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• ОТ 12-ТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ СИНДИКАТИ В ЮГОСЛАВИЯ• актуална тема

ДА СЕ ЗАПАЗИ СОЦИАЛНАТА 

СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ
На 7 и 8 юни в Белград се проведе Дванадесетия 

конгрес на Съюза на самостоятелните синдикати в 
Югославия в работата на който освен делегатите 

Флексибнлността на делегацията на босненските сърби и I пРисъствУваха и делегации на синдикатите от Гъ- 
На спсциалния пратеник на генералния секретар I РДИЯ| РУСИЯ. Кипър, Общността на независимите 

на ООН за бивша Югославия Яеуши Акаши спасиха от пълен I дъРжави> Македония, Шотландия, Франция и Укра- 
провал най-новите преговори на воюващите страни в Босна, I йна' Дедегатите и гостите на конгреса приветствува 
които се водиха от 5 до 8 юни в Женева под шефството на I пРедсеДателят на СР Югославия Зоран Лилич, ко- 
световната организация. Стед четиридневно изтощаване на I йто между ДРУГ0Т0 изтъкна и следното: 
силите, нервите и стратегиите на преговорнтелнте 
ните медиатори подпредседателите на Република Сръбска и 
мюсюлманско-хърватската федерация Никола Колевич и Еюп 
Ганнч заедно с Акангн подписаха съвместно изявление, с което 
се провъзгласява едномесечно, примирие от 10 юни в 12 часа.
Воюващите страни в Босна сезадьлжават да освободят всички 
военни пленници и да представят на Международния червен 
кръст списъци с имената на изчезналите лица. Докато мълчат 
/ако замълчат/ оръжията и оръдията на многобройннте бойни 

бивша Босна и Херцеговина официалните предста
вители на воюващите страни и посредниците от УНПРОФОР 
трябва да поведат преговори за дълготрайно прекратяване на 
въоръжените действия. Тези преговори, според специалния 
пратеник на ООН, ще се водят в Сараево, Пале или на сарае- 
вското летище.

Резултатът на женевските преговори представлява 
частичен успех, понеже беше приета минималната опция 
/едни месец', за която се застъпваха представителите на мюсю
лманско-хърватската федерация под претекст, че краткият 
срок „ще ускори преговорите”, ио главната причина за кораво- 
стта, е която те защитаваха предложението си е големият им 
страх от „дългосрочно замразяване на окупираните от сърби
те територии”. Представителите на босненските сърби проя
виха в Женева наистина завидна флексибилност. Стартуваха 
с готовност за окончателно прекратяване иа въоръжените 
стълкновения и враждата, сетне предложиха едногодишно 
примирие, а в по-нататъшния ход иа преговорите се съгласиха 
с предложението иа световната контакт-група за четириме
сечно прекратяване на военните действия и накрая приеха - в 
интерес на мира, както изтъкна д-р Радован Караджич - мю
сюлманско-хърватското предложение, към което преди това 
се приобщиха и представителите иа световната организация.
Направената от сърбите отстъпка е значителен принос и 
насърчение за умиротворителния процес и това е най-светлата 
точка в тънкия резултат от Женева. От друга страна жене
вският юнски епилог е първото сериозно отклонение от „енер
гичната стратегия” на световната контакт-|рупа, опорна то
чка на която беше предложеното четиримесечно примирие.
Това отклонение е най-загрижаванщят факт в момента, по
неже ясно показа, че международната общност все още не е 
готова да извърши достатъчно силен натиск и върху хърва
тите и мюсюлманите.

ПРЕЛОМНИ ДНИ 

ЗА БОСНА? Съветът за сигурност да махне санкциите и да даде 
възможност на нашата страна отново да стане рав
ноправен член на международната общност - под
черта Лилич.

В уводното изложениеГрозданаМиянович, пре
дседателката на СССЮ подчерта:

- Опитахме се да действуваме превантивно по 
въпроси, с които трйно се защищават интересите 
на заетите. Такива наши стремежи нерядко срещаха 
отпори на държавата и недостатъчно разбирате
лство в самия синдикат, но все пак успяхме със 
съюзната държава в областта на икономическата и 
социалната политика да установим диалог, а отро
нено е приемането на закона за стачките и основите 
по трудоустрояването, докато не са изгладят недо
разуменията След това се спря върху документа 
под название „Труд, заплати и социална сигрност”.

За нов председател на Съюза на синдикатите в 
Югославия бе избран Драган Радулович.

- Прогрмата на икономическа обнован светов на стра
ната е доказателство на нашата сила, издръжливост 
и жизненост, а наказани сме с блокада и с опит за 
пълна международна изолация, само затова, защото 
за път за излизане от кризата на бившите югос
лавски простори избрахме преговори, политическо 
решение и мир. Межданародната общност награди 
военната опция, а не мира и диалога и затова и 
нейната отговорност е по-голяма. СР Югославия с 
право очаква в бивша БиХ да се стигне до мир иполета в

• ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ С МИЛОШЕВИЧ ПРЕД ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЪЮЗА НАБОЙЦИТЕ:

СЪРБИЯ И СРЪБСКИЯТ НАРОД 

РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ НОСИТЕЛИТЕ НА 

ФАШИСТКИ ИДЕИ
• СВОБОДОЛЮБИВОТО МИНАЛО И ПРИНОСЪТ, КОЙТО 11АШИЯТ11АР0Д ДАДЕ В РАЗГРОМА НА 

ФАШИЗМА НЕ СМЕЯТ ДА СЕ ЗАБРАВЯТ - подчертал между другото МИЛОШЕВИЧ
Председателят на Република 

Сърбия Слободан Милошевич 
прие на 4 юни в Белград делега
ция на Съюза на бойците от Наро- 
доосвободитслната война от 
1941-1945 година, оглавявана от 
Милисав Лукич, председател па 
Републиканския съвет па бойни
те. След като се запознал с про
грамата за чествуваис на 50-годи- 
шнината от освобождението ма 
машата страна от германска оку
пация и домашните куизлингов- 
ски формации, председателят 
Милошевич между другото 
заявил:

само

- Борбата против фашизма 
през Втората световна война ще Сл«Подви Мнлшипшч с делегации на бойците от НОБ

Тъкмо тук, според Милоше- решително против силите, които 
и днес разпространяват фашис
тки идеи и предявяващ фашис
тки претенции.

Сигурна опора на това беше и 
си остана патриотичното съзна
ние на гражданите, като силен 
мотив за полагане на усилия за 
защита на мира и свободата. Към 
тези усилия в последно време ое 
приобщава и стремежа нашата 
страна стопански да се възобно
ви, който вече дава положителни 
резултати, като най-добър отго
вор ма всички дсотруктивни ам
биции, наоочени към машата 
страна, изтъкна между другото 
Слободан Милошевич,

остане запомнена в целия спят, 
във всяка страна и във всяко се- |1ИЧ1 сс съдържа голямо преду- 
мсйство, доживяло фашистките прсждснис, че свободолюбивото 
ужаси-каза Милошевич. И въпре- минало и приноса, който нашият 
ки, че съвременното човечество народ сдал п разгрома на фаши- 
никога не би трябвало да допусне зма никога не смес да сс забрави, 
завръщане призраците на фаши- пито пък да се допусне изпратено 
зма на историческата сцена, спи- историческо тълкуване. Тя оста- 
детсли смс, за жалост, на неговата ва актуална и днес и има особено 
открита реабилитация в близко значение поради многобройиитс 
обкържснис. Този исторически агресивни опити истината за Нто- 
абсурдтрудноможсдассразбере, Рата световна война и борбата 
особено от поколенията, които са против фашизма да со прикриват 
воювали против фашизма, борс- зарад рсвамшиоткитс сили, на ко- 
йки сс техните деца и внуци да ито нашият народ в точенис на 
живеят в мир, без боязън от дес- освободителната борба от 1941- 
криминация, достойнствсно и 1945 година нанесе поражение, 
свободно.

В първите си реагираиия относно резултата иа женевските 
преговори западните центрове на политическата мощ в све
товни размери споделиха умерения оптимизъм, съдържан! се 
в следното изявление на Яеуши Акаши: „Това е първа та крачка 
към всеобхватно прекратяване на враждата в цяла Босна и 
Херцеговина”. Ако това споделяне иа оптимизма с предве
стник на истинска решителност на мощните външни фактори 
да дадат необходимия принос за ускоряването на умиротво
рителния процес, тогава би могло да се предположи, че дните 
иа договореното примирие ще бъдат преломни дии за съдбата 
на босна, в които преговорите постепенно, но сигурно ще заме
стят страшния „говор” на оръжието. Обаче във връзка с Босна 
е сигурно само това, че нищо ие е сигурно.

К.Г.

Сърбия и сръбският народ са



* кТоа^,м1ечка^щ^сеародиотпгоброявенто?
Рач' КяОЙ„ТОмПо°мента разчТГна ната струетура ще участват и ма- 
рция, в момента р . „ кедонеките роми и египтяни, ко-
избягалите от бивша Б ит0 п0 време на преброяването
ЦеГО°саНмоМс?етус з“а бежанци от през 1991 година се декларираха 
20 до 30 хиляди босненски мгосю- като два отделни етноса.

най-вероятно ще бъдат из
ползвани за промени в нацинал- 
ната структура на населението в 
Македония в полза на турското 
малцинство.

И останалите македонски па
ртии, а особено така наречените 
национални партии на македон
ците, каквато е МААК, сетне Де
мократичната и Либералната пар
тии, въпреки че декларативно 
възвеличават демократичната 
държава, на практика не се сте
сняват да посплашат населението 
в никакъв случай да не се декла
рира като българско или сръбско.
Засега все още не е известно дали

ВЕСТИ
• Оповестеното преброяване на населението, селищата, домакинства

Бившата югославска репу-бликата, жилищата, площите и пр. в 
Македония все повече нажежава политическата температура в т 
новосъздадена държава преди всичко поради това, че е станало пред
мет па манипулации и спекулации на политическите партии.

• По всичко личи, че разните „изчисления” призовават мрачните 
- преброяването може да станс дори и повод за кръвопролитие!

• С ПОМПЕЗНО ТЪРЖЕСТВО, в 
което участвуваха президенти и 
премиери на 12 държави, пет 
хиляди военни ветерани, много- 
бройни гости и стотина хиляди 
посетители беше ознаменувана 
50-годинпшната от така нарс- създаването но високо поли- 
чения„ДенД”-6юни1944годкна, ТИЧСско напрежение започна от 
когато западните съюзници изв- най-силната опозиционна партия 
ършили голям морско-въздушен в БЮ1’ Македония. В кратък срок, 
десант в Нормандия. В тази добре както може до се прочете и чуе а 
подготвена и пазена в строга та- Скопие, мокслноскато държавна 
нна военна операция са участва- сигурност е успялада иредизоико 
ли над 150 000 войници и моряци, голям раздор "“ВМРО-ДПММЕи 
7ППП кппяби к 11 ПОП самолети ^ ^ раздели на дне фракции на 7000 кораби и 11 001) самолети. ВМР0_дпмНЕ начело с лидера на
Съюзническият десант в Норма* партията Любчо Георгиевски и на 
ндия и силната офанзива на рус- ВМРо-дп фракция, оглавена от 
ката армия от изток са имали ре- Владимир Голубовски. Разколът в 
шаващо значение за изхода на тази партия, твърдят добре осве- 
Втората световна война и са озна- домени източници, е направен с 
ЧИЛИ начало на окончателния цел да се обезсили пробългарска- 
слом на хитлеристка Германия. Та политическа линия в Македо

ния и да се осуети влиянието й 
• НА ЗАСЕДЕНИЕ на Европе- върху значителна част от макед- 
йския съюз в Люксембург Гърция ноското население особено в дни- 
СИ е послужила С вето И ПО ТОЗИ те преди преброяването, понеже 
начин осуетила решението на ЕС македноските влас™ предпола
га изплати на Албания паоична гат, че „ВМРО-вците” ще призоват да изпрати на Алоания парична членовете и привържениците си
помощ от 41 милиона долара. да се деклариррат като бъЛгари, а 
Представителят на Гърция зая- може би и като сърби, 
вил, че неговата страна ще бло
кира всяка помощ на Албания все 
докато Тирана не спазва правата 
на гръцкото малцинство.

имат
Надпреварата и напреже- 

около преброяването налмани нието
населението в БЮРМ е гротескно 
дотам, че някои иронично питат 
няма ли и на американските „сини 
каски” да се даде възможността да 
се декларират например като ма
кедонци. В Бившата югославска 
република Македония всичко е 
възможно, дори и кръвопро
литие. Осведомените казват, че 

знае коя нация ще бъде

сили
Прищина. За много нелегално на
селени албанци преброяването на 
населението е и шанс да получат 
македонско гражданство, а на го
лямото албанско малцинство то 
може да бъде и възможност да спе
чели голям аргумент за стано
вището му, че Македония трябва 
да бъде учредена като двуна- 
ционална държава, т. е. национал
на държава на македонците и ал
банците.

Поради страха от „демократи
чното убеждаване” на македнос- 
ките власти лидерът на национал
ната партия на сърбите в БЮРМ 
Бора Ристич призова сънаро
дниците си да не се подадат на 
евентуалния натиск и да се дек
ларират като сърби. Ристич пре
дупреди македонските сърби, че 
старият им навик да се деклари
рат като югославяни трябва да 
бъде отхвърлен, защото е вреден 
за националните интереси на 
сръбското малцинство.

В предпреброителната над
превара най-далече отиде Ту
рската демократична партия, на
ционална партия на турското ма
лцинство в Македония. Изхо
ждайки от собствените си поли
тически и други изчисления и 
сметки и недоволна от състава на 
Комисията по преброяването, в 
която не е избран представител на 
македонските турци, тази партия 
е уведомила обществеността, че е 
готова да извърши паралелно 
преброяване на турците в БЮРМ. 
Лидерът на партията Едроган Са-

вече се
най-числената, но все още не се 

или не се казва кой пръв щезнае
натисне спусъка.

Ванче БОЙКОВ

ЮНАЦИ, ЮНАЦИ...• БЕЛЕЖКА
Стабилността на Балканите най-много зависи от компактността и 

взаимното сътрудничество на народите, които живеят на тези прос
тори Двата най-големи балкански народа - сърбите и българите вече 
разбраха жизненото значение на този факт. И обшият им враг е иден
тифициран - това е ислямът и суровата турска отомания Фундамен
талистите са сплотени около финансовата организация РАБИТ, която 
е създадена преди  двадесетина години и мозък и финансов център на 
агресивните планове.

Подобни становища по въпросите на демокрацията отбраната на 
православието и разрешаването на жизнените въпроси изказаха бълга
рските и сръбските социалисти по време на състоялия се тези дни 
41-ви Конгрес на БСП, на който присъстваха като гости и 
представители на СПС

Неотдавна Отечествената партия на труда в България проведе 
Втори конгрес, на който бяха повикани и участваха и представители 
на Сръбската демократична партия от Република Сръбска начело с 
председателя на ИО на СДС Велибор Остоич. След като Остоич под
черта, че войната в бивша Босна и Херцеговина всъщност е голям 
сблъсък между две цивилизации - православието и исляма, конгрес
ната зала проехтя от въодушевени възклицания: „юнаци, юнаци, 
юнаци.. ”

За разлика от косовските алба
нци, македонските албанци приз
нават новата си държава, но и по- 
нататък упорито настояват да до
кажат, че са най-числената на-ция 
в БЮРМ . В реализацията на тази 
цел голяма помощ им оказват 
сънародниците им от Косово, ко
ито всекидневно минават държав-

• ОПАСНО ВОЕННО-ПОЛИ- 
ТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ се 
създава на Корейския полу
остров. След заканата на САЩ и ната граница и се заселВат в запад- 
западните съюзници, че посре- ната част на Македония и в Ско- 
дством ООН ще наложат санкции Пие, който отдавна е „най-голе- 
срещу ДНР Корея поради ней- мият албански град на света”, по- 
НОТО осуетяване на междуна- неже скопските албанци са много 
родния контрол над ядрените Й повече и от албанците в Тирана и 
постройки, официален предста-
вител на северната корейска....  _ , , , ,
държава заявил, че едно такава 
решение веднага ще предизвика 
голяма война на полуострова, ко
ето би предизвн-кала огромни ра- 
зоренияистрадаш1янанад70ми- . 
лиона корейци в двете държави. %

• ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУ- I 
БЛИКА УНГАРИЯ Арпад Генц 1 
заявил, че на председателя на Ун- 1 
гарската социалистическа па- 1 
ртия Дюла Хорн ще довери за- 1 
дачата да състави ново прави- 1 
телство на Унгария. Президен- 1 
тското решение е логично, тъй 1 
като унгарските социалисти 1 
осъществиха убедителна победа 1 
на неотдавнашните парламен- 1 
тарнн избори.

В. Бойков

• Венко ДИМИТРОВ

ВИСОКА” ПОЛИТИКА НА МАЛКА ПАРТИЯ
Ръководството на ДСБЮ действително заслужава приз

нание за упоритостта, последователността и систематичността, 
с която рови из живота на българското малцинство в 
Югославия, за да намери случаи и области на обезпр 
му. Така в съобщението на Главния съвет, което пу& 
в нашия вестник то „откри”, че правата на малцинството са 
„ограничени” в информирането на майчин език и в „свободното 
тачене и развитие на българската национална и културна 
традиция”, а по отношение на граждански книги и богослужение 
на майчин език, че няма никакви права.

Но тревогата на ДСБЮ за информирането на българското 
малцинство на майчин език е продиктувана не от 
действителните потреби и интереси на малцинството, но от 
политическо-пропагандните интереси на самата партия и 
нейните спонсори и защитници в България. ДСБЮ се застъпва 
за информиране на майчин език, което ще е в служба на 
неговите пропагандно-политически нужди. Ако не е такава то 
по-добре е и да не съществува - смятат те. Така председателя 
на местния съвет на ДСБЮ в Димитровград д-р Марко Шукарев 
в интервю на ежедневника „Демокрация", орган на Съюза на 
демократичните сили в България, това открито заяви. „Пък и 
вестник „Братство” вече не се издава след изборите - нищо 
чудно, ако скоро го затворят. И ще е по-добре, тъй като неговия 
Директор не Д3®3 Д3 се публикуват статии за позициите на 
ДСБЮ - каза той. /„Демокрация”, 31 януари 1994 год./

А когато през миналата година, поради голямата инфлация и 
общото безпаричие в Югославия изданията на „Братство” не 
можеха редовно да излизат и когато „Братство” официално се 
обърна към посолството на България в Белград за помощ в 
печатарска хартия и някои съоръжения, челниците на ДСБЮ се 

л _ София да агитират недей случай такава помощ да
се отпусне. Разбира се, тя не се отпусна и в тези най-трудни дни 
както впрочем и никога досега. За Унгария, Румъния и други 
държави, чиито малцинства живеят в Югославия, такава пък и 

"°'голяма помощ е «ещо съвсем нормално и природно 
се знае> ч© грижата на държавите-матици за 

^!ствяхване на пРзвзта на сънародниците им в чужбина не 
Ж“6™ само ДеклаРа™вна, но подкрепена и с конкрет
на материална и друга помощ.

авеността
ликувахме

И за тези твърения аргументи и доказателства не изнася, а 
фактите и действителността нищо не му значи. Но фактите и 
действителността са нещо твърдоглаво и устойчиво, те все си 
остават и отстояват без оглед на това, че някой ги пренебрегава 
и игнорира.

• ГЕРМАНИЯ нищо не спечели с 
разпадането иа СФР Югославия - 
е заявил неотдавна германският 
канцлер Хелмут Кол. С голямо 
закъснение Кола признал, че било 
погрешно прибързаното приз
наване на Словения и Хърватско, 
които първи напуснаха югосла*

ради „погрешния анализ на реа
лността”, като забравя, че именно

гражданска и религиозна война 
на балканските простори.

• ДАЛИ И ЗА КАКВО ИНФОРМИРАНЕ 
СЕ ЗАСТЪПВА ДСБЮ?

разтичаха из
Така срещу твърденията на ДСБЮ за „ограничените” права 

в информирането на майчин език стои факта, че българското 
малцинство вече 45 години има свой всетник на майчин език, 32 
години детски вестник /списание/, 30 години списание за 
литература, наука и обществени въпроси, 23 години радио и 17 
годин и телевизионно предаване на майчин език. Всичко това в 
областта на информирането имат и останалите малцинства в 
Югославия - някои повече, други по-малко, в зависимост от 
материално-финансовите, техническите, организационните и 
други обстоятелства. В политиката на Сърбия и Югославия 
правото на малцинствата да се информират на майчин език 
никога не е било спорно. То последователно е зачитано и 
провеждано с финансова и друга помощ на самата държава.

Действително, имало е, има и ще има и определени труднос
ти, продиктувани също от различни обстоятелства - материални 
организационни, технически, правни, кадрови и пр. Нянои от тях 
често предизвиквахме ние самите. Официалните представители 
на малцинството не винаги достатъчно се ангажираха 
определени проблеми в тая област навременно, ефикасно и 
цялостно да се решават. На нашата общественост не са непоз
нати и случаи когато нашенци, преследвайки определени лични 
цели и служейки се с доноси и клевети, нарочно създаваха 
трудности на издателство „Братство”. Югокризата, а нарочно 
югоембаргото сериозно засегнаха и информирането - особено 
печата. Жертва станаха много вестници и списания, между тях 
и малцинствени. Една от тях беше и печата на нашето мал
цинство с временното спиране на някои наши издания 
намаляване обема и нарушаване на редовната им периодика’

обещава още^о-услешно^ъдеще™ СТабиЛН° "ОЛ°™

• ?ЖЖкЖЛАЦИ”додок-
Р твъРДвнието си че на българското малцинство са 

„ограничени правата в свободното тачене и р
И кУлтУРна традиция ДСБЮ не само, че 

ппгтм1маииа^ияа истината но и отрича и омаловажава високите 
с коитГо то 1™2ТНСТВОТО в областта на културата изобщо, 
соъбсГятяи "°*е “ св гоРдее И с които стана известно в ръбената и югославската културна общественост.

нито който и да било, има право да отрича,

азвитие на

• НА МИНИСТЕРСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ на необвързаните 
страни, която се състоя в на
чалото на юни в Кайро с приета 
разолюция за Босна, с която сс 
предлага международна конфе
ренция за тази бивша югославска 
република под патронат на ООН, 
на която да бъде договорено мо
ментално примирие, цяла БиХ да 
бъде провъзгласена за защитена 
зона н да бъде утвърден тери
ториалният й интегритет.

те
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• ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА >
СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ х

™.ВИ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛГАТА
ито се занимаваха представители
те в Народната 
Сърбия на 25

\
• ДВЕ години по-късно

КАКВА БЕШЕ 

ЦЕЛТА НА 

САНКЦИИТЕ?

парите да се вписват в спестовни 
книжки при лихва от 9%. която фактически е опора на со

циалната стабилност на страната.
Във втория ден 

скупщината е приет и закон за но
вите премии в селското 
панство. Премията за мляко е 12 
пари за литър мляко в полу- 
планинсиит6 райони на страната, 
а 10 пари в равнините райони.

Лекарите, коитб.ще извърш
ват прекратяване на бременност 
ще трябва да разполагат със спе
циален лиценз, издаден от Мини
стерството по

скупщина на

изпълнението на плана по пролет6 
ната сеитба и подготовката за 
жътвата.

от сесията на

здравеопазване.
Прекратяване на бременност 
голяма от 10 седмици ще става
ИЕ!!.?ПеЦИаЛН0 РазРешение на ко- „Да даде Бог, да продължат са-
мисия, която да гарантира, че по нкциите?” - вдигаше се тост тези 
такъв начин се спасява живота на дни с шампанско по много кафе- 
жената или се отстранява на- нета и частни фирми по повод 2- 
рушение на здравето й, или пък годишнината от въвеждането на 
ако се очаква да се роди дете с санкциите срещу СР Югославия, 
тежки телесни и душевни

това се спасява нсйниТживоГа в Гсър™"* П° ВЪТреШН0СТТа 
случая нейното психическо Н4|А;;роия- 
състояние не й допуска да се Колкото такива моменти, при 
изясни. неизбежната доза на прекаляване,

да дават представа за другата 
страна на резултатите от иконо
мическата блокада, на ироничен 
начин предлагат и отговор на от
давна зададения въпрос: каква 
беше целта на санкциите?

Внимателните хроникьори на 
живота в изолираност са забеле
жили три вида обоснования, за
рад които над 10 милиона хора, по 
волята на световните жандарми, 
са сложени в карантии.

сто-
Наравно с изкупуването на 

пшеницата ще става изкупуване и
И ЗСЛеНчуци Преценява се, че за тези произведения 

необходими към 100

по-Според думите на министъра 
по селско стопанство Ивко Джо- 
нович, пролетната сеитба е завър
шена успешно и покрай пробле
мите с обезпечаването на гориво и 
възпроизводствени материали
Засети са 98 
раните площи, а финанстирането 
на сеитбата за пръв път е станало 
без първична емисия на пари.

Въз основа

ще са
нара, които ще 6ъдат“еачеДИ-
°т реални източници, предимно 
от предприятия, преработващи 
овощия и зеленчук.

ни ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРЕМЕН
НОСТ - И ПО АМБУЛАНТИТЕна сто от заплани-

„Дали светът най-сетне ще ма-В четвъртия ден от сесията на 
Народната скупщина на Сърбия 
след обширни разисквания беше 
приет и Закона за прекратяване на 
бременността. Законът, 
ндмана на представителя Зоран 
Вацич от Демократическата 
ртия между другото повелява, че 
прекратяване на бременност мо
же да стане и при амбулаторни 
условия /а не само в болниците, 
както

За насърчаване на животно
въдството в републиканския бю
джет са обезпечени 100 
динара. Най-голяма част 
Ще се изразходват в насърчвансто 
на производството на мляко 
отглеждането на юници за раз
плод и подбор в животновъдното 
производство.

на досега напра
веното и ако не възникнат непред
видени затруднения, казва Джо- 
нович, очакава се добив 
ница от 3 милиона и 470

милиона 
от тях с ама-

от пше- 
хиляди

тона. Това количество ще бъде 
съвсем достатъчно за 
потреби, а ще остане и

па-
Приет беше и Закон за флуо

рираме на водата за пиене, макар 
че във връзка с него се чуха при- 
отивоположни мнения.

домашни 
за износ.

Очаква се посочените меро
приятия да създадат по-благо- 
приятни условия за развитие на 
селскостопанското производство.

ставаше досега/, разбира се 
до 10 седмици бременност, ако ам
булаторните разполагат с необхо
димите условия.

Неколцина лекари се произне
соха, че този закон е много добър, 
защото обезпечава здравна охра
на на населението, преди всичко 
защита на зъбите на хората, до- 
като някои като например Томис- 
лав Николич /СРС/ възрази с бо
язън от допускане на разни сла
бости при контрола на водата, в 
която ще се пуска флуор. Този на мДача на санкциите била да 
представител също изтъкна, че за спре агресията на сръбската стра- 
обезпечаването на необходимите на в бивша Босна и Херцеговина и 
съоръжения са необходими над 6 попречи на мнимата решаваща 
милиона марки. роля на СРЮ при тези обсто

ятелства. В зависимост от раз
витието на военното положение, 
вътрешните
вълнения, преди всичко в Сърбия

ИЗКУПУВАНЕТО - ОТ РЕАЛ
НИ ИЗТОЧНИЦИ

Както запозна скупщината
Джонович, републиканското 
вителство, счита, че изкупуването 
на пшеницата ще стане от реални 
източници. Договорен е с Народ
ната банка на Югославия и начина 
на изкупуване на пшеницата, като 
за целта са обезпечени 300 милио
на динара Една пета от средства
та ще трябва да обезпечат купува
чите, а 80 на сто Народната банка 
и деловите банки с полагането на 
депозит от 62 на сто и кредити 
38% от задължителните резерви.

пра-

Първо се обясняваше, че глав-

Лепосава Миличевич, мини- 
стсрка по здравеопазване се про
изнесе, че Министерството ще да
ва списък на водопроводите, го-

международните Ж
найцсьснсГ дТз1 декември^ 1996
година н че това мероприятиее по ниет0 с«»стрянего на социални- 
свропейските стандарти. те » Републиката със

к санкциите да се разклати по
литическият режим. Най-накрая, 
най-войнствената част на света не 
скриваше много намерението с 
прекратяването на нормалните 
условия за живот, чрез ембаргото, 
да се накажат най-широките на
родни олоеве.

Две. години след про
изнасянето на наказанието, едва 
ли нещо остана стабилно от тези 
световни умувания. Войната в би
вша Босна и Херцеговина не е пре- 
кратена, а предварително 
определената роля на агресор на 
СРЮ еволюира с течение на вре
мето и дори и при политически 
най-коравите и ги превърна в 
страна, която е за преговори и 
пълно прекратяване на враждата 
и политически договор в мирна 
атмосфера и при значителни отс
тъпки.

политически

Плащането ще става в три ра- 
ти. Една трета веднага, втората 
след 30 и третеата след 60 дни. 
Обсъжда се и възможността на се
лскостопанските производители Народните представители гласуват в Скупщината

пронесоха славата не само на димитровградските културни 
традиции, но и на културните традиции на малцинството ни.

Трябва ли на някого да припомняме, че издателство 
„Братство” стана една от най-значителните културни институции 
на малцинството. За това, че списанията .Другарче” и „Мост”, 
които са едни от най-добрите малцинствени слисания в Сърбия, 
спомогнаха нашето малцинство да създаде своя автентична 
литература на май*мн език с над петдесет заглавия книги - 
оригинални литературни произведения на автори от нашето мал
цинство във всички жанрове на литературното творчество, 
печатани в рамките на киигоиздателската дейност на 
„Братство”.

За културните постижения, културните традиции и само бит
ност иа българското малцинство ярко доказателство са и такива 
културни манифестации от републиканско равнище, каквито са 
известните „Майски срещи” на народа и народностите иа 
Сърбия, чийто инициатор бе и 21 път поред ги организираше в 
Димитровград тъкмо българското малцинство. Подобни са и 
срещите на основните училища иа народа и народностите на 
Сърбия, чийто основоположник и първи организатор беше 
също Димитровград, където се състояха и тазгодишните 32 
поредни срещи.

служебна употреба на езика и писмото, в който в третия отдел, 
който носи заглавие „Служебна употреба на езика и писмото на 

обстойно е разработен въпроса за 
тази област. Тук, освен другото е 

регулирано, че отделните евиденции /граждански книги/, които 
устройват общинските органи и организации се устройват и на 
езика на малцинството.

народностите” в 10 члена 
правата на малцинствата в

Затова твърдението на ДСБЮ, че българското малцинство 
няма правото на граждански книги на майчин език просто не е 
вярно. Дали и колко тези законни разпоредби последователно 
се прилагат в нашите общини и дали и колко самите граншани 
ползват своите права в служебните общувания да употребяват 
своя език и писмо, нямаме сведения. Вероятно и тук, както и в 
обучението и в някои други области правото на общуване на 
маичин език не се ползва или барем не от всички граждани. Но 
и затова най-малко е виновна държавата. Това право тя гаран
тира със закон на всички малцинства, а дали и колко ще го 
ползват, зависи пак от самото малцинство и всеки гражданин 
отделно.

• ПРАВО ИМАМЕ,
НО ПОПОВЕ НЯМАМЕАко към всичко това добавим и дългогодишното културно 

сътрудничество на Димитровград и Босилеград със съседните 
общини в България, получава се ясна картина от която 
проличава, че правата иа българското малцинство в тачене и 
развитие иа националните културни традиции не само че не се 
ограничаваха, но беше тъкмо обратното - държавата тази 
дейност насърчаваше и материално я подпомагаше. Така, освен 
другото благодарение иа средствата, които отпусиа Република 
Сърбия в Босилеград бе построено прекрасно здание иа 
центъра за култура, а в Димитровград към отдавна построеното 
здание се доизградиха нови помещения и извършиха 
рекоиструкциии иа съществуващите.

Според определени данни и изследвания българското мал
цинство и в бивша и в днешна Югославия завзема челно място 
по процента иа високообразованите от общия брой иа 
числящите се към това малцинство. С една дума - ние сме 
национална общност иа извънредно високо културно равнище. 
От „шопи” и „торлаци”, названия за населението в нашите 
краища, известни като пои!ггия за примитивизъм и обща култур
на изостаналост, през последните стотина години, а нарочно 
през последните петдесетина години, това също население, 
като българско малцинство в Югославия стана известно като 
понятие за национална общност иа високо интелектуално 
равнище. Можеше ли едиа такава обща интелектуална 
трансформация, такъв културно-образователен подем да 
осъществи национална общност, чиито национални права са 
огоаиичеии и нарушени, която, с едиа дума, иациоиалио е 
обезпрашена?

В съзвучие с развитието на 
положението постепенно укреп
ваше и режимът в Сърбия. При 
потвърждение на гражданско до
верие на изборите и играенето на 
погрешна преценка на света, че с 
нгрането на карта на сръбската 
опозиция би могло нещо да се 
направи, се стигна до положение, 
че властта стана много по-силна, 
отколкото преди въвеждането на 
санкциите, а председателят на 
Сърбия стана обезателен по
литически фактор за световните 
медиатори на мира в БиХ.

Санкциите в действителност 
засегнаха обикновените гражда
ни, особено тези в по големите 
градове: почувствува се недоимък 
па лекарства, хронично безпари
чие, стигна се до принудителни 
почивки и др. От друга страна, 
при тези „нерегулярни условия” 
най-много профитираха черно* 
борсаджиите.

Двегодиш мината от въвежда
ното ма санкциите беше отбеля
зана и от ония маомедни, които 
играеха главна роля в изтеклия 
период в оптимизацията на 
оърбите.

От всички „обозправявания” на българското малцинство, 
които ДСБЮ-овци „откриха”, това във вероизповеданието е 
толкова лицемерно, че дори и смешно.

То казват, чо българското малцинство няма право на богос
лужение на майчин озик. Но тук воднага со поставя въпроса, кой 
е майчиния език в богослужението и изобщо има ли го? Имоино 
и Българската и Сръбската православна църква черковните 
обреди провеждат иа църковиославянски език. Тук значи и 
българите и сърбите имат общ озик. Затова за майчиния език в 
богослужението може да става дума само когато со касао за 
проповедите.

Но когато поставя въпроса за правото на богослужение на 
майчин език ръководството иа ДСБЮ товв го прави така, като 
чели и за това е отговорна държавата. Известно о обаче, чо тук 
държавата няма никакви компетенции, че се касао за църковен 
въпрос, който е изключително в компетенция на църковните 
власти.

А третия въпрос, в който лициморието на ДСБЮ е и най- 
очевидно, произлиза от факта, че след като преди повече 
години умря и последния свещеник от нашето малцинство, вече 
никой иито се е школувал, нито се школува е богословията. 
Нашето малцинство значи няма свещеници от своите редици, 
които би служили в черквите иа територията, където живее. 
Колкото ии е известно, патриарха на Сръбската православна 
черква господин Павле о заявил, че първия българин, който 
завърши богословия ще бъде разпореден на работа в някоя 
наша черква.

Всичко това ръководството иа ДСБЮ го знае, 
премълчава и продължава да „попуша" за обезправеио 
малцинството, дори и в богослужението.

• ЗАКОН И ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ 
КНИГИ НА МАЙЧИН ЕЗИК но го 

стта на
Ръководството иа ДСБЮ или ие знае, а трябва да знае, или 

Сърбия съществува Закон за • Следва -пък знае, но премълчава, че в
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• ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В 
ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪДЕН БЮДЖЕТА ЗА 1994
Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в Димитровград 

обсъди на заседание от 7 юни и прие бюджета за 1994 година в 
износ от 913 155,00 динара.

Закъснението в приемане на бюджета е оправдано с факта, че 
и бюджета на републиката е приет неотдавна. Инак, до 30 април 

година само от данъка върху оборот са осъществени 1 204 
582,54 динара или съвкупно до края на април осъществени са 
приходи от разни видове данъци на износ от 1 210 527,28 динара. 
Или за същия период осъществени са съвкупно приходи от 1 329 
171,78 динара.

От осъществените средства най-много, 188 861,38 динара, са 
изразходвани в комуналната, пътна и жилищна област и за заплати 
на заетите в общината, 57 499,49 динара. За основното образование 
са изразходвани 35 595,49, а за средното 8 974,74 динара. Центърът 
за култура е изразходвал 20 011,41, за детска защита са дадени 32 
981,83 динара, за издателство „Братство” 925,00 динара и т. н.

Предложения бюджет остава да приемат и отборниците на 
Общинската скупщина на заседание от 10 юни.

• ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В 
ДИМИТРОВГРАД

МНОГОСТРАННА 
АКТИВНОСТ НА СПС Информацията на шефа на 

българската дипломация Ста
нислав Даскалов, дадена пред 
Комисията за човешки права на 
европейската общност в Же
нева, с която югославското и 
сръбско правителство се 
обвинява, че върши асимилация 
на българското малцинство, 
предизвика протести и 
недоволствие в Босилеградска 
община. По повод на тази инфо
рмация Изпълнителният отбор 
на Общинския отбор на соци
алистическата партия на Сърбия 
в Босилеград, проведе извънре
дно заседание и прие публично 
съобщение, в което между 
другото се казва:

„Не съществува нито един 
убедителен аргумент, въз осно
ва на който може да се твърди, 
че българското малцинство 
Югославия е съкратено в осъ
ществяването на което и да е 
свое Конституционно право. С 
никакви аргументи не може да се 
подкрепи и твърдението, че 
българското малцинство в Юго
славия е претърпяло обща наци
онална катастрофа и се намира 
пред физическо и духовно изчез
ване. Напротив, българското 

Югославия, съв-

от Драгомир Задгорски, след по
сещението си във вътрешността, 
се отби в Димитровград и се сре
щна с представители на общи
нското ръководство на СПС. Тази 
партия, намираща се в коалиция с 
БСП, редовно контактира между 
двете страни и дейно работи 
върху сътрудничеството им.

Най-числената и водеща пар
тия в Димитровград континуи- 
рано продължава да развива мно
гостранна активност. Наред с ре
дица контакти, срещи и разго
вори с изтъкнати дейци на СПС, 
тя поддържа и развива сътру
дничество и с различни партии в 
съседна България, преди всичко с 
Отечествената партия на труда 
/ОТП/ и Българската социалисти
ческа партия /БСП/.

Така например на 31 май т. г. 
на път за София в Димитровград 
пребиваваха акдемик Михайло 
Маркович, м-р Владо Кършлянин 
- член на Изпълнителния отбор и 
Милица Симонович, член на Гла
вния отбор на СПС. Тази наша де
легация гостува на БСП, чийто 
конгрес се проведе от 3 до 5 юни 
т. г., а с цел да се разшири сътру
дничеството между БСП и СПС. 
Това контактиране е в рамките на 
общото стратегическо опреде
ление да се свържат левите пар
тии на Балканите.

В програмата на посещението 
си нашата делегация води разго
вори и за конкретни облици на 
сътрудничество. Академик Ми
хайло Маркович в Института по 
стратегически изследвания изне
се беседа за Актуалното поло
жение в Сърбия и за възможнос
тите на сътрудничество между 
левите партии на Балканите. Ми
лица Симонович присъства на 
стогодишния юбилей в една со
фийска гимназия, като при това 
свърже подобна гимназия у нас с 
над стогодишен юбилей. 
Същевременно са установени ко
нтакти и за задълбочаване на спо
ртното сътрудничество.

*
Тези дни са раздвижени акти

вности върху опресняване на 
общинското ръквовдство на СПС. 
Именно с една трета кооптирани 
членове ще бъдат опресенени 
съставите на Изпълнителния 
отбор и Общинския отбор на 
СПС. На събранията ще се рази
сква наред с кадровото обновле
ние и по работата на общинските 
органи на партията.

Инак във всички активности, 
които се провеждат в общината, 
дейно е включена СПС, относно 
всички въпроси - от комунално- 
битови до културни - са в обсега 
на нейнто внимание. Съвместно с 
общинското ръководство се пре
дприемат мерки за изпълняване 
на функциониращата система на 
местно самоуправление. В този 
смисъл СПС поема и отговорно
стта за изпълнението на постав- 
неите задачи.

в

малцинство в 
местно с другите малцинства в 
Югославия и Сърбия, ползуват 
всички свои национални, култур
ни и други права, съгласно Кон-Ст. Н. тази

• БОСИЛЕГРАД
ОСЪДЕНИ МИТНИЧАР И МИЛИЦИОНЕР
Съдебният съвет на Окръжния съд във Враня начело със съдия 

Слободан Любич неотдавна осъди Димитър Жижов /51/ от 
Босилеград и Симеон Анастасов /50/ от Райчиловци, митничар и 
милиционер на гранично-пропусквателния пункт „Рибарци” на по 
четири месеца затвор. И двамата са осъдени поради углавно дело 
вземане на мито.

Наказаните ще обжалват решението на съда.
*

Делегацията на Отечестве
ната партия на труда, оглавявана А.Т.В. Б.

предварително взети решения без всякакво 
от страна на членовете и без допитване М<

рия са ми познати, но аз с тях няма да се разплащам, нито 
ще им търся политическа лихва Такива морални нищо
жества и изчадия божи не заслужават да им се обръща 
внимание Във връзка с моя случай ще споделя само след
ното. Просто бях озадачен, изненадан и стреснат, когато 
се позвъня по телефона и най-любезно се представиха, че 
се обажда Президентството на Р България, и лицето ме 
помоли незабавно да ги информирам с всичко, което се 
случва с мене, било в положителен или отрицателен сми
съл и то по всяко време на деня и нощта. По тяхна покана 
проведох в Президентството тричасов разговор, като пре
дставих обемистата си документация Когато ми казаха, че 
в един часът е уточнен брифинг в Народното събрание, 
аз любезно отклоних поканата като се мотивирах, че може 
би ще си навредя още повече и че не бих искал да затор- 
мозвам отношенията между двете страни Бях напълно 
разбран

За информиране на обществеността, 
вам неудобство, ще кажа, че аз имам придобита про
фесионална подготовка и две специализации тоест и це
нз, и правоспособност и прослужено вр емеда упражнявам 
професията си и в учебни заведения от по-висш ранг. 
Заради това бях съвсем спокоен и невъзмутим през цялото 
време, докато не бе снето ембаргото от моята персона 
Моите публикации са отделен въпрос.

Властимир Вацев никога не е споменавал негатив
ните наслоения на миналото, войни, разноглсия идразги, 
които разединяват двата народа, а е акцентувал върху 
взаимноизгодните аспекти на двустранните отношения

Просто е любопитно да се изтъкне, че г-н Шукарев е 
особено подозрителен към интелигенцията и проявява 
нетолерантност към изявените интелектуалци, запазили 
националната си самобитност, а те са най-важния потен
циал на народността

С бездействието на организацията /той лично като 
солист и първа цигулка е твърде деен/, се получи обле- 
дяване на партийната дейност. Нито едно заседание, нито 
един протокол - това достатъчно говори. Кой тогава носи 
отговорност за бездействието или за уникалното не-уме
ние да ръководи оглавяваната от него партия Този тв- 
ърдолинеен и непреклонен човек, става много гъвкав и 
мек, когато някой му трябва. Също така той изрично отказ
ва да се подсигури помещание за работа на ор-га-низ- 
ацията

пок-своите 
ритие
впрочем, коя е тая „десета сила” /цитирам думите му каза
ни пред един член/, която стои зад него, след като изявява, 
че нито членовете са го избрали, нито те ще го сменят!

недалновид- 
ествена орга

низация се поставя председател с неограничени права, 
без да полага отчет пред членовете и с неограничен ман
дат. Изводът е един - само в деспотичните и авторитарни 
организации и режими

Въпросният г-н Шукар ев никого не запознава с устава 
на организацията и той е библиографска редкост. Инак, 
както споделиха запознатите със съдържанието му, 
уставът е идеален

СеТа се питаме, чия е тая организация и каква е про
грамата и, дали тя има целенасочена идейно-политическа 
линия или е с такава нагласа, че само някои да могат да я 
ползват за лични цели. Изглежда, че е така

Моя скромност, без да развява политически флагове и 
без политическа окраска, винаги ще се застъпва за бълга
рски език в обучението, за самобитна култура и за опаз
ване на всички етнически особености на малцинството в 
рамките на сръбската и югославска конституция, без вся
каква подривна дейност по отношение на страната, в която 
живее

ДСБЮ НЕ Е НИЧИЯ 
ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

ежду

Какъв абсурд, неразумност, изгубеност, 
ност... Питаме се, в коя партийна или общКато гражданин и низависим интелектуалец без па

ртийна принадлежност се обръщам към по-широката 
общественост за да изтъкна някои неопровержими ис
тини и да се разгранича от частно-семейна политическа 
дейност на д-р Шукарев.

По негово собствено признание пред пишещия тези 
редове, след като се влошава здравословното състояние 
на бившия председател на ДСБЮ Зоран Димитров, два
мата с г-н д-р Шукарев се уговарят на четири очи да му 
предаде печата и „книгата”, вероятно списъка с члено
вете, и оттогава без всякаква избирателна процедура, той 
става нелегитимен председател на ДСБЮ в Дими
тровград, като си присвоява всички правомощия и де
йства абсолютно по собствено индивидуално съо
бражение - деспотично-авторитарно, обиждайки безцере- 
монно и грубо всички, чието мнение и най-малко се раз
личава от неговото.

макар че изпит-

Както узнах, той е избран за председател на орга
низацията на премиерата /промоцията/ на същата, а до 
тогава е бил самопровъзгласил се лъже цар ШчепанМали

Тъй като д-р Шукарев е индивидуалистична, сепарат- 
на, некооперативна и своенравна личност, с подчертана 
особеност на характера да доминира и да не зачита мне
нието на другите, той пряко действа в противоречие със 
статута /устава/ на организацията и в ущр ъбна интересите 
на малциинството. Без да има правомощия от органи
зацията, д-р Шукарев злоупотребява и манипулира чле
новете, като след еднократна или двукратна употреба ги 
отхвърля, злослови, клюкарства срещу тях, и според ну
ждите и случая търси други лица за да ги вербува за 
своите дивно-политически цели Когато всички му обър
нат гръб, той търси друг наивник или пък изпада в състо
яние на истерични неконтролирани изстъпления, с което 
възпламенява страстите на населението и естествено 
създава благоприятна почва за нетърпимост и про
тиводействия.

В днешно време трезвият политически разум трябва 
обиюствеността^^^1^6 И неотмеРени атаки, стряскащи

Действията на г-н Шукарев са в противоречие не само 
с устава на ДСБЮ, но и с правовия ред у нас

Той упорито отказва да насрочи заседание, на което 
ще бъде направена равносметка на работата, което се раз
минава и с устава и с каквато и да е логика. Основно за 
всяка партия е воденето на разумна, балансирана и ре
алистична политика по всички въпроси Със своята нео- 
тстьпливост и егоцентричност, той действа в ущръб на 
междудържавните отношения между двете страни.

Идеите на местния лидер се изчерпват в една фор
мула - партията, това съм АЗ. Действайки без политически, 
морални и нравствени критерии, дори и поради неуме
ние или характера му, г-н Шукарев възмущава обще
ственото мнение, а поведението му води организацията 
към пълен провал и политически срив.

В обноските с членовете той ползва каруцарски и до- 
керски речник Днеска на мушката му е един, утре друг 
и така всички иска да натика в ъгъл, а само той да доминира * м

Моята роля между тези хора беше консултативно- 
корективна и уравновесяваща, когато това понякога се 
търсеше от мене, обаче видях, че сухото дърво не се 
изправя, а панираният мозък не асимилира ама баш нищо. 

Своето свръх безобразие г-н Шукарев изрази, когато

^пгтуционни "р*™и
пейски стандарти и норми.
та,п1^^ппиИ.^аЛЖа’ че лроф- Д-Р Велко Вълканов ме защити /притежавам писмото му/, а вероятно и г-н Никола

Г Н ШУкаРси отклоняваше разговора в

Не може срещу един високопоставен гост от Р Бълга-

Примитивизъм, недостиг на елементарна култура в 
обноските с някои членове и политиканство са чести не
гови прояви

Ще посоча един показателен пример. Присъствах на 
една жестока разправа, когато споменатият жестоко обиди 
заместник председателя на ДСБЮ, за когото твърдеше че 
не е зам. председател, а секретар на организацията

Неотдавна разбрах, че един изтъкнат български по
литик е казал: „ Тези ваши мегазвезди повече се появяват 

телевизия, отколкото президента”.
Смятам, че имам морално право да не бъда равно

душен към изнесеното, тъй като съм бил кандидат за 
общински съветник /отборник/ на миналите избори, с же
лание да съдействам за разрешаването на комунално-би- 
Тп?!?-?2Ро6леми> а кандидатурата ми е била издигната от 
^^Ьенатия° Л^иех слел дълги убеждения от страна на

Властимир Вацев 
1.У1,1994. г. 
Димитровград

Неотмерен и неконтролируем в изявленията си 
противоречив и контроверсен, той не консултира чле-

сока, с цел да не масовизира организацията да я хеп- 
метизира, препарира и умъртви, като я направи прицел и 
мишена за масиран политически обстрел от стоана на 
други партии. Той няма доврие в никого. Р

всевластен лидер, деспот, суверен мо
нарх, първият..., с узурпирани пълномощия, за да налага

често

по нашата

със световните и евро-

спом
Кой е той?! -
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. работниците в босилеградската чораплра все още не работят

ПРЕДЛОЖЕНО Е НОВО 

РЕШЕНИЕ
• ИЗ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”

ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Производството във второто по големина предприятие 
Димитровградска община - конфекция ,.Свобода” от 15 мар 
подържа с 30 до 50 на щзхот разполагаемите мощности. Пг

има такова установено сътоудничествос Гпя,,ри,т?ж’ пве',с ”3еле ПслкО0и'1 и стане са-
водителят на чорапарата си подаде о?тавк, ^«тМа'РяК°' мостоятелно предприятие. Боси-

Преди два месецавъв Враня сти производството в КОБОС да НаХа"
ЮмКО, боси- се организира в две смени Без

оглед,, че босилеградчани пред- ^кия С1,ВСТ Радова" Мишич, 
лагаха чорапарата да остане и за- ?„™“щ Длъжността дирск- 
напред като самостоятелно пред- п™рСт11П.0Дадс остапка’ коя™ члс- 
приятие,ав КОБОС да бъдат при- смста "ри.с,ха бсз |ю_
ети още сто нови работници пре- пят-"0 разисква'|с-в оставката 
дставители на ЮМКО считат ?че докраи лру| ото 7011 казва’ 40 топа 
предложеното от тях пгшгпнЛ прави П0||сжс не успял да задви- 
най спотучливо С *" производството, чс ЮМКО не

с изпълнил обещанията си макар

в
т т. г. се 

редимно
се произвежда за домашния пазар, модели от програмата пролет- 
лято, относно таканаречената лека конфекция. Първата част от 
продукцията е доставена, а втората трябва да се достави тези дни. 
Пласментът на тази продукция е затруднен, с оглед на все още 
слабата покупателна мощ на потребиталите.

От 1 юни мощностите в предприятието се ползват с 65 на сто, тъй 
като се произвежда продукция за американския пазар. От 15 юли ще 
започне производството по допълнителна програма, 
американски потребители и за потребители от Македония.

В предприятието обаче считат, че ако нещо съществено не се 
промени, относно ако не се смекчат санкциите и частично премахне 
югоембаргото, занапред ще изникнат редица трудности и в произ
водството, и в пласмента.

Инак в предприятието полагат усилия и частично са обезпечени 
материали - вносни и от домашния пазар - за производството през 
есента. За пръв път предприятието е използвало кредити в размер 
от 60 хиляди динара. Все пак тук разчитат, че ще се подобрят 
условията, за да се надделее сегашният период на трудна стопанска 
дейност.

В предприятието от друга страна редовно заплащат личните 
доходи на заетите. За последния месец средната работна заплата на 
работещите възлиза 110 динара, а на временно неработещите 65 

' динара, което е почти сто на сто повече от гарантираните лични 
доходи.

На заседанието на работни-представители на 
леградската чорапара и на Общи
нската скупщина в Босилеград - 
Станиша Янич, директор на 
ЮМКО, Радован Мишич, 
лняващ длъжността директор на 
чорапарата и Сотир Сотиров, 
председател на ОС - бяха заели 
становище босилеградската чо
рапара да установи делово- 
техническо сътрудничество е 
ЮМКО. Според този договор чо
рапарата трябваше да бъде вто
рото предприятие от Босилеград, 
което установява сътрудни
чество с ЮМКО, понеже такова 
сътрудничество с това известно 
предприятие вече има босиле
градската фабрика за конфекция, 
известна като КОБОС Обаче то
зи договор остана безрезултатен. 
Тъй като ЮМКО не подписа до-

също за

изпъ-

„Свобода” построи 
собствена помпена станцияговора за сътрудничество, прели 

известно време"във Враня послед
ваха нови разговори. Същите уча
стници по инициатива на пред
ставители наЮМКО предложиха 
ново решение за активизиране на 
босилеградската чорапара

Производството в босилегра
дската чорапара което бе прекъ
снато почти преди една година 
ще започне в рамките на делово- 
техническо сътрудничество с 
ЮМКО, подчертано е в разого- 
ворите. ЮМКО обаче търси 200- 
те работници в босилеградската 
чорапара да се обединят с 210-те 
работници на КОБОС в едно пре- 
дприяте, което да има дветрудови 
единици. При това в ЮМКО счи
тат, че 50 на сто от работниците в 
чорапарата са техноложки изли
шък. Според представителите на 
ЮМКО поради тази причина по
ловин от работниците на чорапа
рата трябва да минат на работа в 
колектива на КОБОС, където в 
срок от три до шест месеца да се 
преквалифицират. С оглед на то
зи факт ще се създадат възможно-

Използвайки две хиляди метра вода от новопостроената помпена 
станция конфекция „Свобода” в Димитровград ще допринесе за 
значително по-доброто водоснабдяване на града. Именно на гра
жданите ще бъде предоставено тъкмо това количество от водо
проводната мрежа или грубо изчислено това е потреблението на 
вода за 200 семейства.

За построяването на помпената станция предприятието е израз
ходвало към 20 хиляди динара, собствени средства. Конфекция 
„Свобода" е подала иск до Общинската скупщина да отмени някои 
общински такси, като по тоя начин помогне построяването на пом
пената станция. Очаква се, положителен отговор, защото с постро
яването на собствена помпена станция конфекция „Свобода" дава 
огромен принос за разрешаването на жизненотрептящ общински 
проблем,къкавто е водоснабдяването.

Примерът на „Свобода" би трябвало да последват и други пред
приятия в града, поне онези, които изразходват огромни количества 
питейна вода за промишлени цели.

НЕИЗВЕСТНА СЪДБА: Цехът за чорапи в Босилеград
На проведеното заседание на че чорапарата се отделила от „Зе- 

работническия съвет в чора- ле Велкович” и станала само- 
парата, което последва след раз- стоятелно предприятие и че сега 
говорите във Враня бе разисквано търси чорапарата да сс разфор- 
по новото прехтожение. И сега, мира. Дали са това главните при- 
както и повече пъти по-рано бяха чини за оставката засега не е из
посечени тежките моменти пачо- вестно. Известно е обаче, чс Ми- 
рапарата. Тук през средата на ми- шич не успя да организира произ- 
налата година текстилната про- волството в тази чорапара. Съв- 
мишленост „Зеле Велкович” от сем е сигурно и това, чс той вече 
Лесковап, в чиито рамки рабо- две години съвсем успешно ор- 

босидеградската чорапара, ганизира производстовот в соб- 
прекъсна производството. От ав
густ до 10 октомври произво- Босилеград 
дството в чорапарата пое ЮМКО. Очаква се по въпроса за обе-
Лесковчани бяха против такова димението ма босилсградскитс 
решение Намесва се и Мииисте- две предприятия в една фирма с 
рството за индустрия, което бе на две трудови единици да сс 
станвоише в чорапарата произ- изкажат и техните работници, 
водството да организира ЮМКО. в. в.
Вранската фабрика сс съгласи да

Ст. Н.

шм ВЖ жштеше
ствсната си чорапара п „Свободна икономическа 

зона” - какво е това?
Причина за настоящето мое реагиране е онази част от съо

бщението па Главния съвет па ДСБЮ, отнасяща сс до така наречената 
„свободна икономическа зона" /„Още малко работа и Босилеград и 
Димитровград могат да станат свободна икономическа зона... Нашата 
цел с Босилеград и Димитровград да станат свободна икономическа 
зона... Естествено с, чс ние търсим съдействие и подкрепа от всички 
политически сили в двете страни. Три силни организации вече дадоха 
съгласието си. Това са ДЕ110С от Югославия и СДС и БСП от 
България”... - „Братство”, 6р. 1553 от 15.04. 1994 год./.

Като специалист но външна търговия, почти четпърт век се за- 
мимавах с външнотърговска дейност па българския пазар и затова до 
голяма степен са ми известни потенциалите на моята страна и на 
съседна България, а с топа и па пределите, които тук сс означават като 
„свободна икономическа зона".

От онова, косго съм чел, учил и работил, зная какво с свободен 
митнически магазин, свободен митнически склад, свободно при
станище, свободна митническа зона и митнически съюз. Запознат съм 
и имам представа за Хонгконги Сингапур, за Хамбург, Копър, Риска, 
по и за 111а6ац и Белград, Памчсво, Копни и Смсдсрсво.

Затуй мс ми с ясно каква „свободна икономическа зона" щс се 
намира па гези простори. Защо за същата с необходимо политическо 
съгласие па обществените сили от Югославия и България, когато 
топа с част от Сърбия, относно Югославия. Могат ли инициаторите 
на тази идея да дадат аргументирам проект, от който да може да сс 
види какви и кои са предимставата за България, за да би сс застъпила 
и тя за такава зона, а нс например да я има ма Черно морен на Дунава 
/Бургас, Пилим, Русе, Лом, Барна/ или дори при Свиленград на гра
ницата към Турция. Какъв с интересът ма Югославия да създава 
„свободна икономическа зона” в Босилеград, пък и в Димитровград, 
ако вече ги има на Дунав и Сапа, а няма ги в Ниш, Браня, Суботица п 
пр. Доколкото би създаването па „свободна икономическа зона” има- 
лоза цел създаване паДимитровградска зона, то тогава мс интересува 
с какао са съгласни „определени политически сири в Югославия и
България”. Изобщо, какао по съдържсмис с „свободна икономиче....
зона'"/

• ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАД СТАВА ВСЕ ПО-ОСТЬР ПРОБЛЕМ

НЯМА ДЪЖД, НЯМА ВОДА

приемат други мерки за редовно и нормално водо-
разходване. „____ да Се ползува за напояване. Формирана с комисия,

Но време на всяка суша очите на ““оилст ра- която да ^)е;ш сцазнанс на уредбата и доколкото 
дчани са отправени към небе го. Уплашени от суша- а „одата изразходват пснслсиасочсно до 21) сви
та, особено ланската, те за това имат сътствт ' и ||(с б1>дат изключени от водопроводната 
опит. Стана им известно, чс когато има дъжд, има 1
вода по водопровода и обратно-опече ли попче дни с Ц(Ц| водата да сс |,сс-, и колкото с възможно
слънцето, повече оспособепи са три вади за напояване, кои гоходването. Този режим нс отмина града, кварталите СЧ|Ш| услуга" шсоспособи исдип

11^Гл17~Т^оСцТоСГаГятона ”сЖв'РиТида'Тш!аобаден?,ри условия 
която прие Изпълнителния Р > у „ ма рсжим нс с достатъчно и трайно решение. Засега
ЖюешТе0 зГводос абдявансто, домакинствата мито в местната общност в града, пито на общинско

провод. Някога остават бе да „’ИзМз- предвид увеличаването на града и кварталите му -
Защо се стига до ^веждане на режим в израз- ^ „0Д0П'0|ЮДа са приключени около 1000 домаки- 

ходяането на водата? В „Услуг•> *■““Т>те е I истпа. какт0 и сегашното количество вода ог Извор
ГотоТо^о се^дадашеТнормадни Граници бе ^Дв,мвтсрвдя”ИЛй°°ТЪр°ЯТ 
около 35 л/сск. Сега това количество е двойно пома- ||0ВИ водоиз 
лко. С оглед пониженото налягане и при такова

к

Пнгпмнр Ж1ШКОШ1Ч. Крут.иII. 11.
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НАКЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?РЕАГИРАНЕ

„НИКОЙ” НЕ Е ПРОМЕНИЛ 

ИМЕТО НА ТЕАТЪРА 

ХРИСТО БОТЕВ"11

Цял един брой на вестник „Братство” едва ли би бил достатъчен 
да се изброят всички материални грешки, професионални некоре
ктност^ злонамерност и опити за онази позната политизация на всс и 
вся в текстовете, които бяха публикувани във вестника през послед
ните месеци и автор на които е кореспондентът на „Братство”, под
писващ се с инициалите Ст. Н

Понеже по начало смятам, че е безсмислено да се опровергава 
онова, което е ясно на всеки информиран гражднаин, а текстовете на 
Ст. Н. в предишните броеве на вестника, така да кажа, съвсем са„про- 
видни”, този път се чувствам длъжна да кажа от името на членовете на 
театралния колектив, любителите на театъра в града, както и от името 
на многобройните обществени и частни предприятия, които ни по
могнаха, че от нашата театрална работилница при театъра „Христо 
Ботев” в Димитровград след няколкомесечен труд за непълнен месец 
изпълнихме две премиери, за които отговорно мога да кажа, че бяха 
културни събития, които се помнят.

Доколкото успях да разбера, въпросният господин, подписваш се 
със Ст. Н, във вашата редакция се смята за „театрален критик”, който 
има задачата да следи културните събития в този град. Ако това е 
точно, тогава вие, господин редактор, знаете ли, че вашият,, културен” 
журналист с месеци не е прекрачил прага на единственото културно 
ведомство в града? И знаете ли защо самият себе си е провъзгласил за 
„персона нон грата”? Като главен и отговорен редактор трябва да ви 
интересува и въпросът откъде той взима информации и кои са изто
чниците на информации за статиите, които той публикува във вашия 
вестник? От текстовете му в последния брой на вестника е очевидно, 
че той събира информации на улицата от „смаяните” лица на „люби
телите на театъра” пред нашите афиши, където„ловят" печатни гре
шки и на място „обсъжддат” тяхната „политическа тенденциозност и 
това веднага изпращат до „белосветските” телевизионни и други 
станции

Позволете ми да ви попитам още нещо - кой е подменил името на 
театъра „Христо Ботев" в Димитровград? Не знаете? Не е ни чудно? 
Отговорът е много кратък и ясен - НИКОЙ, нито пък някой и помисля 
за такова неща Защо тогава беше необходимо всичко това? За отговор 
ще трябва да се обърнете към вашия „културен” журналист, доко
лкото успее да се осъзнае от „шока” поради още едно „гнусно по
сегателство" върху националната особеност на гражданите на Ди
митровград и ако след всичко някоя нова „културна задача” го върне 
в „трудоспособно” състояние.

Накрая искам да ви помоля, заради интерса на вашите читатели, в 
следващите броеве на вашия вестник да намерите място за всички 
хубави културни събития в този град, с които ще изобилствуват пре
дстоящите месеци. Вярвам, че поне ще ги регистрирате. Заради исто
рията би било хубаво да бъде написано, че благодарение на„ Театрал
ната работилница" при театъра „Христо Ботев” развиваната в течение 
на 106 години самодейност тръгна по стъпките на професионалните 
отношения към това прекрасно изкуство и може би към професио
нален театър. Защо пък да не ? Нима нямаше да бъде хубаво 
страниците на вашия вестник се бяха намерили разговори с двама 
прекрасни мъже, професионалните постановчици от София и Бел
град, които оставиха незаличима следа в културния живот на своите 
страни и с които ние имахме честта и задоволството да се дружим и 
работим заедно около два месеца /Къде беше по това време Ст. Н?(

Браним ир ДеспотовДеян ДинчовГоран ХристовСветлана Николова

мия и биология и се надявам, че с 
успех ще го издържа.

ДЕЯН ДИНЧОВ от Райчилов-

математика, и по физика съм до
бре подготвен.

СВЕТЛАНА НИКОЛОВА от 
Босилеград:

- Твърдо съм се определила за 
Медицинския факултат в Ниш. И 
това поради две причини. Първо, 
поради това, че лекарската про
фесия е една от най-хуманните 
професии, а второ, искам да про
дължа фамилиарната традиция. 
Приемен изпит ще полагам по хи-

През насоящата учебна годи
на в Гимназията в Босилеград с 
успех завършиха 47 ученика от 
четвърти клас, докато 15 са ос
танали по един или два предмета 
на поправителен изпит. От напра- 
во завършилите 47 ученика 15 за
вършиха класа с отличен успех, 
между тях двама: Бранислав Де
спотов и Горан Христов, са носи
тели на Букова грамота, 15 с мно- 
годобър, 16 с добър и един със 
задоволителен успех. Всичките 
те сега са на жизнен кръстопът. 
Кой път ще поемат, преди всичко 
зависи от техните желания, но и 
от материалните им възможно
сти. Ето мнението на няколко от 
тях:

ци:
- За сега все още нямам сери

озно определение. Размислям за 
повече професии. Първо ще 
отбия военната си повинност, а 
след това ще се определя. По
тайно желение ми е да се запиша 
на криминалистика, но ще видим.

М.Я.

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

АКЦИЯ ПО ОКОПАВАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД
В рамките на програмата за обществено-полезен труд димитро

вградските гимназисти проведоха четвъртата поредна акция, този път 
соАигпшо лггттлт/м» по окопаване на слънчогледа в блока на земеделската кооперация 
ЬР АНИМИР ДЕСПОТОВ, „Сточар” в местността „Къндина бара” - Градинско поле. В акцията по 

окопаване на слънчогледа участвуваха към 200 ученика, както и пре- 
подаваталеите от димитровградското средно училище.

Досега са проведени още три трудови акции: за уреждане на града, 
училищния двор и спортните терени, относно игрището по волейбол. 

Според програмата, предстои да се организира още една трудова

отличник от село Райчиловци:
- Вече съм се определил да 

следвам в природно-математи
ческия факултет в Белград - отдел 
астрономия. Готвя се за прие
мния изпит, и понеже и мате
матиката и физиката добре поз
навам, мисля, че проблем в това 
отношение няма да имам, макар 
че на този отдел могат да се запи
шат само 28 редовни студенти.

акция.
ЗАСАДЕНИ 83 БРЕЗИ

Съвместно с комуналното предприятие „Комуналац” учениците 
от гимназията засадиха в училищния двор 83 брези. Посадъчния 
риал обезпечи „Комуналац”, а учениците засадиха младите дървета.

ТЪРСЯТ СЕ СПОНСОРИ

мате-

Учебната година е при края си и вече е известно, че тази учебна 
година над 70 ученика ще бъдат отличници. В училището считат, че 
на учениците-отличници трябва да се дадат подаръци-книги, но сре
дства за целта нямат. Ето защо се обръщат към всички - обществени 

- И аз нямам дилема. Още ОТ предприятия и частници със скромни дарения да обезпечат средства 
за набавката на книги, които в края на годината ще бъдат връчени на 
отличниците.

ГОРАН ХРИСТОВ, отличник 
от Босилеград:

миналата година всичко съм на
сочил към Електротехническия 
факултат в Ниш, компюторен 
отдел. Тази област отделно ме 
привича, защото това е съвреме
нна наука, която подтиква расъж- 
даването и тежненията за нещо 
ново и съвременно. Що се отнася 
до приемния изпит, уверен съм, 
че ще го издържа. Защото и по

ако на

Ст. Н.
БОСИЛЕГРАД

ЗАЛЕСЯВАНЕ СРЕЩУ ДЪРВА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕЗорица Милева,

директор на Центъра за култура 
ж в Димитровград

В следващия брой: „ Тъжна комедия по Ст. Н”
Учениците от босилеградската Гимназия проведоха едноднев

на трудова акция по залесяване. Акцията бе организирана съв
местно с Горското управление в Босилеград по пределите на Вла- 
сина. Горското управление обезпечи превозни средства на уче
ниците от Босилеград до Власина и обратна

Директорът на Гимназията в Босилеград Гоне Глигоров под
черта че до края на учебната година босилеградските средношко
лци ще проведат още такива акции Впрочем, това е запланувано и 
в годишната програма за работа на училището в рамките на извъ
нучилищната дейност на учениците. В акцията учениците са дали 
над 1600 трудови часа, а за сметка на това Горското управление ще 
даде на училището дърва за отопление. Що значи, че и Горското 
управление, и Гимназията от посочената залесителна акция ще 
имат полза - Горското управление нова борова гора, а училището 
дърва за идната зима. 7

е втората доброволна трудова акция на босилеградските 
средношколци. Преди това те проведоха 
почистване на града и училищния двор.

Штж_____гг.г.г...:.[:гт
• ПРЕЗ ИДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ГИМНАЗИЯТА „БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД

В ПЪРВИ КЛАС ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С 

ДЕВЕДЕСЕТ УЧЕНИКА
Съгласно решението на Мин

истерството на просветата на Ре
публика Сърбин през идната уче
бна година в гимназията „Боси
леград" в Босилеград ще могат 
да се запишат 90 ученика в три 
паралелки. Дали този брой ще 
бъде попълнен или не, ще се уз
нае след определените от Мини
стерството двата записвателни 
срока. Първият, както вече е об
народвано, ще се проведе от 20 
до 27 юни. В този срок ония уче
ници, които са се определили 
образованието си да продължат 
в гимназия най-напред ще трябва 
успешно да издържат приемния 
изпит по сръб-ски език и 
матика на 22 и 23 юни. Резулта

тите от приемния изпит, ще бъдат 
изтъкнати на явно място и онези, 
които успешно са издър-жал и из
пита и желаят да се запишат в 
Гимназията в Босилеград, 
ще могат да го направят на 27 
юни. Онези, които приемният из
пит не са издържали /или по еди
ния, или по двата предмета/, имат 
още един записвателен срок от 
24 до 27 август.

В Гимназията в Босилеград 
се надяват да попълнят всички 
свободни места. Надеждата си те 
обосновават с 
края на учебната 1993/94 година 
осми клас завършиха само ос
новното училище „Георги Дими
тров в Босилеград 125 ученика,

макар че при анкетирането за ги
мназия се определили само 55 
ученика. Естествено, че вратите 
на босилеградската гимназия са
отворени и за ученици извън Бо- • тревогата на един учител '
силеградска община, доколкото КАК СЕ КАЗВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КРАВА-»
успешно са издържали съо-тве- Прекарах 40 години и 3 месен. КИ КРАВА?™ "р““ таяьгжгаг

Това
трудова акция по

М. Я.
това

Откриването на една пара
лелка за машинна специалност, 
която да бъде в състава 
шинното училище „Владимир Ву- 
йович-Вуйо” от Враня, засега все 
още е под въпрос и в първия за- 
писватлелен срок няма да се за
писват ученици.

М„о“То^„;Р„“^™кГТГ„"д°”ГРО СЬМ “
професията, която сГотбпач II’ раяосгн и Усп«"- Бя* Доволен от 
разочарование ’ кРая на трудовия си век доживях
мТйчиния си ^ преминава в тъга и тревога: нашите деца не знаят 

е!к™ ' ®ГГаРСКИЯ' Ето *алък пример, В час по 
и в е^нТ" ,,ишат упражнение на тема „домашните 

пита: 1 момент една отлична ученичка от трети клас ме

на ма

това, че сега на

мате-
- Другарю, как се казва на български език крава? 

ук всеки коментар е излишен и абсурден.МЯ.о Йордан Миланов, Звонцн
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• ЗНАМЕНАТЕЛНИ ГОДИШНИНИ

100 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА 

ЗВОНСКА БАНЯ * ?.1.,!Д'ТЛ ГЛ СВЕТОВНА КУПА ПО СПОРТНА СТРЕЛБА В 
БАРСЕЛОНА

РУЖИЦА РАМО ДО РАМО С ЯСНА
Шекарич и на Петата световна Купа по спортна стрелба на 4 

първо място^бълг^^та^рс^дева^ЗВ^кръга.”0 Т°ЗИ ПЪТ ТЯ П°ДеЛИ

място Ружица Алексова"потвърди световната'си8кл'асааиеНИЯ " °СМ° 
една радост на привържениците на спортната стрелба.

Първата научна студия за |
Звонска баня е направил проф. 1 
д-р Спас Крумов Сотиров в книга- = 
та ри „По долината на река Ерма". В 
Той пише. „Предположението, че I!
Звонска баня е била известна още а; 
в епохата на римляните сега се I; 
счита като абсолютно доказано 1'
Преди около 2000 години силно || 
земетресение или нахлуването на I 
варвари, или някоя друга непоз- |'| 
ната причина сравнили и премах- И 
нали от лицато на земята целия Ч
комплекс от постройки, съоръже-
ния и градини, които според мне
нието на известни автори служи
ли за резиденция на някой си виден римски провин
циален управител”.

Повторното откриване на банята, относно сла- 
гане начало на нейната съвременна известност 
дължим на любопитния и

донесе още

М. А.

* ВЪРНЯЧКА БАНЯСИ ИА ГУМЛРСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВЪВ

УЧАСТВУВА И ГИД
След десет години 

срещи на гумарскитс рабоп 
срещите ще бъде Върнячка б; 
п следните спор 
шахмат/за мъже/, а 
Покрай спортните 
на Директорите на десетина н 
Сърбия, за да се надделее неблагопр

ТИ’

отч юно се раздвижи идея да се провеждат 
зини в Сърбия. Тази година домакин на 
аня на 17,18 и 19 юни. Състезания ще има 

тни дисциплини: футбол на малка врата, хандба, 
а тенис на маса, спортна стрелба и пикадо /за жени/ 

ещи ще се организират и тематични разговори 
големи гумарски предприятия в 

иятното положение, също ще се 
обсъди синдик 

ч, Др 
1а.

ьрг
1И

Ср а°гГ-
3 попска баня: Хотел „Мир" •роия, за да 

организират и срещи на синдикатите, за 
проблематика. I ости на срещите ще бъд 
Анрамонич, Томислав Банович и др. висок

лаго
за да се

ат Зоран Лили 
опоставени лиц 

Па „гуминиадата” ГИД ще има 28 състезатели.

алната
агославтип, а сетне били правени от дялън камък, т. е. 

травертин. Водата се вливала чрез две гърби и по 
количество е била в състояние да раздвижи малка 
селска воденичка. Температурата й била повече от 
30 градуса. Върху самия под те намерили един 
златен пръстен, едно конче от бронз, един меден 
печат с халка, една желязна стрела, купища ска- 
менени букови и храстови листа, както и медни 
монети. Развалините били покрити с пръст и рас
тителност.

• ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ
„АСЕН БАЛКАНСКИ” - ШАМПИОН

Футболистите па „Асен Балкански” от Димитровград осъществиха 
отдавнашната си мечта. След сезона 1964/65 - отново се калсираха в 

1Г на състезания - Нишка зона. Димитровградчани 
а на първо място в Окръжна футболна дивизия 
е си оставиха отбора на „Единство” от Пирот 

и по-малко.

прозорлив звонски 
учител Младен 3. Дилберов. Той в съдружие с Бой- 
кушев и Вранчански, подкрепени от местните 
тели и тогавашния председател на Звонска община 
Гюра Милошев, организирали изкопаване на раз
валините, за които се предполагало, че сее намират 
под корените на един голям брест или ясен, из- 
растнал върху една неествена могила отвъд реката 
срещу Асеново кале. Мястото било известно на 
населението като „свято”, където извирала хладка 
„светена водица", за която се вярвало, че изце
рявала болни очи. Откриването на Звонска баня 
станало в началото на 1904 година и тази 1904 г. е 
взета като правоверна - сочи в автентичното си 
изявление един от участниците в акцията по от- 
копаването Хр. М. Вранчански /„Зборник Трънски 
край", 1940 г./.

Грулата на Дилбаров се преструвала, че търси 
скрито имане. Примъкнала се в ранни зори към 
„Банището", което предизвикало любопитство у 
селяните и те доброволно предложили своите ус
луги. Дружината на Дилберов намерила един чист 
и здрав басейн с диаметър 6 метра и дълбочина 
1,30 м. Срутилият се покрив защитил басейна от 
пропадане. В близост намерили останки от други 
сгради. Дъното на басейна било покрито с гладки 
петоъгьлни и квадратни печени плочи от римски

отдашрепубналмо
жи-

ликански 
ю се кл 
като сл 
тири то

ра!
асирах, 

рот, като след себ 
1 с четири точк 

В последните два 
жение о 
зултат не 

• като

надмощ1 
- Пирот, 
дори

След разчистването на бсейна жителите запо- - претърпя пора 
чналида повдигат колиби от слама и дървени кату- ] 3:2, но този ре.,,.., 
ни. Благоустрояването на банята започнало към ! соколовЕлполучи" в мр 
1922 година, с прокарването на теснолинейката, завършения футболен сезон 
минаваща 100 метра под самата баня. През 1935 държеше рекорд - без получен 
година община Звонци отстъпила банята срещу 
наем на Вукадин Велкович от Яловик-Извор. След 
В. Велкович властта отстъпила банята на Цветко 
Станиев от Цариброд.

След освобождението грижи за банята пое гос- 
тилничарското предприятие „Църни връх" от Ба- 
бушница, и започна благоустояване на целия ком
плекс. През 1972 година бе построен телевизионен 
препредавател на Асеново кале, а осем години по- 
късно започна изграждането на нов хотел висока 
„Б” категория, който започна да работи през 1986 
година. Изграден е открит басейн за възрастни и 
отделно за деца. Отпреди три години Звонска баня 
е свързана със света с асфалтно шосе по течени
ето на река Ерма, а също така и откъм Бабушница.

Йордан МИЛАНОВ

кръга „Асен Балкански” напълно заслужено 
т местния си ривал „Партизан” от Желюша с 

ше почти от никакво значение и за двата 
куриоз може да се отчете това, че вратарят 
:ата си три гола, което беше рядкост в тъкмо 

на домашен терен за него. Досега

ме<
бе

еж

гол.

• ФУТБОЛ-МЛАДЕЖИ
МЛАДЕЖИТЕ ПЪРВЕНЦИ В ОКРЪГА

И младежкият състав на „Балкански" взе примера по-възрастн 
леги - класира се на първо място в окръга. Във финалето б 

по-добри от младежите на „Единство " от Бела паланка като гости - 
играха 2:2, а в Димитровград резултатът беше 1:1 /а мачът беше 
прекъснат в 65 минута, защото гостите останаха със 7 играча. По- 

зба на младежкия отбор е неизвестна, все още.

ите
си ко яха

пр
нататъшната съд

О РСИ-ХАНДБАЛ
УПРАВЛЕНЦИТЕ НАЙ-ДОБРИ

рамките на Работническо-спортните игри в община Димитровград завършиха и 
състезанията по хандбал. Най-добри в тази дисциплина тази година е органът на управ
ление, който във финалето победи отбора на „Балкан” с 19:16. На трето място се класира

В

о БАСКЕТБОЛ
ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ НА „СВОБОДА”

Баскетболистите на „Свобода” от Димитровград играят с промен
лив успех.

Последните два мача /като гости/ загубиха, първо в Прокупие с ,Д1. 
| Топлица” с 79:49 /33:20/, а след това в Алексннац от„Напредак” с 83:64 
/43:31/. Тези поражения съдействаха димитровградчани да се 
,сместят”в средата на табелката.

I• ДУКАТ: ЗАСТУДЕН ПЯХА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЕЛОТО И „СЛОГА” Димитър Ставров

КЕРЕМИДИ „НАПРАВИХА” РАЗДОР ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 юни 1994 година сс навършиха 
тринадесет години от смъртта на 
мила майка, свекърва, баба и прабаба

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА 
- Лена

• Недоразуменията между дукатчани и представители на Общественото предприятие 
„Слога” от Босилеград настанха преди два месеца когато сградата на някогашната 
селска кооперация едно утро осъмна без покрив

ашата

От тогава досега дукатчани организираха пет- Какво по спорния въпрос казват прсдставитс- 
шест събрания. Разискваха, писаха писма до разли- лите на участниците в спора? 
чни служби в Босилеград, търсеха помощ и отговор 
на въпроса: кой е могъл да вземе керемидите от сгра- рухване и с собственост на „Слога" без оглед на тона 
дата им, която постролили през 1948/49 голина, кой я е построил. Керемидите няма да върнем и 
изключително със собствени сили и средства? Лове- местната общност иска ни даде на съд. Кампанията 
че ясни неща са изнесени на проведеното събрание против „Слога" водят само няколко души в селото, 
в селото на 28 април т. г. когато присъствували и Цо ще бъде по-добре и за „Слога", и за Дука т п това 
председателят на ОС в Босилеград Сотир Сотиров село да построим съвместен обек т, в който и мест на 
и директорът на „Слога” от Босилеград Иван Сто- та общност да има помещение - ние да обезпечим 
йнев. Керемидите взел Крум Миланов, магазимер на материал, а дукатчани работна ръка - 
„Слога” в това село, който построил къща до Стойнев, директор па „Слога”, 
някогашната кооперация. Обаче не сс касе за никак-

плстачката от село Нзатовцн
Светлия К лик печио ще носим в сърцата 
Опечален: синове Георги н Петър, дъщеря 
11анлина, снахи Живка и Светлана, внуци 
Саша и Ленчс и остнали роднини

- Сградата на някогашната кооперация бе пред

ТЪЖЕН ПОМЕН
казва Иман Па осмн юни 1994 година сс навъ 

дини от смъртта на наши 
баща, свекър, тъст и дядо

рш 
н >

иха
милшест го; 

съпруг, |Председателят ма Скупщината на местната 
ви нарушения от страна на Миланов. Въпросните общност в Дукат Попе Динен подчерт ава: 
керемиди му дал директорът на „Слога” Иван Сто- |[с Смс в равноправни отношения да се съдим,
йнев, който казал, че Миланов керемидите ще за- понсжс нямаме мито динар в касата на местната 
плати, а за сметка на това магазинът, кой го вече общност. Мека „Слога” върне керемидите, по нека тя 
няколко години е в сградата на основното училище ||И дадС ма с1,д Но без оглед чий е обект ът, от к ъде 
временно ще бъде поместен в неговата къща. Па М0рал„0 право на Стойнев да пролива нещо, което 
посоченото събрание Стойнев заявил, че „Слога с дукатчани купили и па коне докарали дори ог Нра- 
готова да строи нов обект в Дукат при условие тя да „аска баня! При това защо той не проведе публичен 
обезпечи необходимия материал, а дукатчани да 71>рГ за керемидите, а направи далавера, която още 
обезпечат работна ръка. На събранието това не е повсчс раздели хората н селото? За съжаление па 
прието, а присъствувашите са застлали ма ста- този въпрос никой не обърща внимание. 
новишекеремидитс/около2500бройки/дасс върнат [(а 1100лвдното събрание дукатчани мс пое-
на сградата в сорк от пет дни. вел иха внимание на предложението на Стойнев да

Оттогава не се е случило почти нищо ново, освен СТр0ЯТ съвместен обект. Наистина, някои казаха, че 
че се чувствува едно по-голямо разделение между 
селяните. Керемидите не са върнати. Па 19 май бс
проведено още едно събрание на местната общност оглед ,,а спора за керемидите и все още неясния 
в селото, на което бе потърсен отговор на въпроса пъПр0С чия с сградата - досега е менила повече „со- 
зашо керемидите ие са върнати. Отговор не послсд- бстпемика” - струва ни се, че предложението за 
ва, а от ръководството на местната общност бе по- ИЗГраЖдаис иа съвместен обект заслужава I 
търсено да си подаде оставка, понеже уж било иа виимаиис 
страна на „Слога”. Ръководството обаче не прие то
ва обвинение.

МИХАИЛ МИЛЕВ 
-МИКА

дърводелец от Димитровград. 
Поклон пред паметта му.
Семейства Ташкови, Лазарови и Павлови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На Я юни тази година трагично загуби 
живота си на 22 годишна възпаст нашия 
мил спи, брат, девер и внук

■

АЦА КОЛЕВ
„Слога” с зона искп да създаде монопол в селото, 
което е всред най*големите в общината. Обаче без студент-юрист от Димитровград

Гой си отиде но избрания път, а нас остави 
вечно^ца жалим за негопата топла уемнв-

Опечалени: май| 
брат Емил, снаха

1НН 111

\о^ра душа - да жалим за него.
ка Нанка, баща Мнлча. 
Биляна и племенни Боян

II. Б.
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ПРОГРАМА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Дойдова онайден Вене Кърльов и Стоян - Да съм я некаква власт - вика Стоян - я би тия 

Таласъно при мене, па поседнаме на процепо на ко- лумпарини телевизорите све потрошил да не бала
дата да си замотаме по тутунь и се заразправляме за мосуат народо. Па би донел закон тия гинеколозите 
политиката. Те такова време дошло. Кравите ни едва и акушерите да се не мешаят у божите работи. И тия 
изимият ама ние се не прашуеме кой колку сено и мандръсалакалъвкьите- и то вада го отнема. Ние бре 
слама, че събере, но сме седнале та си политиката нема да си купиме гуменяци, а они си, да ми прос- 
бистриме. Най-напред Вене се притруча: ТИш, прават кюлавкьи на таковата. Та само тъка да се

- Тц, тц, тц, е упропасти се дунята и това си е. У понамножи народо да одима кой да работи, та бекьи 
турско време нее тъка пропаднало како дънъска. се пооправи, а онака готово ни е затръла затрата. 
Гледай ти дека е све живо запустело. Три села да 
изодиш нема куче да те залае. Останале тук-там не- 
какви засополявели старчугьи, кое гръбаво кое 
клекаво - душат си краците. Попо само мърмори по 
гробищата. Да чуеш негде свирка и тупан - боже
пази! Докрайдиса се народо. А тия па що са останали . е тия нема да подпрат дръжавата. Това не е 
по градищата на све личат, само на човеци не личат, работа. Онова беше работа, къга немаше ни теле- 
Арамджии бре, нече да пипнат работа. Само за визори ни електрики, па си легнеме рано с невес- 
айдучината гьи бива. И за кръчмите. Е, нече и със тите, а ония Мратиньи ночи пусти, додека заминат 
тъка държавата да прокопше...

ТАКСА НА МЕРАК
- Йок, море! Съгашните жени требе у люлка да 

гьи клатиш и у решето вода да им носиш, па я родат 
по едно, я не родат. И това па требе све у скут да го 
класкаят, та да пръкне а онака не бива.

Тил дни беше припекла дзвсзда та та йедва дишейемо, гълта
ме въздух кико риба на сува Требеше да идем нещо до град ама 
бабата не ми даваше: „Немой Манчо, видиш ли ко йе припекло, 
пуца дърво и камик, ти с текова високо кървно само че пукнеш 
кико жаба.. ”

„Море че идем- мислим сия - нейе толкова страшно, па че 
вачам и сенкете, требе да оправим туяработу с Електричното 
ли, спощутули, с данъчното ли собщинуту ли..’’

А еве за кикво стайе работата: баща ми, бог да га простц 
преди да сепомине, продава мило и драго-последнете овчице, 
краву и йедно бранище, тадауведеструйуту. Сакашедокига йе 
жив да му свитнеубаво, беше му омързла цел живо т галеница та 
Идочека Отиде си доволън

Д ама он остави у село йедну кованицу скован дървен 
кревет, верите и огнище, дървениничви йедну пейку инеколко 
котлетия и паница Я тури катанац на ижуту, оти съм си напра- 
илубаву ижу оди печене цигле Идем у годинуту йеднуш или 
най-вече два пут, да отворим вратата и да Видим кво требе да 
попраим, ако се йерастурило.

Думата ми беше за струйуту. по-рано плачао само мъничку 
таксу, не знам дали у годинуту изгорим пе-шес киловата.

Еве неколко месеца рачунат за струйуту рипну кочкамити 
Питуйем пощартога, кико тека може кига баща ми га отдавна 
нема, никой не пали крушкуту, а сваки месец рачунат по-голем

„Товайеза телевизиюту. такса на саатат, текагакърстили."
Кърстили га, ама не гадокърстли- заина ти сея- Кико бре 

да плачам за телевизию, кига покойният ми баща не йе видел 
телевизор у ижу. Имаше мерак да си купи телевизор, ама се 
истроши да уведе струйту и не може да си купи телевизор...

„Евидишли- речемипощарат- ималйе мерак Идру/)икойи 
имайу мерак, а немай телевизор, и они плачайу. Ако немайу- 
може ида проимайу..." - усмину се он

Д съга мене не ми йе ясно: кига и кико покойният ми баща 
че проима телевизор. И защо яда плачам таксу за нещо що га 
нейе имало нитичега има?!

Най-напред отидо у Електричното. Там ми рекоше дека йе 
текъв законът, а на мене ако не ми се арексуйе, може да питам 
Телевизийуту. У общинуту ми рекоше дека с туя работу они 
немайу никикву връзку... У пощуту ми одговорише, тека йе за 
сви що имайу струйомер, они само върше работу ту си и раз
несе рачугьсте А я, ако нечем да плачам може да исключим 
струйуту.

„Акво после, аконекига ми за требе да ку пай приключим? - 
питуйемя.

„ Тъгай че платиш дебело!’’.
Айде, буди съга паметан, па му реши кико да го напраиш Я 

може да исключим струйуту, ама кво че будеако реши синатда
иде у дединуту ижу и да води унуците летоска?

Въртим сея тека у центарат, питуйемйеднога-другога 
да праим, дзвездата у пекла право у темето, нещо ми се му ти по 
главу, па теЬи реши: море че носим старият телевизор на село, 
ако вечимка плачам таксу нека има и за кикво, А може би и 
покойният ми баща да си дойде понекига, да пущи телевизорат 
ида му се непълни мерака т от по-рано! Нищо не се знайе на тия свет.

сламата от рогожата се у тавано върти. Па се на- 
- Нече - вика Стоян. - Щом нема народ, нема кой раджаят ония ми ти дечища, има и за овчаре, и за 

да работи, а нема и кой данок да плаща. У мое време домакьинье, и за учени, и за войници - за све. А съга 
я съм чувал по осамдесе брави овци па све у котел що чеш? По едно, па и оно го за нищо не бива. 
педешняк секьи дън сирене сириле. И е имало и леб Изроди се я пияница, я божяк, я неработник. 
и със леб за девет души у дом - толкова бреме. Па и 
данок сме плащале и за недай боже е имало. А съга... -Етаямодакомуниститеядонесова.Свенекакви 

длъбокьи философии искат да караят. А оно нече 
тъка, но си иска како що си е Господ благословил и 
како що сме си векове живеяли.

- Съгашното го мани. Секо купило телевизор и 
там квакнало пред него по вееден, кока баща си че 
види. А бре това е гяволска работа, осатони народо 
та му акъло извади. Стоимен Шляпарата

БОСНА АДСКИ ОСИАИ

Чува се, че в Босилеград ще бъде организиран Според неофициални сведения местните влас- 
конкурс за наи-евтино продадени апартаменти. На ти в Босилеград са предложили из политическия 
първо място е апартаментът на един „известен речник на Югославия да се изхвърли думата 
босилеградчанин, купен за 2,80 динара! промени.

Според неофициални сведения в рамките на 
пролетната сеитба в Босилеград е формиран Отдел Някои босилеградчани много са доволни от 
засеененадезинформации.Задиректореназначен новия „супердинар”. Как няма да бъдат доволни 
един високомерен господин, който на всеки пръст когато и тоя динар им пада без капка пот. 
има по един апартамент.

•
Някои босилеградски бизнесмени всеки ден по 

два пъти сменят цвета на партията си. Щом минат 
границата, всички са членове на ДСБЮ, върнат ли 
се в Босилеград - стават членове на СПС.

•
Вече може да се каже, че в Босилеградско 

ерозията на почвата е спряла. Ерозията на морала 
продължава със страхотна скорост.

•
На босилеградската политическа 

появи нов вид демокрация. Казва се - 
демонокрация.

Иван Николов

РАЗНИ НАЦИОНАЛНОСТИ
Един англичанин - турист.
Двама англичани - пияници.
Трима англичани - британска колония.

Един немец - немец.
Двама немци - фелдфебел и войник. 
Трима немци - полк.
/От„ЕК”, издание за българите в чужбина!
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