хан, Брестовац 
и пр. Те и сега отстояват това, па 
в общата рестрикция закр 
преката рейсова линия Дими- 
тровград-Ниш и с това лишиха 
гражданите от пряка връзка с 
вътрешността. Преди поддър
жаха две тръгвания - в 9,40 и 12 
часа. Подобно на тях и „А 
транспорт” премахна автобуса за 
Ниш в 14 часа Сега единствената 
пряка връзка с Ниш е минаващия 
в 8 часа автобус на „Турист- 
транс” от София и връщащият се 
от София автобус на „Ниш-екс- 
прес” в 19 ч. на рей 
София-Ниш.

• ПО пово 
БОСИЛЕГР

>Д 50-ГОДИШНИНАТА ОТ БОРБАТА НА ЦЪРНООК - 
АДСКА ОБЩИНА

Доверие в подрастващите 
поколения

иха

Автопцзата в Димитровград: Сега е запустяла

пазарище само няколко сергии.
Стоките са изложени направо на 
асфалта Неудобно, загрозяващо, 
отвратително. Сегашното паза
рище е и малко, и наподходящо.
Решение не се търси, или се 
търси твърде бавно.

вто- Чествуването на петесетго- 
дишнината от освобождението 
на Босилеградски край от фаши
зма, петдесетгодишнината от бо
рбата на Църноок и петдесетго
дишнината от формирането на 
Босилеградския партизански 
отряд, започна на 6 май т. г. с 
народен митинг пред паметника 
на загиналите партизани на пла
нина Църноок, където партиза
ните преди петдесет години во
дели ожесточени боеве срещу 
българската фашистка войска и 
полиция. На митинга, пед памет
ника на загиналите партизани в 
боевите сражания на планина 
Църноок, на местността „Кин- 
Стан”, покрай ученици от чети- 
рикласните училища от Църно- 
щица, Назърица, Ярешник и До- 
ганица, както и ученици от боси- 
леградското основно и средно 
училище, присъствуваха и уча
ствували боици в тази борба: Сав- 
ка Яворина - Саша, съпружни- 
ците Драгица и Блажо Илинчич, 
Ягош Илинчич и Владо Тасич 
представители на Общинската 
скупщина и Съюза на бойците в 
Босилеград, представители на 
Окръжния отбор на СУБНОР от 
Враня и местното население от 
околните села

Митинга откри Стоян Евти
мов, председател на Общинския 
отбор за чествтеане на петдесет- 
годишния юбилей от освобо
ждението на Босилеградския 
край от фашизма След като сър
дечно приветствува присъству- 
ващите и като с - 3

мълчание бе почетена паметта на 
загиналите партизани, уче
ниците от посочените училища 
положиха свежи планински цве
тя, а представители на Общин
ската скупщина и Съюза на бой
ците от Босилеградска община, 
представители от Окръжния от
бор на Субнор от Враня, оцелели 

борба, както и 
представители от Съюза на кому 
нистите - Движение за Югосла 
вия, положих венци. Савка Яво 
рина - Саша, неустрашимата пар 
тизанка, медицинска сестра и по 
литически комисар на Първи ко 
совски отряд, един от уча 
ствуващите отряди в тази борба, 
говори за преживелиците и зна
чението на борб

В продължение на митинга, 
присъствуващите приветствува, 
от името наОбщинската скупщи
на и населението от Босиле
градска община председателят 
на Изпълнителния отбор на ОС, 
Васил Иованчов, който говори и 
за следвоенното изграждане на 
общината.

Накрая от митинга бе отпра
вен аманет до всички подраства
щи поколения, да се вдъхновяват 
и следят пътя на своите връс
тници, а паметниците от НОБ и 
другите освободителни борби да 
пазят и поддържаткато културни 
ценности. Онези пък, които по 
един или друг начин опровер
гават това времето ще покажа че 
са били в големи заблуждения.

м. я.

БЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯ

Нашите читатели са запозна
ти, че вече месеци наред не рабо
ти местната телевизия. Нейната 
програама веднъж седмично 
събираше по домовете /при оне
зи, които имат кабелна телеви
зия/ много семейства На студи
ото е сложен червен восък. И 
докато двете „враждуващи” стра
ни си показват на чия страна е 
правдата, потепервшите са граж
даните. Инатът никому не е доне
съл добро. Но и никой не дава 
отговор докога ще бъде така?!• • •

совата линия

БЕЗ ЕКОЛОГИЯ
БЕЗ БОЛНИЦА И 
РОДИЛЕН ДОМ

партизани в тази
Няма да говорим за смети

щето над града и прочутия цари- 
бродски „Везувий’, който не са- 

грозява, но и застрашава 
Облаци дим се стелят над 

„вилната зона” в Козарица. За 
изместването му са необходими 
много средства.

Тук ще говорим за онези сме
тища в Нешково, към „Къндина 
бара”, край пътя в „Козарица”, 
към Пъскашия, край Нишава... 
Боклуци навред. И сякаш няма 
кой да ги спре, па дори и с остри

Преустройството на здрав 
ното дело и неговото „центра
лизиране” допринесе Димитров
град да загуби стационара /бол
ницата/ и родилния дом. Гра
жданите негодуват, роптаят, но 
едва ли някой се вслушва. И вмес
то здравните услуги да се добли
жат до народа, за димитровград- 
чани се отдалечиха с двайсетина 
километра - до Пирот. Не трябва 
да си експерт, за да изчислиш

мо за
града.

Накрая да отговорим на 
заглавието: град ли е или село 
Димитровград. /Под понятието 
село подразбираме неуредените 
села, защото в Републиката много 
са селата, които с достойнство 
могат да се нарекат „градчета”/.

Много са онези „БЕЗ” 
доказват, че все повече 
изостава

ата.

които 
сме

що и лошо селище Ако 
бяхме превърнали в 

„С ЬС , положението щеше да 
бъде много по-другояче бихме

• ДИМИТРОВГРАД

Създадена Партия на 
сръбско единство

1 :
с п Д?щ^Я?щр"гНаСра"ге^°|?К“ ”данств0

заприличали на град. 
Жалкото че много от 

посочените въпроси се отимнават 
тихомълком. Най>често ком- 
петентите се самопровъзгласяват 
за некомпетентни по даден 
въпрос. Безспорно не се съблюдава 
достатъчно тяхното 
живота на хората.

Не е ли 
защо е така?

значение за

време да се запитаме:
йА.Т.

Ст. Николов едноминутноо
БттстЕо • ИМАЙ 1994 г.



•БОСИЛЕГР 
„ЮМКО” И Ф „КОБОС”И • ДИМИТРОВГРАД

За „Балкан” няма ембаргоРАБОТИ СЕ БЕЗ ЗАСТОЙ
• И ПО ВРЕМЕ НА ЕМБАРГОТО „БАЛКАН” ЗАПОЧВА СТРОЕЖ НА 
НОВИ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ.

Именно, Общинската скупщина на последното си заседание прие 
решение, с което на „Балкан” се /про/дават 4300 м>в така наречените 
„войнишки градини” по цена от 13 динара за м . Машините вече 
премахнаха повърхносния слой, кьдето ще бъде построен склад на 
площ от 1086 м , три гаражи за пътнически и товарни возила, 
хладилник на площ от 33 м и комора за зреене на овощия иа площ от 
66 м , както и работилница за производство на газирана вода и 
напитки.

Първата фаза, която трябва да бъдезавършена до есеннта, обхваща 
всички строителни работи и цялостно изграждане на всички обекти, 
за да може през зимата склада и работилницата за газирани напитки 
да се ползва, докато обурудване на останалите помещения е пред
видено през втората фаза За предвидените работи са обезпечени 
собствени средства и средства от пиротската банка в съотношение 
60:40 на износ от 824 хиляди динара Към това трябва да бъдат добавени 
и 57 хиляди за изкупуване на площите.

Със строеж па споменатите помещения стопанисването на 
госитлничарско-туристическото предприятие „Балкан” значително 
ще се улесни, тъй като сега складови помещения има навсякъде, от 
Истаницата до грзницятз,,« Към всичко трябвз дз се добзви и фзктл, че 
„Комуналац”, чиито гаражи и работилници са до бъдещите складове 
на „Балкан”, строи и бензиностанция за собствени нужди, която ще 
ползва н „Балкан”.

От откриването до днес, г т 
фекционната фабрика „Кобос” от 
Босилеград разгърна широко и 
интензивно делово сътрудниче
ство и с Памуковия комбинат 
„Юмко от Враня. Това сътру
дничество не само, че продъл
жава и в условията на стопанс
ката изолация на Република 
Сърбия от страна на междунаро
дната общност, но все повече и 
повече се разширява, интензи- 
вира и задълбочава. „Юмко” та
кова сътрудничество установи и 
с цеха за чорапи. До къде и за 
какво сътрудничество и обеди
нение

кон- сега това сътрудничество повече 
се разширява и интензивира В 
това отношение

нем всички работници, с което 
ще създадем по-голямо доверие 
при работниците. При това прои
зводствения капацитет на обек
та, за който са вложени големи 
обществени средства, ще бъде 
по-рационално ползван-сподели 
Мишич.

Да кажем и това, че въпреки 
кризисната обстановка и иконо
мическата и стопанска блокада, 
производственият процес в „Ко- 
бос” се провежда без застой, а 
производствените планове се 
осъществяват нормално и в 
договорените срокове. В цеха за 
производство на чорапи и при 
отделни трудности процеса на 
производството върви. Безспор
но, това е резултат на предпри
етата активност на ръководства
та на посочените предприятия и 
становищата иа Сърбия и крачка 
напред в по-целесъобразно пол
зване на съществуващите про
мишлени обекти от конто се 
очаква да дадат подтик и на ос
таналите производствени обек
ти в общината

първите резул
тати вече са налице и дават очак
ваните разултати. Става дума не 
само за обикновено сътрудни
чество, но за по-задълбочени 
връзки в производствения про
цес, уважавайки всички взаимни 
интереси на предприятията. 
„Юмко” от своя страна обезпе
чава суровини и рспроматс- 
риали, докато „Кобос” се старае 
за качествено и икономическо 
производство и спазва всички 
други договори във връзка със 
сроковете на производствените 
асортименти - подчерта дирек
торът на „Кобос”, Васил Таксв.

Мнението наТакев сподели и 
ръководителят на босилеград- 
ската чорапара Радован Мишич.

става дума? Отговор на 
въпроса потърсихме от дирек
тора на „Кобос” Васил Таков и 
ръководителя на босилеградска- 
та чорапара, Радован Мишич.

* Конфекционната фабрика 
„Кобос” от Босилеград още от 
откриването всестранно сътру
дничи с повечето такива фабри
ки от Републиката и извън. Бла
годарение на това производ
ственият процес никога пан сега 
по време икономическата бло
када не е била в застой. Даже,

А.Т.

- Имайки предвид състо
янието и положението което ни 
наложиха санкциите такова ед
но сътрудничество на доходни 
отношения е съвсем оправдаемо 
и ще бъде от голяма полза за 
всички. Производственият про
цес ще върви. На работа ще вър-

В БОСИЛЕГР АДСКА „ ИЗГРАДИЛ”

Преуреждатвътрешните си 
отношения

• ЗА НОВ ДИРЕКТОР Е ИЗБРАН КИРИЛ ВЕЛИНОВ
Работниците в строителното 

предприятие „Изградил" в Боси
леград, които не работят почти 
една година започнаха да дей
ствуват Наистина не строят 
обекти, понеже работа все още 
нямат, но започнаха да преу
реждат вътрешните си отноше
ния Започнаха хакто се казва от 
- главата Преди няколко дни из
браха нов деректор, понеже 
досегашният си бе подал остав
ка За директор е избран строи
телният инжинер Кирил Вели- 
ноа който на тази длъжност бе 
преди три години.

В това старо и известно бо- 
силеградско предприятие сега 
има само 45 работника. Заплати 
не получават вече над половин 
година За ноември и декември 
миналата година получиха по 1 
нов динар заплати! От нова го 
дина насам не получават нища 
Не само, че досегашното 
ръководство начело с директора 
Митко Рангслов не предприема 
акции за съживяване на фирмата 
но както е подчертано на едно от 
последните тук събрания, в осо
бено лошо положение сс намира т 
и скромните им строителни ма
шини и съоръжения Едни са 
„изчезнали", други дадени на 
„услуга", но все още не са

м. я.
върнати и въпрос е дали и те 
няма да изчезнат, за трети няма 
средства да се приспособят за 
работа.

• ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Започна със залесителни акции Новоизбраният директор из
тъква, че ше вложи всички сили 
предприятието да стане на крака. 
Може би, казва той не сме големи 
майстори в други области, но 
строителните работници от 
нашия край са известни и извън 
страната и работа ша има

разсадник над 530 000 млади фи
данки и това около 300 000 бор, 
200 000 фиданки акация и около 
30 000 диви череши и липа. Ши
роколистните дървчета покрай 
иглолистните имат многостран
но значение. От една страна те 
по-малко подлежат на пожари, от 
друга, обогатяват въздуха и от 
трета превантивно действуват на 
болести при иглолистните дър
вета. От този посадъчен мате
риал за свои потреби ще използ
ваме около 200 000, а останалите 
ще дадсм на заинсресовани лица, 
които имат намерение да зале
сяват частно. Когато пък става 
дума за опазването на горите, 
преди всичко от пожари, взели 
сме решение да организираме 
дежурна служба, както в Боси
леград, така и на терена - подче
рта Стойков.

• С години вече наред Босилеградска община е между първите 
общини в Сърбия по залесителните активности. • Залесяването и 
възобновяването на горите тук има дълга и хубава традиция. • Като 
резултат на това са над5000 хектара залесени голини с нови гори, преди 
всичко с бор. • Особен принос в реализацията на тази активност имат 
Движението на гораните, след това Младежките трудови бригади, а 
сега тази активност продължава Горската секция в Босилеград, която 
стопанисва като трудова единица в рамките на единственото 
предприятие „Сърбия шум е”.

И през настоящата година, 
залесяването, което започна още 
с първите пролетни дни, заема 
важно място в програмните опре
деления на Г орското управление 
от Босилеград.

в. а
« НОВИНИ ОТ „ГРАДНЯ”

СТРОЯТ СЕ
ОБЕКТИ В 

ДРУГИ 
ГРАДОВЕ: СХ-,::л : - - . :: :

горели миналата година млади 
фиданки в района на село Божи- 
ца. Освен това спорел заплану
ваните активности, в Горското 
управление планират, окопавано 
на окло 70 ха на миналогодишни

Въпреки неблагоприятните 
условия за стопанска дейност, 
огрнниченнте капиталовложе
ния, строителното предприятие 
„Градня” понастоящем довър
шва делово-жилищна сграда за 
фирма „Полипласт” в Пирот. 
Същевременно се договаря и 
очаква започването на работите 
на още една дслово-жнлищна 
сграда за същата фирма.

Строителите на „Градня” ра
ботят в Ниш - също се строи 
дслояожилнщна сграда в квартал 
„Дуванище”.

В Димитровград в момента се 
работи върху построяването на 
улици „Светозар Марковнч” и 
„Нишава” като същевременно сс 
върши реконструкции на водо
проводната мрежа, а за нуждите 
на местната общност.

Както лнчи, за строителните 
работници има достатъчно 
работа, на затуй е обнародван 
конкурс за прием на 10 квали
фицирани и 10 неквалифицирани 
строителни работници. Един
ствено недостига работа за ин- 
сталаторннте цехове, но и те сс 
пренасочват върху работи, които 

. трябва да сс завършат.

м. я.

• В ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БОР" в 
БОСИЛЕГРАД

ПРОИЗВЕЖДАТ СТОКИ ЗА 
СТОЛОВАТА СИ

В общественото предприятие ли обработка на дърво ,,1>орм в 
1и>си;1еград вече дълго време работи обществен стол, къдсто работниците 
получават почти винаги качествена гоила напуска. Тъй като през 
последните няколко години цените на хранитслнопкусовитс стоки 
значително се увеличиха, ръководството в предприятието поде ин
ициативата в крзл-а на нреднриитисто всички свободни площи да се 
засеят с градинарски култури. През тази пролет на довчерашните 
буренисали площи работнищгтс най-много засадиха картофи.

Директорът на предприятието Иван Хрис тов казва, че покрай бор
бата за увеличено производство на качествен паркет тук е актуален и 
девиза за всекиденвио пестене и икономисване. Запланували са, казва 
той, да започнат да отглеждат но две-три свине. И предприятието в което 
сега работят Н6 души, собственото производство няма да бъде 
достатъчно за цяла пщина. Сигурно е обаче, че но -този начин до 1ч>лима 
степен ще намалят средствата, които сс изразходват зя набавка на 
хранително-вкусови стоки. В предприятието това нризводство ще има 
още едно друго значение: тук работят голямо число инвалиди потрудя 
или работници в напреднала възраст, които машините ще заместят с 
мотика или отглеждайки свине.

Една от залесителните акции

фиданки и прореждане на 70 ха 
залесени площи преди 10 до 15 
години.

Освен това, в плана и про- 
грмата за работа на Горското 
управление в Босилеград е запла- 
нувано и произвеждане на 
собствен посадъчен материал.

- В течение на годината ще 
настоим да произведем в нашия

Тодор Стойков, референт за 
възобновяване, зашита и под
държане на горите при Горското 
управление в Босилегрл, за таз
годишните залесителни и други 
активности подчерта, че в про
грамните определения са запла
нували залесяване на 42 хектара 
голини и това повечето в 
Бистърски район, както и пов
торно залесяване на 50 ха из-

Ст. 11.11. Б.
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* ДИШГРОВГРАД

За укрепване на мира, взаимното 

разбирателство и сътрудничество
• ДОМАКИН НА ТАЗГОДИШНИТЕ СРЕЩИ Е ДИМИТРОВРАД, КОЙТО Е И ОСНОВОПОЛОЖНИК НА 
ТАЗИ МАНИФЕСТАЦИЯ ПРЕЗ 1962 ГОДИНА

до Погановски манастир, Зво- 
нека баня и поречието на Ерма.

От друга страна предста
вителите на училищата щемогат 
да обменят опитв образователно- 
възпитателната работа с мла
дите,
зоватлното дело, както и с раз
нообразието на облици в учеб
ната и извънучилищна дейност.

ще ПОЛУЧИ ЛИ ГРАДЪТ
НИ РАДИО СТАНЦИаГ '?*

жятжтшттего на Република Сърби*. СЩЩ 
пАняпопвания конкурс за раздаване иа радно-фрек- 
Й&ТЙбвГ и. Димитровградска община 
щпТмниий за откриване на Радиостанция. 
Плколкото всичко върви по плана и графика слод 
около четири месеца /фреквенциятае лад8*8 
от шест месеца/ по улгракъси

РТС,.

Безспорно песните, хората от 
моя край по традиция ще бъде 
най-привлекатлната част на про
грамата.

Същевременно ще се прове
дат тематични разговори за уче
ниците и преподавателите, като: 
„Условията на образоватления 
труд в обществената среда и тя
хното влияние върху личността 
на преподавателя” и пр.

Ще се организират спортни 
игри между учениците със сме
сени състави, свободни игри, 
обед в природата, посещение на 
граничната застава „Градина”, 
танцови забави и пр.

От 20 до 23 май т. г. Дими
тровград, относно основното 
училище „Моша Пияде” в града, 
епо четвърти път организатор на 
традиционните Срещи на основ
ните училища на народа и народ
ностите на Република Сърбия. 
Основите на тази значителна ку- 
лтурно-образователно-възшгта 
телна манифестация е положена 
от димитровградско училище и 
основното училище от Ковачи- 
ца. Според пристигналите зая
вления тази година иа Срещите 
ще участват 13 училища, а се 
очаква да потвърдят участието 
си още две училища.

Целта на Срещите е: укреп
ване на мира, взаимното разбира
телство, сътрудничеството и сво
бодата. Без оглед на национална 
принадлежност, вероизпове
дание, традиция и обичаи. Имен
но чрез запознаване, друга- 
руване, тридневно пребиваване в 
нашата среда и в семействата на 
учениците от Димитровград, 
най-младите от Републиката 
имат възможност да обогатят 
детството си, да развиват и 
задълбочават патриочните си 
чувства, да се запознаят с кул
турата и обичаите на народа и 
народностите, живущи в Репу
бликата.

Срещите на училищата са 
благоприятна възможност и за 
развитие на творчеството, за за
познаване е придобивките, сво
бодолюбивия дух и за залозване 
на културното наследство на вся
ка народност поотделно. Млади
те ще имат възможност да се 
запознаят и с природните забеле
жителност на нашия край, тъй 
като ще се организиират излет

и пб средни вълни.
ЗОО вата - _

ванв, което щв гарантира и добър прием.
Носител на акциите е общината, която трябва и да 

обезпечи необходимите средства за целта.

постиженията им в обра-

1
■• ПРОГРАМАТА Щ и.

Според приетата програма 
на Срещите, на 20 май вечерта ще 
се организира концерт под наз
вание „Добре дошли”, който ще 
изпълнят учениците на града-до
макин. На 21 и 22 вечерта ще се 
изпълнят традиционните конце
рта от песни и хора от учениците 
на народностите, като по тоя 
начин разкрият песенното и 
изобщо богатството на наордния 
фолклор от дадена среда.

Предвиждат се и няколко 
изложби: на литературни творби, 
художествена фотография, етао- 
иредмети, художествени 
рисунки.

Темите: за лрозна творба: 
„Борим се за мир, понеже знаем 
какво означава пустош и война” 
и „Моят най-мил спомен от уче
ническия живот”. За поезия: „В 
нас кипи нова радост - весела, 
бурна, силна младост” и „Прек
расен е моят роден край”. Всички 
торби са двуезично: на езика на 
малцинството и на сърбо
хърватски.

Всяко училище ще се пре
дстави е по пет картини на тема: 
„Светът който ме обкръжва”, ка
кто и с по 10 фотографии.

БЕЛЕЖКА
Какво става с 

ученическите секции?• УЧАСТНИЦИТЕ
На тазгодишните Срещи на 

основните училища ще уачетват 
училищата: „Ана Алексич” от 
Александровац Жулски, „Вук Ка- 
раджич” от Пирот, „Иво Лола 
Рибар” от Кръстур, „Матия Гу- 
бец” от Таваикут, „Милош Ми- 
лич” от Витомирци, „Младо по
коление” от Ковачица, „Моша 
Пияде” от Димитровград, „На
родни герои” от Чантавир, „Пет
ре Кузмяк” от Руски Кръстур, 
„17 ноември” от Призрсн, „Моша 
Пияде” от Уздин, „Слободан Бо- 
йич - Пая” - отПечинци, „Десанка 
Максимович” от Нови пазар.

Очакват се общо към 200 го
сти, а иа всички участници в 
Срещите на училищата ще бъдат 
раздадени благодарствени гра
мота. Накрая детският вестник 
„Другарче” ще издаде специална 
притурка, в която ще се отрази 
богатата програма на Срещите.

Ст. Н.

вината на учителите. Всъ
щност, те трябва да раздвижат 
тази активност, да дадат под
тик на учениците, които имат 
смисъл и желание към о тделна 
дейност, литературна, изобра- 
зователна, музикална, спортна 
ипр. Никой не иска да предпри
еме мероприятия за раздви
жване на дейността им Казват, 
че за това никой не ги плаща 
Обаче, те забравят, че те трябва 
да провеждат целокупния въз
питателно-образователен 
процес. Той пък без съотве
тните извънучилищни актив
ности е беден и несъдържа- 
телен.

Безспорно е, че покрай ре- 
|| довийте занятия, във възпита

телно-образователния процес, 
важно място заема извънучи
лищната дейност на ученици- 

Ш те, програмирана чрез разли- 
' чии видове свободни активно- 

Щ сти, ученически секции, кържо- 
ци ипр. До преди няколко годи- 

|| ни и в едното и в другото боси- 
|| леградско училище /основно

то н гимназията/, ученическите 
|§ секции и това повече, работеха 
Щ доста дейно, а работата им бс- 

■ ше съдържателна, програми
рана и добра.

За разлика отпо-рано, сега 
и в едното, и в другото учили
ще извънучилищната работа 
секва, секциите, с изключение 
на някои, почтибездействуват. 
До кого е вината за това, до 

|| учениците или до учителите?
Има се впечатление, че ви

новни са и едните и другите 
Ц Наше е мнение, че по-голя ма е

Ето защо, съвсем оправда
телно е да се запитаме: защо и 
в едното и в другото училище 
не се предпримат инициативи 
за раздвижване на този важен 
в обучението въпрос

м. я.

• СЕМЕЙСТВОТО ТОДОРОВИЧ ОТ ТЕШАН

На свобода след година и половина в обкържение
• Семейство Милован и Виолета Тодорович, е едно от повечето 
семейства, конто свирепата гражданска война в бивша Босна и Хер
цеговина, накара да напуснат бащиното огнище в Тешан и спасение да 
потърсят в Република Сърбия. • Сега като бежанци вече няколко месеца 
са при родите-лите на Виолета в Босилеград.

така една година и половина. И 
кой знае какво щеше да бъде с нас, 
ако не настанаха военни стъл
кновения между хърватите и мю- 
сюлиманите. Хърватска войска 
ни помогна и нас десетина сърби, 
през първите боеви линии, ни про
ведоха до едно хърватско село, 
където ни дадоха храна, а от там 
ни проведоха и предадоха на сър- 
бската войска. След това, след ма
лко пребиваване в Добой се опре
дели хмезаБосилеград, примойте 
родители - с голяма тъга и сълзи 
на очи казва Виолета Тодорович.
. Сега Виолета и Милован като 
бежанци живеят при родителите 
на Виолета Георги и Спасена. Каз
ват, че им е добре. Обаче не скри
ват желанието повторно да се за
върнат в Тешан. Разбира седоко- 
лкото този град занапред остане в 
сръбска територия. Инак, с мю
сюлманите нов съвместен живот 
и Виолета и Милован не виждат.

м.я.

а
1 щ

до избухване на гражданската во
йна, тук добре живеели, никой не 
правил въпрос кой какъв е, нито 
по народност, нито по вероизпо
ведание. Посещавали се, помага
ли, даже свързвали и роднински 
връзки. Обаче, след избухването 
на войната, а особено след от- 
цеплението на Словения и Хърва
тско, положението започва да се 
меня.

Виолета по народност е бълга
рка - родена в село Гложйе Боси- 
леградска община, а Милован 
сърбин - роден в Тешан. Жизне
ният път и на Виолета и Милован 
е трънлив, пълен с обращения, но 
все пак до избухване на войната 
щастлив и успешен. Запознават се 
в Шид, където са на работа Тук 
сключват брак. От Шид заминават 
вТешан, при родителитенаМило- 
ван. В Тешан, Виолета работи в 
мюсюлиманско село като препо
давател по руски език, а Милован, 
в града като автомеханик, където 
има собствена работилница По
край това те помагат на родите
лите в обработването на земята В 
Тешан имат и своя къща, па и 
малко собствен имот. Казват, че

:ш. Iш
- След като започнаха воен

ните стълкновения в Словения, 
след това в Хърватско, а особено 
след тяхното отцепление от Юго
славия, ратоборният дух и зло- 
дейските настроения всред мю- 
сюлиманското население, запо
чнаха да променят имената на 
предприятията, улиците и

Виолета
другите заведения. Училището 
където аз работех от „25 септем
ври” го преименувахав „Гази фер- 
хат- Бег”. Добросъседските отно
шения от ден наден се влошаваха. 
Виждаше се, че за нас които сме в 
обкръжение не ни се пише добро. 
В началото можехме да

Милован
лим. Обаче мислехме, че всичко 
ще се свърши благополучно, а и 
оставя ли се всичко което г 
години тук печелили и строели 
Сетне за всичко беше късно. 
Къщата ни беше в обкържение от 
мюсюлимани. Отпуснаха 
работа. Настанаха

сме с

ни от 
черни дни. Исе изтег-

О
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• смиловци

ЩЕ СЕ
ВЪЗОБНОВИ

ЧЕРКВАТА
• ОФОРМЕНО ПЛАНИНАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЦАРИБРОД”

УСПЕШНО НАЧАЛО
Отскоро създаденото планинарско дружество „Цариброд” в 

Димитровград, през първомайските празници организира успе
шно първия поход.

Именно, от първи до трети май планинари от димитров
градското дружество, планинарските дружества „Железничар” и 
„Победа” от Белград, както и планинари от Зренянин, са обико
лили Басара, Гребен и Влашка планина, като по време на обико
лката са посетили пещерата „Ветрена дупка” край село Власи и са 
се изхачили на „Асеново кале” наблизо до Звонска баня. 
Въодушевени истински от прелестните предели, планинарите 
участници в похода са дали предложение този поход да стане 
традиционен, а броят на участниците да се разшири.

В похода са взели участие около 60 планинари, а димитров
градските участвуват и организират такъв поход за пръв път и то 
твърде успешно. Да кажем, че планинарското дружество „Цари
брод” брои над петдесет членрве, а ръководството са поели двама 
любители на планините - доктор Веселин Величков и Микан 
Андреев. Организацията на похода са помогнали основното учи
лище, Общинската скупщина и частната фирма Еуротранс.

Камбаната от черквата, истинско майсторство на
бтиз7то7рш' М ЩаСШ:еМ""за™*

Новото време на демокрация отпусна душата и 
на смиловчаниитерешилида възобновят своята 
черква Срешение на общо събрание от24 март тази 
година, те призовава т всички смиловчании пресел
ници в Димитровград и навред в страната, дори и 
в чужбина, да се включат в акцията за 
възобновяване на божия храм в селото За тази цел 
е отворена джиро сметка при съответната служба в 
Димитровград, така че всички заинтересовани 
могат да се придружат с парично приложение не 
по-малко отбО динара Всички парични дарения ще 
бъда т вписани в специална книга а тези по-големи 
от1000динара на мраморна та плоча която ще бъде 
вградена в самата черква

Джиро сметката е 42X02-635-2-000427 спредназ
начение за строеж на черквата - Местна общост 
Смиловци.

А.Т.

• СПОРТНА СТРЕЛБА ЗА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

ДИМИТРОВГРАД ДОМАКИН
В Димитровград на 7 май се проведе турнир иа най-добри 

югославски стрелци-инвалиди. В Спортния център „Парк”, където 
се проведе състезанието подпомогнато от ЯТ и димитровградската 
фирма „Таргет”. Домакин на стрелците беше 
успешна състезателка, член на национал ния отбор Ружица А лексова.

Турнира посети и съюзния селектор Милан Мнятович, за да види 
в каква форм а са състезателите пред първенството по спортна стрелба

известната наша
Мястото на черковната камбана не е тук...

• БОСИЛЕГРАД ЩЕ СТАНЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЛНО МЯСТО
• БАСКЕТБОЛ: ВТОРА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ

„Свобода” започна с победа и 
поражение

• ДИМИТРОВГРАДЧешма-фонтан в града НОВА
ДЕПОНИЯ?

Босилеград наскоро ще стане по-прнклекателно място за 
гражданите н за посетителите си. Именно, очаква се наскоро да 
започне уреждането на ул. „Г. Димитров”, главно на онази част пред 
Пощата. Запланувано е да се уредят тротоарите, зелени те площи н да 
се построи чешма-фонтан.

За тази цел средства ще се обезпечат от местното самооблагане н 
от общинския фонд за строителни площи. За сега не е известно колко 
средства ще бъдат изразходвани понеже все още не е изчислено кои 
работи колко ще струпат.

Баскетболният отбор на „Свобода" от Димитровград започна 
новото първенство с поражение и победа. Във втория кръг 
димитровградчани бяха свободни, а в третия надиграха 
„Куршумлия" в Димитровград със 17 точки разлика.

Междувременно започна и състезанието за Куп. „Свобода" 
загуби в първия кръг от отбора на „Пирот" с 4 коша разлика.

Изпълнителният отбор 
при Общинската скупщина в 
Димитровград, на заседание 
от 15 април тази година, прие 
решение от „Гсозавод” от 
Белград да се потърси из
работка на студия - проект за 
нова депоння. Може да се 
каже, че специалистите вече 
са обиколили терена около 
Димитровград и като най- 
подходящо място за новата 
депоння е предложено 
мястото на половин пътя от 
Белеш н махала Гаджшщи. 
Това е само предложение, а и 
изработката на проекта не 
значи, че утре ще започне да 
се строи. Ясно е, че за това са 
необходими значителни 
средства, които общината 
сега в никой случай не може 
да обезпечи. Все пак това, 
което сега се предприема е 
първата крачка, конто трябва 
във всеки случай да се 
направи.

•ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ . ПИРОТ

„Балкански” напредва към титлата
Одиграха се мачовете на XXII кръг на Окьржна футболна 

дивизия - Пирот. До края на първенството остават още четнря кръга. 
„Балкански” има 5 точки преднина пред своите най-близки 
съперници за първо място и най-вероятно ще бъде първенец. 
Димитровградчани победиха отбора на „Младост*’ от Извор с 3:0 ш 
„Младост” от Суводол с 1:0.

„Партизан” от Желюша победи „Лужнмца” с 1:0, а след това 
закъсня на мача в Пирот срещу „Прогрес”, 
одиграна и по този въпрос думата ще имат състезателните органи в 
тази футблна дивизия.

В. Б.

• ДИМИТРОВГРАД

Ще дойде ли край на 
скитащите кучета? така че срещата не е

Кучета, скитащи безразборно и в глутници по улиците на 
Димитровград, не са никаква нова картина. Това се повтаря с години 
наред и все оше няма начин те да се махнат от улиците на града. 
Специализираните организации от Ниш, които се занимават с 
унищожаване на кучета-скитнини, до сега не са викани, тъй като 
винаги няма достатъчно пари за тази работа. Местната ветеринарна 
станция с малко отрова вероятно това може да иапрааи както някога, 
но- И тукашните ловджии може би биха и могли да свършат работата, 
но вероятно ще реагират защитниците на животните.

Всичко това бе присъстващо сред членовете на Изпълнителния 
отбор при Общинската скупщина когато разискваха но въпроса за 
скитащите кучета. Но освен заключение да се провери има ли начин 
и възможност за това, за сега нищо конкретно в тази насока не сс 
предприема/за щастие на кучетата/.

ФУТБОЛ-МЛАДЕЖИ
Футболното първенство на младежи в Пнротскм окръг навляза 

в заключителна фаза. На турнира в Димитровград където 
„Раднмчки” от Пмрот победи отбора на „Младост*’ от Суши дол с 4:1, 
не се появи отборът на „А. Балкански”. „Партизан” загуби от 
„Лужница” с 3:2.
• РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

Състезание по тенис на маса
През април започнаха и Работническо-спортните игри по тенис 

на маса и футбол на малка врата. И докато състезанията по футбол 
на малка врата са още в ход, завърши състезанието по тенис иа маса. 
Първо място спсчли Електродистрибуция, второ ГИД I, а трето ГИД 
II. И това състезание сс надпреварваха десет отбора.

Димитър СтавроаА.Т.

”1г А.Т.
IСЪОБЩЕНИЕ

■ Местната общност в с. Каменина, община ДИМИ! РОН- 
I ГРАД взе решени да възобнови черквата „Светя Богоро

дица” в селото. За гази цел подканва
ВСИЧКИКАМЕНИЧАНИ 

I живущи в СР Югославия и чужбина, вярващи и невярва- 
I ши, без оглед иа политическа принадлежност 

ДА ПОМОГНАТ
I според своите възможности възобновяване на черквата.

I Ме50У1Т0 РНЕ0112ЕСЕ 
"АЗКО" О. О. О. 2А ЗРОЕУКШ 
штЛтаЗпуи Ггдоути 
Ш81иде 
ВОЗП-ЕСКАЦ 
М1.А005Т ВВ 
Те1./*ах: 017-77-766 
ПРЕДЛАГА

I ОБЯВА
Продавам дворно 

място от 490 кв м. с 
къща от 60 кв м. в 
центъра на Димитров-I • • •

I КВАТА^Пр5здИ ДВА^ВЕКА^ЗАЩО 1?ИЕДА^и,НГЬЗО-

| БНОВИМ СЪЩАТА.

I Парите внасяйте на банкова сметка; 42802-635-1-773 
| Нишка банка Димитровград /за черквата в Каменица/
, • Имената на всички дарители по сьтветен начин ще •
I бъдат изтъкнати иа табло в черквата. 5

град.
За справки сс отне

сете на телефон 018/ 
321-248

• • • на едро и дребно хранително-вкусови стоки, всички видове 
„ текстил, строително желязо, изкуствен тор...
В • Уважаеми делови приятели и потребители, стоките можете да 
9 превземете лично или да Ви ги доставя „АСКО”.
В • Услугите са бързи и точни, а стоките по благоприятни цеим.8смейство

ованович
мя8шзмтт!мтмммж

ОБРЯТСТЯО «15 МАЙ 1994 Г.



СаТиРа * забава
Т одорица - празник на конете

казм^одороваеьбота "рИцГто? 
гава е празник на конете - конски празник.

За този празник конете се предварител
но тимарят, добре хранят и подготвят за 
състезание.

На този ден, рано сутрин, се събират 
група мъже конници, които се надоя- 
гватотивайки от къща на къща, от махал 
до махала. Хората, домакините, ги хубаво 
пострещат и ги черпят с ракия и варена 
царевица със захар. Подаряват им пари, 
жито, фасул и др. което те слагат в дисаги.

Към обед, понеже са обиколили вси
чките махали и всякоя къща, конниците 
отиват на черква. Там, в черковният двор, 
разделят парите и събраните подаръци.

Тогава започва тържествено честване. 
Хората се събират пред черквата на хоро, 
кемене свири, пеят се песни, яде се и пие цял 
ден до вечерта.

Празника на конете е честван последен 
път през 1956 год.

НАРОДНИ ОБИЧАИ ОТ 
БОСИЛЕГР АДСКО

Най-големият християнски празник е 
Васкресение Христово, Великден, както се 
обикновенно казва у народа.

За Великден се пости шест седмици, и 
през това време във всяка от тях има 
празници за които са свързани редица наро
дни обичаи които са се пренасяли от поко
ление на поколение. Ето някои от тях.

УНАКАЗИЯ
Сваку годин за Първи май децата дооде при мене на 

село. Изедемо по йедно ягне, по йедно си понесу и тека...Оратници
За първата неделя на постта, срещу Ве

ликите поклади, е свързан един народен 
обичай в Босилеград, който се казва врат
ници.

Туягодинреко: деца стига смовисбабуту тарантували 
Са че ви я дойдем на госйе у град! И тека би Дойдеу село.

сина т у субо ту та на товари ягни ща та и мене у колата, та у 
град Бабата остадедарани стокуту. Вечертукаж синап

Мъжете взимат едно дърво с чепарага 
и го напълват със слама. Когато започва да 
се смръква, те излизат на вън, запалват 
сламата и когато се направи голям факел, 
въртят дървото около себе си и над главата 
и говорят:

- Тате, йутре че те водим на манастирчето науранак.
■Добре, сине, чеидемо, отияйощепредивойнутусам 

ишъл на манастирчето и знам дека йе много убаво там
У неделу сабале я се избелевеси преди зору, мислим 

рано че отидемо. Целу кутию цигаре изтунти додека се 
дигоше младити Ногу пред ногу та на манстирчето

■ Лелеее синко, па кво сте правили толбе године? Па 
манастирчето само що се йе разпадло! Гледе, конакатсасве 
падал! А ква убава япия беше! Я! А кво йе това насред 
полянуту заградено с бъцкаву жицу? Ко, Боже ме прости, 
затвор да йе?

-Къвтезатворнашъл, тате Товайеноврезерварзаводу, 
ли знайеш дека тука извира убава вода

■ Ама знам я дека водата йе убава ама коя будала 
упропасти най-убавуту полянку синко. Не може ли това да 
турееотуду странуту, емда не смита никому, емдайеуземи

■ Може ида йе могло, тате, ама тука н>им било позгодно. 
Ма що те па тебе брига за това и... кьв си па ти да водиш 
грижуза това!

■ Па и прав йе синат, кой сам яда водим бригуза това 
Ама и ко да не водим ка ме у опщину питаю да дигнем два 
пръста за паре за порез, че водим бригу и за това! Те, 
например, катребешедаправе мостевете, кажу,Манчо, требе 
да се одобрепаре, оти мостевете су тесни, много деца има 
тука за камто школуту, миную майЬе с количка, а ни че 
проширимо мостевете, че направимо третоар, па женете с 
количка та и деца та че си иду ко що си йе ред по тре тоара т, 
а кола та по коловоза т. Е, не йе него! Баш ю чера ка идейомо 
одсело сягнищата синат мора да стане на средна мосатда 
мине една млада майба с количка, оти на третоарат не може 
да се у качи. Стручняците турили три доримстрашни 
басамака, не може стар човек да се укачи а камоли количка 
с бебе И они пак си иду сви по коловозат. А ба!)имучени 
човеци су планирали! Да н>им се куче на... на диплимуту! 
Сигурно и тука гьимйе било по-згодно ко на манастирчето 
Унаказия, кво друго да речем Преседе ми и уранак и ягне и 
све Вати путат та слезоу град Покая се що и туя годин си 
не седе за Първи май у село Че тарантуйем и на синове и 
на снайе ама барем немада се нервирам на грацатье.

МладенциОрата, копата, 
дай ми чичо момата. За този празник който се пада също във 

Великите пости, жените месят 40 кра- 
вайчета - маденчета - и ги помазват с мед. 
Това е празник на младите съпружници 
през първата година на тяхния съвместен 
живот. Роднини, приятели и близки на 
този ден отиват в къщата на младенците и 
им донасят подаръци, а домакините ги 
посрещат с ястия и питиета.

Да я води ме у Полети нци, 
да купиме клинци.

Това факелно шествие е представлявало 
голяма радост и развлечение на младите и 
децата. Във всяка махала са се въртяли 
пламтящи оратници осветлявайки тъм
ната нощ. В Б 
кръстопът са се чували провиквания на 
ергените и смях на момите.

осилеград във всяка улица и
Подготвила: 

Вукица Иванова - Стоименова

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ * НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Любовта не вдовица, но неговият приятел 
бил на мнение, че в такова състо
яние не може да постигне жела
телния

МЪЖЪТ ми 
НЯМА 

ГАЩИ...
признава
граници

успех и го убед 
Т. Одоровци. 0,

ил да се 
доровча-върне в

нинът дълго се противо
поставял, но накрая склонил и 
тръгнал към дома си. Обаче, вме
сто низ Ветренска река, той тръг
нал обратно. Вървял, вървял и 
пристигнал - в село Ломница в 
България!

- Ти, чичо, къде отиваш? - 
попитали го някои тамошни мла
дежи.

Преди десетина години един 
нешенец от село Трънски Одо
ровци останал вдовец. Минало 
известно време, той прежалил 
покойната си жена, Бог да я прос
ти, и започнал да мерка вдови
ците по пазарите. Харесала му 
млада вдовица от село Ясенов дел 
и един ден одоровчанинът решил 
да отиде при нея. Когато прис
тигнал в селото на „любимата” 
решил първо да се отбие при свои 
приятел. Домакинът веднага сло-

Преди 40 години, по време на 
едни избори, един заможен се
лянин от Ясенов дел не искал да 
дойде на избирателния пункт и 
да изпълни гражданскати си 
длъжност. Когато агитацион
ната група дошла в двора му и го 
повикала, на вратата се появила 
жената му. Момчетата й обя
снили защо са дошли и защо го 
викат, а тя им отговорила:

- Мъжът ми няма гащи и няма 
да гласува!

Младежите се насмеяли, а се
тне строго заповядали:

- Ако няма гащи, нека облече 
панталони и веднага да тръгне с

- В Трънски Одоровци - от
говорил той и се похвалил, че бил 
при една млада хубава 
Ясенов дел.

- Ама ти си минал югосла
вско-българската граница! - каза
ли младежите, за да го върнат в 
реалността.

- Та какво ако съм минал гра
ницата - отвърнал одоровча
нинът и добавил: - Чичини деца, 
любовта не признава никакви 
граници.

вдовица в
жил на масата кондир, пълен с 
ракия, и двамата приятели запо
чнали да разправят 
друго, разбира се, и за младата 
вдовица и си попийвали. Чаша по 
чаша - накъркал и се до козирката.

Въоръжен с особен кураж, 
одоровчанинът най-сетне решил 
да тръгне към къщата на младата

за едно, за

нас!
Йордан Миланов 

Звонцн
!§1РПЕТРОВ.шШотт ПРАЗНЕНСТВА

РАЗНИ НАЦИОНАЛНОСТИ
Един мексиканец - крадец на коне. 

Двама мексиканци - дуел. 
Трима мексиканци - революция.

*
Един евреин - далавера.

Двама евреи - заложна къща. 
трима евреи - интернационална банка.

/От „Ек”, издание за българите в чужбина'
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Кирил
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