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• ОРГАН НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ • ПЪРВИЯТ БРОЙ 
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
Е УДОСТОЕНО С ОРДЕН 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •

ГОДИНА XXXV * БРОИ 1556 * 1 ЮНИ 1994 Г. * !ЦЕНА 0,30 ДИНАРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА ПОСЕТИ НОВОСАДСКИЯ ПАНАИРАКТУАЛНА ТЕМА

БЕЗ СИЛНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО НЕ 

БИХМЕ ИЗДЪРЖАЛИ ВЪНШНИЯ 

НАТИСК
Кой чука на 

вратата - мирът 

или войната? • „ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СЕЛЯНИНА И СЕЛЯНИНЪТ ЗА ДЪРЖАВАТА” - ЗАЯВИ 
МИЛОШЕВИЧ

Във втората половина на април, преди Бръчко да бъде озна- 
чено като поле на „подготовка на силите на босненските сърби 
за офанзива южно от града”, мюсюлманската войска извърши 
концентрация на големи сили в долините на реките Босна, Спре- 
ча и Усора, подготвени за нападения към Добой, Озрен и Требава. 
Мюсюлманските единици наброяваха около 70 000 войника, на
:---- е била възложена задачата да завземат Добой и да откъс-
нат Озрен, но и този път успехът им беше минимален: завзеха 
само Вненац, стратегически важна кота в югоизточните скло
нове на Озрен. Ако към този „успех” прибавим 
ските анк лави Горажде, С ребрен нц а. Желан Бихач, които са под 
защитата на Обединените нации - това е всичко, което „бойовнн- 
ците” на Алня И зетбеговнч постигнаха през изтеклите двадесет 
и пет месеца на войната в бивша Босна и Херцеговина.

Председателят па Република 
Сърбия Слободан Милошсвич по
сети па 20 май 61-ия между
народен селскостопански панаир 
в Нови Сад, на който участвуваха 
над 1 600 изложители. След като 
обиколи щандовете председа
телят Милошсвич между дру
гото, заяви:

„Наистина можем да кажем, 
че представляваме селскосто
панска и аграрноиндустриална 
сила.

които

и мюсюлман-

В същото време когато извършиха нападения на Озрен, 
сюлманскнтесили предприеха и офанзивнн действия на фронта 
около планината Влашкч. Преди това единиците от състава на 
седми и Трети корпус на така наречената „армия на Босна и 
Херцеговина” нападнаха сръбските сили на фронта около Ку- 
прес. Втори тузленски корпус на мюсюлманската армия, под
силен с две бригади от Първия сараевски корпус и специалните 
единици „Джамниски гълъби”, „Сивите вълци” и „Живини- 
шките оси” предприе офанзивнн действия към Мае вица, по 
посоката Зворннк Власеница. След няколкодневни борби 
мюсюлманската солдатеска беше спряна

Тази разклонена офанзива в рамките на коя та силите на 
босненските мюсюл мани постигнаха само няколко дребни успе
ха ясно показва, че Алия И зетбеговнч и комендантите на него
вата войска са ре ши ли да създадат слаби пунктове в сръбските 
позиции, от които да извършат големи проникновения в тери
торията на Република Сръбска и да пренасочат хода на войната 
в собствена полза. В реализацията на тези цели те в момента 
разчитат на значително по-голямата численост на мюсюл
манската армия, която се преценява на около 200 000 войника. 
Мюсюлманската войска разполага с над 100 танка и бронирани 
коли, с около 400 артилерийни оръдия, 16 въртолета... Въпреки 
това армията на босненските мюсюлмани все още е много слаба 
за Войската на Република Сръбска, която неотстъпно защитава 
сръбските територии.

мю-

Слободан Милошспич на щанда на „Прокупац”Несъмнено, едно така силно 
селско стопанство представлява пък световен съюз, който с ком- че „държавата следва да води 
изключително важен стаби- июторнте си да предвиди и ирес- грижа за селянина и селянинът за 
лизиращ фактор и фактор на метне какво всичко може да пое- държавата”, 
независимост на нашата страна, тигне и осъществи сръбският 
Без така силно селско стопанство селянин.”

„Това е единственият начин, 
който може да гарантира напре- 

Говорейки за отношението на дък на нашата страна в стопанско 
държим толкова силния външен държавата към селянина пред- и във всяко друго отношение”, 
натиск. Не съществува сила, пито ссдатслят на Сърбия е подчертал, подчертал Слободан Милошевич.

не бихме били в състояние да из-

шт Ш

• СРЕЩИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ НА 
СЪРБИЯ В ДИМИТРОВГРАД

Със сговор и единство за 

бъдещето на младите
И тъкмо в момента, когато изглежда, че мирът взима ре

шаващ превес над войната, военното напрежение се премества от 
едно в друго място. Над 600 чуждестранни журналисти, които 
следят събитията на територията иа някогашна Югославия и 
по-специално войната в бивша Босна и Херцеговина във всички 
своя вести, информации и коментари над един месец първото 
място дават иа обстановката около Бръчка Сръбския коридор, 
който минава през този град чуждестранните репортери сравня- 

Дардаиелите, Босфора и Суепкия киал. „Коридорът иа 
живота”, който свръзка Сръбска Крайна и Крайна а Република 
Сръбска със СР Югославия беше пробит на Видовдси 1992 го- 
дина с успешни акции иа сдружените сили иа краишииците.

Макар че са проза/1адио ориентирани, световните медии еди
нодушно оценяват, че непоследователността иа западния съюз 
и иа американската администрация е основната бариера пред 
окончателното разрешаване на босненския В1юръжеи конфликт. 
Следователно, за мирното решение на босненския конфликт иа- 

иеобходима синхронизирана акция иа СА III, Русия и 
западноевропейските страни, с която мюсюлманската страна 
трябва да бъде принудена да прекрати провокативиите си дей- 

заедно с останалите две воюващи страни да седне край

От 20 до 23 май в Димитровград сс 
проведоха 32-те срещи на основните 
училища на народа и народностите от 
Сърбия. В течение на три дни основ
ното училище „Мота Лийдс” от Ди
митровград, основоположник на 
първите срещи през далечната 1%2 
година, бе домакин на ученици от 
училищата от Алсксандронан Жун- 
ски, Пирот, Сръбски Кръстур, Тапан- 
кут, У)дим, Витомирина, Копачнна, 
Чантавир, Руски Кръстур, Призрсн, 
Псчинци, Нови Пазар и за пръв иьт от 
Драгаш.

ват с

същио е

стани н
Откривайки официално срещите 

след дефилето ма участниците, Мио- 
драг Ишятович, замсстник-мини- 
стър за просвета, между другото из
тъкна и следното: „Машите основни 
училища живеят богат живот и в това 
време, когато сме натиснати с бло
када и когато на вас младите не можем 
дададем повече. А искриш и от сърце 
желаем да ви дадсм много повече, и 
модерни училища, и по-добри усло
вия за работа, по-щастливо детство, 
повече пътувания и другарувалия.

/Пя б-тя стр./

масата зя лрегояори.
Сръбскятя стряня е готова да участва в преговорите и дя 

подпише споразумение за окончателно примирие, но не е готова 
да се откаже от националните си интереси. Тъй като западните 
страни, Русия и САЩ изглежда и ай-сетне са решили да намерят 
/или са го вече намерили/ иякакъя баланс на собствените си 
интереси иа Балканите, агресивните планове и цели иа исля
мските фундаменталисти в Босна са обречени на окончателен 
провал, а реалните надежди за всеобхватно и справедливо мирно 
решение стават асе по-големи. А до момента, който може би и ие 
е далече и в който мирът най-сетие ще покори просторите на 
бивша Босия и Херцеговина „над неволята ие трябва да плачем, 
но трябва да й търсим лена”, иакто казва едия хубава мъдрост 
иа босненските сърби.

Ваиче БОЙ КОИ 
журналист иа СРИЛ

Миодряг Нгнитоннч открива „СРЕЩИТЕ”



• НА ЗАВРЪЩАНЕ ОТ АФРИКА^

Владислав Йованович в ДимитровградВЕСТИ
• ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
по финансово-банковото сътру
дничество в Югоизточна Европа 
се състоя в началото на миналата 
седмица в Атина. Участвуваха 
представители на Гърция, 
Албания, България, Румъния, СР 
Югославия, Словения, Хърват
ска, Молдова, Кипър, Русия и 
Европейския съюз. В югослав
ската делегация бяха съюзният 
министър по финанси Вук Огня- 
нович, съюзният министър по 
икономически отношения с чуж
бина Милорад Ункович и губе
рнаторът на НБЮ д-р Драгослав 
Аврамович, които представиха 
Програмата за финансова ре 
струкция и икономическа об\ 
на Югославия.

• АЛЕКСЕЙ ВТОРИ, патриарх 
московски и на цяла Русия, напра
ви няколкодневно официално 
посещение на Сръбската правос
лавна църква, в рамките на което 
посети Сърбия, Черна гора, Репу
блика Сърбска и Република Сър- 
бска Крайна. От Югославия рус
кият патриарх замина на посе
щение в България Посещението 
на Алексей Втори беше оценено 
ка то успешна мисия на мира и зна
чително усилие за сближението 
на православните народи.

• ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ на 
САЩ Русия и Европейския съюз 
отново ще заседават на 13 юни т. 
г., за да оценят как вървят дого
ворите по реализация на пред- 
ложинията за преодоляване на 
босненския конфликт, които бяха 
приети на министерската среща в 
Женева.

• НА ПОЛУОСТРОВ КРИМ, ко
йто след разпадането на Съве
тския съюз остана като автономна 
област в състава на Украйна тези 
дни беше създадена опасна об
становка, която лесно можеше да 
прерастне във въоръжен кон
фликт между украйнинската 
армия и проруските автономни 
власти. Макар че е „под контрол”, 
обстановката на полуострова и по- 
нататък е опасна, а надежди за на
маляване на високото напре
жение се полагат в поведените 
преговори между официални 
представители на Украйна и ав
тономните власти на Крим, как то 
и в московските разговори на рус
кия премиер Виктор Черномир- 
дин и изпълняващия длъжнастта 
министър-председател на Укра
йна Ефим Звягилский. '

навлезнат буквално в ито трябва да послужат на чуж
дите интереси. А всичко това вни да

цъвтящ период.
* По време на срещата с Дас- условията на раздори между 

* съседните балкански държави
• Завръщайки се от посещение в някои държави в 
Африка, външният министър на СР Югославия Вла
дислав Йованович на 16 май направи престой в Дими
тровград и се срещна с представители на Общината.

• Престоя на господин Йованович използувахме, за 
да му зададем няколко въпроса.

калов стана дума и за поло
жението на българското мал- намира плодоносна почва. Ние с 
минство в Югославия в рам- пълно право се гордеем с онова, 
ките на съвкупните отноше- което сме достигнали в защитата 
ния между България и Юго- на числящите се към малцинств- 
славня. ата, включително и българското
- Повече пъти на нашите събе- малцИцСтво. Не казваме, че това е 

седмици в София изтъкнахме, а максиМалноиченямаотвремена
време проблеми, но те са част от 
нашите общи проблеми, 
създаващи се в условията на кри
за и санкции. Когато останалите 
съседни балкански страни биха 
могли да се похвалят с подобни 
постижения в тази област, тогава 
това би било придобивка за целия 
балкански простор. Полезно би 
било за всички наши български

* Миналия месец вие посетихте 
Република България и разго
варяхте с министър Даскалов. 
Как оценявате сегашното по
ложение на Балканския полу
остров и в контекст на това 
отношенията между Бълга
рия и Югославия?
- Сегашното положение и от

ношенията не са най-щастливи, а 
главен виновник за това е войната 
в Босна и въвличането на чужди 
интереси в тази война В крайна 
сметка и самата война там е пос
ледица от интересите на чужди 
фактори и тяхното желание тази 
война да продължи за определено 
време, което по тяхна преценка е 
необходимо за осъществяване на 
техните интереси. Когато тази 
война завърши, ще се създаде 
простор за изява на интересите 
на балканските държави.

Що се отнася до България, 
повече пъти сме изтъквали, че ние 
желаем отношенията ни с Бълга
рия да бъдат като на най-добри 
съседи и приятели. И това сме го 
казали на нашите български при
ятели. Тези отношения биха 
могли да бъдат пример за добро
съседски отношения и на дру
гите балкански страни. На това 
ни насочва и географската, етни
ческа и езиковаблизост, мантали
тет и накрая общите ни страте
гически интереси. Очакваме та
кова мнение да надделее и на 
българска страна и след премах
ване на санкциите отношенията

* Господин министре, как оце
нявате вашето посещение в 
няколко африкански страни?
- Вече казах, а и сега изтъквам, 

че това посещение оценяваме ка
то твърде успешно не само пора
ди факта, че в Южноафриканска
та република се намерихме заед
но с представителите на много 
държави, събрали се заедно да от
празнуваме победата на правдата, 
свободата и демокрацията и края 
на апартейда, но и поради факта, 
четовавсъщностбеше признание 
на нашата страна като равноправ
на членка на международната об
щност. От друга страна и двамата 
председатели - Мандела и Мугабе 
още веднъж се показаха като ис
тински приятели на Югославия и 
нашите народи. Това свое прия
телство те обосновават на голе
мия принос на Югославия, който 
тя е дала към борбата за тяхното 
освобождение. Те на всеки на
тиск, отправен към нас и нашето 
настояние да се противопоста
вим, гледат като на символ на 
съпротива срещу натиска към 
всички други малки държави. Ус
тановихме, че има желание за по
нататъшни политически контак
ти, в този смисъл двамата пред
седатели изказаха желание да по
сетят СРЮ, а съществуват и бро
йни възможности за икономи
ческо сътрудничество. Очакваме 
в Южноафриканската република 
сегашното бюро да повдигнем на 
ниво на посолство.

кои
нова

приятели, на които недостигат 
информации, да дойдат и на 
място да се запознаят. Трябва да 
бъдат внимателни при раз
движване проблемите на малцин- 
ството, защото всяко нев
нимателно раздвижване може по
вече да донесе щета отколкото 
полза И онова, което повече пъти 
сме казали, ние желаем национал
ните малцинства у нас да бъдат 
онзи положителен фактор или ка- 
кто се казва, мост за свързване и 
приятелство към съседните дър- 

това забележи и българския пе- жави. В този контекс виждаме и 
чат, че при нас всичко е като отво- българското малцинство. То оба- 
рена книга, че нямаме задни ми- че не може да играе ролята на 
сли нито към една част от граж- сближаващ фактор ако постояно 
даните, нито към съседите и кой- от друга страна му се приписват 
то иска в това да се убеди, може да погрешни намерения или факти- 
дойде и на място да види исти- те се обръщат наопаки или пък 
ната. Фалшивите твърдения, че Югославия фалшиво се обвинява 
уж някои малцинства са дискри- за нещо, за което не е виновна или 
минирани и уж тяхното не го прави, 
положение се влошава или пък са 
им отнети основните между
народно гарантирани права, не 
служат за добро. Това са неща, ко-

Владислав Йованович

Разговора води: 
А. Татков

Ш ШШШ:• М-р. ДРАГАН КОЛЕВ витие, така и да попречат на затварянето на мислите в 
догма. Тъкмо чрез синтеза на различни становища трябва 
да стигнем до познанието, което да бъде чуждо на каква то 

да било едностранчивост и категоричност. Но тук е ну- 
«хна и определена пред ос троженост. Диалогът подразбира 
и уважаване на събеседника, познаване на проблематиката 
за която става дума и зачитане силата на аргумента. За 
жалост, ще се съгласите с мен, културата на диалога у нас

1. През последните месеци, наред с изкуствено™ създа- Преди вси^ПкТ^°н^7п^г^^ ®ИХМе ЖеЛаЛИ‘ 
; ване и отваряне на въпроса за положението на българското темйира оТра^пуш^^.ена^!^
; национално малцинство в Югославия, зачестиха неотме- подлагане на ругата™ обида ч?остта’
рени и неаргументиранн нападки върху актуалното рък- С желание шкото Достойнство.

< водство в Босилеград и Димитровград. Част от тези напад- тичгски  ̂лиалог*п Р КЪМ по'добРня поли-
: ки се води с цел да се дисквалифицират и дискредитират Д ’ ЛК°3 1,0 тези предварителни неща.
: личностите, които отстояват в защитата на малцинството “?що “е.с.ъм 33 политическо обединяване на нацио-
от всяка политическа манипулация, инструментали- ,|ОВа- «“карчесъс закона у нас е разрешено създа-
зация и поддържането на добри междунационални * на стническа основа, а това право не е

идват само от някои На малцинствените национални общества,
ашния поли- Гс^сГ^^ГнНа ПОЛ?7ическо Действуване крие 
малко не са кн™ ™™Л°ПКИ‘ Преди всичк°, полнтнчес-въпвос ките пограми на тези партии в крайна д» 

свеждат само на национална компоне 
шта на националния интегоите

Балканите, държа че е изключително важно да се при
тежава чувство и съзнание за м я р к а на националното. 
Както и много пъти, н тук цяр е именно мярката на неща-

особеността на феномена нация, но и в оценката на поли-

Югославия. Що се касае до мене, наАирам, че тщмта“е 
като “СКИ човек притежавам. Вярвам, че

™ —^"Жрн^“

нот^^^а^^^съоит^а миченнотзридавнг наззациона/ъ 
ното за сметка на рационалното.

нацноналезгознхилист!1 Дълбоко ^наги1ваменж|иомл|тто
чувство на хората и уважавам тяхното жшиТмТе

лна част ... —... корпус, ейвип,? гу^ вГичк^ония
шат^чеУби.^' неедномисленнпи желаят да му 

Нацията,' преднТсичко ка™°Ри“У
възникнало в резултат на с’ъзна™^.КИЧеСКО съ1дание, 
ност и принадлежност 33 своята самобит-
Значи, нациятаго™^РЛеЛеНа наР°Д1И общност.

ЯЖ.
изявямнего>н^щ?^"Ц*,”™^™*,1,”р,иК<*>13*”1|*^*®ан>сЧ”а

симшШ Д?кбило национална общност, дори и когато 
недовю?К5 йодНационалномалцинство.Тук 
титета на,на1™2?аВ^,ПрОСгаНГаЖмрането м °пзване иден- ^ нацията, но той следва да бъде примерен към

Моят отговор на тях;1
/в 10 точки/

ддържането на добри 
отношения. Актуалните нападки не 
политически кръгове от България но от дома —

За мотивите, които ни най-:..__
прозаични би могло много да се каже, но по този 
друг път.

Обикновено в тези изстъпления чрез пресконферен- дълбоко __ - --------
1 Пки, радиото, ТВ и вестниците, тези хора се етикетират «мжнепж™ ня ° 0Т ста"ови
§ кат° „предатели на своята нация”, „сърбизираии българи’’, толитчгешя живот н^епнампиЛ"““^ °бщ 

лози на унищожаването на всичко българско в Юго! по-компли«мГи ™ Циална общиост

тнчески арсеал.
дистанция се 

/с основна цел 
което по мое

нта
т”/,

новището на 
Обществено-

р „идеолози на унищожаването на всичко бъл гарско в К5го- по-^оЖмплек«-нХи"тз1 СОЦИаЛНа оЬщност е далеч
I Славия”, „еннчери” и подобни. Нищо ново в нашата поли- на етта^за^я с от програмните амбиции
1 тическа култура! Подобни политически етикетирания то^жиГне^^г опот национални цели. Освен
I повече говорят за ония, които ги правят, отколкото за инте ппогюм^ по^Гниипип ч.ГеКСКЛузнвн0 наНионал-

искам още веднаж на всички да изложа своите основни истоонГТа^^а м^ е.К Примери в нашата по-ном

а отговорите онова което нн различава. Надявам се, че на^о^^Цм^бшнпг?и ^ че ^ножество малцинствени 
роттоки°Т М0ИТе сьбе“л,,и“и щс ”огат да забележат тези малцинство,

нег„2',шГи1Ит„Е^ЧК°' НЯКОЛК° 3аб^1еЖКН вьв връзка сво де- *
Самият начин на такова мое обръщане свидетел- всички народи и народите™““ " Р*™“*3 "Р<|6лемите на

| отводи ди^оГкатГе^^ от^с^отеТив^лн™^ лик^в^штосг^о^^а^ НЗЙ‘Ч—3 причина за раз- 
I принципи на човешкото обнзуванГ^мо^т в свояТн ^номеи“ тап7отя Т ч^„Ра1',ИЧНИТЕ възгледи на смия

всяка

та
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КОСОВО КАТО СНЬДБА «Айгхлкййюгйяаяга ндкратко 1 да&гкмгжиг4* л""”
олл3 Че в Косовс° и Метохия живеят 1,5 милиона албанци и 

ЛгКо^т° ^ЯДИ сър^и и чеРН0Г0РЦИ, за тях не представлява ника- 
м^имгтУ.м^оо0^^ИЯ К0ИТ0 пРеДваРИтелно са разпространили лъжи и измислици за застрашеността на албанското население.
„,п^С™С»мл°ГиченевъпР°са: как 200 хиляди души могат да извър- шват „геноцид над повече от 1,5 милиона албанци?!
на мКевдумрТодниТо0румиЙТО СИГУР"° ЩС бЪДС В"еСеН В Дневния ред

ГхгйжСпсе РстЯваРЯс°^аче 33 ВЪПР0СИ» които са в интерес на държава 
сьроия и ШО Албанците и техните политически водачи и сим
патизанти в чужбина преследват само една единствена цел - да създа- 
дат „Косово република”. По този въпрос няма никакви разговори.

Космет е „сърцето на Сърбия и свещена сръбска земя” и „репу
блика Косово никога няма да просъществува.

Всяка друга опция води във война.

/2/

ИЗМАМВАТ
СВОИТЕ

СЪНАРОДНИЦИ

МОЖЕ ДА се очаква в скоро 
време новият югославски динар 
да се появи по обменните бюра 
навред по света и по курс, който 
да не се различава много от курса, 
който е утвърдило нашето феде
рално правителство, заяви тези 
дни губернаторът на Народната 
банка на Югославия д-р Драгос- 
лав Аврамович.

Коментирайки вестта в аме
риканския вестник „УСА ТО- 
ДАУ”, където динарът се наредил 
сред тридесетте най-силни свето
вни валути Аврамович изтъкнал, 
че това сведение ясно говори, че 
не съществува никаква интерна 
конвертибилност на динара, и че 
той вече се търси по борсите и в 
Ню Йорк, Мюнхен и Милано, как- 
то и в Белград. Курсът на динара 
в американския вестник е бил 1 
долар=1,71 динара, докато офи
циалният югославски курс гласи:
1 долар= 1,68 динара.

ОЦЕНЯВАЙКИ положението 
в СР Югославия председателят 
на правителството на Сърбия Ми- 
рко Марянович заявил пред ра
дио Москва: „Ние от самото из
бухване на кризата в Югославия 
се борим за справедливо, миро
любиво и цялостно решение, с 
което еднакво да бъдат защитени 
интересите на сърбите, както то
ва се прави с интересите на хърва
тите и мюсюлманите.”

РАБОТА ИМА, обаче няма па
ри - с тези думи след множество 
стачки, петиции и какви ли не 
протести, се отнесоха частните 
предприемачи към първия човек 
на новосъздаденото министе
рство за частно предприемаче- 
ство г. Радивое Джукич. Той е дал 
обещание, че ще посети и най-ма
лкото градче в Сърбия, където го 
поканят с желание да помогне на 
ония, които по чист и честен 
начин осъществяват печалба".

/Продължение от миналия брои/

макаоч^непптн^кят гч!2? ^ К0ГаТ0 му ВЛ1,за в смс™’тс- Албанците,

ПРИЗНАВАТ Сърбия само, когато нещо им дотрябва. А ако счи-
1п1пртоих!^хНарУШеНН няАои,права’ готови са да се оплакват и до компетентните органи в Съроия, но не и на своя водач Ибрахим 
РуГ°ва> на своите мними министерства или на правителството на 
така наречената „Косово Релпублика”.

Албанското нацинално малцинство, свободно може да сскаже, сс 
ползва и с по-големи права от сърбите, черногорците или някои 
други. Например, албанците не отбиват военна повинност/засега без 
последствия/, докато всички друга правят това.

Колко са „засегнати” техните права говори и факта, че в Косово 
и Метохия албанци разполагат с около 35 000 различни малки и 
големи предприятия, заведения и пр. Само в Прищина албанци дър
жат над 80 различни медицински частни учреждения и поликлиники, 
адвокатски кантори и др. Те карат луксозни автомобили, а градовете 
в Косово и Метохия са „окичени” със сателитски антени, посред
ством които се следи и програма от съседна Албания.

ДНЕС албанците представяват 98 на сто от пациентите в меди
цинските учреждения в Сърбия, лекуват се при същите условия при 
каквито се лекуват и всички друга граждани. Но и покрай всичко 
това албанците посредством своите мними представители разпро
страняват слухове, лъжи и клевети за Космет, Сърбия и нейните 
власти. Очудва обаче защо на тях повече им се взима вяра макар че 
множество делегации на място се увериха за състоянието на чове
шките права при албанското малцинство.

ПРЕЗ ТОВА време мнозина сърби и черногорци и по-нататък 
напускат Косово и Метохия.

Албанците са главни купувачи на техните жилища къщи и имо
ти. С разни малверзации те успяват дори и да заверят договорите за 
купо-продажба, въпреки че това е забранено със закона.

Зейнел ЗЕЙНЕЛИ

• СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР ЗА ЧОВЕ
ШКИ ПРАВА ЗА ЗАКОНА ЗА МАЛЦИ
НСТВАТА МАРГИТ САВОВИЧ:

АВТОНОМИИ И 
СПЕЦИАЛНИ 

СТАТУСИ 
НЯМА ДА ИМА
На 15 май тази година в Крагусвац съюзният министър за човешки 

права на националните малцинства Маргит Савович заяви по Радио 
Крагусвац, че се привършва работата върху изготвянето на Закона за 
националните малцинства и че в скоро време ще бъде внесен в ску- 
пщинска процедура. Участвувайки в предаването „Печат на времето” 
г-жа Савович каза, че законът ще обхване всичко онова, което в тази 
област е прието в света, а с оглед на факта че нашата страна дава 
най-широки права на националните малцинства, не ще има някои 
особени новини.

Автономии и специални статуси няма да има в закона - заявила М. 
Савович, и то поради две причини: първата е тази, че такова нещо не е 
известно в света и поради това, че в мито един документ не съществува 
задължение на държавата да обезпечава нещо подобно на национал
ните малцинства, и второ, - считаме, че правата които имат национал
ните малцинства в Югославия дават възможност за нормален живот и 
работа на всички национални малцинства.

Маргит Савович е категорична, че няма да се отстъпи пред натиска 
да се правят разлики между националните малцинства, като се утвър
ждава на кос малцинство принадлежи автономия, а на кое не, защото 
законът ще бъде един за всички. Тя подчертала, че законът дава възмо
жност да покажем на света какви права имат националните малцинства 
у нас. Коментирайки изявлението на Дъглас Хог в Прищина за необ
ходимостта за диалог между властта и албанското национално мал
цинство, Маргит Савович е заявила, че не й е достатъчно известно 
какво желае г-н Хог, но че разговори от вреда за държавата няма да 
има.

„Ние много пъти досега изразявахме готовност да разговаряме, но 
никак не можем да приемем разговори за създаване на някакви си 
специални статуси. Известно е, че покрайнина Космет съществува и че 
албанците не са ощетени, обаче те не искат да сс ползват с правата си. 
Следователно, мис не можем да дадсм нищо повече от онова, което е 
записано в Конституцията ма Сърбия и Югославия”.

ШШШШ
дадените обстоятелства и действителните интереси на 
националните особености.

5. Тъжно и грозно е когато средношколците си дават 
за право да оценяват квалифицираността и научната 

А когато става дума за идентитета, дължен съм да копетеятиост на ония, които своя научен кредибилитет са 
напомня, че неговото грубо дефиниране говори за три- придобивали и потвърждавали на 
степенния характер на идентитета на всяка особа. Общо Научното звание не е никакво „самонаим 
гледано, първи е оня идеититет, който определя човека статус, който се получава с продължителен труд и 
като генерично съшество. Сетне, се натъкваме на второ научно-изследователска работа. Макар че не е хубаво да 

на идентификация на човека като сокиоложко говориш за себе си налага се на опонентите си да кажа, че 
същество, числящо се към някоя обществена общност, моята научна библиография съдържа над двадесетина « Пакпая вз пху тази тема може нлшнпокп и ияо^т 
сред конто сжмо едно е от етническите И и» кран, да го научни трудове, никои от които са публикувани и в * „„гомпя^ Рвпо?ч«Г мхговов^е ^хм? » ипвитиАипимм^ като шчипет с всички негови иапов- чужбина, към това добавям и две монографии емпирични дя сс Разговаря, впрочем, разюворите нямат кран. Н идентифицираме като личност с всички негови напоя у «вяния на тема Феномен напия и нанионя и ни настоящия случай искам още да ви кажа, че съм дълбокотори ми характеристики. Префери райето иа някое от тези изследвания на тема феномен нация и национални СЬЗ||атгле|1 ^ нъппоса. га който пачигкпамг- Това * ктгпм*
равнища, ,Рда -Екваме вйКи. идеититет като ос- То», го считам, бе, Й5ПЯ.™“Кй “ ““ГоСнте^ждунедио^н™ 1
пн^ и^о^гаттич^ ,^иоН,Уиа мои сХмлнн'|ш миим.в.ис’ с проблемите, привличащи и моето нхесл- °™о,"с"Ни, национални» интстрнтет. международнитеонова, което ме различава от мнозина мои събеседници. дователско внимание отношения и т. н. Искам да подчертая, че този проблем,

Често в този контекст се импутира тезиса, че се отказ- както и всички обществени процеси, наблюдавам в кон- 1
неща не са, и не могат да се намират в противоположност спорим и че е доста гьчно ясно дефинирано какво е едното, да сс занимаваме спроблема на националните малцинства, ^ 
и за сметка една иа друга. Напротив, винаги ще се бори за * какво другото, как се придобива едното, а как другото, следва първо да притежаваме «познавателна сила. Носим
този елемент на „богатство от различия", при което никак У*™’* щвив.щ иедГммтачккитси и' ч‘  Кт “ ,МСЛГ«И"1ГГ' •<* псичк“ »ч«1кн и преценки.
няма да забравя, коя е моят» родина. Да се разберем: едио е «'Р1"' ^ ™ТПмщте „в и на числ яп, и ? се к, м 1 |шГ,,ш д* им*м« СЛУХ топ“' 1Н“ЧН Д» "»“«« чувство за 
иацяоиалеи идентитет и магична капия, а друго е родина, ' "» ' Р**«*"" ™" Лн™ Д с и»м«™1ии;ге и истинските интереси на егноса. за който
страна в която живеем. Тези кеша трябва да бъдат в съзву- ^„..^Гп^тамаи „октичгс ,^ч'еЯ„ост бъл г СС ||ЖЖИМ 1 сфилигрвнтскя прецизна работа. А, кякто
чиеи вярвам, че множество вктуални недоразумения иа ИХЦпйве,«и е кае печели " вс<',<и подразбира и знание, и вещина, и адск-плама иамежл уиапиоиалиитг отношения, са тъкмо в това. ио-дооьр във валори мция га на ю ш ин ткч.и, нека спс юли МТСц прибор. Малцинственият въпрос за мене е един от ^ 

бде!ябълю иа раздора” или доверието/т ги застъпва и представя. Ако топа не прави „ай-усложнените и най-деликатни въпреки, както в кон- |
^мосг иа ^ътруд ии чветвс^вечимсепроизи есох*. ^ ЗЗкХ 1Т,<СТ“н» «бкъпжение, така и в рамките |” ’ , „ „ ’ „,гг«„ивип ГР 1»гп КЙ1М отнемат доверието, а ла итимитст дя дадаг на оня, които ма международните отношения. Затуй и съществува при Ц

Надявам се, че ви е ясно, че интеязивносе застъпвам това праии „„.добре. Следователно, ясно е, челсттимност ме||е толкова голяма предострожност към всяка 1 
за идеята за мост иа сз.труди и честно, при което Iнапомням, в настоИщ„ случай е превъзходно въпрос на политическо политическа дейност, свързана с националните мал- 1 
че този мост грябва да бъде изграден с искреии\иямерашя дОВ«.рИС| което или се печели, или I уби. Нъпреки че огром- цМ„стиа и за императива на националназ* идентификация. 1 
иа двете страни, но трябва да бъде и достатъчно здрав и И() МИОзииство от българското национално малцинство 0 ... «.-„„■„■пил шбммтКбПАГбиппи».»». 1
готов ако се опитат /да газят по него. Какво да <*'Ф**"’ гласува за политическа п|ип рама на партия, към които и мои?^ искреии намепенини че нямалабьляггешшиисоно 1 такава е съдбата иа всички национални малцинства, м принадлежа, аз не си взимам правото да ирсдставнвам ,|вме1>с,|м“ м ,с няма да Оъда тенденциозно ^
живеещи иа границата. българското малцинство. Господа, много е сложна струк- • 1 , ^

Чя моето отношение към националната мптици е туратя на националното малцинство, с множество *<). II. 11. Докато изписвах наезоящите редове, в мис- Ц 
излишно пя се гояоои пак. И сами ие едии път сте били различни интереси и желания, зя да се въобразя чс имам ли те ми непрекъснато сновеше една древна източна 
свилетели иа моетоаигажираие иа свързването както на тази роли. Но още повече и отри<|ям и на ония партии и мъдрост. Считам, чс тя дава отговор на възловия въпрос 
бългаоското национално малцинство и националната отделни лица, които не си избориха зова право и иа които •« нашето несъгласие - въпроса за мярката на няцнонал- 
матишц 'така ! м свързването иа /щата, по много неща това право числящите се към малцинството не са дали. ното. I опло ни я препоръчвам,
близки и подобни народи - сърбите и българите. Уверявам 7, 1)апшит тезис е: „ твърдения без доказателства’*. ..Дай ми Боже самообладание да приема
ви, че и занапред ще отстоявам иа тези позиции. |.их дил много по-щастлив тези твърдения и да нссъм нещата, които не мога да променя, смелост

Изключително ценя това, че съществуващата КЯЗЯл и да не съм имал затова ии повод, ни доказателства. да променя нещата, които нс мога да промени
Конституция иа Сърбия ие фаворизира иито една нации, съжаление, господа, такива доказателства има мно1о. и мъдрост да мога да ги различавам*’,
ио изтъква гражданина като носител иа суверенитет. I ова Вероятно ни вие отчасти не ш виждате, о тчасти не искате
че сърбите и черногорците ие са конституционна дя ги видите, а отчасти ги виждате, но ги губите от пред- • Поредното продължение на статията „Висока по щ 
категория е достатъчно ярък пример на демократичност и ви/1> Уверявам ви, че не съм толкова политически отю- литикя на малка паргил следна а следващия брой ■ * 
създаването на условия за развитие на идентитета на ВОре„ да твърдя нещо, за което наистина да нимам дока- вестника.
всички етнически особености. зателствя. Ако проявите любопи тс тво и интересовснис за Редакцията
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• ПЪРВИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕГРАД
• ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СРЕЩА БЕЗ ДНЕВЕН РЕДСПС ЗАСИЛВА 

АКТИВНОСТТА СИ Понеже в областта на култу
рата Димитровград е по-напред 
от Босилеград, то и сътрудни
чеството в тази област трябва да

Както ни осведоми председа- «Р®™ рад^договореноБ^иле0 лтураот Димитровград да окаже 
телят на Общинската скупщина в таБелр? д ? покои- необходима помощ на босиле- 
Димитровград Никола Стоянов, градеда д Сурдулица до- градчани. А що се отнася до сто-гкяжйак - :з—гс ггкаатаг аькгет:
ЖГнГо^ГГеГи крива” и Димитровград! ^цГзатовГ^“щата
културата и стопанството. Най- Що се отнася до обрмование- “ договорено стопанските
много време от срещата е посве- То , отделно за употребата на ореш д С. конкиетни 
тено на проблема за информиране български език в обучението, Д^циД чя соешатанапоедстави- 
на гражданите па български език, договорено е да се предприемат Р ДВете общини през сре- 
тъй като представителите на две- определени активности посре- телите на двете оош Р Р 
те общини са оценили, че този ДСтвом Министерството за дата на юни месец тази одина. 
проблем е най-актуален. Що се образование, за да се премахнат 
отнася до вестник „Братство", недореченостите в сегашните взели участие Сотир Сотиров, 
Стоянов изтъкна, че в скуп- програми. Тази активност поемат Никола Крумов и Вене Велинов, а 
щината на Сърбия е раздвижена училищата, а общинските ръко- от Димитровград Никола Стоя- 
инициатива за изменение на водства ще се включат да помог- нов, Зоран Геров и Драган Колев, 
закона за явните служби, понеже Нат. А'Т'
това е закон, с чиито разпоредби ___________ ___
трябва да бъде регулиран ста- . МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 
тусът на „Братство Тъй като на 0БЩИНА ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА 
територията на Воиводина има 
повече вестници на езиците на 
народностите, то покрайнината 
се явява като предлагаща изме
ненията на споменатия закон от 
името на всички малцинства.
Предложението, според Стоянов, 
пече е в процедура в Скупщината.

След двадесетина и повече години на 11 май тази годин» * Ди
митровград бе проведена закрита среща между представители 
Димитровградска и Босилсградска общини.

• На политическата сцена в Босилсградска община действуват че
тири париш: Социалистическата партия, Демократическия съюз на 
българите в Югославия, Съюза на комунистите - Движение за Юго
славия и Демократическата партия. • Най-многобройна е Социалис- 
тичката партия. • Обществено-политическата обстановака в общи
ната, и покрай редица трудности, е на задоволително равнище

През миналата седмица в Бо- отношения между Югославия и 
силеград се проведе заседание на България.
Общинския отбор на СПС, на кое
то доминираха два въпроса: дей- заглъхнала активността на Соци- 
ността на Социалистическата па- алистическата партия в общи- 
ртия и обществено-политическа- пата, бе взето решение да се ак
та обстановка в общината. тивизират всички субекти и да се

Председателят на Общи- съживи дейността па социалис- 
нския отбор на СПС в Босилеград тите преди всичко в местните ор- 
Никола Крумов даде къс отчет за ганизации-там, къдетоииманай- 
досегашната активност на тази много проблеми за разрешаване.

Същевременно занапред трябва

Изхождайки от факта, че е по-

В срещата от Босилеград са
партия, която между четиритеде- 
йствуващи в Босилеградска об- далеч по-активно да действува и 
щина е най-многобройна, а в ра- Общинският отбор, както и Из

пълнителният отбор. Да се уста
нови по-тясно контактирапе с

зискванията по този въпрос уча
ствуваха повечето от членовете 
на Общинския отбор. Общ извод висшите партийни органи и тела 
от разискванията в работата на и навреме да се предприемат съо- 
партията е, че след проведените тветни мерки за преодоляването 
избори активността е заглъхнала на актуални проблеми, както от 
на всички равнища и в местните областта на обществено-полити- 
общности и на общинско равни- ческия живот, така и от областта 
ще - в Общинския отбор и Из- на комунално-битовото строите- 
пълнителния отбор. И Общи- лство, селското стопанство и пр. 
нският отбор, и местните органи- За целта бяха направени и орга- 
зации нямат съответни програм- низационно-кадрови промени в

състава на Общинския и Изпъл-

ПРОЧИСТЕНИ И 

РАЗШИРЕНИ НАД 16 КМ 

МЕСТНИ ПЪТИЩАни активности, взаимно не кон- 
тактират. Младите социалисти нителен отбор.

Когато пък става дума за об-също не проявяват съответна 
дейност, а отделните комисии и ществено-политическата обета- 
отбори, като че ли и не съще- новка в общината, бе подчертано, 
ствуват. Всичко това ползват дру- че и покрай проблемите, преди 
ги,преди всичко отделна група от всичко в областта на снабдя- 
ръководството на ДСБЮ и с ре- вацето и дейността на отделни 
дица неаргументирани, дори и явни предприятия и служби, кои- 
лъжливи сведения се оптиват да т0 затрудняват общото положе- 
създадат раздор и недоверие към Ние на населението, обществено- 
СПС всред народа, с което затру- политическата обстановка засега 
дняват положението не само на 
българското малцинство, но и 
правят спънки в добросъседските

Когато става дума за ТВ жур
нала, „изказкано е общо недово- | 
лство със сегашното положение ! 
и качеството на емисиите Инсис- | 
тираме за качествени подготовки I 
на емисиите, понеже такива, как- I 
вито са, не са никакви”. :
Осъществени са определени кон- 1 , : ^
такти с РТС, в които се настоява Щ. 
да се разрешат техническите и Я^аИ?' '

.
НиГткг

е на задоволително равнище.

м. я.
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• В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИ
ТРОВГРАД Босилеград

I) п л Т1 От въвеждането на местното село Горно Тлъмино до махала
Г 4 1М) I И самооблагане, изтеклата 1993 го- Баратарци и Кръшел, 3 км в село 

ПИП^тлит-Т <Ина’ в °^ластта на комунално- Горна Лисина, до махала Разце-
1 битовото изграждане в Босиле- пеница и по 4 км в село Гложйе и

След проведеното обучение на ФЗДска община, ще бъде отче- Църнощица. Прокарана е около 
двама лекари специалисти от тена като една от най-неплодот- 600 метра канализация 100 ме-
ведеио*^София/  ̂|рсд*ЧГьрей "1ай 1оЕГна Тспоп1?3 ^ П°ТВЪР‘ Тр3 В СеЛ° ЕЗЙЧИЛОВЦи' И ОКОЛО 
официал но започна да работи видс- Н3 послеДната СвСИЯ НЗ 500 В БОСИЛбГрад /220 В КВЗрТаЛ
озон за диагностика на вътре- Общинската скупщина, когато „Магурка”, 100 м в околността на
На"кромно* тьржгстъо*°п ровдеш) ^ "° 40 М ^ У™Ца "Г
на 28 април на символичен начин Скваха и ВЪРХУ ОТЧвТа За ИЗВЪр- ДиМИТрОВ И „8 СеПТеМВрИ” И 80 
видеозона пусна председателят на Шенитв КОМуналнО-бИТОВИ ДвЙНО- МвТра В КВаРТаЛ ИзвООШИНа”/

?оТдина0бфЩиИнНааноиПоРаниИотТесоеТла С^^ааалРезиз;'еклатРа™дЦина
малцинствата при Републикан- ФИнансиРани ОТ Сред- Прокарана в ВОДОПрОВОДНа Мрв-
ската скупщина Никола Стоянов. СТВата НЗ М6СТН0Т0 СЗМ0- ЖЗ И ЧаСТИЧНО 6 ИЗВЪрШбНЗ рб- 

Видсозонът е подарък от пра- °6лагане и ОбщИНСКИЯ ф0НД За КОНСТрукЦИЯ, На ОКОЛО 570 МвТра, 
вителството на Република Бълга- СТрОИТелНИ ПЛОЩИ И МеСТНИ И И ТОВа ОКОЛО 220 М В СбЛО РаЙЧИ-ггжиж*посещението нв госпожа Белова в п 0СН0ВНИТе ПрОбЛв-МИ За ТОВа. ОСТанаЛОТО В БОСИЛвГРаД КВаР- 
Дим итровград. Апаратурата е най- 11ЪрвиЯТ, МОЖе би И НаЙ-ГОЛНМ е ТвЛ ИЗВООШИПа” 
съвременна, с големи възмо- МИНалОГОДИШНата ИНфлаЦИЯ И »
жности за ползване, но в момента ВТОРИЯТ ПОСТОЯНИЯ нмГиТ. и П(ЖраИ Т0Ва' СЪС СРвДСТВата
работи само с две ео.щи-за конт- ЗД° 3 На МвСТНОТО Самооблагане,
рол н диагностициране на вътреш- НеФт- НО И ПОКраИ ТОВа, МНОЗИНа ОбщИНСКИЯ ФОНД За СТПОИТРЛНИ 
ннте органи и за гинекологията. ОТ ОТбООНИЦИТР рчитат ир и пт. Ф0НД За СТрОИТвЛНИ
Недостига още една сонда за кон- такива огплвмя ПЛОЩИ И некатегоризирани ПЪТИ-
трол на сърцето. За очакване е да се НИ, У 1 ПО-Добра Орга- ща, какТО И Собствено учаСТИв на 
намерят средства за набавка и на НИЗациЯ' НахоДЧИВОСТ И редица гражданите ПРвЗ Изтеклата ГОЛИ-
тази соида- други меропринтия е могло да се наТобмпечен“ опоеделено ко-

с инсталиране на видеозона направи повече. ооезпечено определено ко
димитровградчапи вече нямат ну
жда да отиват до Пирот за такива 
прегледи, а това е значителен при-
нос в здравеопазването на нассле- дина са Прочистени И ЧаСТИЧНО нието.

СЪОБЩЕНИЕ 
НА ДСБЮ

На съвместното заседание на Общинския и Главния 
съвет на ДСБЮ в Босилеград е взето решение да се 
раздвижи инициатива за повдигане паметник на изве
стния борец за освобождение от турчите и на своя 
роден край-Знеполе, и участник в битките за осво
бождение на Кюстендил 1878 година, Симо СОКОЛОВ, 
известен като капитан Симо.

Симо Соколов е роден през април 1848 год. в с. 
Грознатовци, Клисурско, а умрял през 1918 год. Уча
ствал е в две български легии, бил е изтъкнат борец за 
сръбско-българско приятелство и участвал в сръбско- 
турската война през 1876 година на страна на сърбите.

Главният съвет на ДСБЮ изпрати Иск до Общи
нското събрание в Сурдулица да разреши повдигане 
на паметник в центъра на село Клисура.

Главен съвет на ДСБЮ 
Председател 

/Иван ГРИГОРОВ/

• ДИМИТРОВГРАД
УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 
ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ

След събранието бяха открити новите помещения на партията 
в сградата на старата поща.

личество материал за поддържа- 
в не на водопроводната и канали- 

го- зационна мрежа и вършени са от- 
пятпшпои,. „„„ ,с делни поправки на трите вади за
ЕрГтргпп!. Д 16 км местни и напояване на полето, 
некатегорзирани пътища: 5 км в м. я.

Инак, както се подчертава 
отчета, през изтеклата 1993

Ст. н.
А. Т.
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•НАШЕНЦИ

ПРИМЕРЪТ НА СЕМЕЙСТВО ИЛИЕВИ СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

Станиша Стойов Илиев е ро
ден в с. Плоча, отраснал в с.То- 
пли дол и със съпругата си Пав
лина от Г. Ръжана и трите деца 
повече от 30 години е на „вре
менна” работа в Германия. След 
няколко години съдружниците 
Илиеви трябва да се завърнат 
страната и като пенсионери да 
живеят в гр. Ниш, където са пос
троили къща.

- Да, ние работим в Герма
ния, в едно живописно мяста на 
Дунава в областта Ваден Витем- 
берг. Два пъти годишно идваме в 
родния край, където ни е най- 
приятна почиквата, а и да поза- 
вършиме някои работи - разказ
ват за своя живот Станиша и 
Павлина.

• „ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ”

УСВОЕНО НОВО 
ПРОИЗВОДСТВО

В мебелната фабрика „Васил Иванов - Циле” в Димитровград 
благодарение на отпуснатия кредит в размер от 160 хиляди динара 
е отпочиало производството на фурнирана ламперия. Първите ко
личества от 10 хиляди квадратни метра са договорени с фирма 
„Трифунович” от Чачак, произвеждаща дървена галантерия и полз
ваща новото производство на димитровградската мебелна фабрика.

Отпуснатият кредит от Белградска банка, ББ Пирот, е според 
Лврамовичевата програма за инвестиции в производството. Досега 
„Васил Иванов - Циле” от общата сума на кредита е изпозвала 52 
хиляди динара.

В „Циле" инак продължава и старото производство на дивани, 
благодарение на компезационни работи с Кратово, откъдето се 
доставя необходимата гъба.

В духа на поддържане политиката на прием на висококвалифи
цирани кадри, след заминаването на техническия директор Андже- 
лкович, в „Циле” са приети двама нови инженери по дърво-обработ- 
ванс, както и стажанти по поддържане на машините, които досега 
липсваха.

Стяннша н Павлина Илиеви
- През юли 1992 година за На 8 август Илиеви подават 

Най-интересното за тези на- нови сад изпращат хирургиче- молба до ООН и Бутрос Гали за 
шенци е, че те вече трета година скн материали и лекарства на одобрение да внесат хуманитар- 
събират и изпращат хуманитар- стойност от 10 хиляде ДМ. на помощ от 175 килограма.Од- 
на помощ за своята страна. Тази - През декември същата го- обРение получават след 9 ме- 
ггетои, !|Н^ Дейност е станала дина в Ниш донасят лекарства и сеца " 
съствна част на живота им. медицински уреди на стойност 

Павлина казва; „Почти при от 5 хиляди ДМ за Детската, Ор- 
всяко идване от по-миналата го- топедската и Интерната кли- 
дина донесем хуманитарна по
мощ, предимно лекарства и ра
зни санитарни материали и ме
дицински прибори на стойност 
от пет до десет хиляди герма
нски марки".

• „ГИД”
- Ще помагаме все докато мо

жем - казват Илиеви и ни показ
ват многобройни списъци на хо
ра-дарители от„техния”град на 
Дунав: германци, сърби, турци, 

- През юли 1993 година българи - работници, пенсио- 
20 кгр лекарства и медикаменти НСРИ, лекари, аптекари... както и 
за 4 хиляди ДМ подаряват също Десетина благодарствени писма, 
на Детската и Ортопедската кли
ника в Ниш.

ЗАСТРАШАВА ЗАСТОЙ, 
ЗАРАД РАЗРЕШИТЕЛНИ

ника. Обществено предприятие за изработка на гумарски произведения 
„ГИД” в сегашния процес на производството е изправено пред острия 
проблем как да се снабди с възпроизводствени материали. Именно 
набавката на сажди и естествен каучук е затруднено, поради репу
бликанските предписания, регулиращи набавката на репроматериали. 
Относно: в момента „тясно място” е Министе-рството за индустрия, 
което трябва да даде необходимите разре-шителни за обезпечаване на 
възпроизводствени материали.

Въпреки няколкократните ургенции Министерството протака да 
даде необходимия документ, което ако не пристигне навреме, вече през 
следващата седмица може да предизвика застой в производството. Оче
видно Лврамовичевата политика за реактнвиране на производството 
среща „съпротива” в най-високите институции на Републиката. Все 
пак в предприятието считат, че необходимите разрешителни ще бъдат 
дадени в последния момент.

Приложенията се движат от 
10, 20,50 до няколко стотин ДМ. 
Всичко е записано и подписано 
от дарителите.

На Павлина и Станиша Или-

Станиша донася една дебела 
папка с документация за тяхната 
хуманитарна активност през по
следните три години. От еви- еви Донасят 49 кгр лекарства за 
денцията и разговора узнаваме 8 хиляди ДМ, на здравни органи- 
колко грижа и труд са положили зации в Ниш, Панчево и Баня 
да помогнат на своята страна.

На 28 декември 1993 година 
като новогодишен подарък Или

еви пожелаваме успех и късмет 
при минаването на границите с 
хуманитарна помощ.

Лука. Стоян Станков Ст. Н.

• ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА работното й място. Общинският отбор е обжалвал На въпрос дали ОО на СПС в Босилеград ще изпъл-
ТТ А ТУI 7/Г/Г Г/З 7~)1"1Г/7'т 'ттт/р решението, но Окръжният съд въвВраня на 15 деке ни валидното решение, председателят на този отвор

]1АГ1 гП/Хи.{У гШI/Г,ПИП МВРИ 1992 г■ е отхвърлил жалбата и потвърдил реше Никола Крумов казва: - „ Не, не можем да го реали-
нието на босилеградския съд. И единият, и другият съд зираме и няма да я върнем на работа. Според реше
покрай другото казват, чеООна СПС преди приемането нието на общинския отбор от 19 януари миналата годи
на решение за уволнение е трябвало на Гпигорова да на, при нас такова работно място вече не съществува",
предложи работа в друга организация, съответна на На въпроса дали в усилията за създаване на правова

• ЗАЩО ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕ- нейната професионална подготовка, а доколкото не е държава е по-силно решение на един отбор или валидно 
ГРАД НЕ ВЪРНЕ НА РАБОТА КАЛИНКА ГЛИГОРОВА И имала такава подготовка дай даде възможност профе решение на съдбени институции Крумов подчерта: - „ За 
ДА ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В сионалнода сеоспособи, да се преквалифицира и пр. мен лично решението на нашия отбор на СПС е по-

Решението на Общинския съд в Босилеград е ста- силно. Още повече ако се има предвид, че няма сред-
нало валидно и на 13 януари 1993 година Гпигорова е ства за заплата нито за един, а камо ли за двама работ-
заминала на работа в Общинския отбор. Обаче на рабо- ника. При това трябва да се има предвид, че на Глиго-

В борбата за създаване на правова държава на та не са я приели. Преди това от службата на борсата рова преди да бъде уволнена е преложена работа в
практика черни петна слагат и онези, които трябва да по труда във Враня са й наложили да върне парите, друга организация". /Становището, че й предложена
са в първите редове на тази борба. Когато такова петно които е получавала от1 януари 1991 до 12 януари 1993 работа съдът не е приел - бел. на авт.1 
слага Общинският отбор на властвуващата партия, то- г, понеже е,,върната" на работа. Това тя е и направила. . Големи пропуски и нарушения направи предсе 
гава се поставя въпроса защо той затруднява усилията МОЖЕ ЛИ ОБЩИНСКИЯТ СЪД В дателят на ОО на СПС в Босилеград Никола Крумов,
на тази партия да създава общество, което да защитава епги ЛЕГРАЛ ЛА РЕАЛИЗИРА който и лично ми каза, че не съществува никакъв закон,
всички нейни граждани съгласно законите на държа- лилиптп ги РЕШЕНИЕ? яойго аз го накара да ме върне на работа. За съжа-
вата. Въпросът е още по-болезнен ако единтакъв общи А4 ■ ■ пение излезе, че е по-силен от законите на тази държа-
нски отбор, какъвто е Общинският отбор на Социалис- На този въпрос отговор потърсихме от председа- ва- каза рпигорова и подчертава: 
тическата партия на Сърбия в Босилеград, отрича да теля на Общинския съд в Босилеград Никола Дими- ’ Г. ТТ поиемат понеже съм в
иДКпЛ М лилии гълябнипешения тров, който ведно е и изпълнителен съдия в съда. ■ 1ърся раоота, но не ме приемат, понеже съм в

Зака^секса^ > " 1999 «« не са ^^е°т борсата поиш е па к съм шдо
За какво се касае/ я приеш на работа, Глигорова подаде предложение С/7С” Щ 'поншепан съм"щд*

като потърси от нашия съд да изпълни валидното си у ..
След формирането на Общинския отборна СПС в решение. Веднага на следващия ден взех решение И. бр. *аг033далапазиавпоТтетт^ястТв^ве

Богилягоад стана ясно че поради липса на финансови 6/93, с което наложих на ОО на СПС да я върне на съд 8 Босилеград да запази авторитетно място в право- 
соедства не всички работници на бившия ОК на СКС и работа в срок от осем дни. Наложих им глоба доколкото съдието? Председателятна босилеградския съд казва. 
ОК на ССТНше могат да останат на работа. Едни зами- не направят. След това ОО на СПС възрази на реше - „ Общинският съд в Босилеград ще разгледа въз
няха на оабота в други фирми други в пенсия, един нието, подчертавайки, че с угасването на СКС е угас- ражението на ОО на СПС от 5 март миналата година и 
гпужаш остана в професионалната служба на ОО на нало и работното й място. На 28 януари миналата го- ще вземе решение. Доколкото се установи, че не съще 
гпг а Изпъптнителният отбор на този общински отбор дина взех решение, с което не приех това становищ на ствува т обективни възможности за връщане на работа, 
иа2д 12 1990 година взе решение, в което се казва, че ООна СПС. Той обжали решението, но Окръжният съд тогава валидното решение ще провъзгласим за реше 

Калинка Глигорова референтичик за административ- във Враня потвърди решението ни от 28 януари. Тъй ние, което не може да се изпълни, т. е. като неиз 
ни и Тинансови работи в професионалната служба на като ООна СПС не я върна на работа, наложих му пълнително. Тогава Гпигорова ще замине на борсата по 
бияшшяОКна СКС се уволнява от работа на 31 деке- парична глоба", казва Димитров. Той подчертава, че на труда, където да осъществява правата си. Но тя може 
мяпи 1990 година по сила на закона - понеже е прес- 5 март миналата година Общинския съд пак е взел да обжали едно такова наше решение и неизвестността 
танала функцията на ОК на СКС". От тогава Глигорова решение ОО на СПС да я върне на работа, а доколкото ще се продължи .
се преселва в списъците на борсата по труда. Съще- това не направи да заплати глоба от 600 000 тогавашни Дали евентуалното провъзгласяване на валидното 
временно от бившия Съд на сдружения труд, а сетне от динара. Същия ден ОО на СПС е възразил на реше съдебно решение за неизпълнително Щ ще се тълкува 
Общинския съд в Босилеград търси да я върне на ра- нието. Във възраженаето покрай другото се казва, че като единствен възможен изход, или като безсилие на 
бота понеже счита че неправилно е уволнена. ОО на СПС на 19 януари 1993 година е взел решение, с правосъдието, остава да се види. Остава обаче открит

общинският съд в Босилеград след повече рази- което Глигорова е провъзгласена за работник, отчиято и основният въпрос: защо правосъдните органи не вло- 
гкяяния на 18 юли 1992 година постанови решение П. работа този отбор няма нужда. Димитров изтъква, че от жиха, т. е. не вложат усилия, та законите да не падат 
бп 148/92 г което анулира решението на ООна СПС от тогава досега интервенции от съда не търси нито пове под удари на някакви си „силни на деня".
24 декември 1990 г. и наложи да я върне на работа на рителят, нито длъжникът._____________________

ПО-СИЛНО ОТ СЪДЕБНО

БОСИЛЕГРАД, КОЕТО Е ВАЛИДНО ОЩЕ ОТ НАЧАЛО
ТО НА МИНАЛАТА ГОДИНА?

ПРОТИВЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

В. Ьожмлов
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Със сговор и единство за 

бъдещето на младите• Мила ВАСОВ

АКО ГОВОРИМ ЕДИН 
И СЪЩ ЕЗИК В течение на срещите, уча

стниците се представиха с пости
женията си в областта на худо
жественото изкуство, литератур
ното творчество и таченето на 
фолклорната традиция. Всяка ве
чер в двора на училището от уча
стниците бе организирана култу
рно-забавна програма, а гостите 
посетиха Погановски манастир и 
граничната застава „Градина”. В 
спортния център „Парк” участн
иците засадиха по една бреза 

На срещите освен Миодраг 
Игнятович, присъствуваха Бра- 
нко Ракич, заместник министър 
за човешки права и правата на 
малцинствата, представители на 
югославското посолство в Со
фия, делегация на Войските на 
Югославия, на града-побратим 
Александровац Жупски и пред
ставители от съседните общини.

много усещат ефектите от погре
шната политика на ръководство
то на тяхната народност, поли
тика, която на младите, които 
днес не са с нас, няма да донесе 
щастие. От името на министъра и 
от свое име ви пожелавам да живе- 

заедно, да говорите общ език, 
па взаимна обич и любов.”

/От 1-ва стр./
Вжно е първото изречение.
Стената е на края на света:
изпрати ми достатъчно голяма усмивка
преди да ме познаеш.
Пристигнах с погрешен влак.
Света е голям, в него думите имат смисъл, 
ако мъглата не е много гъста 
и ако говорим един и същ език. 
Превеждането е диверсия.

| Надяваме се, че със сговор и еди- 
I! нство, което и досега преодоля- 
| вахме натиска, ще успеем да 

създадем простори за вашето по- 
Щ хубаво бъдеще. Със съжаление 

обаче мога да констатирам, че ги 
I няма числящите се към албапска- 
I та народност, които сега най-

ете

• ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
КОМУ ПРЕЧИ САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР 

„ХРИСТО БОТЕВ”?
Многобройните почитатели на театралнот изкуство в Димитровг

рад останаха най-меко казано озадачени, когато на проспекта за пиесата 
„Професионален” от Душан Ковачевич, вместо „Самодеен театър 
Христо Ботев”, прочетоха,, Театрална работилница Цариброд". Че не 
става дума за грашка и в отчета за миналогодишната работа не се 
споменава театъра „Христо Ботев”, а „ Театрална работилница Цари
брод”. Следователно, някому пречи названието на театъра „Христо 
Ботев” и бърза да го подмени с ново название.

Ако театралните любители и почитатели бяха озадачени и недоу
мяваха, то поколенията по-стари артисти, членове на някогашния теа
тър, негодуват и се питат кому пречи „Христо Ботев” и по чия прище- 
вка току- така се заличава от културната действителност на нашия град 
едно име с над стогодишна традиция?!

Очевидно, въпросът не е толкова прост, колкото е изглеждал на 
„авторите” на идеята да подменят едното название с друго. Отделен 
въпрос е колко скалъпеното название „Театрална работилница Цари- , НА МАЛКАТА СЦЕНА В КУЛТУРНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД 
брод” отговаря на дейността на театъра и колко то може да замени 
старото название.

Въпросът е повечедимензиален и една, а може би и най-съще
ствената е: може ли едно название да се промени с друго по своя 
ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА. По лично желание например може да си проме
ни човек името или презимето, да речем, но названието на една инсти
туция, с която се гордее целият град и в чийто летопис са изписани 
много светли страници, едва ли би могла

Следващите срещи ще се про
ведат в Печинци.

А. Т.Част от програмата

л:*ум:<:у.у.:умлулу.у.--ж^^

„ПРОФЕСИОНАЛАЦ” ОТ 

ДУШАН КОВАЧЕВИЧ
Самодейният театър „Христо Ботев” над сто години работи и от 

тази страна - въпросът има културно-историческадимензия През този 
век, а особено от1945 година насам, той се наложи в културния живот 
на града, като водеща институция С редица пиеси е участвал на 
многобройни състезания и гостувания и оттам е донесъл многоброй- Подготовка и изпълнение: „ Театрална работи-
ни признания и похвали Много са и наградите, с които са се окичили лница Цариброд” 
артисти-самодейци и театърът като цяло.

/Тъжна комедия по Лука/
ното: ако димитровградските артисти, изпълн
яващи ролите, се считат за артисти-професионалис
ти, тогава тяхното изпълнение е под професионално 
равнище, но ако те все още се считат за артисти- 
самодейци, тяхното представяване заслужава пох
вала. За щастие или нещастие авторът на насто
ящите редове е имал възможността да види пиесата, 
изпълнена от професионалисти с впечатляващата 
роля на Бата Стонкович и в сравнение с изпълне- 

от Александър Златанов остана с впечатлени
ето за „пети екзепляр”. Подобно е и с другите изпъл
нения.

Постановка: Борислав Григорович /Белград/, 
Накрая не само в града, но и в Републиката самодейният театър художествено оформление Новица Младенов 

„Христо Ботев” е известен по многобройните си участия на репу- /Белград/ 
бликански прегледи на театрите и с постиженията си на тях е утвър
дил името си Лица: Теодор Тея Край - АЛЕКСАНДЪР ЗЛА

ТАНОВ, Лука Лабан - СЛОВО ДАН АЛЕКСИЧ, Ма
рта - ВЕСНА НИКОЛОВА, Лудак - ДЕЛЧА ГИГОВ 
и Гласът на майката - МИРЯНА АЛЕКСИЧ

Накрая, въпросът има и политическо измерение. За по-неосведо- 
мените ще кажем, че Христо Ботев, освен че е български поет, той е 
страстен радетел за единство на Балканите, а още повече за сръбско- 
българско единство. Негови са думите, че „Сърбия и България - тези 
две хубавици, отдавна трябваха да пляснат ръце и да се прегърнат”.
Той е пламенният борец за всеобщо единение, за национално осъз
наване и братско сътрудничество между народите на Балканите.

Ще допусне ли димитровградската културна общественост да се 
заличи името на един велик поет, влязъл в световната антология чиито 
стихове със златни букви са изписани в Париж, пред наплива на „кул
турни” парвенюта, жадни за самоизгькване? Сякаш всичко започва от 
тях, пред тях няма културна история, няма личности, признати от 
историята?

И най-накрая: имената на институции се менят по канален, утвър- же,,ия ,,а нашата съвременна драматургия - с пронз- 
денред. Ще допуснат ли компетентните такова своеволие или и този веД««ието на Душан Ковачевич - „Професионалац”. 
път ще отминат тихомълком въпроса? Няма ли да се вслушат в огор
чението на многобройните по-възрастни театрални артисти-самоде
йци и в огорчението на културните радетели на нашия град?

ннето
Димитровградските любители на театъра на 10 

и 11 май т. г. приятно бяха изненадани с оповес
тената, а сетне и изпълнена от димитровградските 
театрални артисти комедия „Професионалац” от 
Душан Ковачевич. Именно след многогодишни, де
сетилетни, оповестявания, най-сетне малката зала 
на културния дом е превърната в малка сцена за 
камерни изпълнения, с общо 105 места.

Вземем ли обаче, че това изпълнение все пак е на 
артисти-самодейци, тогава може да бъдем доволни 
от видяното. Основното: вниманието на публиката 
бе приковано, напрежението бе поддържано от дей
ствието, съдържанието предадено доста коректно, а 
на моменти отделни сцени, доведени до високо 
равнище.И хубаво е, че се започна с най-високите пости-

Самата драма „Професионалац”, въпреки 
изградена върху „сблъсъка” между интелектуалец 
и полицай на социалистическото нн „ежедневие” е 
изградена многослоево, с голям подтекст и многоз
начни

че е
Още в началото, преди да кажем: дали пиесата е 

изпълнена успешно или не, трябва да уточним след-
поръки. Оттук и много въпросителни пред 

постановчика: на кое да се даде предимство - на съд
ържанието, което може да се разбере 
драма, и като комедия, но и като трагедия. Ако се 
вземат последиците от 26-годншното наблюдение и 
преследване на интелектуалеца /Теодор Тея/ от по
лицая /Лука Лабан/, ще видим една напълно разру
шена психически личност, опустошена докрай от 
„мелещата машина” на човешкия дух. Полицаят, от 
сляпо оръдие на системата, постепенно 
до здравомнелещ, благодарение на човешката си ду
ша, приятелските връзки със семейството 
лектуалеца и редица други обстоятелства. Неговата 
трагичност е, че се е превърнал в „интелектуалн- 
зиран полицай”, напуснал коловоза на служебното 
си задължение.

Ст. Николов
§ •КЮСТЕНДИЛСКИЯТ ДРАМАТИЧЕН 

ТЕАТЪР В БОСИЛЕГРАД
„ГОЛЕМАНОВ” ПРЕД 
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

ЗРИТЕЛИ

и като мело-

• ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР ПРИ 
ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРСИ СЕ „АНГЛИЧАНИН” В рамките на крайграничното сътрудниче
ство между Босилеградска община и Общин
ския народен съвет на град Кюстендил в обла
стта на

Училищният отбор /преди това беше Съвет/ при димитровгра
дската гимназия на 19 май порведе редовно заседание, на което обсъди 
бройни въпроси, свързани с работата на училището.

се извисява
., _ _ - >, културата на 18 май тази година в Бо- »
Между другото бе обсъден успеха на учениците след третото § силеград гостува Драматичният театър от гцвл I 

тримесечие. Констатирано е, че по традиция предстои пред края на § Кюстендил. Пред босилеградските любители I 
учебната година подобряване на успеха, но резултатите от зрим есе- | на театралното изкуство гоените отКривил 1 
чието не са похвални, тъй като само по предметите, които се учат от % се представиха с комедиятГна Гт Л Юп^ 1 
първи до четвърти клас - биология, физика, химия, математика и гео- $ Големаноа” Рр-мп^^т. Н& СТ' Л' Костов |
графия-има общо 262 слаби бележки. Най-много има по биология. 82, ^ ПешовЛ1пп^^лР КОМ*ДИЯта Никола | 
след това по физика - 56, география - 51, математика - 40 и химия 33 | ^ а хУЯОжник Аделина Хаджийска %
слаби бележки. Що се отнася до отсъствията, подобрението е видимо, Ц 
така че на тримесечието има по 11 отсъствия на всеки ученик или 2798 3 легРаД имаха възможност да видят популярни- 
в цялото училище. От тези 2432 са извинени. | те артисти Георги Калоянчев и Стоянка Му-

Училищният отбор прие решение да се публикува конкурс за | тафова, а участвуваха още: Бистра Тупарова, 
преподавател по английски език, понеже това и сега, а още повече от | Елена Андонова, Любомир Вълчев. Рмип Мяп. 
следващата учебна година наистина ще бъде проблем. Търси се 1 *од Ева-Мария Радичкова, Давид АдФанлапи 

Раб(>та на неопределено време, със заплата предвидено I Генчо Смоков, Кънчо Стоев, Мария Седлоева.
Р 0Т0’ * Учил"Щего ше Обезпечи плащане на наема за | Иван Стефанов, Грозда РусевТиРаипПм.Т’ квартира, понеже квартира не може да обезпечи. Конкурсът ще бъде 4 Русева и Ранл Пунев.

открит до попълване на работното място. >•; същевременно представителите на Драма-
Членовете на Отбора бяха запознати с факта, че от следващата 1 %ЦНИЯ теагьР отКюстендил И босилеградския 

година димитровградската гимназия ще работи като вернфнцнрано I кУлтУРен Център се договориха за по-нататьш- 
средно училище, тъй като изпълнява предвидените условия за това. 1 но СЪТРУДничество и взаимопосещения

А. Т.

на инте-

Заслужава признание усилието на димитровгра
дските театрални артисти да надникнат по-дълбоко 
в тълкуваните образи, да ни пресъздадат обстанов
ката от неотдавнашното минало /зрителят_______
дали наистина е минало?!/, да създадат пълно кръв
ни- Действащи лица. Тяхното усилие обаче _
западало в тресавището на многослоевия текст, а 
още повече в не докрай разяснените 
ння меж

Скомедията,, Големанов ” зрителите в Боси-

се пита

често е
взаимоотноше- 

ДУ героите, разпъвани меду „служебни за
дължения ’, човешки отношения, повелите на сис
темата...

И накрая: трудно начало на „Театралната рабо
тилница Цариброд”, но за „утеха”, и премиерното, и 
репризното изпълнение бяха с добро посещение.

Ст. Н.
М. Я.

о ЕрятстВо • 1 ЮНИ 1994 Г.



. ЕДНО АНОНИМИЧНО ПИСМО ЗА ГОРНОЛИСИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ КАТО повод

СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НЕ 

ПРЕПОДАВАТ СПЕЦИАЛИСТИ НОВ УСПЕХ НА ДУШИЦА ДЕЯНОВА
На турнира „Нов старт” в София на 22 май, на 400 метра с пре

пятствия победи Душица Деянова от Димитровград с резултат 61,82. 
Сега тя е много близо до резултата, който води на световното юношеско 
лекоатлетическо първенство, което ще се проведе през месец юли в 
Португалия.

В миналата събота и неделя

КАЗВА ТОиР0СИ СА ВРЕМЕННИ и НЕ ГИ РЕШИМ помватв НА Напусна Работа и когато пре- 
но3вн п?^‘ЕчЛЛЕКСАНД0Р0В- ДИРЕКТОР НА ОС- Очакваш» г! "° бългаРски взик замина в пенсия. 
пипии7° УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГР АДСКА и йГпгяп/ Ч® щатнИЙпреподавател чо сръбски ОБЩИНА г-ямска и български ще се върне от отпуск по болест. Тъй

нямата "асаеш® за спешна работа, а понеже
нзпргГоИГоС„ТнГоРГсмАо° Н/ГпраГДаКЦИЯ 66 Г" -со.-вп^бсГ

повече нередности в^оаботата ПодчеРтаввт ра^.ота преподавател по руски език, инак беглец 
синското основно учили! вГ0РН0ЛИ- с/ъГ-Т °СНа И ХеРцоговина, който преподава 
заслужават ° учнлИще. Внимание сръбски в седми и осми клас и бългаоски епик п

казва нТв п?ПРОСИ- В ПИСМ0Т0 на "Рн- "вТИ и шес™ клас-Тези три месецГизТекоха и ще 
пета до ост кГаг поо^ГДГ78 учвницитв от ПОВИКам незаети преподаватели по тези предГе- 
тора на училището Тоше дЗс“® против диРе«- ™ преподаватели, които са в други органи- 
замтГТ.!!, и Александров и неговия зачии, а имат желание да работят в Г Лисина 
б1^аТи X Николаев защо са позволили Това се отнася висина.
пп»пяпаа1т РР3,6“” ВЗИК е нашето училище да български език, които преподават преподаватели
тези п^д^етаК^ЛИТовГе ^ првподаватели по "° "Р*™ специалности, а са в трудово отношение ■ ели предмета... - Това е същински пример, ка- в нашето училище”.

злоупотребява р^кошГ^та”^ж^о^^чГ се обек^Гв сеТо по'натагьк се казва*40 училищните 
омаловажават учениците и предизвиква оеволт пя Н0 С® поддъРжат. че хигиената е
при родителите, Още повече ако се има пгтппмп низко Равни1Де, че преподавателите,
че учениците от осми клас трябва да лъожа?нм’ "онеже пътуват от Босилеград, сутринта закъс-

ност е руски език? - поставя се въпрос в писмото, да се премахнат. На края на писмото се казва, че 
по този и останалите въпроси в писмото се тези две отговорни лица непременно трябва да си 

отнесохме до директора на Основното училище подадат оставка.
,,Г. Димитров” в Босилеград, в чийто състав ра
ботят всички

Деянова участвува на отборното пър
венство като член на състава на „Железничар” и заедно с Даниела 
Елсмкова, Псги Гюрова, Тамара Стефанова, Славица Гюрова и новата 
членка Славица Чирич, водиха равноправна борба с най-известните 
отбори у нас: „Дървена звезда”, „Партизан”, „Войводина” и други.

За резултатите от отборното първенство по-обширно ще пишем в 
следващия брой на вестника.

М. А.
• ОКРЪЖИЛ ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

„АСЕН БАЛКАНСКИ” Е ВЕЧЕ ШАМПИОН
Едип кръг преди завръшвансто на пролетния дял на първенството 

отборът на „Асен Балкански” вече стана първенец. С победата си над 
„Единство” от Пирот димитровградчани се „отдалечиха” с пет точки 
от второкласиралия се отбор. Срещата между местните ривали „Бал
кански ’ и „Партизан” който ще се играе тези дни не решава почти нищо, 
поне за „Балкански”: първият само ще потвърди титлата си, а втория 
му няма спасение от по-нисша футболна дивизия.

и за онези часове по сръбски и

• ФУТБОЛ-ЮНОШИ

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ВЪВ ФИНАЛЕТО
Юношеският състав на „Асен Балкански” от Димитровград секла- 

сиРа във финалгго на съответната футболна дивизия, като се наложи на 
отбора на „Лужница” от Бабушница с 2:0. Срещата между тези отбори 
в Бабушница завърши с 5:4 в полза на „Лужница”.

Сега димитровградчани очакват победителя от срещата на „Един
ство от Бела паланка и „Единство” от Пирот, с който ще решат въпроса 
за първенеца.

• ВТОРА СРЪБСКА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ИЗТОК

„СВОБОДА” ПОБЕЖДАВА
Баскетболистите_ _ на „Свобода” от Димитровград отбелязала втора

победа. Този път в отбора на „Свобода” се прояви ветерана Зоран Геров, 
който успя да улучи и няколко пъти от разстояние от 6,25 м.

В следващия кръг баскетболистите на „Свобода” ще гостуват в 
Прокупие, където ще премерят сили с „Милан Топлица”.

„Обектите в Горна Лисина поддържаме както 
други. Разбира се, това правим според 

гт»иио «.пплл повод горупо- материалните си възможности, казва Алекса-
а*’ Р* , казва ““Д”030: -В началото ндров подчертавайки че не може дума да става, 
улебна година преподавателката по че не се поддържат. В Горна Лисина съм често 

^ ’ х ° пРеподаваше една част от сред родителите, а не узнах нито от препо-
часовете и по български език, за когото също давателите нито от педагогическия ръководител 
така е квалифицирана замина на отпуск по в това училище Николаев, че хигиената и дис- 
оолест. Една част от часовете по бъларски пък циплината са на низко равнище. Точно е че вси- 
лреподаваше квалифициран преподавател, който чки преподаватели от пета до осми клас пътуват 
в началото на второто полугодие един месец бе всекидневно от Босилеград, където живеят, до Г. 
на отпуск по болест, а след това замина в пенсия. Лисина, включвайки и педагогическия ръководи- 
В първото полугодие веднага приехме на работа тел, който в Лисина работа три, а в Райчиловци 
преподавател по сръбски език. Проблемът обаче два дни. Обаче за пръв път чувам за някакви си 
настана в началото на второто полугодие когато нередности. Доколкото се установи, че такива 
той поради голештте пътни разходи /тогава пътни има ще потърсим отговорност от тези които ги 
разноски не заплащахме на никой, заб. Т. А. / правят, заяви Александров.

основни училища в Босилеградска 
община Тоше Александров. По

и всички

• РСИ-ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА

„ГИД” ОТНОВО НАЙ-ДОБЪР
Приключи тазгодишното състезание по футбол на малка врата в 

рамките на работническо-спортните игри. И този път футболистите на 
ГИД оправдаха ролята си на фаворит и във финалето се наложиха на 
отбора на органа на управление с 2:1. В борба за трето място „Сточар” се 
наложи над Здравния дом с 6:2.

Остава да се одиграят още хандбал ните срещи.
АС.

• ПОПРАВКА
В спортните новини от Димитровград, които бяха публикувани в 

миналия брой на „Братство” са допуснати две грешке. В текста „фут
бол-младежи” е отпечатано „не се пояавн отборът на „А. Балкански”, а 
точната информация гласи така: „А. Балкански” беше пръв на турнира, 
а не се появи „Раднички II” . В информацията за турнира по спортна 
стрелба за инвалидни лица един от спонсорите на турнира „Таргет” е 
посочен като димитровградска фирма, което не е вярно, а не е отпе
чатано, че състезанието беше подп 
тровградски фирми, най-много от „Ба

• ПОСЛЕДНА ВЕСТ
Преди няколко дни в основното училище в Горна Лисина на временна работа 
беше приет преподавател по сръбски език, докато български език и по-на
татък се преподава от неквалифицирани преподаватели.

омогнато и от няколко дими- 
алкан”.

Молим читателите и димитровградските фирми за извинение.
Редакцията.В. Б.

; ПРЕЛЕСТИТЕ НА ПРИРОДАТА• нови книги »ГРАНАТ«855

• Неотдавна излезе от пълноценни тълкну- когато на тези простори же да се нарече „земен 
печат една малка по вания, а всички се числят се чествуват70 години на рай". Обкържена е с ве- 
обем, но много интерес- към моравската стилис- организиран туризъм, 
на книга „Прелестите на тична група, 
природата" която гово- °-----------

БОСИЛЕГРАД
обем, но много интерес- към моравската стилис- организиран туризъм. личествена и непокът- ш 
на книга „Прелестите на тична група. Книгата е илюстро- ната природа. Оня, който
природата", която гово- Звонска баня, изве- вана със седем рисунки, поиска тук да си отпочи- 
ри за Звонска баня и при- стна още от антични вре- допъващи текста писан с не и да се наслаждава в 
родата, която я обкър- мена, с настоящето изда- лиричен стил, който в из- 
жава.•

Авто

ПРЕДЛАГА
«а

К0МПЮТ0РНИ 
ПРОГРАМИ ЗА:
-финансово 

счетоводство,
- калкулации на цени,

55$ - нивелиране на цени,
- изчисляване на заплати,
- изготвяване на програми 
по поръчка,
ПОДАЖБА НА ВСИЧКИ 
ИБМ КОМПАТИБИЛНИ 
К0МПЮТ0РИ.

а* Уважаеми бъдещи клиен- 
й ти, нашето качество пот- 
^ въдихме с досегашните си щ 
а* двегодишни услуги на ре- 
® дица частни и обществени 
$55 фирми. Поръчките може- 
® те да изпращите, както и 
2 по-подробни информа 
«5 ции да получите нател. б(
* /017/77-879 или на адрес:

„Вук Караджич” - 2,17 540 
8» Босилеград.

поетичната манифеста-
ние получи „ своя книга", вестен смисъл е израз на ция „Звонско лято'’, коя- 

юът на книгата Ка- която може да й бъде са- този литературен творец, то тази година ще се уст- 
Маркович литере- мо от полза и то в час, Звонска баня с право мо- рои по трети път. Дома

кин на манифестацията е 
прекрасният хотел „Мир" 
неговият управител го
сподин Александър Ран- 
гелов.

Каменко Маркович на
скоро в Нищ ще органи
зира вечер, посветена на 
Звонска баня, на която 
ще бъде промовирана 
книгата, ,,Прелестите на 
природата", ще бъде 
устроена и изложба на 
тема: Звонска баня. До
шлите на изложбата ще 
имат възможност да по
лучат по-пълна пре
дстава за този прелестен 
край, който има всички 
условия за развитие на 
летния туризъм у нас.

Драган Сапнч

585!

менко
туровед-историк изнася, 
че на просранството от 
Пирот до Звонци се на
мират забележителни па
метници на нашата сред
новековна култура, ко
ито не са достатъчно изу
чени, следователно и не
достатъчно известни на 
по-широката обще
ственост. „Свети Иован 
Богослов" /Погановски 
манастир/ - перлата на 
сръбското средновеко
вно изкуство, „Свети 
Илия" в Звонци, ,,Св. 
Никола Планинишки, „Св. 
Иован мущяр" в Тр. Одо- 
ровци и др. На хубав на
чин е извършено пред
ставяне на паметниците 
според стилистичните им 
особености; дадени са

555!

$8

.
„Земен рай”: Плувните басейни на открито на хотел „Мир”

оЕрятстВо • 1 ЮНИ 1994 Г.



\^^®^*СаТиРа * забава
ТАЙНАТА
ВЕЧЕРЯ

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

На тайната вечеря 
боговете локални, 
събрани от Са таната 
започнаха играта 
- Кажете кой е най■ силен 
между вас
награда ще получи тоз час - 
обадила се Сатаната 
със звънък глас.
От Дявола получена награда 
1за бог локален! 
няма по-голяма наслада! 
Настръхнал от радост 

бог!

ДВУЛИЧИЕ”
33

Директорът на ГИД Михаил Иванов съди фабриката да 
му плати времето, относно периода, когато бе насилствено 
отстранен от фабриката като директор.

Сега, като директор, който отново води най-голямата 
стопанска организация в града, пък наговаря правната слу-

НАША РАБОТА
жба как да не спечели делото. 

Наистина интересно „двуличие”.
Ли сам у сваку манджу мерудия донесеше ми овиядънове 

Много се зарадува, отипокану оди основното училище 
Майсбе среше" вече нема, нема /]и ни онея правете среше на 

'Криводол и Драгоман., а бе много работе що би имаше са 
нема Зарадува се я ко манечко дете и поварка да отворим 
пликат. Гледам унутра Позивница Отвори бУ и се щрецну - 
Ама кво йе това са? Не йе първи пут да ми прачайу таквейе 
покапе! Тая некико не ми бУ вача окото, кока не йе баш 
оригинал Море мислим си, да си не прави некой некикве, аиде 
де да не речем кво, с мене старога човека! Оти доса поканете 
що бейоше, ка би отвориш оно милина - златне букве, па 
изписано, па и на сърпсЬи и на българсби, нали госйето що 
дойду първо оди програмуту разберу при койи су дошли, 
мислим при койу народност или ко са кажу матьину. Гледам я 
и не веруйем: ако това йе сериозна покана не може ли да бУ 
напише некой по- сериозан ученик или оди даскагьете Знам, 
има и деца коя много убаво писую, а знамдека иодидаскатьете 
има теквия, щом су сакали да буду писане с руку. Доса знам 
дека дадейоше на „Братство” и оно текабиотлечати, кощови 
реко със златне букве па све убаво се види. Яйоще си чувам 
од уьн А тая., незнам, дали тия не йе имал линиюуда пуши 
црту па по н>у да пише, да ли йе бил пиян не знам, ама чиними 
се дека моят унук по-право че напише Това тека изкривено и 
усукано, йедва разбра И пак ми се не веруйе дека йе верно. 
Обърну телифонат та пита унукатога истина ли че има па 
госйе оди све народности Чък ками от потвърди, йошмиказа 
дека и он че прибере идно дете !и ако, тека требе/я се реши да 
дойдем. И се стегну дека све че кажем това там дека требе, ама 
после ка видо децата ко се играю оно ми стану мило, па реко 
нек си троши главу. А па ме яд що да се брукамо с теквея 
глупаве работе, кока немамо човеци за тея работе и кока не 
знаемо това да направимо. Па ни смо това по чели първи и що 
са после трийесе и йедну годину това да правимо. Ситно йе, 
че речете! Па истина ситно йе, ама ни све се на ситно да 
простите.. Паша работа! Много големеработе смо заправили 
и тека заради ситнеработа све смо умурдарили

Ст. Н.

ПЛОМБА
Събрали се димитровградските журналисти /с

един/ пред будката на колегата, който продава
изклю-Аз съм пръв, който на народа 

запуши устата 
и даде рудата!
Оттам ликува

чение на
кафе и живо дискутират нещо. Минава по улицата един 
царибродчанин, Димитър Киров, и казва на журналистите:

- Събирайте се, събирайте, ама и тука че ви туре пломбу!бог II
И моето дело е смело 
дадох бистра вода 
за лъскава кола! 
Шеговито се хили

НЕ ЗАНОСИ
Върви по улицата царибродчанин, нойто допреди четири- 

пет години беше неразделим с чашката. В ръцете носи 
две-три шишета с мляко. Гледа го негов приятел, па му казва:

- Така е, пи ракия, пи, сега ще пиеш мляко!
- Да, но само да знаеш, че е много по-добро от ракията 

- пие се в неограничени количества и не ме занася по 
улицата.

бог III
Д приятли мои мили, 
ка то че ли сте се напили 
аз дадох гората, както и вие, 
по сметка съща 
и си направих хубава къща! 
Смаян ги гледа

А. Т.

бог IV
Аз всички убийства зная 
но на крива карта играя 
и кажете този час 
обещаната награда 
не за служавам ли аз?
Я послушайте ме мен 

бог V
на боговете кмет.
Кой на майчинството 
гроба изкопа,
кой подобно нещо е сторил 
в християнска Европа, 
кой за функции, пара и слава 
всичко дава?
Разбира се, моята умна глава! 
Но отведнъж небето се отвори 
силен блясък 
огъни трясък..
И боговете смели 
превърнаха се в мекотели. 
Разтърси се дяволският пир, 
не им помогна 
и непробойният панцир!

Радко СТОЯНЧОВ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ДОСАДНО
Започнала една димитровградска мома да ходи с един 

позастарел ерген. Ходила малко и го оставила.
- Защо? - питали я колежките.
- Защо, защото по някое време моят „миличък” ми 

звънне телефона и започне: „Ела, мила, много ми е 
досадно”. Аз се облека и отида при него, а той самичък.

-И, и!?
- И, и - и след малко и на мене ми стане досадно!

А. Т Айде стига, оти ако почнем да бройим нема да има место 
куде сведа напишем.

ПРОМЯНА
Съвсем не са прави ония, които твърдят, че във вестник 

„Братство” няма никакви промени. Ето пример: преди повече 
от две години Титовият орден беше преместен от първата 
на последната страница, а сега е върнат от последната на 
първата страница.

ДОБРЕ, ЧЕ МИ КАЗА!
Преди 30 години в село Ракита двама даскали се 

кандидатирали за делегати в Общинската скуп
щина в Бабушница. И двамата агитирали, разбира 
се, всеки за себе си, но единият имал толкова голямо 
желание да стане общински делегат, че оставил 
задочнотото си следване в Полувисшето педаго
гическо училище в Ниш. Посещавал домовете на 
селяните, неуморно отивал на събрания, убеждавал 
хората на пазара...

Един ден даскалът срещнал дядо-Леко, стар де
мократ, който 50 години бил кмет на село Ракита, и 
започнал да го моли и убеждава за подкрепа на 
изборите. Слушал го дядо-Леко, слушал и накрая му
К338Л1

К.Г.
1/^М п ЕТРОВ. —--------------------

„ПАК ПАРИ”
и, "/то ГРРБ ЕМ "/Тим и Ч,

трозгри^гт/Уда ам опу\нб- юЗм 'туй, че Н91о*Аг 
77АР1Л ЗдГтгогРЕБЕ- 
ниего!" у

- Добре, че ми каза, даскале! Може би СЪМ щял
да сгреша и да те глесувам, а сега ще внимавам!

Йордан Миланов 
ЗвонциX.
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