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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 •
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• АКТУАЛНА ГЕМА

НЕМИРНА ДРИНА
Река Дрина много пъти досега е била от историческо
значение за сръбския народ Тази роля й се падна и сега.
След разпадането на АВНОЮ-вска Югославия и след
пренасяването на военния пожар в Босна н Херцеговина Дрина вместо да стане изцяло сръбска река и да обединява
сърбите отсам и отатък - се превръща в граница?! И кой
знае още колко вода ще протече по Дрина, докато тя се
избистри и стане мирна съединителна.
Причината за слагаме на граница на Дрина между Сър
бия и Република Сръбска е отхвърлянето на Мирния план
на Контакт-групата, който приеха представителите на мюсюлманско-хърватската коалиция. По такъв начин те изпра
виха босненските сърби пред голям изпит. С Мирния план,
както е известно се дават еднакви гаранции на всички нар
оди в бивша Босна и Херцеговина, еднакви права, между
които и право на самоопределение, тоест влизане в конфе
дерация по собствен избор. Водачеството на Република
Сръбска в БиХ обаче, въпреки постигнатия договор и да
дена дума пред най-високите ръководители в Сърбия, не
си устояха на думата и не приеха плана. Не го прие и Ску
пщината на Пале, а сетне не го прие населението на про
ведения /в нелегални условия/ референдум.
Мирният план се оказа онази крачка, която вместо да
доближи становищата на сърбите от левия и десния бряг
на Дрина - ги отдалечи още повече. Дисонантно сега звучат
възванията от Пале за обединение с Република Сърбия.
Република Сърбия и СР Югославия, зарад подпомагане
на справедливата борба на босненските сърби две години
са под невиждано в историята ембарго.
Ако Пале приемеше Мирния план - щяха да се махнат и
изтощителните санкции, които нанесоха огромни щети на
населението в Сърбия и Черна гора.
Ръководството на Република Сръбска не поиска да по
слуша съветите и молбите на ръководството на Република
Сърбия; упорито отказва да се вслуша и в глас на съпредседателите и сетне на руския външен министър Козирев да
се съгласи и исканията на Контакт-групата.
Голям въпрос е дали тази коравост ще бъде от полза,
зацото с отхвърянето на Мирния план - срещу Република
Сръбска се въвеждат нови още по-остри санкции.
Този проблем беше и камък на препъването на неотда
ви проведената извънредна сесия иа Скупщината на Репу
блика Сърбия, свикана по предложение на опзициоините
представители. Представителите от Сръбската радикална
партия на Шешел и на Демократическата партия на Сърбия
на Кощуница се опитаха да изиграят свой номер, като тла
снат хода иа събитията в друга посока - вместо вниманието
да се насочи към кризата в бивша Босна и Херцеговина и
изнамираието на мирно решение за същата.
Неопровержимите факти, с които излезе пред народн
ите представители правителството на Сърбия, хвърля тъм
но петно върху сегашното поведение на ръководството на
Пале. Стана ясно като бял ден - кой е за мир /за война никога
не е късно/.
Времето ще покаже дали това становище на Република
Сръбска е правилно и дали зарад няколко процента тер
итории, които са под въпрос, не ще да се загуби много
повече.
Босненските сърби сигурно имат право, котето искат
всички територии, населени предимно със сърби да вле
знат в техните граници, обаче с пет десетилетия създаваЙОТО лоложеиие сигурно не може на бърза ръка да се
промени.
Отхвърлянето иа Мирния план може да струва много и
да се загуби и от лосигнетото досега.
Какво ще стане - ще покаже близкото бъдеще.
Подпалвачите на войната в Босна и Херцеговина добре
са знаели, че именно „босненското гърне’ е най-уязвимото
място за мира на Балканите.
Матея Андонов

• ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Продължение на войната
- злодейство против народа
След двудневни полемични ра
зисквания Скупщината на Репу
блика Сърбия ирис на 26 август
Декларация във връзка е Мирния
план на Контакт-групата за би
вша югославска република Босна
и Херцеговина. Декларацията бе
ше приета е мнознетво гласове и
след като опознциошштс пред
ставители напуснаха заседание
то. В момента на гласуването присъствуваха 130 народни пред
ставители. ЗА Декларацията гла
суваха представителите от СПС и
Нова демократия, а ПРОТИВ бяха
представителите на ГСС
Тон на сесия даде изказването на
председателя на правителството
на Република Сърбия Мирко
Маряновнч,който в подробности
изнесе какво всичко е направено от
страна на Сърбия да се вразумят
босненските сърби и приемат
Мирния план
Ръководството на Пале не пои
ска да послуша няколкократното
обращснис на председателя на
Сърб™ Оюбодан Милошевич, пи
смото на правителството на Сър
бия, както и възванисто на пред
седателя на СР Югославия Лилич,
председателя на Скупщината на
Сърбия Драган Томич идр.

на всички
ГРАЖДАНИ

в
БОСИЛЕГР АДСКА,
СУРДУЛИШКА,
БАБУШНИШКА
И
ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

честитим
ДЕНЯ
НА
ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО
ОТ ФАШИЗМА
РЕДАКЦИЯТА

С нсгодуванс и ог орчение се гле- приемането на Мириш план на
да на нснскрсното отношение иа коггтакт-групата.
ръководството на Република Юа 3 страница публикуваме
приетата на сесията на СкупшиСръбска начело с Радован Кара- ната
на Сърбия Декларация във
джин, което измени на договорите, връзка с Мирния план на Кон
постигнати в Белград във връзка с такт-групата/

ПРОТЕСТ ЗАРАД
БЪЛГАРСКИ
ТВЪРДЕНИЯ
Българското национално малцинство, както и всички натонални малцинства у нас се ползват от всички права в Югославил и обвиненията, че в СР Югославия се нарушават права та иа бълтарското малцинство са неверни-езаявшта тезидни
Маргит Савоаич, министър за човешка нрава и права на малцннатвап. Съюзното правителство неотдавна прие меморатъ
дум за положението па българското национално малцинство,.
който вече е представен в Обединените нации и който преаъ
станлява отювор на обвинената, изнесени от българския предетавителв Комитета за човешки права в ОП, че у нас се ттарушават правата на българското малцинство е заявила Савовнч
Тя също добавила, че постоянно се потенцира едни въпрос за
който няма основание Тя изнесла, че се касае за свободната
воля1тагражланитсотбългарскотомалцинстводалнучениците
ще се учат на български иди на сръбски език, а известно е, чес
Конституцията и Закона с гарантирано правото на човек самда
избере език па който ще се учи.
„ Числящите от българското малцинство сами са решилц и
стопроцентово техните деца да ссучатна сръбски езика бава
рските ю тачат като майчин език", подчертала М Савовнч.
Тя изтъкнала, че освен провеждането обучението на сръб
ски език българското национално малцинство осъществява и
всички други нрава които живеят и не може да става дума за
каквато ида било застрашсност- е заявила Маргит Савовнч.

1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

“

1 • ПРЕМИЕРИТЕ НА РУСИЯ И СЪРБИЯ ЧЕРНОМИ РДИ

ВЕСТИ |

н И МАРЯНОВИЧ ВОДИХА РАЗГОВОРИ В МОСКВА
А Г| А

РУСИЯ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА
ПРЕМАХВАНЕ НА САНКЦИИТЕ

• БЪЛГАРИТЕ се безпокоят
от възможния провал на ми
махваното на санкциите, а Шаирния план за Босна. В анкета,
нович го оцени като голяма под
проведена в София, най-голям # Москва оказва пълна подкрепа
брой от анкетираните гражда- [[а стан0вищата на Белград вън
крепа на усилията на Югославия
ни мислят, че в този случаи МОпотушаването на коиза възстановяване на мира на
Зат2вааНагр?ждаТн0^иаоВфицИ- фГта в Босна. . Подписани са
Балканите. Двете делегации са
алната политика на България два протокола за икономическо
разговаряли и във връзка с
енергично са против намере- сътрудничество, които ще встьпгазопровода, който от България
нията за премахване на емба- ят в сила след премахването на
трябва да „пристигне” в Юго
ргото върху доставки на югоембаргото
славия. Русия е готова да вложи в
оръжие за босненските мюПредседателят па правитслтози проект 50 процента от нео
сюлмани.
ството на Рспубл’ика Сърбия
бходимите средства. Руската стр
• ОКОЛО 30 000 АЛБАНЦИ са Мирко Марянович неотдавна
ана е изразила готовност да поиска
изгонени от Гърция през направи няколкодневно поссщсот Комитета по санкциите позво
август, понеже не са имали
„ руската федерация. На 24
ление за износ на природен газ в
необходимите документи за август 1той бе приет
т
от мипистърЮгославия за хуманитарни цели.
пребиваване в тази страна. В
Атина това се оценява като предссдателя на РФ Виктор Чсрномирдип.
В
едночасовия
им
разотговор на гръцките власти на
„провокациите" от Тирана, говор, преминал в конструктивна
■ ФРЕНСКИ ПАРЛАМЕ
Гръцкото правителство е от- и сърдечна атмосфера двамата
НТАРИСТИ ПОСЕТИХА
хвърлило предложения от Са- премиерИ са разменили мнения по
ли Бериша диалог, защото „с МН0Г0бр0йните аспекти на стоБЕЛГРАД
Бериша не е възможен диалог
н
все докато Тирана не уважава ланското сътрудничество мс-жду
правата на гръцкото малцин двете страни, обстановката в
Босна и усилията за мирно преоство в Албания".
Мирко Марянович
Виктор Черномирдин
- п РУДИПЛ о ппиггигиап нпн ДОЛЯВаНеНабОСНвНСКИЯВЪОрЪЖСН
юЖпотЖКГ $ конфликт.
яват всичко, което се случи в бив- за примахване на санкциите и ще
ни каски", които замества
Виктор Черномирдин е изтък- ша Югославия и затова се засгьп- има успех в тази ора
френските умиротворителни нал че ръководството на Русия ват за неотложено възстановяване
Рускиятминистързаиконосили в тази опустошена от гра- оказВа пълна подкрепа на стано- ма мира на тези простори и према- мически отношения с чужбина
Официална делегация на
жданската война страна. НовБелгоап във воъзка с хване на санкциите срещу Юго- ОлегДавидов и подпредседателят
външнополитеческата коми
сия на Националния парла
пия ССеИнег^а0МалиаЗ^мбГй потушаването на конфликта в славия.
на правителството па СР Югомент на Франция пристигна в
Малави. В КЙгали, столицата Босна и в този контекст подчертал
Премирерът на Сърбия Мирко славия Никола Шаинович, които
понеделник на петдневно по
на Руанда, са пристигнали и необходимостта от смекчаване и Марянович оцени разговора си с беше член на оглавяваната от Марсещение в СР Югославия. То
членовете на Комисията на премахване на международните руския министър-председател янович делегация, подписаха два
ва посещение е начало на
ООН по човешки права, които санкции. Русия и по-нататък ще се като „твърде сърдечен и констру- протокола за икономическо
възобновяването на парла
вече предложили създаване против0поставя на натиска, който ктивен” и изрази надеждата си, че сътрудничество между Руската
ментарното
и политическо
се ^Безотговорността на се върши върху Контактната гру- той ще даде очакваните резултати, федерация и СРЮ, които ще
то сътрудничество между
всички виновници за геноцида па и руския представител в нея с Много съм доволен от срещата и встъпят в сила след премахването
двете страни.
в гражданската война. Само цел да се запазят, дори и радика- разговора за стопанското ни ма югоембаргото. Подписването
Френските парламентаристи
за три месеца на войната са лизират санкциите срещу СР Юго- сътрудничество и политическата на протоколите, според Давилов,
водиха разговори е найпострадали над половин мил- славия. Гражданите на Русия и обстановка на Балканите-изтъкна представлява подготовка за пловишите ръководители на СР
ион хора, предимно от племе- иейНото ръководство - казал Марянович и изказа увереност, че довито взаимно сътрудничество
Югославия и Сърбия.
то Тутси.
Черномирдин - дълбоко прежив- Русия последователно ще се бори между двете страни след пре• СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКА
НСКИ ЩАТИ са въвели нови
санкции против Куба, с помо- »
щта на които „Фидел Кастро 1
трябва да бъде лишен от до- | . • Венко ДИМИТРОВ
лари". Повод за разширяване §
на досегашното търговско
ембарго на САЩ против Куба
е големият егзодус на хиляди |
ОТХЪВРЛЕН ОТ МАЛЦИНСТВОТО ДСБЮ
• ПАРТИЯ БЕЗ ЧЛЕНОВЕ И БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА БАЗА
кубински граждани, които бя 1
„ЕМИГРИРА” В БЪЛГАРИЯ
гат от страната си. Американ
Явно е че Демократическия съюз на българите в Югославия,
Отхв ърлен от малцинството, от политическа база, ДСБЮ
основан като политическа партия на българското малцинство в
ските власти обаче не им по„емигрироа” и намери убежище в България - при някои тукашни
политически организации, дружества, масмедии, дори и при офи
зволяват да влезнат в САЩ и щ Югославия, не намери подкрепа в самото малцинство. Стана
дори обратното - тези чиито права и интереси искаше и трябваше
циалната власт. Представители на ДСБЮ постоянно пребивават
ги връщат в американската ш да анимира и защищава, се оказаха негови най-големи проти
в София, в различни официални и неофициални срещи, а печатът,
военна база за Гвантанамо.
вници. Числящите се към малцинството това го показаха найрадиото и телевизията не пестят пространство и време за техни
напред с това, че не се зачлениха в тази ,,своя” партия, а след
Американската администра
изявления, интервюта, статии, коментари и др. публикации.
ш
това
и
на
проведените
досега
избори,
които
дават
най-ясна
ДСБЮ и неговите активисти бяха представени на българската
ция обвинява тоталитарния
представа дали и колко една партия има свои привърженици в
общественост като единствено легитимни представители на
комунистически режим на Ка
народа - в своята политическа база. Така в изборите за отбобългарската общественост като единствено легитимни предста
рници нито един от кандидатите на ДСБЮ не беше избран в
стро за тежкото икономиче
вители на българите в Югославия, а техните становища за поло
общинските скупщини в Димитровград и Босилеград.
ско, политическо и социално
жението и правата на малцинството, като неприкосновени истини.
положение в Куба, докато ку- Щ
А тези „истини” говореха на българската общественост, на
Такова отношение на малцинството към „своята" партия бебинското ръководство смята, щ
нашите сънародници в България, че над българите в Сърбия се
„. ше изененада само за онези, които не познават неговата инвърши насилствена асимилация, че те се посърбяват и че бълга
че източник на всички неволи Ц дивидуалност. Това че то като национален колективитет си има
рският род, в така неречените „западни покрайнини” наскоро
своя обща памет, която е на високо интелектуално равнище
на кубинците е дългогодишно
напълно ще изчезне, че на малцинството са нарушени, огранисвоя пълна политическа зрялост,изтънчен усет и инстинкт поли
то американско ембарго.
чеии.или
напълно отнети, основните му национални права - право
тически да реагира и определя се и към най-чувствителните
?т™ГоИ„Нл«матин език, да тачи своята национална култура,
политически събития с мъдростта и рационалността на висок
• ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУ
традиция
и обичаи, че над него се върши полицейски терор и
дипломат.
То
не
се
подава
на
дневно-политическите
страсти
и
ДНИЧЕСТВО между Републи
репресии, особено към активистите на ДСБЮ, техните симпатина политическата пропаганда. Чувствителните отнока България и СР Югославия « еуфорията
зианти и всички които проявяват българския си национален дух,
шения на границата и около нея тук на балканските евоопейПрактически е сведено до тър- щ ските и световните кръстопътища и историческите събития от
лгтявитрпит? в? Пп(Яс1??нието на нашето малцинство, която преговия с хуманитарни стоки попо-близко и по-далечно минало, го научиха да мисли със своя
на бъл^иянар^^
представиха
ради международните санк- Ш глава и никому да не вярва сляпо. Особено не на онези, които се
че по-печална не може
ции против СРЮ- заявил съве- | д!ятелРи°ВЪЗГЛаСЯВаХа 33 негови най-големи защитници и добро§?ЙЛИ?П л?рпрН„2В„еН=ПТ българин' койтб няма възможност ло
на нашрто мяпиииг-тлл ^-запознае 0 Действителното положение
тнйкът на югославското посо
сънародници в Югославия, се3нДаамирам1ДвСг|то,'в^агер.
лство в София д-р Сречко ДжуВ съзнанието на нашето малцинство, нарочно дълбока следа
кич в „Стандарт". Затова пра- 1 остави погубното действие на национализма и шовинизма. От тях
вителствата на двете страни | ^о^^от^аТл^п^о^оТ^о^оХ^малГ
ДаК<^>,аДВааа^аТ””аеаВн1аети;^шн1ичер'',".^предател''^еШе
трябва още сега да подгот- | нства у нас, е неговият космополитизъм Не %ейкиРсво " К
,ровят програми за интензивно и Щ онален идентитет, тачейки своята национална култура традиция
доскръвник , „родоотстъник", „наемник", „поданик"...
всестранно сътрудничество | !^л°„ал?а'„т°х!1!?^=вГ-.-олям интерес за културата, традициите,
контактният Н|?1б?.пгаклОИТО отиват в България и непосредствено
межлх/ Бългапия и Югославия
обичаите и общите постижения на другите народи и национални
между ьългария и Югославия
малцинства. Добри междунационални отношения поддъпжанр
увесятТв такава ппел??ао граждани, имаха възможност да се
след премахването на санкци- ;; на връзки със своя магичен народ, със сръбския народ и мхги
роднини близки И пл!™ при тях за нашето положение. Наши
ите. Без тесни стопански връз- Щ народи и малцинства, а не затваряне и изолиране - това са
голям стоах гаижяБългария действително изпитват
телефона^е
нас'
Не ни
се обаждат
по™се31ШйК 1 Е™”®-'ГаТаз^ерГи^е
1елвфона, не 5и^и,мя1
ни пишат ии 2р°иотвие
не ни идват33на
гости
зашптг»
рр гтпя
навреди® поддъРжанет° на връзки с нас, може 'ощеповече даРни
Българският и югославският
Ето защоИ'и ®ДСБЮ.“ъс3'мота" национаЙстачщГк! дейност Уи
пазар могат да бъдат интегри- 1 тесногьрдие, не може да намери плодородна почва в собстве
рското^малци'нств3о
звеното положение на българащ фактор на Балканите - за- Щ ното малцинство.
сръбските и юго с л ав С|шт е^власти® които з а^восте нам е рения й
ЯВИЛ ЮГОСЛаВСКИЯТ ДИПЛОМаТ.
т
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• ДЕКЛАРАЦИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНА НА КОНТАКТ-ГРУПАТА

ЕДИНСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА СПРАВЕДЛИВ МИР

НАКРАТКО

• ИМА ДОСТАТЪЧНО МИ
НЕРАЛНИ ТОРОВЕ, обаче ще
има проблеми е обезпечаването
на нефт за есенната сеитба - е заяВсички народи а бивша
югославска република Босна и Хер- вил тези дни помощник-съюзния
своите граждански, национални и държавотворни права *™|,исгьр аа «««• стопанство
могат да осъществят в мир, чиито гаранти ще бъдат и между-нар- Милован ,Васич' т®и е изтъкнал
едната общност и Югославия.
също, че Азотара Панчево и „Зо-

|ф«Мо*еРщ,,о‘н,'т“^

,ри" ■Згя “™"
2. Сръбският напои Р п

така наречените МПК-торове,
също необходими при есенната
Предложеният мицен план и „пот.
лния процес представлявай единственаЛвъТможнос1т-«НрппВОРИТС"
мир, с което се препречва пътя на по-нататъшните ненужни?™™'8
ния и мъчения на народа.
ужш страда'
, „
, р дната скупщина на Република Сърбия подкрепя решим„-.
Ръков°яството на Република Сърбия и Съюзна република
КГЙГ.Ж: С6 ПРеКРаТИ' КаКТ° И ВСНЧКИ решення
. ..
3 щ
Ц
,
о. народната скупщина на Република Сърбия счита, че решението
па^,КРВ°^!В0Т° На Репубдика Сръбска да отхвърли Мирния план е
противоположно на интересите на сръбския народ в Република Сръбска, на интересите на гражданите на Съюзна република Югославия,
както и на интересите на сръбския народ като цяло. С такова решение
се довеждат под въпрос осъществените резултати, продължава се
военната агония, ненужната гибел, разоран пята, бежанството и беда
та, а предизвиква се и продъжение и изостряне на санкциите спрямо
Съюзна република Югославия и нашия народ.
6. Само прекратяването на всички военни действия от страна на
всички в кървавата гражданска война може да даде възможност на
граждните и народите на бивша югославска република Босна и Херцеговина да създадат обществен политически живот и институции, които да управляват със съдбата и начина на живот. Единствено така
сръбският народ в Република Сръбска, както и в цяла бивша югославека република Босна и Херцеговина, може да осъществи международно признато право на но-ви видове на държавност и корекция на
предложените териториални и конституционни решения, а Съюзна
република Югославия пълноправно връщане в международната
общност.
затрият всичко българско в Югославия, ползват местната власт.
А тази власт е в ръцете на „български еничери”, „наемници",
които вярно и преданно служат на „коварната” политика на
Белград.
Кампанията за „защита" на българското малцинство в Юго
славия ДСБЮ и неговите спонсори и защитници в България воде
ха по всички правила на стратегията „стълкновение с низък
интензитет".
И целта беше улучена. Българската общественост беше револтирана. Подгряха се старите и запалиха нови антисръбски
страсти, подозрения и съмнения. На страниците на печата и в
предаванията по радиото и телевизията отново потекоха порои
от сълзи за „заладните покрайнини". За тази „жива рана на
тялото на България”, за злата участ на българският род в тях.
Отново се заредиха проклятствия срешу Ньойския договор, но и
исторически и правови „аргументи', че той вече не е в сила, че
неговите разпоредби вече не са валидни, че той правно иесъществува, понеже и държавата, с която България била принудена
да го сключи, вече също не съществува. Различни организации,
институции и влиятелни политически, културни и научни дейци
отлряваха писма до най-висши държавни органи и ръководители
на България с енергични искове „за незабавно предприемане на
всички необходими и възможни политически и дипломатически
стъпки от страна на Република България за лредостаяне на
такава реална автономия на това население, която би предотв
ратила надвисналия над него етнически геноцид.
Следващата крачка беше очаквана и логична - представите
лите на ДСБЮ и външното министерство на България започнаха
да ходотайствуват в Женева пред Комитета на ООН за
права и при неизбежния там господин Мазовйецки. „Пробле
мите” във връзка с българското малцинство в Югославия тук
трябваше да се интернационализират, да се намерят в известн
ите по необективността си и пристрастността си отчети на посо
чения господин, в решаването на тези „тежки проблеми , да се
наеме международната общност, която с
Д* _осъди
Югославия за отношението й към българското малцинство.
ИЗМОРИХМЕ СЕ ВЕЧЕ ОТ „ОСВОБОДИТЕЛИ” И
„ЗАЩИТНИЦИ”
И така за нас, българите в Югославия, вече „няма зима", в
^нашета''’партия^,на шият д^ократтеисъюз^мнепо^свегш^ОН^це^ият^ вят.^щТа с^дръзнат Сърбия и1&гославия, нека со
осмелят само да ни закачат и обезпокояват.
Горкото наше малцинство, вече се измори °т,,освободители
и защитници", толкова ии „освобождаваха , толкова ни -АзаМ'
щава/а" и „пазеха”, толко силно ни „прегръщаха , че вече ни
^Не е ли вече време, не е ли крайно време, всички наши
защитници” и „освободители” да ни оставят на спокойствие, да
ни лусиат ние сами да се справяме със себе си. Та ние не сме
недоносчета, или малоумници. От нашите редове се о
стотици и стотици интелектуалци, специалисти от най-различни
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всеки вид П0М0111 и ще Делим с него всичко което
Ги
МИр3 И живота>а "с вой|,ата и смъртта,,т 9' Народ|,ата скУП1”ина на Република Сърбия позовава граждан”те 11 водачеството на Република Сръбска да приемат предложения
мирен план на международната общност в името на общия интерес
,на наР0да и гражданите на Република Сръбска и Съюзна република
Югославия.
10- Народната «У“»"»» "а Република Сърбия позовава Организацията на обеденените нации веднага да пристъпи към премахване
на санкциите против Сърбия и Черна гора
И. Настоящата декларация да се публикува в Служебен вестник”
на Репбулика Сърбия.
” ^

„КАРТИТЕ, ОТХВЪРЛЕНИ ПО ВОЛЯТА
НА НАРОДА”
Председателят на комисията на Република Сръбска за
пР°вежаане "а реверендума Петко Чанчар е заявил на 30
авгус тпРеязгенция-„Сърна", че предложените карти от КонтактгРУ"ата-са отхвърлени по волята пз изрода".
Според още неофициални данни, ПРОТИВ са гласували
967° от населението, макар че не са включени сведения за
обшините Горажде, Хаджичи, Вогошча, Добой, Дервента,
ГС°лРича’ ^ековичи Ключ и Возуча. Чанчар е заявил пред
тв'Пале' че на референдума са излезли 785 923 гласоподаватели, относно 90,86 на сто, от които ЗА предложени
карти са гласували 28 195 души, или 3,39%, а ПРОТИВ - 754
916 души или 96,05%.

области, магистри, доктори на науките със световна известност,
познати и признати стопански дейци, лекари специалисти, професори в университета, писатели, поети, художници, политически
дейци... Та при такава плеада от интелектуалци, при такава висо
ка интелигенция, ще допуснем ли някакви си ..анонимуси”, през
нощ провъзгласени за политически лидери, дани управляват и да
ни „солят" памет за това какви сме и кои сме ние, какво е добро
и какво не е добро за нашето малцинство - за нашите краища.
Крайно време е нашите „защитници’’ и „освободители" да
разберат, че ние сме, и си оставаме българи. Че си обичаме
българския народ и България, но си обичаме и сръбския народ,
с който толкова години вече живеем заедно и делим добро и зло,
обичаме си и Сърбия и Югославия, държави в които живеем и
чиито патриоти сме.
А това, че статистиката ни е понамалила, че някои се записва
ли като югославяни, сърби или незнам какви, никого не трябва да
безпокои, защото и те са, и ще си останат българи, понеже
„вълкът козината си мени, но нрава не".
Вярно е, че не говорим на чист български език, но помежду
си „оратимо шопски". Но нали и това е български език? А когато
искаме, и когато ни трябва, „кършим" и сръбски, и български, или
пък смесваме всичко, па какаото излезе. Важно е да се разби
раме. Пеем и български и сръбски песни. Игреам и български и
сръбски хора, и това е нашето плюс, а не минус.
Но по тези въпроси, - по въпросите за озика, и всичко онова,
което е отлика на националния идентитет и ние от малцинството
можем до зададом някои въпроси но вас, нашите сънародници
от България. Да попитаме например, защо довчера всяка отора
дума ви беше руско, защо сега в София, по улиците блестят
фирми, изписани на английски, германски и Аренски, и тук-тамо,
на български език? Защо навред „трещят1' сръбски песни, а
хубавата българска песен едва ли можо да се чуе?
Критиркувато ни, че обучението в училищата ни о но сръбски,
а не но български език. Нио ви питомо защо в България открихте
американски университет?
За този въпроси - зо въпросите но тачено но националния
идентитет, зо националното сомочувство, вио на нас от малцннството можете да ни зододете много „защо"; нно не по-малко
можем и ние на вас - нашата мотицо.
Като окончателен отговор на всички,,защитници” но бълга
рското у нос - българското малцинство в Югославия нека ни бъде
заключителната част от статията но един колега от българската
телевизия, публикувана в български востник, след като се завър
на в България от едно пътувано по Сърбия, където събираше
материали зо нашето малцинство:
,,Не му отговорих. Трудно ми беше до му призная, че все
повластно се налага у мене убеждение, че в скоро време, око
нещо не се промени, в уважението ни към българското, ще тря
бва да го внасяме парче по парче, песен по песен, хоро по хоро,
а може би и дума по дума, от българите които не живолт в
България,... а някъде по Бесарабия, по товрия и Крим, по западн
ите покрайнини..."
- Край -
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Земеделските прокзводители ще могат да плащат
торовете и с ценни книжа на деловите банки, както и с ценни киижа> получени за предадена пшенит- Нефт, според Васич, недостига не само за есенната сеитба,
но и за беритбата на слънчогледа,
1|ареви"ата " *■ КУЛТУРИ• ЦЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ СГАВИЛНИ до края на годината Тази
и||Ф°Рмачия е съобщил тези дни
Института за изследване на пазара в рамките на редовното си ме
сечно анкетиране на проми
шленото производство. Това е
само част от изследването, което
са направили стопански специа
листи във връзка с провеждането
на програмата по икономическа
стабилизация у нас. Според техни
преценки програмата на д-р
Аврамович се провежда успешно,
производството се засилва, а домашното и чуждестранното
търсене лека-полека се въстаповяват,
Търсенето на дребно е в уни
сон с повишението на реалната
покупателна мощ на населе
нието.
• НОВАТА ЗЛАТНА МОНЕТА ще има тегло от 30 грама и ще
струва 600 динара, а ако поскъпне
златото и неговата цена ще се уве
личи. Сребърната монета ще
струва 30 динара, а ще има тегло
от 26 грама. Тази новина съобщи
Народната банка на Югославия,
която по повод Първото сръбско
въстание ще пусне 100 000 златни
монети и I милион сребърни мо
нети на обща стойност от 185 ми
лиона динара. На златната монета ще се намери паметникът на
Карагсорш Пстрович, поставен в
парка пред Народната библио-тека на Сърбия в Белград. Моне-тата ще се продава в специална оп
аковка. На обратната страна са
вгравнранн стихове от народната
песен „Начало на бунта против
дахннтс”
• ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ
- какго н досега - е съобщено в
Югославския червен кръст, който и досега се занимаваше е обсзнсчаванс на помощ на Рспуб-лика Сръбска крайна н Република
Сръбска след срещата на пред
ставители на тази организация от
трите републики. Занапред помо
щта ще се отправя посредством
митническия клон в Срсмска
Рача.
Червеният кръст на Югосла
вия е отправил нъзнанне към вси
чки международни хума
нитарни организации да окажат
на страдащото население и на бе
жанците на тези предели но-голяма помощ.

е

• БЕСЕДА С НИКОЛА СТОЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Предимство на комунално- битовите обекти
скологичните проблеми на
• ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И УРЕЖДАНЕ НА ГРАДА ЩЕ гранично-пропускватслния
СЕ ИЗРАЗХОДВАТ КЪМ 500 ХИЛЯДИ ДИНАРА.
пункт „Градини” и сметлището
на Козарица, които непосред
По повод деня на освобо товата област. Кои обекти се ствено влияят на подземните
ждението на Димитровградска строят или са построени през води. В тази насока е договорена
община беседвахме с пред последната година?
среща-разговор с министъра по
седателя на ОС Никола Стоянов
- От бюджета на общината за екология на Република Сърбия
за актуелните моменти в период от една година ще се Йордан Алексич, в който трябва
обществено-икономическото, отделят към 500 хиляди динара да бъде включена и българската
комунално-битовото и друго Тези средства главно ще се страна, чийто гранично-проразвитие на общината между изразходват за доизграждане на пусквателнсн пункт „Калотина”
двата празника, относно какаво е път Димитровград-Козарица, също замърсява подземните
направено от миналогодишния относно асфалтирането му, ко води. За щастие Димитровград
Ден на освобождение до днес и ето ще струва над 250 хиляди има една от най-съвремените
какво сега се предприема.
динара. Също така ще се насипе пречиствателни станции в
Въпреки самостоятелността пътя от Долни Криводол до страната и този въпрос може
на стопанските организации Изатовци, както и саиация на
тяхната дейност представлява пътя за Прача. Водят се пре
интерес и за Общинската говори за обезпечаване на
скупщина с оглед прякото им средства и завършаване на пътя
влияние върху жизненото от Поганово до Погановски
равнище на заетите, относно на манастир.
семействата и гражданите.
Едновременно се строят и
Всеизвестните санкции и някои улици в града. Престои асюгоембарго димитровградското фалитране на улица „Детко Пе
стопанство, с оглед на вносно- тров” /заедно с пътя през Коза
износния му характер, доведоха в рица/, „Нишава” и „Стуйеска”, а
сложна обстановка. Става дума за улица „Светозар Маркович”,
двете най-големи стопански ор „Теслина”, и бивша „Видое
ганизации - ГИД и „Свобода”, Смилевск и” вече са цялостно
където поминъка изкарват почти завършени.
три четвърти от заетите в
Най-сетне след много отсро
общината. Правят се усилия да се чки, урежда се най-стария извор в
смекчат последиците и в тази града - Строшена чешма, а пре
насока има известни резултати, дстои и уреждане на целия канал
но мощностите работят с в този квартал. Само за Строшена
Никола Стоянов
намаление, чести са престоите, а чешма с достъпите и оспродукцията трудно намира път ветлението, ще се изразходват благополучно да се разреши.
до пазара. Очаква се след по около 25 хиляди динара. За
- Какви са въможностите на
добрение на ситуацията, отново канала също ще трябват доста общината
и до коя степен тя се
да се обезпечат условия за плас средства, които вече са обе
ангажира в разрешаване на
мент на европейски и амер зпечени.
материалните проблеми на
икански пазар.
Отделен проблем пред обществените дейности?
Останалите фирми като ставлява водоснабдяването на
- С оглед на възможностите в
„Балкан”, до известна степен са града, което твърде остро про
се съобразили със сегашните лича в сегашните горещи летни образователното дело например,
условия, но това все пак е недо дни. В тази насока вече са дог готови посрещаме учебната
статъчно с оглед на възможност- оворени нови изследвания на година. За основното училище
вече е обезпечено отопление, а
ите.
водохранилища и подземни води
се неотдавна срещи
Подобно е положението с около врелото в Пъртопопинци и състоялите
„Градня”, „Циле”, „Металац” и „Ивкови воденици”. Изслед на основните училища изпо
лзвахме
за
белосване
и уреждане
останалите фирми.
ванията ще проведе „Геозавод” на определен брой учебни стаи. В
- Известно е, че общината от от Белград.
образователното дело насто
скоро придоби далеч по-големи
В пряка връзка с водосна яваме да дадем не според зако
компетенции в комунално-би- бдяването е и разрешаването на нния минимум, а според потре-

•

бностите на училищата и нашите
възможности.
Детската защита винаги е
била изключителна грижа, па
затуй и тази година полагаме
усилия да обезпечим отопление
за зимата. Миналата година се на
ложи да съединяваме възпи
тателните групи в един обект
тъкмо поради липса на ото
пление. Дано тази година не
дойдем в такова положение.
Твърде значителни средства
са дадени на културата: за об
завеждане на малката зала,
разрешаване въпроса на ос
ветление, съфинансиране на
пленера в Поганвоски манастир.
Похвално е, че в тази област се
явява частното спонсорство, ко
ето може би занапред ще пред
ставлява главна насока за разви
тие на културните дейности.
При Центъра за култура
трябва да се обособи инфор
мативен център с радио станция.
Уреждат се помещения, договаря
се оборудването и очаква се през
октомври да започне експери
ментално излъчване на местна
радиопрограма. Общинската
скупщина е осигурила средства
за тази цел, а значителна помощ
оказа и на радиоклуба, на който
предстои привличане на пионери
и младежи в своите редове
Когато става въпрос за ин
формиране налице е нашият
интерес статутното разрешеване
на издателство „Братство” и Пре
даването на български език при
радио Ниш и ТВ-журанала. Що се
отнася до Каблово дистри
бутивната система и местната
телевизия, Общинската скупщи
на трябва да премахне своите
решения свързани с КДС систе
мата и да създаде възможности за
нова форма на организиране, в
която всички ползващи систе
мата, както и ОС ще намерят
своето място.
- За спортните дейности се
отделят най-малко средства а се
постигат най-високи резултати.
Имаме предвид Ружица Але-

ксова, Душица Деянова, фу
тболистите, баскетболистите...?
- И при най-трудни условия
наистина в спорта имаме бле
стящи резултати. Ружица Алексова е член на югославските национали по спортна стрелба, а
Душица Деянова югославски
първенец по бягане на 400 метра
с препятствия. Общинската
скупщина е поела финансирнето
на Ружица като свой стипенди
ант, а подобна форма се търси и
за Душица Деянова. Естествено и
тук спонсорството трябва да
изиграе важна роля, особено
когато става дума за различните
спортни клубове, за които няма
достатъчно средства, а са минали
във висш ранг на състезания.
- В условията на санкции и
югоембаргото Димитровград
стана транзитен център за
различни делегации, от разни
страни. Колко се използват те за
запознаване с проблемите на
димитровградската среда?
- Наистина тук минават
многобройни делегации, които
редовно се отбиват при нас и ние
настояваме да ги заинтересуваме
за нашите проблеми и съответно
да търсим възможности за
сътрудничество с тях. Димитров
градската среда е специфична с
гранично-пропусквателния
пункт, па оттук и интереса на
гръцки представители за
осъвременяването му. Ние, не
само стопанското, но целоку
пното развитие на общината
свързваме с развитието на
грани чно-пропусквателния
пункт. С каква скорост ще успеем
да реализирам това зависи от
нашата способност тези наши
крупни интереси да слеем със
съвкупните интереси на Репу
блика Сърбия и Югославия и от
нашата способност с нови и
съвремени решения да вървим в
тази насока. В това направление
имаме подкрепата на републи
канските и съюзни органи.
Разговора водиха:

А. Ташков
Ст. Николов

ПО ПОВОД ОСМИ СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

Ига

В ЗНАКА НА ДВА ЮБИЛЕЯ
Тазгодишният осми септември - Ден на освобождението на Ди
митровград ще премине в знака на два юбилея: 50 години от ос
вобождението на града и 20 години от побратимяване с Александровац Жупски. Затова и програмата на честването е по-богата от
преди. Честванията започват още в събота, трети септември, с
шахматен турнир от 16 часа, който продължава и в неделя.
Във вторник вечерта, от 18 часа, лекоатлеческия клуб орга
низира надбягване по главната улица, в което ще вземат участие
членовете на клуба.
На седми септември в 17 часът ще се проведе турнир по стрелба,
в които ще вземат участие и стрелци от Александровац, а вечерта
от 20 часа културно-художествените дружества от Димитровград и
Александровац ще изнесат съвместна програма, посветена на 20-та
годишнина от побратимяване.
Тържествено заседание на Общинската скупщина ще се проведе
на осми в 11 часа, на което ще присъствуват и всички досегашни
председатели на общината през последните 50 години. На засе-данието ще бъде открита изложба под название „Културното
съкровище на Димитровград”, а вечерта театъра „Христо Ботев” ще
даде реприза на „Професионалац” от Душан Ковачевич.
А.Т.
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ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Димитровград
на всички граждани в общината
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• РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛ

Я НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ЗОРАН СПАСИЧ
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И Бабушнишка община, както
и другите, стене под тежкото бре
ме на ембаргото и изтощителните■
санкции, които несправедливо
ояха наложени срещу нашата
страна и мака с нетърпение деня
който ще изгрее без ембарго... За
това и 50-годишнината от освобо
ждението от фашизма ще се чествувабез много шум. На тази тема
споделихме с председателя на
общината Зоран Спасим.
- Макар
.. че тази година се навръшват 50 години от освобожде
нието, празника ще чествуваме
съвсем скромно, като рожден ден
казва Спасич. Положението и при
нас е както другаде; много от сто
панските организации не рабо
тят, защото зависят от внос-износа;_други с големи трудности се
добират до пазара, но всички зае
дно се готвят за деня, когат ще се
махнат санкциите, за да могат ве
днага да се включат активно в сто
панската дейност.
Пускане на големи обекти В
чест на празника няма да има, оба
че имаме и резултати, които мо
жем да изтъкнем. В Бабушница завръшва изграждането на спор-

телефонизация

Ч ятас изразходвани над 310 000 динара.

общности зашо?о ппп,п Мес™и
матастшанячТЛпп РЗД Г0ЛЯ‘
и за добитъка
Д3 И 33 пиене’
дооитъка.
• НАЙ - МНОГО СЕ СТРОИ В
ЗВОНСКИРАЙОН
Ако човек обиколи Бабушни
шка община и с просто око ще
забележи, че през изтеклите годи
ни най-много е изградено в Звонски район. Построено е ново учи
лище, асфалтно платно до Суково, а големи средства са вложени
за изграждане на хотел „Мир” в
звонска баня, къдетоотден на ден
се създават по-добри условия за
развитие на туризма.
- И в момента най-много кому
нално-битови акции се провеждат
в звонски район - изтъкна Спасич.
За десетина дни ще бъде положе
но асфалтово платно от Звонци
до Ракита в дължина от 4 км, а
прокаран е път от Ракита до Вучи
дел от5,5 километра в изграждан
ето на който голяма помощ оказ-

В СКОРО ВРЕМЕ - РАДИОСТАНЦИЯ
- В скоро време се очаква значително да се подобри ннформи| ранетов общината -казва Спасич. Притурката заЛужница в Пирот
I - „Слобода” не излиза, обаче сме подети мерки и вече получихме I
| фреквенцня за общински потреби да основем радиостанция. В дне-1
| шно време това е необходимост. Поради конфигурацията на тср-1
1 ена Радио-Пирот не може да „покрива” Бабушнишка община. На I
първо време радиостанцията ше има няколкочасово предаване, а |
по-късно - ше видим.
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• Изминаха точно 50 години от онези бурни и преломни дни към
края на Втората световна война, в които стана освобождението
на Босилеградски край от фашизма.

БрятстЕо

на гражданите в общината
ЧЕСТИТИ

6 септември - Деня на
освобождението на общината
от фашизма
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И
КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ В ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО
НА СЕГАШНИТЕ ТРУДНОСТИ.

Тиран Спасим

Има села в непосредствена
блзост на Бабушница, които още
нямат телефонни постове, водо
проводи и др. необходими усло
вия, а всички села в Звонски ра
йон отдавна имат - споделя пред
седателя на Общинската скупщи
на в Бабушница Спасич.
• СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЪН
И ПЕРНИК
Като гранична община и Ба
бушница подема инициативи за
сътрудничество с гранични
общнини в съседна България. В
тези дни
казва Спасич Бабушница посетиха представи
тели на Трън и Перник и вече

положихме основите на бъде
щето сътрудничество.
И с двете общини в Република
България имаме много допирни
точки и след махването на сан
кциите, надявам се, че ще развием
плодовито сътрудничество.
Засега то ще обхване култу
рата и спорта, а по-късно ще мине
и на стопанското поле. Догово
рихме се в скоро време Бабу
шница да открие свои магазини в
Трън и Перник, а те пък в Бабу
шница.
Пред съответни органи у нас
подехме инициативаза откриване
на граничен преход при село Петачинци, като по такъв начин зна
чително се улесни сътрудниче
ство ни със съедна България.

е завършена, обаче по планинск
ите предели, където не могат да
влезнат комбайни се жъне с
жътварки и върше с вършачки.
Тук-таме възниква проблем с обе
зпечаване на гориво, но се решава
в ход.
Актуален е и въпроса за мод
ернизирането на мелницата в Любераджа, която от създаването си
мени вече трети стопанин. Мел
ницата даде Ниш на земеделската
кооперация за сметка за захва
щането на врелото в Люберажда.
Сетне беше отстъпен на местната
общност, но и тя се отказа от него
и сега го пое ДД "Тигър” - вътре
шна автогума.
За модернизирането й „Ти
гър” е вложил към 200 000 марки;
мелницата е оборудена най• ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛ съвременно, пък на първо време в
нея ще работят специалисти от
ТАТА - В ПЪЛЕН РАЗГАР
чужбина и наши от Нови Сад, за ■
В момента в пълен разгар в об да може да работи доходно.
щината е прибирането на рекол
тата Жътвата в равнинната част
Матея Андонов

ПОЛОВИН ВЕК ОТОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ ОТ ФАШИЗМА

. ЮБИЛЕИ

Развитието на антифаши
стка та борба в Босилеградско беще особено и специфично от
повече гледни точки. Парти
занското движение тук започна
да се развива към средата на 1943
година, когато бяха проведени
първите въоръжени акции на
партизански части. Б началото
на 1944 година условията бяха
значително по-добри, така чс
през босилеградските села все
по-често минаваха въоръжени
партизански групи. На 20 май
1944 година в село Църна река,
Търговищко, беше формиран Бо
силеград ски партизански отряд
който от малобройна военна час т
през лятото израстпа в истинска
партизанска единица Въоръже
ни пар тизапи от о тряда по групи
сс движеха от Бела вода до Весна
кобила и Милев ска планина и
вършеха политическа и орга
низационна подготовка по
села та и махалите, разоблича
вайки фашистката пропаганда
Трудолюбивото, мирно и
свободолюбиво население в този
край разбра пелите на иародо-освоболителната борба и оказваше
помошиа партизаните В техните
редове бяха младежи, ученици от
гимназията работници и селяни
от тукашните села както и-от
търговищки и ирански села В
отряди имаше и младежи и уче
ници от близките места в Бълга

аКЦИИ’ така че е смсем >™ише„
хленча на някои ие-доброжелателни хора, не уж този край
е злепоставен. Напротив.

"

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Бабушница

рия Босилеградски край стана
стабилна и свободна партиза
нска територия фашистките еле
менти не смееха да сс появяват, а
мнозина от тях избягаха от
местата и полицейските уча
стъци. Традиционните селски
служби и събори през авгус т1944
голина във всички места сс
превърнаха в среши на пар тизан
ите с населението. Съборъ т при
църквата в Раков дол, в село
Рикачено, беше най-масовият
партизански митинг в югоза
падната част на Босилсградски

край. В някои места бяха форми
рани местни наролоосвооодителни отбори и определени хора за
народната милиция в селата
От Рикачсво импрссивната
партизанска колона тръгна към
селата Зли дол и броеница, при
дружена от съборяни, младежи и
.девойки, които се връщаха в до
мовете си. Сутринта още подълга, партизанската колона
замина за ЦърноокиЦърнощица
и през Пстковска махала се о тпра
ви към Дукат, Долна и Горна
Дюбата, сетне по Мусулека река
се изкачи в село Плоча, където се
сиря на почивка. Тук бяха
извършени някои организа
ционни прусстройства па отря
да, а след това партизаните пре
минаха планина та и пристигнаха

През септември 1944 година па топа |срз.сте>пин|с населението и
партизаните от Носиле! радении играл нрешедееха нз.риии митинг в
осиеебеедепии Босилеград
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в Ново село, където се срещнаха с
много партизани от Врански
край. Оттук Босилсградски
партизански отряд се тюехвърли
а южните склонове на Стрешср, в
село Горна Ръжана. Сусилен
марш партизанската колона се
спусна по Ръжанска река и при
стигна в село Горна Лисина,
където партизаните завзеха сгра
дата на общината. Тук се наме
риха младежи-ученици, които
поканиха мнозина от партизан
ите на вечеря у домовете си.
Изпратените сутринта към Боси
леград разузнава тели се в ърнаха
към пладне и донесоха радостна
новина: в Босилеград бившите
властодръжци и военни лица
пристанали да предала тпо мирен
начин цивилната, полицейската
ц военната власт па партизан
ското ръководство. Тогава по
шосето край Лисинска река се
оформи още по-дълга парти
занска колона, която се отправи
към гради По пътя партизаните
бяха посрещани от младежи със
знамение и цветя В Босилеград
имаше много хора но сокаците
Отрядът сс построи пред сгра
дата на Рангел Божилов, на
кръстовището на сегашните ули
ци „Георги Димитров" и „29 ное
мври". Народ прииждаше отвся
къде, дойдоха хора и от по-близк
ите села, всички проявиха голям
интсрсс към нартнзанитс и с вни
мание изслушаха ораторите. Гов
ориха повече партизански ръко
водители, а след митинга наст
ана народно вссслис
Босилсградски край беше на
пито освободен на 8 септември

1944 година. В първите дни на
свобода та започна да се учредява
нова та власт, която ше произлиза
от народа и ще служи на народа
Органите на народната власт
наследиха от предишната власт
много проблеми с жизнено зна
чение за пялото население И ма
кар че имаше хора Iте бяха малци
на!, конто с недоверие се отна
сяха към новия строй, новата
власт започна да решава онези
жизнени проблеми, за прео
доляването на които в момента
съществуваха условия и възмо
жности. 1Ъез следващите десе
тилетия беше премахната сто
панската н културна нзостаналаст, подобри сс животът на
населението, разви се социали
стическият оощсствсн сектор на
стопанството, изградиха сс
равноправни отношения между
хората независимо от нацио
налния им произход и нероизповеданието им...
През изтеклите пет десетиле
тия Босилсградски край доживя
истинско възраждане Днес има
нужда от сериозна и задълбочена
изследователска дейност, която
да всрифицира достоверно
създаденото през този период а
то е налице, видимо и разби
раема Това бяха 50 шини, през
конто босилсградското населе
ние направи голяма крачка на
пред. Сега всички се надяваме, че
в скоро време ще започне нов раз
воен подем на Сърбия и Югосла
вия в рамките на който и Боснлеградски край ще напредне още
повече.
Стоян г.нт пмон
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• СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Сурдулица

ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТЯТ И
ДАВАТ ЗАПЛАТИ
През ония плодовити за Сурдулишка община две десетилетия
- от началото на седемдесетте до
края на осемдесетте години - общинските функционери навярно
имаха глеми възможности да на
гласят за 5 септември откриване
на нов стопански цех, важен комунален обект или нова сграда за
културни, просветни и други
обществени цели, което се превръщаше в централно тържество
по повод Деня на освобождението на този край. Тази година обаче, както и през последните дветри години, хубавата традиция
обективно не може да бъде продължена: санкциите и тук взимат
своя данък, който е най-голям им
енно в инвестиционната дейност.
Но и в тези „ембарговски”
предпразнични дни представите
лите на официалната власт в Сур
дулица изтъкват постижения, ко
ито през призмата на тежкото
икономическо положение в нашата страна отчитат като „зна
чителни успехи". Понеже поло
жението на промишлените це
хове до най-голяма степен опре
деля общото положение в общи
ната, за най-голям успех през из
теклия период тук се смята
фактът, че всички сурдулишки
стопански предприятия работят
и дават заплати на заетите, вклю
чително и на ония, които са на
платен отпуск. Даже някои пре
дприятия, като „Вунизол” /бивша
„Галеника”/ и „Зидар”, днес рабо
тят по-добре отколкото през ня
кои „поени” периоди преди сан
кциите. „Вунизол” осъществя за
виден профит, една част от който
отделя за модернизация на про
изводствения процес и обогатя
ване на производствения асорти
мент. „Зидар" е намерил добра ра
бота в някои бивши съветски ре
публики, а за една част от работ
ниците му работа се намира и в
общината. Добри делови
резултати, според полугоди
шната равносметка, са осъще
ствили и стоманолиярна „Мачкатица” и фабриката за обувки „Кощана”. Към успешните стопански предприятия се числят и хле-

бопекарпицата и млекарата, които след разпада на сурдулишкия
комбинат „Власина-продукт работят като самостоятелно предприятие.
Една част от заслугите за тези
сравнително добри резултати на
сурдулишкото обществено стопанство принадлежи па Аврамовичевата програма, а другата - па
находчивостта и способността па
сурдулишкитс стопански дейци
да се „провират” през дупките па
югоембаргото.
”
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основното училите „Й. Й. Змай"
се строи поп хотел, който трябва ц
да бъде по-голям от същсствувашия хотел „Сърбия”. Частният
инвеститор, собственик на фирма
в Германия, е решил да построи
тук модерен туристически комп
лекс със съвременен хотел,
басейн и тсписко игрище. В мо
мента това е иай-голямата инве
стиция в общината.
Собствениците на немалък
брой търговски и други частни
използват
фирми умело
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ЧЕСТИТИ
5 СЕПТЕМВРИ
- Деня на освобождението от
фашизма
т.
• ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД
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на всички граждани в общината

НОВ АВТОСЕР&ИЗ
И ПТТ-РЕЛЕИ

Г;

По повод 50-годишнината от освобождението на Босилеградска
община от фашизма на 8 септември в Босилеград ще се състои
тържествена
сесия на Общинската скупщина. Доклад за юбилея и
—-------—
досегашното развитие на този край ще изнесе председателят на ОС
Сотир Сотиров. В празничния ден тържествено ще бъдат пуснати в
действие релейна система на ПТТ-съобщенията и автосервизна
работлница за технически преглед на возила при „Автотранспорт”.
В навечерието на деня на освобождението в голямата зала на
Центъра за култура ще бъде изпълнена културно-художествена про
Сурлумш
грама с модно ревю, на което ще бъдат показани изделията на
Поради тежкото положение крайграничното местоположе- оосилеградския конфекционен цех „КОБОС”.
М. Я.
на автомобилната промишленост ние на Сурдулишка община и
у нас фабриката за микоромотори осъществяват доходи, с които ЩЩ
и други автомобилни части „Пе осигуряват сигурен поминък на Щ
ти септембар” среща големи семействата си. И голям брой
затруднения в дейността си, ра граждани успешно използват ||
боти с намалени мощности, зна близостта на границата за
чителен брой работници са на
платен отпуск. Затова пък специа- допълнителни доходи чрез пре- ||
листите в предприятието са продажба на бензин, навта и мно- ||
решили да използват своя шанс за го други стоки и по този начин ||
нововъведения в производството. обезсилват една част от Ц
Тези дни те са овладяли произво застрашителните действия на Ц
на гражданите в общината
дството на електромотор за авто кризата и санкциите върху
матично вдигане и спускане егзистенцията им. Затова карти
ЧЕСТИТИ
стъклата на вратите на автомоби ната на общото положение на Ц
8
СЕПТЕМВРИ
лите от произвоствения асорти населението в общината е малко
- Деня на освобождението от
мент на крагуевашка „Застава”.
по-светла от хипотетичната преТакъв автомат досега не е произ
фашизма
веждан в Югославия, а освен това дстаа за живота в една сревните- ||
като им пожелава лично щастие и
вграждането на автомата не може лно малка, развита-недоразвита
колективни успехи в
значително да поскъпи автомоби община в неразвита провинция на Ц
превъзмогването на сегашните
страната в това много тежко ||
лите.
трудности
Наул. „Югославянска" в Сур- време.
$тшм
дулица, на една част от двора на
К. 1.
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ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Босилеград
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• В НИШКИЯ КОРПУС, ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ

Централното тържество се състоя в Босилеград
• В Нишкия корпус граничната застава „Симпо” - Босилеградска
община, е провъзгласена за най-добра. На тържеството в Босилсрад
присъствува и началника на Щаба на Нишкия корпус Илия Исак. • На
най-добрите граничари и командири бяха връчени войнишки
признания и награди. • В културно-забавната програма участвува
КУД „Сърбиянка” от Лесковац.
корпус Илия Исак, делегации на
граничните поделения от съсе
дните общини, младежи и граж
дани от Босилеградска община,
както и делегации от трудовите
колективи - патрони на отделн
ите гранични застави, започна с
четене на поздравителни теле
грами от страна на високи военни
институции и командири, между
тях и поздравителна телеграма от
генерал Момчило Перишич, на
чалник Генералщаба на Войските
на Югославия, в които на войни
ците най-сърдечно, граничарите
и командирите честитят праз
Тържеството в присъствие на ника и пожелават още по-добри
началника на Щаба на Нишкия

Петнадесети август - Деня на
граничаря в Босилеградска об
щина тази година бе ознаменуван
в знак на 50-годишнината от съз
даването на граничните войски и
50-годишнината от освобо
ждението на Босилеградска
община от фашизма. В чест на
двата юбилея, както и призна
нието на граничната застава „Си
мпо”, която е провъзгласена за
най-добра в рамките на Нишкия
корпус, тазгодишното централно
тържество се проведе в грани
чното поделение в Босилеград.

о

успехи в провеждането на патри
отичната им дължност - опазване
суверенитета на страната ни.
След това за ролята, значен
ието и дължностите на грани
чните единици на тържеството
говориха: Красимир Стоилкович,
командир на граничните едини
ци, Илия Исак, началник Щаба на
Нишкия корпус и васил Иованчов, председател на ИО на ОС в
Босилеград. Стоилкович подче
рта, че днешното чествуване
Деня на граничаря се различава
от всички досегашни чествувания, защото се ознаменува в
далеч по-сложни и неблагопри
ятни условия, предизвикани от
вътрешни и външни обстоя
телства. „Своята патриотична
дължност, граничар, вие днес
изпънявате в условия, когато на
шето общество е обременено с ре
дица проблеми. В условия, когато

мнозина по един или друг начин
желаят дестабиоизация и нару
шаване на мира в СР Югославия.
А те тази нечестна и разру
шителна задача желаят да осъще
ствят най-напред тъкмо тук,
където се намирате вие - на грани
чната бразда.”
Илия Исак между другото
подчерта: „Чрез изпълняването
на своята патриотична задача вие
на всеки недоброжелателен гост
сте давали и ще давате достоинствен отговор, както това са
правили и редица поколения ва
ши връстници в досегашния пе
риод. Разбира се, в изпълняването
на тази честна задача - опазването
суверенитета и териториалния
интегритет на страната ни, в
миналия период едно число
граничари са дали своите жи
воти. Нека те ви бъдат пример как
се обича и пази своята родина...”

От името на гражданите на
Босилеградска община празника
на граничарите честити предсе
дателят на Изпълнителния отбор
на Общинската скупщина в Боси
леград Васил Йованчов, който
между другото изтъкна: ,,В
петдесетгодишната история
своята честна и свещена задача
граничарите не са изпълнявали
сами. Сигурна подкрепа са имали
и ще имат от населението в край
граничните села. Същевремено
местното население граничарите
винаги е приемало като свои найблизки, приятели и роднини.”
В продължение на тържество
то на единадесет войници, грани
чари и командири бяха връчени
признания и награди. В културнозабавната част от тържеството
присъствуващите видяха танцова
програма на КУД „Сърбиянка” от
Лесковац.
м. я.
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ДИМИТРОВГРАДСКА
СТОПАНСКА ХРОНИКА

ЮМКО ОРГАНИЗИРА
ПРОИЗВОДСТВОТО
Работи се в три смени и дневната продукция възлиза на 8 хиляди
чивта чорапи. • Полагат се усилия да се възобновят износените и
дефектни машини. • Сегашната организация на работа обосноваваща се главно върху числото на машините показа, че 54 работника
от 196-те колкото има са „излишни”. • Представител на ЮМКО Сьрболюб Станимирович, който организира производството, казва:
Нито в Юмко, нито в системата на ЮМКО има техноложки излишък
и за тези работници ще намерим работа.
След едногодишен застой, в
началото на август започна да ра
боти фабриката за производство
на чорапи в Босилеград. Гара
нция за повторното отваряне на
фабричните халета е нашироко
известният вранянски комбинат
ЮМКО, който пое да организира
производството в чорапарата ка
то с нея установи делово сътру
дничество. Вранянският гигант
вложи значителни средства за
набавка на резервни части за поп
равка на старите и дефектни
машини, обезпечи суровина от
собственото си производство и
изпрати свои специалисти тук да
съживят производството.
Сърболюб Станимирович,
текстилен технолог в Юмко, ко
йто пое задачата да оспособи
фабриката за работа и цело
купната й дейност да организира
според критериите на Комби
ната, казва:
- Това което бе запланирано
да се направи за два месеиа напра
вихме за две седмици с тука
шните работници. С голяма упо
ритост оспособихме машинте и

която допреди една година
работеше в състава на „Зеле Велкович” от Лесковац и в която
лесковчани прекъснаха производството, сега в текстилната
промишленост в страната става
известна не само по качеството,
но и поради едно друго преди
мство: тук се произвеждат мъжки
и детски чорапи изключително от
памук. Изхождайки от факта, че в
страната други производители не
произвеждат такива чорапи от
стопроцентов памук, следо
вателно ЮМКО с пласмента
изобщо не ще има проблеми.
Нан-големият проблем, пред
който са изправени босилеградскнте чорапари са старите
машини. Повече от тях бяха
доста износени и когато „Зеле
Велкович" преди десет години
тук разшири производството си.
Преди пет-шест години бившият
фонд за изостаналите краища в
републиката отпусна значителни
средства и за босилеградския цех
бяха набавени съвременни ма
шини. Но уви! Машините остана
ха в Лесковац, а босилеградските

Работии1'и продължиха да раб0ТЯТ на стаРитс и Дефектни машини' Все досега никой яв"° ие
каза ка" »защо бс направена тази
"епр“ВДИ,«а' юмко с заинтересован за
производството на чорапи и вече
изготви програма за подменяне
на машините. Републиканският
фонд за развитие отпусна на чоранаратаЗООхилядндинараистях
ще подменим едно число машини. Но това е само една трета част
от необходимите средства и ще
"търсим други възможности за
обезпечаване на средства, казва
Станимирович.

„НИТО ЕДИН
РАБОТНИК НЕ
ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗ
РАБОТА”
В чорапарата има 196 рабо
тника и изхождайки от орга
низацията на работа и разпо
лагаемите машини понастоящем
без работа са 54 души. Стани
мирович, който казва, че това може да бъде проблем в други
предприятия, но не и в ЮМКО
подчертава:
- Нито един работник не ще
остане без работа. Едни от тях ще
заминат на работа в тукашния
КОБОС, който също така с
ЮМКО установи делово сътрудничсство, а останалите ще се
преквалифицират и тук ще
продължат да работят.
Работниците в тукашната чорапара все още не са разчистили
сметките със „Зеле Велкович”.
Все още, на пример не са напр 1
вили така наречения разде
лителен баланс. Имат и други
трудности. От началото на тази
година за януари и февруари са
приели по 13 динара. От тогава

■

Най-голямото стопанско предприятие в общи
ната ГИД все още е на колективна годишна
почивка. Редовното производство, според
плана, трябва да започне на 5 септември. Засега
обаче не е известно дали гумарата ще работи с
пълен капацитет, понеже все още не са
набавени някои основни суровини. Доколкото
не се създадат усло-вия за пълно натоварване
на мощностите, една част от заетите ще
продължи почивката си с платен отпуск. По
установения ред годишната почивка е използ
вана за редовен ремонт на машините, който е
бил затруднен с недоимъка на отделни
резервни част.

■

Мебелната фабрика „Васил Иванов - Циле”
рабо-ти с 60% от мощностите си поради
недостиг на суровини. Всъщност, проблемът е
в недостига на средства, с които да бъдат
купени суровините, а на пазара ги има. Про
извежда се редовния асортимент - кухни и
секции, които с доста трудности намират път
до купувачите.

■

Със съща заетост на капацитетите работи и
строителното предприятие „Градня”, макар че
оптималният строителен сезон все още не е
изминал. Ръководство на предприятието
полага усилия да сключи договори за нови
работи.

■

Своите мощности най-пълноценно използва
конфекция „Свобода” - към 90 процента. По
настоящем работниците работят в две, а
доскоро работеха и в три смени.
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на всички свои работници и на
гражданите от общината
||
1

честити
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И цеха *а чорапи

сега се работи в три смени. Попастоящем дневно произвеждаме
по осем хиляди чивта чорапи. Доколкото успеем да оспособим всички дефектни машини, дневната
продукнияше повишим на 10 хиляди чивта. Това ще бъде, речи си,
нормално производство, ако се
имат предвид условията, при които работим, преди всичко
износените и често дефектни
машини.

^злишнИТЕ” са все още без ра’^ота Нс вярват „а думите на Станимирович и па изпълняващия
дд1|ЖИ0С-па директор на чоранарата цветацка Велинова. Едно
числ0 от ТЯх организрано търси
СцрВ неправдиназа” и търсят
помощ 0т председателя на Общииска1а скупщина, председателя
нацо на ОС, началника на вътрешиите работи в общината.. „Без
работа останахме главно онези,

произвеждат

насам не са получавали заплати и
не са заплащали необходимите
суми за здравна и пенсионна ос
игуровка. Станимирович казва, че
средства за тази цел за четири
месеци ще отдели ЮМКО, който
преди една седмица даде по една
заплата на тукашните чорапари.
Тези дни в чорапарата запо
чна да работи и столовата, в която
ще се готвят ястия и за работниц
ите на КОБОС. Станимирович
подчертава:
- В системата на ЮМКО пито
един работник не е без топла заку
ска. Тукашната чораиара, за която съм дълбоко уверен, чо има
сигурна перспектива, занапред
ще води сметка за всичко, което
може да увеличава произво
дството и стандарта на работницитс.

8 септември
- Празника
на свободата
ц
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II. Б.

И 3 КЛ Ю Ч ИТЕЛ НО ние които нямаме кой да ни поме
тне”, казват няколко работнички,
ПАМУЧНИ
които искаха да останат аноиимни.
ЧОРАПИ
Босилеградскага чорапара,
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• ВОДОСНАБДЯВАНЕТО СТАНА НАЙ-ОСТРИЯТ ПРОБЛЕМ НА
БОСИЛЕГРАДЧАНИ

• ИЗАТОВЦИ

ГОТВИ СЕ ПРОЕКТ ЗА
НОВ ВОДОИЗТОЧНИК
• Почти двойно намалялата вода на водоизточника в с. Извор и
нецелесъобразното й ползуване са основните две причини за големите
трудности във водоснабдяването. • Изход от сегашното положение е
водата във водопровода да се подсили с нов водоизточник. • Според
рсшснисна общинските власти това ще стане с бунар в крайградската
местност „Требеница”.
Босилеградчани, райчиловчани и радичевчани тазгодишните
горещини ще помнят и по твърде големите трудности във
водоснабдяването. Питейна вода нямаха достатъчно главно поради
три причини: водата на източника в с. Извор почти двойно намаля
/по-рано тук се подаваше 38 л/сск./, увеличи се числото па
домакинствата и водата започна да се ползува за напояване на
градини, дори и на ниви и ливади. Преди два месеца бе въведен и
режим във водоснабдяването когато едни след други части на града
започнаха да се изключват от водопровода Обаче големи резултати
не даде и това мероприятие: вода често няма и когато според режима
трябва да я има Накрая остана ясно едно: питейна вода има само
когато има дъжд, т. е. когато тя не се изразходва за напояване.
Изхождайки от факта, че водоснабдяването стана един от твърде
сериозните проблеми на Босилеград като и от факта, че градът
постоянно се увеличава, общинските власти бяха принудени да
търсят изход от положението. Най-сигурното решение е водата във
водопровода да се подсили с нов водоизточник. За разлика от
предишните гарнитури на властта, които само на думи се застъпваха
да се доведе вода и които се „застъпваха” водопроводът да се подсили
изключително с текущи води, сегашната общинска власт се определи
подсилването да стане чрез вода от бунар. Извършени са подготовки
вода да се вземе от бунар в крайградската местност „Требеница”.
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ЛЕКАРИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ
Липсата на вода не само че тревожи гражданите - даже и
онези, които с нея поливат градините • но е една от причините
за намалената хигиена Д-р Васил Захариев, епидемиолог в
Босилеград, казва: - Поради недостатъчното количество вода,
т. е. намалената хигиена през последно време се увеличават
инфекциите по кожата, а се чувствува и увеличаване на летиите диарии.
Д-р Захариев предупреждава и за следното:-Водата, която
граждани ползуват от чешмата в града /така наречената Треперска чешма - бел. на авт./ не е годна за употреба Тази вода,
казва той, не изпълнява бактериоложкнте критерии.
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ОТ ГЪРБА НА
„ПЛОСКА” ЗА
СТАДИОН В
НИШКА БАНЯ

• ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ПОСЛЕ
- СТРОШЕНА ЧЕШМА

Идеята Строшена чешма да се реконструира и възобнови е стара
десетина, а може би и повече години. Нейната реализация най-после
е пред окончателно привършаване
Именно, след двегодишен застой поради съдебно дело, реко
нструкцията на един от символите на Димитровград, по които и
„Дсрът Плоска!” - казват | целия квартал е наречен, до осми септември трябва да бъде завър
шена Реконструкцията е в битов стил, с камъни и керемиди ниопки!
изатовчани.
§ и
камени плочи докарани от Сенокос. В подходящ стил ще бъдат и
„Нищо подобно! - казват |
в земеделската кооперация |
„Сточар”, от чиито площи па |
„Плоска” специална машина §
реже горния слой от почвата |
заедно е тревата. Така отре- |
заната трева заедно с но- |
*
чвата се кара в Нишка баня, |
ег
за да се сложи на фудболно |
игрище. Става дума за 0,*2ха I
площ от местността „Пло- |
ска”, за некачествена площ и |
трева, която добитъка не па- |
се. От друга страна тази %
ах*
трева издържа много тъпка- |
не и е подходяща за стадно- |
КГ'
ни, така както по-рано се |
- :г
ползваше тревата от Смило- |
вско поле преди изсушаване- §
то му. Разбира се, че това е § поставените канделабри за осветление, така че Строшена чешма може
дадено срещу определена суда стане истинско кътче, до което човек с мерак ще се разходи, поседи
ма от около 3400 динара.
и се напие студена вода, оше повече че предстои договаряне за ракоПлощите от които сега се
струкция на канала, който също трябва да бъде уреден с камени
„дере” повърхностния слой
плочи.
сетне ще бъдат залесени сбо- I
За реконструкцията са изразходвани 25 хиляди динара, а средрови фиданки.
| ствата обезпечава Общинската скупщина. Инак, реконструкцията на
А.Т.
чешмата е доверена на частна строителна фирма отДимитровград
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• ОБЕЗПЕЧЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА ПЪТЯ
БРЕСНИЦА-ЗЛИ ДОЛ-ЯРЕШНИК

ПРОКАРВАНЕТО
ЩЕ ЗАПОЧНЕ
ТЕЗИ ДНИ

БОСИЛЕГРАДСКИ
КОМУНАЛНИ ТЕМИ

УРЕЖДА СЕ ТРОТОАРА
НА „Г. ДИМИТРОВ”

Преди две седмици Министерството за
съобщения и връзки в Сърбия и Фондът за
строителни парцели и пътища към Общинската
скупщина в Босилеград подписаха договор за обе
зпечаване на средства за разширение и прокарване
на пътя от Брсснишки мост към Зли дол и Ярешник.
Пътят, който ще свързва тези села е на дължина от
15 км. Запланувано е на дължина от трн км да се
прокара ново трасе, а на 12 км да се разшири, като
се насипе с чакъл и регулират водите. За целта ще
бъдат изразходвани 170 000 динара, от които около
11 на сто ще обезпечи Фондът за строителни
парцели и пътища към ОС в Босилеград, а остана
лите Министерството за съобщения и връзки, което
вссъщност с и глевен финансиср.
В посочения фонд в Босилеград казват, че
приключват последните подготовки и че
изграждането на пътя ще започне тези дни.
Изпълнител на работата ще бъде общественото
предприятие „Кварц” от Босилеград, в което
изтъкват, че машините им са готови за работа и че
освен трудностите е обезпечаването на навта доуги
проблеми не очакват.
”^

Улица „Георги Димитров” в Босилеград ще
стане по-хубаво и по-привлекателно място за
хората, които тук живеят и работят както и за
босилеградчани и за посетителите на града.
Понастоящем се урежда тротоара на тази улица
откъм пощата. Запланувано е да се уредят зелени
площи и да се изгради чешма-фонтан.
За целта ще бъдат изразходвани около 50
хиляди динара. Необходимите средства обезпечи
Фондът за сторителни парцели и пътища към ОС в
Босилеград. Изпълнител на работата е
общественото предприятие за строителна дейност
„Изградня" от Босилеград.

Водата на този водоизточник, който подава 28,3 л/сек бактериоложки
и химически е годна за пиене, казали са специалисти от Завода за
здравна защита във Враня. Сега се готви проект и в Общинската
скупщина в Босилеград казват, че работите ще започнат през тази
есен.
За подсилване на резервоара на местността Рамни дел с вода от
ПОПРАВКА НА ПОКРИВА
посочения бунар, за изместване на канализационната мрежа в
„Требеница” и за техническото уреждане на землището край бунара
НА КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР
ще бъдат необходими около 280 хиляди динара. Средствата са главно
Най-сетне
започна поправката на покрива на
обезпечени и ги отпусна Фондът за води в Сърбия. В ОС подчертават,
Центъра за култура, който на повече места не
чедоколкотосеокажетези средстваданесадостатъчни.щесетьрсят
задържаше дъждовете и който се заканваше да
други източници, включвайки и личното учетие на гражданите.
наруши хубостта на почти новия обект.
Трудностите и нередностите във водоснабдяването показаха, че
Поправката на покрива вършат работници на
нуждата от вода, и - безотговорността често не признават никакви
босилеградска „Изградня”. Средства за целта - 23
хиляди динара - обезпечи републиканското
решения. Най-напред хора не спазваха решението на Изпълнителшш
Министерство за култура.
отбор на Общинската скупщина и на явното предприятие „Услуга”,
което се старае за водоснабдяването, според което от водопровода да
В. Б.
се изключват онези, които питейната вода изразходват за напояване.
• ДИМИТРОВГРАД
Тъй като започна да се стига до побои и други нежелани последици,
„АВТОТРА
прилагането му се отложи. Сетне ИО на ОС застана на становище
НСПОРТ”
тези, които питейната вода изразходват нецелесъобразно да имат
Босилеград
работа със съдията за нарушения. И това решение цялостно не можа
да се приложи /все още е в сила/, понеже в списъците на „на
ЧЕСТИТИ
Улица „Нишава”
рушителите” се намират и имена на хора на постове в местната власт
като ги разделя ж.п. л^и^Ж^""*
и стопанството, за които комисията на ИО на ОС на „Услуга” не
Деня
подава заявления. Може би ще се спазва най-новото решение домакинствата, които дневно изразходват над 100 л срещу един член
ОСВобоЖДвНИЙТО
повече изразходваната вода да заплащат десет пъти по-скъпо /един на граждашггевБосилегпадска
литър „нормална” вода струва 0,06 дин./.
община и на уважаемите си
Засега се спазва решението водата в събота да не се включва във гп тни
пътници
водопровода, а да се оставя на изворчани. Те напоследък сериозно 11АШИТЕ РЕЙСОВЕ^** ^ С месеца.СтойностганапровсденитГпяй СКУПЩИНа ' СТаВало ,,а ТРИ
реагираха и негодуваха, понеже „при вода са без вода”.

УЛИЦА „НИШАВА”
ЧАКА АСФАЛТ

на

о

В. Б.
А.Т.

ЕрятстЕо
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• БОСИЛЕГРАД
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

СОЛИДАРНОСТ НА
ПРАКТИКА
Изпълнителният отбор на Общинската скупщина п Босилеград
неотдавна изпрати помощ от 300 динара на пострадалата от
наводнения община Ораховац. Именно в началото на юли, покрай
другите общини в Косово и Метохия, големи наводнения е градушка
са причинили щета на територията па Ораховачка община При това
повечето от селата в тази община са останали без вода, пътища,
ПТТ-съобщения и пр. За саниране на щетата са им били необходими
големи средства. Поради това бе отправен иск за солидарна помощ до
всички общини и институции. Изпълнителният отбор па Общинската
скупщина в Босилеград без каквито и да е дилема, въпреки скромния
общински бюджет, отпусна 300 динара, за което тези дни Общинският
съвет на Общинската скупщина Ораховац изпрати благодарствено
писмо до Общинската скупщина в Босилеград.
М. Я.

Н1АЛАЦ

ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИ
РАБОТНИЦИ

нвтпятщ
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от Димитровград

на своите заети и гражданите
на общината

з
в

честити

I

8 септември

I

и гражданите от
общината

• ДОЛНА ЛЮБАТА'

СегсгОттцт*

I

ЧЕСТИТИ

ОТКРИТА Е МИЛИЦЕЙСКА
СТАНЦИЯ
Отделът по вътрешните работи в Босилеград неотдавна откри
свой сектор в с. Долна Любата. Инициатива за откриване на сектора
най-напред са раздвижили .местните общности в Горна и Долна
Любата, където през последно време значително се увеличи числото
на превозните средства в движението.
В Службата по вътрешните работи в Босилеград казват, че са
приети инициативата и открили „Сектор Любата" с намерение да
доближат уезупгге и действуването си до гражданите. Още повече
ако се има предвид, че почти една трета част от населението в
общината живее вЛюбатски район.
в. в
шшшз

8 - ми
септември

1

ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ОТ ФАШИЗМА

- Деня
на
свободата

На всички граждани в общината
ШЩ

• РЕКОЛТАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Дълготрайният засух и
градушката взеха данък
Селскостопанските произво
дители в Босилеградска община
усилено прибират тазгодишната
реколта. В низките села и жътва
та, и сенокосът вече приключиха
и сега е време за втория откос,
разбира се, там, където го има,
защото дълготрайният засух не
благоприятно се отрази върху
повторно изкарване на трева, до
ри и на онези ливади, които се
наводняват, а за другите и да не
говорим.
В планинските села, каквито
са Караманица, Голеш, Църношица, Барйе, Иазърииа,Доганипа
и др. жътвата и коситбата сс про
веждат едновременно и все оше
са вход. Казвам едновременно, за
щото засухът, който захвана
съвместно с останалите предели
на южна Сърбия и Босилеградска
община, ускори узряването па

•

В ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

ЖЕТВАТА
ПРИКЛЮЧИ
С изключение на селата Куса
врана, Погаиово и Сенокос,
където все оше се върше, на
територията на Димитров
градска обшина жет ват а мшпеш';
чи преди две седмици. От 'Зьп
хектара за жътва са комоайиирани 930 ха, а от останалите
влоши житото е ожънато ръчно и
сега сс върше е вършачки.
В прибирането на реколтата
са ангажирани 23 комбайна, а до
бивите са средно по 2,5 тона 01
хектар, което е под очакванията.
А. Т.

ЕрятстЕо

житата, а за сметка на тях закъсня
коситбата, защото, както казват
селскостопанските производи
тели, ливадите, т. е. тревата може
да почака, а житата не могат.
Да подчертаем, че общо взето
тазгодишната реколта ще бъде на
миналогодишното равнище,
дори житата са по-добри. Разбира
се, там, където градушката не ги
захвана и взе своя данък. Защото
има села, като Назърииа, Доганица и Ярешник, които в течение на
летния сезон три пъти бяха за
хванати от град и тук па места
житата са унищожени напълно,
както са унищожени и в Брапковни и в част от село Дукат. 11аймного с унищена ръжта, но нс помалко и останалите.
- Първите дни на пролетта
обещаваха добра реколта. И житата, и ливадитс добре напре/шаха. Обаче към края на про
летта имаше един сушав период,
който спря вегетацията. След то
ва през лятото три пъти нашето
село беше захванато от градушка,
която напълно унищожи житата.
Отделно сега, па 15 август, пред
сръи дето сс казва, що беше ос
танало от тях за половин час напълно I и унищожи, Обачс какво
да нравим, срещу природата сме
безсилни - подчерта Стоян Стан
чев, млад селскостопански про
изводител от село Пазърица.
В Общинската скупщина каз
ват, чс съответна общинска коми
сия ще обиколи пострадалите се
ла, ще прецени щетата от граду
шката и за онези парцели които са
захванати шс бъде съответно
намален данъкът.
м. я.

• I СЕПТЕМВРИ 19941'.

Сштар ®

ЗЕМЕДОСКА
КООПЕРАЦИЯ
ДИМИТРОВГРАД

На всички селскостопански производители и граждани
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
• „СГОЧАР” изкупува всички видове селкостоиапска продукция, снабдява населението с
минерални торове, семена и други възиронзподствсни селскостопански материали
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ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩПЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Босилеград
на гражданите п Босилеградска община
ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

I

• „Здраойо” о свотовно известна фирма за произво
дство но покорства. Цохът о Босилеград със сушените си
издолии о псо по-чост „гост" и на световните търлози.

ГЛАВЕН ФИЛИАЛ ВРАНЯ
ЧЕСТИТИ

8 - ми
сситсмнри
ПА УВАЖАЕМИТЕ С И
КЛИЕНТИ И ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ
,,ДУНАВ” о най-сигуриата югослапска фирма за
захтрахопка на лица и имущостиа. Допориото помоли и
по-шърждапа и с постоянно
уполичапащото со число
илионти.

4

На своите купувачи и гражданите

честити

ДЕНЯ
НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ОБЩИНАТА ОТ
ФАШИЗМА

О

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЕДОМСТВА,

''"гЬРСЯТСЕВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Във възпитателно-обра
зователните ведомства в Босилсградска община - основното
училище, детската градинка и
гимназията всички подготовки за
редовно започване на новата уче
бна година успешно приключиха
и те средовни занятия започнаха
навреме, па 1 септември, както и
бс утвърдено с училищния
календар от страна на Мини
стерството за образование на
Република Сърбия.
Веднага да кажем, че в пито
е пю от трите възпитателно-об
разователни ведомства по
отношение на миналата година
няма изменения в програмите за
работа. С други думи казано, ми
налогодишните програми за
работа остават в сила и през
настъпващата учебна 1994/95 го
дина. Ново е това, че и в едното, и
в другото, и в трето ведомство по
лагат усилия за обезпечаване на
пови нагледни средства и учи
лищни помагала, едни оттях вече
са и обезпечени, с което обучен
ието ще издигнат на по-високо
равнище. Така например в гимна
зията, както пи уведоми дире
кторът Гоне Григоров, покрай
това, че повечето учебни стаи и
външния изглед на училищната
сграда са реновирани, а за три

НАЧАЛОТО НА
УЧЕБНАТА ГОДИНА
С НОВИ УЧЕБНИЦИ
Заводът за учебници и учебни
помагала в Белград се погрижи за
началото на новата учебна година
да обезпечи няколко нови
учебника по български език за
учениците от българското
малцинство в Югославия. В
ръцете на учениците в нашите
училища ще се намерят следните
учебници по български език:
БУКВАР, преработено издание,
съставен от Кирил Тодоров,
ЧИТАНКА за IV клас, съставена
от Мариана Алексич и Анка Ан
астасова, РОДЕН ЕЗИК /ГРА
МАТИКА/ за IV клас, преработено
издание, съставили Димо Илчев и
Марин Младенов, РОДНА РЕЧ
/ГРАМАТИКА/ за V и VI клас,
поправено издание, съставили
Марин Младенов и Фрицко Попов,
ХРИСТОМАТИЯ по българска
литература за I клас на средните
училища, съставили Марии
Младенов и Татяна Дункова и
ХРИСТОМАТИЯ по българска
литература за II клас на средните
училища, съставили Милс
Никол ов-Присойски и Пене
Димитров. За печатането на тези
учебници за училищата на
българското малцинство Заводът
пее получил никакъви дотации от
държавата за покриване на разход
ите, поради низките тиражи, а го
прави със собствени средства.
Ръководейки Се от изиск
ванията на учебната програма, при
съставянето авторите настояли по
ясен и разбираем начин да изложат
основните норми на българския
литературен език и неговите
граматически правила. В
граматиките, на подходящи
места, твърде успешно прило
жили компаративност с нормите
на сръбски език, които учениците
изучават, а на други - направили
съпоставка между литературните
и диалектни езикови форми; или в
христоматиите за средните
училища, освен подбора на четива
- стихотворения, разкази, откъси
от романи и драми - авторите се
постарали да обезпечат и откъси от
критики за творчеството на
застъпените поети и писатели,
както и кратки текстове за основи-

Ф

УЧИТЕЛСКИЯТ
КОЛЕКТИВ
НА ГИМНАЗИЯТА
В БОСИЛЕГРАД
честити

ите понятия от теорията на учебни СТаИ Обезпечен НОВ ИНлитературата.
вентар, са обезпечени и един

Проблемът за учебници по фотокопирен апарат, радио-

български език по-дълго време е
един от най-належащите в образовнието на българското
малцинство колко в основното,
още повече в средното; преди

.
г
' г
Касетофон И ТелеВИЗОр. ПОСТрОвН
И УР^ДеН е МЗЛЪК, СПОртеН
ПОЛИГОН С Игрища За МаЛЪК
футбол, баскетбол, Волейбол И

ЖГк.*!-«.™"ув.;” ха"-"6“- За Целта, както подчерта

1

ДЕНЯ
НА
ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО
на учениците си
и техните
родители и на
всички граждани
в Босилеградска
община.

литературата и другия нещо като Григоров, са изразходвани над 30
читанка, но отдавна изчезнаха и 000 ДИНара, КОИТО Са Обезпечени
последните им екземпляри. Така
че години наред обучението по
български език се провеждаше без
никакъв учебник - преподава
телят и тетрадка бяха единс
твеният извор за сдобиване на
ЯВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
знания по български език. Ц - „СЪРБИЯ - ШУМЕ”
Тежките последици от това
положение са добре известни - ■;$ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ВЪВ ВРАНЯ
получиха и политическа диме- |
ГОРСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД
нзии. Наистина, Заводът за
И СУРДУЛИЦА
учебници и учеб| ■и помагала
правеше опити, от своя страна, за
разрешаването на този проблем, но
в повечето случаи оставаше
усамотен. С издаването на
споменатите нови учебници Щ
Заводът допринася да се пристъпи
към програмирана работа в
разрешаването на проблемите в образованието на българското
малцинство. Очакваме, че той ще
продължи с издаването иа
на всички граждани в двете общини с поже
необходимите учебници: грамалания за големи трудови постижения и лично
тика за VII и VIII клас, преработе
§
и семейно щастие
ни читални за VI, VII и VIII клас I
на основните училищ, както и •§
работни тетрадки от I до VI11 клас;
а за средните - христоматии за III и
IV клас, граматики, теория на
литературата и необходимите
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
наръчници и пр., с което ще се
създат основни условия за
нормално провеждане на обучен
ието по български език като
майчин език на малцинството.
Бабушница
Навременното излизане на посочените учебници за обучението
по български език в училищата на Ш
българското малцинство предста
влява безсъмнена заслуга на Заво
да за учебници и учебни помагала,
а за това доста допринесоха негов
ите редактори Драгутин Ранкович
и Браиислав Матич.
с пожелания за нови успехи занапред

ЯМ ш

честитят
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ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА БОСИЛЕГР АДСКИ
И СУРДУЛИШКИ КРАЙ
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са спестени значителни средства.
И в това възпитателно-об
разователно ведомство под
чертават, че новата учебна година
започват с обезпечени нагледни
средства. За новата учебна гдоина
са обезпечени съвременни
нагледни средства по биология и
химия, нещо по музикална
култура и езиците.
Понастоящем се реновира
покривът на училищната сграда в
Босилеград, а за целта са обе
зпечени над 40 000 динара.
Да кажем и това, че и през
настоящата година при ос
новното училище в Босилеград,
както и при подведомствените
училища в Долна Любата, и
Бистър ще работят училищните
общежития, а що се отнася до
въпроса за кухните, директорът
на училището Тоше Александров
подчертава, че училището от
своя страна настоява те да
работят, а дали ще работят или
не, зависи от броя на учениците
желаещи да ползуват услугите на
кухните.
Навреме и съвсем подготвени
са и помещенията на Детската
градинка за новата учебна година.
Тук подчертават, че имат обе
зпечени над 3000 динара за нов
дидактически материал, а
щ директорът Владимир Стоичков
ш ни уведоми, че покрай трите
възпитатени групи /две за деца от
6-годишна възраст и една
комбинирана за деца от 3 до 5
години/ в Босилеград има
възможност, доколкото бъде обе
зпечено съоветно помещение, и
за една група в село Райчиловци.
• м. я.

от Министерството на про
светата на Република Сърбия.
Гимназията и тази година
започна с работа с 12 паралелки,
във всеки клас по три, а що се
отнася до просветния кадър,
казват, че тук проблем няма,
всички предмети професионално
са застъпени. Проблем и този път
има с отделни учебници, обаче и
този проблем се очква в найскоро време да бъде разрешен.
И помещенията на основното
училище в Босилеград, а също
така и в подведомствените,
разбира се, там, където е трябвало
и имало нужда, са реновирани и
докарани за редовни занятия. Тук
обаче трябва да подчертаем, че
белосването и други поправки на
учебните стан в централното
училище колективът направи със
собствени сили и по този начин

• В ДИМИТРОВГРАДСКАТА
ГИМНАЗИЯ

ТРИ
ПАРАЛЕЛКИ
В ПЪРВИ
КЛАС
В августовския срок 15 учени
ка със завършено основно учили
ще положиха приемния изпит и
спечелиха правото да се запишат
в димитровградската гимназия.
Тъй като в юнския срок това пра
во осъществиха 59 миналогоди
шни осмокласници, гимназията в
Димитровград ще има достатъч
но ученици за три паралелки в
първи клас/„нормата” е75 учени
ка, но това няма да е проблем, по
неже няколко ученика повтарят
класа/.
Учениците от втори клас ще
се учат също в три паралелки, докато трети и четвърти клас ще
имат по две паралелки. От 270 до
280 ще бъде общият брой на учен
иците в единственото средно
училище в Димитровград през
учебната 1994/5 година.
А. Т.

ьттетйо
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• ВТОРИ/МЕЖДУНАРОДЕН/ ПЛЕНЕР „ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР” '94

УЧАСТВАХА 11 ХУДОЖНИКА
Едно от най-важните култу
рния събития в Димитровград не
само през лятото, но изобщо през
годината безспорно представ
лява пленерът„Погановски ма
настир’’, който тази година суча
стието на художник от Република
България придоби и междунаро
ден характер. Този втори по ред
пленер с основание потвърди
предположението, чеПогановски
манастир с прекрасната си око
лност и поречието на Ерма са по
чти идеалното място за органи
зиране на пленер.
Пленерът се състоя от 1 до 10
август и в него участваха 11 худо
жника от Белград Нищ Бела пад
анка Враня, Апексинац и София.
Това културно събитие запо
чна с откриване на художествена
изложба в хола на Културния це
нтър на художниците миналого
дишни участници в първия пле
нер „Погановскиманастир". Със
свои творби, никнали под пали
трите им край Погановски ма
настир и околността както и с
други творби, се представиха
Градимир Петрович, Слободан
Джуришкович, Драголюб Петро
вия, Емило Костич, Верица Илич,
Зорица Николова - Костич. Вес
елинДенков иНовица Младенов
Изложбата предизвика огромен

интерес сред почитателите на
изобразителното изкуство и
%а7пр^щ7отТв7еме°наапле
нера. Присъствието на миналогодишните художници-учас
тници в пленера още веднаж
потвърди тяхното огромно задо
волство от участието им в този
пленер

• СРЕЩА В СИЧЕВОС ИВАН НИНОВ, БЪЛГАРСКИ
ХУДОЖНИК

ЗАМИНАВАМ
С ХУБАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТНИШ”
V

УЧАСТНИЦИТЕ НА

ПЛЕНЕРА
„ПОГАНОВСКИ
МАНАСТИР ’94”

На тазгодишния,.втори по
ред, пленер „Погановски манастир ’94" участваха следните художници: Станка Тодорович и Стоянка Джорджич от Белград, Зоран Петруниевич и Славко Славкович от Враня, Зоран Костич,
ратомир Андрич, Василие ПеРеванов и Перица Донков от
Ниш, Иван Колев от Бела пал
анка, Владимир Янкович от
На пленера се представи и ма- Алексинац и Иван Яхнаджиев
лкнят Милош Янич отАпексинац от София.
виртуоз на класична китара, инак
Художниците Перица До
първенец в Югославия, който в
Гърция в конкуренцията на 140 нков и Иван Колев водят по
най-добри световни китаристи текло от нашия край.
»*«*«
се е класирал между първите пе
тима. Също така се представи и
За отбелязване е, че по време
младата цигуларка от София Ма- на десетдневния си престой в По
рухл Папазяни, солистка в Музи гановски манастир, художници
калната академия в София.
те имаха на разполагане по две
Между ценените гости и тази платна за рисуване, дадени от
година бе нишкият владика Гос Културния център, както и оста
налия художествен ма териал.
подин Ириней.
Всички участници изразиха
огромно задоволс тво отучастие
то сив пленера, твърде похвално
се изразиха и за нивото на орга
низацията и не скриваха истин
ското си въдушевление от пре
красния амбиент, вдъхновяващ
към творческа изява
Ръководителят на пленера и
домакин, академичният худо
жник-скулптор Димитър Илиев,
който едновременно е и ръково
дител на Секцията по изобрази
телно изкуство при Културния
център, изтъкна всестранните
усилия, положени пленерът да
протече в приятна и творческа об
становка
След приключване па плене
ра гостите-художници бяха па
еднодневен излетдо София
Вторият пленер бе открит с
рецитала „Слушайте вси славянски народи , направен върху
стихове от сръбската поезия,
Постановчикът Бора Григорович
от Белград и димитровградските
артисти-самодейци приковаха
вниманието на няколко стотни
гости и граждани, дошли тази
вечер в Погановски манастир.

В тазгодишния пленер в Сичево участвува и българският худо
жник-график ИВАН НИНОВ. Както през 1905 година при създаването
на пленера в Сичево работеха сръбски и български художници зае
дно, така и тази година Нинов взе участие в пленера заедно с худо
жници од Сърбия и други страни.
- Участвал съм в много пленери, пътувал съм като художник в
много страни, но това което видях в Сичево едвам ли има на други
места. Отлична организация, хубава природа, а хората в Сичево и
Ниш пленяват със своята сърдечност. Ще помня дните, прекарани в
Сичево и ще пожелая отново да се върна тук. Създадох си много
приятни познанства с колеги художници. Личи си, че пленерът в
Сичево е пръв на Балканите и има богат художествена традиция,
заяви господин Нинов.

■; \ "Ш
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Иван Нинов - КОМПОЗИЦИЯ

Иван Нинов е роден в с. Цонево, Варненско, през 1946 година.
Сега живее и работи в София. Академия е завършил в София.
Майстор на графиката. Взел участие в много изложби в България, _в
биеналето на графиката в Краков, в Любляна, Франция, Норвегия
Япония...
Награди: През 1981 година от римската академия на изкуствата
за графика, 1989 от Международното биенале по графика във Варна,
1993 е награден с първа награда от Есенния салон в София.
Неговите графини се намират при много колекционери в България
и в света IВашингтон, Кьолн, Париж, Варна, Краков и др.1

Ст. II.

ЧАСТНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО и
ОБОРОТ

ЗАЛОЖНИЦИ
Вградени мъртви заложници
Живи с изгорели ръце
Ослонени само на своята надежда
Остватв планините
По лобните места и саловете
На скелетата в пламък.
Заложници в които светът вперява
Късогледите си очи
Почиват във водите на Дунай
В детските гробове
От челе-кулите гледат изправени.
Нрсвс/ге от сръбски Д Ряшслов

БрятстВо
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„ПОБЕДА”
Босилеград

честити
ДЕНЯ
НА
ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО
НА
БОСИЛЕГР АДСКИ
КРАЙ
на своите работници и
потребители и на всички
граждани • общината о
пожелания за всичко найхубаво в живота.

Б. II.

Я
СЪЮЗЪТ НА
Я Ж САМОСТОЯТЕЛНИТЕ
СИНДИКАТИ
ш
ВЪВ ВРАНЯ
I
С КЛОНОВЕТЕ СИ В
СУРДУЛИЦА
И БОСИЛЕГРАД
ш
ЧЕСТИТИ
ПЕТИ И ОСМИ СЕПТЕМВРИ
- деня на Сурдулишка и
Босилеградска общини,
пожелавайки на всички граждани и
работници успешна работа и
. щастлив живот

Ф

1
1
I
*
!
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• ВИДНИ НАШЕНЦИ ОТ МИНАЛОТО:________
““ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ХАРИЗАНОВ /1877 - 1965/

~~~»~ дкд яавяии^чгд

ПЪРВИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
НА БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ
ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ е роден на 3 март
1877 година в Босилеград в земеделско семей
ство. Неговият прапрадядо е бил основател на
Босилеград. Й. Захариев завръшва основно
училище в родното си място, след това се
школува в Кюстендил. На 18-годишна възраст
става учител и работи в Босилеград, Райчиловци и Рибарци. През 1897 година се записва
в Историко-филологичния факултет в София,
където следва география и педагогика. Факул
тета завръшава с отличен успех и това му дава
правото да избира градове, в които ще работи.
Учителствува в Бургас, Русе, Севлиево и други
градове до 1908 година, а сетне става директор
на непълната девическа гимназия в Кюстсндел, по-късно и директор на смесената гимна
зия в този град. През 1922 година семейството
му се преселва от Босилеград в Кюстендил.
През 1934 година заминава в пенсия.
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ПОПРАВКА

колко пари и за каквии^ жилище ученическа столова, която
чет. - »Р°Д»Де«Ду.^^: ®*а1|а сегашния ИенеСдасда, во да
« "и.е срш^ колко дари и з. какви цели се използват тези пари.
Молим читателите за извинение.
/Редакцията/

разполага с достатъчни количества лигнит, който дава
на гражданите по твърде достъпни цени и при изгодни
условия
Калоричната стойност на въглищата е:
8863 К/кг
горна граница
7122 К/кг
долна граница
Ш •
Анализ на калоричната стойност на въглипцгга в мина ^
„Мъзгош” е направил Миньорския институт в ъелград.
р
•
Придържайте се към упътванията, за да използвате по- ||
пълноценно топлинната им сила!
Ш •
За справки се отнесете на ТЕЛ./ФАКС /010/ 61-583
На гражданите на Димитровградска община
честити
8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Ш

Като пенсионер Йордан Захариев с младе
жки ентусиазъм продължава научно-изследо
вателската си дейност, с която започва да се
занимава още като студент. През 1899 година
започва първите изследвания в родния си край,
У':С '
Кюстендилското краище, посещава много се
Ш.
'чла и махали, води разговори с много хора, от
които събира най-различни данни, предания,
Ш
легенди и обичаи. През 1918 година Българ
ската академия на науките му издава Сборник
о
от народни умотворения и народопис - книга
XXXII, озаглавена с „КЮСТЕНИДИЛСКО
МЕБЕЛНА ФАБРИКА
КРАИЩЕ”. Книгата има 635 страници, табли че „авторът на тази книга е осмо коляно от щ
ци с много бройни данни, интересни фотогра първородния син на дядо Паунко, който до
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИТЕ
фии и художествени приложения.
ЧЕСТИТИ
шъл в Босилеград от паланешкото село Коно- Щ
8 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
В тази книга е описана историята, орогра- пница, та забил колец и основал село на
фията /релефът/, хидрографията, климатът, ра запустело селище”.
•Мебелна фабрика „Васил Иванов - Циле” прозвежда
стителният своят /флората/, животинският
Йордан Захариев е оставил на поколенията
секции, кухни и други мебели с високо качество и по твърде
свят/фауната/, населението, просветеността на голямо и значително научно дело. От мнодостъпни цени.
хората, народните носии, прехраната и наро гбройните научни трудове тук ще споменем:
дните обичаи, народните песни и поговорки в „Каменица” /1928/, „Село Слокощица” /1935/,
тогавашното кюстендилско Краище. С особе „Пиянец” /1949/ и „Кюстендилската котло
но внимание е обработено стопанското поло вина” /1963/. В научната се дейност той се е
жение в Краището и жизнените условия на учил от известни учени, между които и от ЙоДЦ „ТИГЪР” - ПИРОТ
селянина-планинец. В отделна част на книгата ван Цвиич / „Упутства за проучаваше села у
ФАБРИКА ЗА ВЪТРЕШНИ АВТОГУМИ
в основни черти са описани 62 села, от които 34 Срби]и”/. Сътрудничил е и с Христивое Нико- БАБУШНИЦА
са на територията, намираща се в Сърбия- лич при подготовката на книгата „ВЛАСИНА
МЛЕНЦИЦА „КОМАРИЦА”
Югославия от 1920 година.
И КРАИЩЕ”.
- Любераджа
От книгата „КЮСТЕНДИЛСКО КРАИ
В живота и научната си работа Захариев е
От неотдавна в състава на фабриката е и мелницата, за
ЩЕ” узнаваме, че през някои времена този срещал много трудностоти, които е преод
чието съвременно оборудване са изразходвани над 200 хиляди
край запустявал, т. е. оставал без хора. Според олявал с голямата си упоритост и усиления си
германски маркн. Наши н чудестранни специалисти тези дни
Йордан Захариев, автора на тази книга, повто труд. Бил е и останал скромен човек, велик
ще я пуснат в действие.
рното за се ляване на краището започнало „пре изследовател и голям приятел на природата.
„ТИГЪР”
ди 300-350 години” /във връзка с този факт Починал е на 88 години, на 8 май 1965 година.
трябва да се знае, че от момента, в който го е
Заслужил е да го помним и споменаваме.
ЧЕСТИТИ
залисал авторът до днес са изминали 90 годи
ни/. В подкрепа на това свое твърдение Заха
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И
риев взима примера на Босилеград и привежда,
ГРАЖДАНИ
Стоян ЕВТИМОВ
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ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА
- 6 СЕПТЕМВРИ
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ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА |
„Д е т ска
радост” |
в Босилеград

покара
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Димитровград
на всички свои потребители и граждани

ш
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ЧЕСТИТИ

8-ми

ваякан

Уготдарао,

«рцдаЧи о м. _

на гражданите от Димитровград
ЧЕСТИТИ

честити

септември!
на родителите, на децата
в градинката и на всички
граждани в общината, като
им пожелава лични успехи и
щастие и колективни завое
вания в издигането на бъде
щето ни - на подрастващите
поколения.
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8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

ПРАЗНИКА НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

1
потребление. Качеството на стоките и услугите са на найвисоко равнище.
^
и на наи

ЬРЯТСТВо

• 1 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.

ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ

•

МЛАДЕЖКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР В ДИМИТРОВГРАД

„бабушница

КАЧЕСТВО И МАСОВОСТ

в Бабушница
на
производителите
и на всички .
граждани
в общината
ЧЕСТИТИ

| 6 СЕПТЕМВРИ

$

- ДЕНЯ НА
ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО

I

като им пожелава

1

по-добри

|

успехи

занапред

ОБЩЕСТВЕНОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ОБРАБОТКА
НА ДЪРВО
|
|
|

„Б О Р”
|

-Босилеград

на всички
граждани
в общината
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ЧЕСТИТИ
8 септември
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В организацията на Съюза на
организациите по физическа
култура от 27 юли до 7 август т. г.
в Димитровград се проведе 29-ия
младежки футболен турнир на
малка врата. Основен белег на
тазгодишния турнир е качество и
масовост. Именно, състезаваха се
общо 27 отбора с около 270 състе
затели. В продължение на 13 дни
18 отбора от Димитровград И околните селища, 7 от Пирот и по
един от Ниш и Сливница
/Република България/ премерваха
сили всяка вечер и печелеха симпатните на общо 20-хнлядната
публика.
Най-добър бе отборът „Квин”
от Ниш, който спечели първата
награда от 1200 динара, следвана
от „Кукуригу сити” - Димитров
град - 700 и „Кафе Галия - Амадеус” - 400 динара.
За най-добър вратар бе про
възгласен Слободан Стоицев, за
най-добър футболист Драган Милнч. най-добрият стрелец бе Зо
ран Лилич. а най-хубав гол ОТбеляза Емил Иванов. На всичките
тях бяха връчени подходящи
награди.
Турнирът бе съпътствуван от
редица интересни културни и
спортни събития: баскетболен
мач между „Ветерани” и „Млади”
концерт на певицата Виолета
Милькович - Вики, доведена от
спонсора „Форекс” от Ниш,
частна фирма на Новица Борисов,
който даде и автомобил „Юго 45”
като награда на най-щастливия
зрител, концерти на рок групите
,,Фузия” от Димитровград и
„Крива линия" от Ниш, както и
представяне на две танцови групи
за модерни танци, участнички на
Фестивала нам одер ни игр и в Бе л а
паланка. Безспорно, мачът между
„Музиканти" и Артисти", един
вид спортен хумор, също бе
радушно приет от публиката.
Следва да се отбележи, че в
организацията на летния мла-

Г"
3 ЕМ ЕДЕЛ СКА
КООПЕРАШ1Я
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БОСИЛЕГРАД

на всички
селскостопански
производители
и граждани
в общината
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ЧЕСТИТИ
8 септември
като им пожелава
щастие в живота
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И настоящото лято босилеградската младеж и не смао тя,
но и младежите от съседните села
Райчиловпи, Бслут и Извор, как го
и не малкото число гости, дошли
тук от вътрешността или от
Македония, прекараха по старому
- в монотония и без каквато и да с
организирана забава. Единстве
ното им развлечение бе оргамизираният от футболният отбор
„Младост" турнир по футбол. 11а
турнира, както ни уведоми

"I
,^ЕРМА”
ЗВОНЦЕ

НА КООПЕРАНТИТЕ И ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

Б"РЯТСТШО • ^ СЕПТЕМВРИ 1994 Г.
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ПОБЕДА НА
„СВОБОДА”
„Свобода” - „Милан Топлица”
/Прокупие/79:71 /40:42/
Димитровград, 24.08.1994 г.
Баскетболното първенство
във Втора сръбска дивизия вече
приключва. Баскетболистите на
„Свобода” отбелязаха още една
заслужена победа против отбора
на „Милан Топлица” от Проку
пие. В началото гостите заиграха
много добре и в край на първото
полувреме поведоха. На почивка
се отиде с резултат 42: 40 в полза
на гостите.
Във второто полувреме дими
тровградските баскет-болисти се
съвзеха и заиграха добре. За
кратко време успяха да изравнят и
да поведат. И в този мач, поря
дъчно добрия Геров се размахна и
подпомогнат от младия Иванов, с
няколко „тройки”, обезпечиха
сигурна п обеда на „Свобода”.
ФУТБОЛ НА МАЛКА
ВРАТА

ТУРНИР В ЧЕСТ
НА ДЕНЯ НА
ГРАНИЧАРЯ
В спортния център „Парк” в
Димитровград се одиграха два
мача по футбол на малка врата в
чест на 15 август, Деня на
граничаря. Участвуваха: отбори
на ГИД и „Войската на Югославия Победи отбора на ГИД с
4:3. Отбо рът на ветераните на „А.
Балкански” победи Войската на
Югославия също с 4:3.
Освен турнира по футбол на
малки врата в чест на празника на
граничаря се проведе и
състезание по спортна стрелба
между ГИД и, Войската на
Югославия. Тези състезания
занапред ще станат традиционни.

Отборът па „Кукуригу сити” от Димитровград заел второ място
дежки футболен турнир учас
11е бива да се отмине и фактът,
тваха към 40 души, което доприн- че
главен спонсор
бе
есе за високото качество на орга- гостилничарско-туристичаската
ДС
низация.
организация „Балкан” в ДимиТова лято, благодарение на тровград, а десетина частни и •
ФУТБОЛ: НИШКА
помощта на „Металац" и „Елс- обществени фирми
бяха
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
ктродистрибуция" частично е ра- съспонсори.
зрешен въпроса за осветление на
Според думите на директора
терена, с оглед чс мачовете сс на турнира Делча Гнгов, каПОРАЖЕНИЕ НА „А.
играят нощем.
четвото на участвуващите отбори
БАЛКАНСКИ”
и нивото на организацията
ежеголно сс одобрява, така че
„ВЛАСИНА”
- „А. БА
турнирът се наложи като найЛКАНСКИ” 4:0 /1:0/
важно спортно-културно събитие
Гърдслица, 21.08.1994
в града през летните месеци. Тези
дни ще бъдат сумирани всички
В първия кръг на първен
резултати и евентуални про ството НФ2 футболният отбор на
пуски, за да сс даде окончателна „Асен Балкански" игра против
оценка. Още сега обаче е известно, „Власина" от Власина в Гърдечс чистата „печалба" от тоя тур лица, защото теренът във Власонир с към 2500 динара и тези тинци с под суспенсия. Дебютансрсдстпа,
както и допълните тът в зоната „Асен Балкански" в
треньорът на футболния отбор
Георг и Георгиев, участвуваха лните, които ще сс обезпечат от първото полувреме игра отлично.
8 отбора формирани предимно от различни извори, ще сс изра Създаде пет-шест голови
активни футболисти на „Мла зходват за окончателно разре положения, но не ги използва.
Във второто полувреме „Вла
дост", подсилени с по няколко шаване на въпроса за осветление,
други ентусиасти на футболната доизграждане на трибуните и сина" беше по-добра. В този пе
построяване
на
ограда.
риод плпеинчани дадоха трн гола.
игра. Онова, което трябва да сс
Започнал преди 29 години каНо футболистите на „Балка
подчертае, с тона, чс почти на
всяка футболно срещана трибун- то младежки мемориален тупир нски” намаляха силите и пораитс на футболното игрище имаше ..Александър Пейчев - Ана’, тур- жписто беше неминуемо. Очаква
по стотина зрители. 'Говя е още пирът наистина прерасни» в исти се за следващите срещи да се под
готвят по-добре.
едно потвърждение, чс босилс- нско спортно събитие за града.
градската младеж, и не само тя, но
Ст. 11.
ДС.
и останалите, обичат спорта и
спортните състезания.
В извънредно добрите и
спортмснски игри, най-добра
ИН МЕМОРИАМ
игра първо място на т урнира снечели отборът „Благ", който във
II» 7 август 1994 година, вне
финалната среща извоюва победа
запно па 59 1ЧЩННН, почина
от 2:0 срещу отбора „Градска".
Най-добри голмайстори са Мишо
ВЕЛИЗАР
Младснович от отбори „Биричкн"
ВУЧИНИЧ
и Александър Ковач от отбора
„Градски” с но 9 голо. Изпедпдва
от Белград
обаче защо не бе провъзгласен и
С неговата смърт Общннай-добрият играч, най-добрият
нскнит отбор на СПО в Цари
вратар или пък най-младият
брод загуби своя верен принфутболист, дори най-възра
тел, член на Общинския от
стният. Всичко това щеше да даде
бор н Главния отбор на СПО.
пови импулси и още повече да заи
нтересува младежта за футбол
Светлият му лик вечно ще помним. Негови: 11едя, Леки, Кирк,
ната игра.
Мил е, Курса, Зоки, Гьона, Мали, Написа, Сафст и др.
М. Я.

ЛЕТЕН ТУРНИР ПО
ФУТБОЛ

НАПРЕДЪК”

-Босилеград

%

Първокласнралиит сс отбор „Квин” от Ниш

БАСКЕТБОЛ - ВТОРА
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ
- ИЗТОК

високо

сатиРа * забава

БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ
Ако сме дали нещо на света - това е бълга
рският модел.
Той е - както Хеопсовата пирамида или Вави
лонска кула - нашият принос в съкровищницата
на човечеството.
Казано сложно - това е състояние на духа.
Определен начин на мислене.
Тип душевност.
Кзано просто - обратното на всичко.
Колумб тръгва за Индия и открива Америка,
Ние тръгваме за Америка и стигаме в Индия,
сме^гирили ИндияА""еРИКа И ВСе Св °КаЗВа’ ^
сме открили Индия.
Навсякъде по света в приказката на Андерсен
кралят е гол.
У нас се получи обратното - кралят е облечен,
а народът е гол. И гладен.
И безработен.
Навсякъде по света дупките са предимно в
си-ренето.
У нас те са на ръководни места.
Там, когато стреляш по някого, той умира.
Тук, дори когато стреляш по друг, умира
Алеко Константинов.
Там са велики народите.
Тук - Народното събрание.
Там от великото до смешното има само една
крачка.
Тук няма никаква разлика.
При тях са свободни хората, а при нас - цен
ите.
Това е българският модел.
Българският модел е по-лош от Бермудския
триъгълник.
В Бермудския триънгълник нещата просто
изчезват. .

И знаеш, че ги няма.
При българския модел ги има, но на са те.
И не знаеш какво е.
Нарича се бензиностанция, но нито има бен
зин, нито ти сменят маслото, нито проверяват
гуиитв| нит0 мият стъклата.
Знаеш сам0 че е най-Високото на Балканите.
Или най-широкото.
Според този модел българските джуджета са
най-ниските в света, а българските мъже - наимъжествените.
зла-то?Га*пр«010и^нага главичка о“а6я не
сече по-добре яйце днес отколкото кокошка
рв> за.щото кроткото агне от две майки суче.
И когато отвличаме останките на Чарли
Чаплин за откуп.
При българския модел селяните идват в
фада за
купуват мляко, а гражданите отиват
на сел0| за дз прибират реколтата.
Българският модел е велосипед без педали,
но с десет кормила.
И когато заводите произвеждат художествена самодейност.
Българският модел е пордупчена и завързана
с конец стотинка. За да се возим безплатно в
аса-нсьор и да говорим безплатно по телефон.
При българския модел няма девета дупка на
кавала. Тя не е пробита.
Пробита е направо десетата.
Българският модел е не аз да съм добре, а ти
да си зле.
Българският модел е неунищожаем.
С него ще бъде свършено, когато всички оти
дем в Канада.
Както ще бъде свършено и със самата
Канада.
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Е МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧтИЕ

МНОГО ДЛЪЖНИ...
В последния брей на вестника публикувахме и
&с^№Тч*сьщ|«т се^изнив^и^ч^без триГи^мо
твтшшгоиеможе
зГявиче
се чув“
труд, нищо не може мюнапвави
да се направи, заяви
че се
чув
ствува „голям длъжник на родния край .
Напълно му вярваме.
Дори сред читателите има мнения, че въпросният и някои други негови ортаци и 200 години да
живеят - няма да се отдължат на родния си край...
Толкова много са взели от него!

НЯКЪДЕ И ТЕ
СА ПЪРВИ
^ интеграцията на петте основни училища в
Босилегуадска община в едно се разчиташе, че ще
“подобри
възпитателно-образователният
процес,
0баче на практика
излезе съвсем друго, а няколко
учители останаха с минимален брои часове. И докато останалите им колеги са на редовни часове, те
„убиват” времето по коридора, или пък някъде по
двора седят. Затова пък почти винаги са първи на
отделни делови срещи, и това на срещите, където
има „дебело” пиене и ядене.

М. А.

1,
|

ьршгсМо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

М. Я.

директор" И^ГЛАВЕН8 И°ОТГОВОРЕН

ЩО ЙЕ МНОГО
-МНОГО ЙЕ...
може у амбарете све да приберемо. Очеш, ама Ония горе не
мислил тека: изсипа жераву, свак гледа да найде сенчицу.
Има и теквия шо цел живот нашли дебелу сенпу, па ци ич
нейе гайле дали пече или тече Кнко обърнеш на ,ьи - све им
арно. Ама знаю човеците да си уреде животът.
Вечимка године наред щомупечелетната жегаанаи^ед^а
че секне водата и че засъну чешмете по ижете Тека не и туя
годину. Оно у„Комунален’'и за весникатрекошедека има вода
за пиене, ама нема да има вода за посипуваше на градина Нине
нали смо си оди село слезли не може, а покрай ижу да не
бъцнемо некой патлиджан, неколко реда шушпе, праз лук 1ия
пък оди „Комунален” решили твърдо - градинеда не се посипую, та да има вода за пиене
Ка си помислиш- прави су човеците Ама самоуйеднуруку.
Удругуту: Извършният отбор на общинуту, поизвъртел одлукуту и тека Ьу натъкмил, та пак сиромашията да извлече дебе
лият край.
Еве тия дни ме срете бай Васил, он се води кико социялан
случай, и почеда ми се жали:
- Знайеш ли Манчо, одсекоше ми водуту.
- Защо бе, бай Василе?
- Па ва тише ме сцрево у градинуту...
■ Епа ти нали знайеш дека...
- Знам, знам- недадеда сидооратим бай Васил - Амазнайем
дека до мене има неколко коджабашийе и они по сипую градине
с црева ама н,и Ь и не виде
- Е, коя се кобила вати- тая върша..
- Море нечеда вачаю дебелете кобиле, а све вачаю мърша
вата клюсетия.. Немадамейеяд ако аршинът за сви йе йеднакъв. Плати си глобуту - сиромашията йе научила да плача..
Додека нийе си оратимо тека поди йедно дърво, приде ни
Стоица Щом разбра за кво оратимо поче
- Море Манчо, остави тия с градинете Може да поарче
десетина кубика воду. А ония дънГмитър, нали знайеш он йе
там некикъв коджабашия, се жали пред народ: еве платил съм
сто кубика воду. А кажите ми: може ли йедън човек толкова да
поарчи воду. Истина йе, я ка пийем на чешмуту пушим да
поистече, та да се олади Пушил съм и у купа тило то да цицри
на студеното, та да ми лади станат... Па и казанчето по малко
пуща: ама шо йе много - много йе сто кубика! Че идем да се
жалим у„Комунален”!
Ясъмпрос човек, ама изгледа тия у Извършният живею по
станове щом судонели одлуку да се сече водата на тия с цревата, а ония по становете може и по сто кубика да поарче Заши
нема глобе, нема сечеше..
Сети се за бай Васила, он рече дека йе поарчил само шес
кубика!
Това с водуту йе доста заплетена работа: станарете по зградете баш зарад туя воду манули да си ора те Свак каже „я не
съм поарчил толкова-комшията поди или над мене йе поарчил
Нали чуйем кико шушти по целу ноч. ”
И тека да йе: н,им шушти вода- а на друби усъну уста за
водицу. Трети плачайу глобе..
Кажу: могло йе идругико да се напран: да се определе колко
кубика може да поарчищ а ако прекараш да платиш тройно,
четворно, па идесеторно повече Истина могло йе Много работе су могле и по-другояче, ама тека тия що решаваш първо си
гледаш свойту кожу, оти она йе най-скупа.
Тука преди некой дън, йедън ми рече: „Ка се удруже Бог и
влас - народ има да страда”!
Богдаде жешчаву, влас одлуку. Па съга - пазете се! Кутайте
цревата и посипуйте патлиджашете ночем, ако комшията не ви
издаде
Аферим
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