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И ”ЯБЪ ДКА НА РАЗДОР А”

НОВИЯТ ДИНАР - МЯРКА ЗА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО
Тези дни след бурни рази

сквания и междупартийни 
пререкания, които на моменти из
лизаха от рамките на културния 
диалог, Скупщината на Репу
блика Сърбия изгласува с болши
нство гласове предложения от 
мандатара Мирко Марянович 
правителствен кабинет. Истина, 
не се получи в пълния смисъл на 
думата „правителство на народ
ното единство”, както първона
чално се признесе Марянович, но 
вината за това не носи той, а 
първенците от опозиционните 
партии, които на всяка цена ис
каха да прокарат и някои свои, за 
момента, неприемливи идеи.

Мирко Марянович направи 
рязко отстъпване от досегашната 
практика. Вместо политици /с 
най-високи титли/ - той въведе в 
правителство хора, предимно 
директори на успешни 
предприятия и фирми. В този 
„дух” е и определението му сред 
30-те членове на правите
лствения кабинет да се намери 
място само за четирима от 
предишния на Шаинович.

Апстиненцията на най- 
влиятелните опозиционни пар
тии да участвуват в съставянето 
на новото правителство има две 
измерения: едно е - предварител
но да се побегне от всеки вид от
говорност ако правителството не 
успеела осъществи набелязаната 
програма и второ - ощ един път да 
се оставят широко отворени 
вратата, за да може да се подлага 
на жестока критика всеки ход... 
Може би поради тези причини 
кабинетът е съставен предимно 
от представители на Социалис
тическата партия.

Остава да се види при такъв 
политически амбиент на какви

икономическа стабилизация на д- 
р Аврамович. От новите мини
стри той ще иска дневно осведо
мяване във връзка с изпълняване 
на възложените задачи.

В програмата си той е 
набелязал коренни промени в 
данъчната и социалната полити
ка и сериозен завой в развитието 
на селското стопанство, което с 
десетилетия наред беще тласнато 
в задънена улица.

Предвижда се и облекчаване в 
стопанисването на предпри
ятията както и преустройство на 
така наречените явни предприя
тия /ЖТП, ПТТ, ЕПС и др./ Пос
ледните трябва да съгласуват 
своите изисквания с реалните 
възможности. Обеща, че ще се 
бори да се даде размах на частно
то стопанство, като за тази цел се 
създаде и специално министер
ство за частно предприемачество.

Новият министър-предсе
дател Марянович не е забравил и 
старото валутно спестяване. Той 
заяви, че правителството ще се 
застъпва за справедливо и реално 
разрешаване на този проблем и че 
тези пари не са загубени. Санкци
ите не са единствената пречка да 
се обезпечат необходимите 
средства, но преди всичко 
досегашната хиперинфлация.

И покрай участието на мини
стри в новото правителство и от 
други партии - ключови места в 
него заемат представители на Со
циалистическата партия, а техни
те опзиционни несъмишленици в 
скупщинските дебати трябва 
занапред да покажат, че 
разрешаването на жизнените 
въпроси им е по-важно от малки 
победи в партийните дуели.

Мата» АНДОНОВ

подводни скали ще се натъква 
корабът на Мирко Марянович, 
който ще плува в неспокойни 
води.

Като една от основните особености 
отношения и процеси неочаквано се явява възобновагата „идея за 
нацията”, като един от силните фактори. Въпреки че се считаше, че 
„векът на нациите” е далеч зад нас, налице е фактът, че фенома1ът 
нация по кой знае кой път показва своята жизнеспособност и 
открива своя „вампирски” характер. С възкръсването на нацията, 
като един от най-важните облици на хомогенизация и сдружаване 
на хората, възкръсва и още един важен въпрос - въпроса за 
националните малцинства. Това е преди всичко разултат на 
мултинационалния състав и начин на живеене на съвремашитс 
държавни общности.

Трудно е да се намери пример на „чиста” национална и конфен- 
смонална хомогеност в международна държавна общност. Особено 
това е характерно за Европа, чието семейство на народите има над 
шестдесетина народи, а много по-малко държавни общности. 
Историята тук е оставила видима следа. Войни, които не са били 
малко, са поставяли граници, които са отразявали моменталното 
съотношение на силите и малко са държали сметка за етническия 
състав на населението. Въпреки че процеса на създаване на 
национални държави на Бал каните е завършен към края на XIX и 
началото на XX век. всичките на своите територии имат и части на 
други етноси. Още по-драстичен е примерът на създаване на 
многонационални държавни общности, които в най-ново време 
показаха пялата своя шупливост.

Цялата тази сложна надионал на мозайка и държавна мултиет- 
ннчност в своите среши и влияния са едно „богатство на разлики”, 
но едновременно са били, а често и днес са причини за 
конфликтност. За това най-показателен е примерът на Балканите, 
където националните и религиозни разлики извънредно са изявени, 
но в себе си съдържат и много исторически наследени спорове.

Самият факт, че няма европейска държава без национални мал
цинства /без оглед дати тя ги признава или не/, малцинственият 
въпрос представлява един от най-спорните и най-деликатните в 
двустранните отношения.

на съвременните световни

За всяка похвала е обаче 
смелостта на председателя 
Марянович да скъса с преди
шната практика при съставяне на 
правителството да се използват 
разни „ключове”. Той решил ос
новно и единствено мерило да му

Мирко Марянович
бъде способността и готовността 
на членовете на правителствения 
кабинет да се заловят с пробле
мите, които трябва да се 
разрешават.

Както и в заключителната реч 
изтъкна Марянович - в центъра на 
внипанието ще бъде претворява
нето в живо дело на набелязаните 
мероприятия за задачите от 
програмата по стопанска обнова 
па д-р Аврамович.

И в заключитлената си реч 
прсдссдатлят Марянович 
изтъкна, чс съдбата на новото 
правителство ще зависи пряко от 
съдбата па програмата по

Глобално гледано, националните малцинства в европейските 
държави, в които по стечение на историческо-географски 
обстоятелства живеят, се различават по много неша и всяка поот
делно има свои специфичности. Има национални малцинства, 
които са части на вече отдавна формирани нациии и които имат 
свои национални държави /налр. германци в Дания или унгарци в 
Румъния/. Някои, като баските или бретоиците нямат майка- 
държава. Други живеят само в една държава, каквито са фруилите 
в Италия, а някои в повече държави /ладииите в Швейцария или 
българите в Югославия, Румъния, Гърция и Турция/. Някои мал
цинства повече са интегрирани в държавите, в които живеят 
/велшаиите или фризите/, а някои силно изявяват своята 
смостоятелност, па и сецесиоиизъ.м /баски, ирци, албанци/. 
Понякога не е просто да се утвърди към кой народ принадлежат 
някои малцинства /каквито са жителите иа острова Май в Ирското 
море/, но също така е голям проблем да се утвърди тяхната 
леност и териториална разпростраиеиост.

чис-

Основния проблем, носещ със себе си латентен конфликт се 
намира в триъгълника - държава, в която живее националното 
малцинство, държавата-майка ма националното малцинство и 
самото национално малцинство. Сложеиостта на тези три особенос
ти в дадена реалност необходимо е да води сметка за мярната на 

Ключът иа всичко, ако се желаеасяка страна от триъгълника, 
поддържане иа безконфликтна ситуация, е да се определи 
положението и отношението иа всеки от тези фактори. Във всичко 

първичното е двете /държави, които граничат, да имат 
добросъседски отношения, за да се създаде благоприятна атмос
фера, а която националното малцинство да се иитедрира и /да раз
вива своите национални особености. Държавата, в която живее 
иаддионалиото малцинство в никой случай ие би трябвало към него 
да се отнася като към граждани от втора степен, но и майката- 
сграиа ие бива /да поддържа национален патериитьм, т. 
покрай естественото си право /да се интересува за свои етнически 
дял, да се владее покровител ски. Противоположното би означавало 
навлизане в иитегритета иа другата страна и натрапваме на мал
цинството по-гол яма степен иа автономност и особеност, от- 

малцииството е нужно или то желае. Във всичко това 
малцинството /да ие се злоупотребява и и истр у мен

това

Съюзна република Югославия и сс застъпи за 
но-голлма грижа за положението и правата на 
трудещети се.

- Проблемите, които могат да настана » като 
последица от реализация га на програмата на 
д-р Драгослан Аврамович, какъвто е например 
проблемът с излишните работници и служащи, 
и мерки - те на социалната политика ще бъдат 
главни пунктове, към които ще бъде насочена 
предстоящата дейност на Синдиката, като при 
това съдбата на заетите няма да се предостави 
на стихията на пазара на работната ръка. 
Предстои борба против уволнението на работ
ници и про тив опитите да се преследват син
дикални членове и активисти - заяви новои
збраният председател на Съюза на синдика гмте 
н Сърбия Томислап Бапович, който досега беше 
секретар иа Съпста на ССС

Нов секретар на Съвета на ССС е Слободан 
Йованопич, досегашен председател на синди
катите в Електронна та промишленост в Земун.

• В БЕЛГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ДЕСЕТИ 
КОНГРЕС НА СЪЮЗА ПА СИНДИКАТИТЕ 
В СЪРБИЯ

е. ие смее и ПОДКРЕПА НА 

СТАБИЛИЗАЦИ
ОННАТА ПРОГРАМА

колкото на 
осйонното е
талигира бяло от коя страна, а да съществуват съвсем непреки 
намерения иа малцинството да се остави ролята на „жии мост на 
сътрудничество” между двете държави или двата народа. Заради 

съдба, която със себе си носят всички малцинства, особено 
оиети, живущи край границата с майката-страна, могат от „мост 
иа сътрудничество” да прераснат в „ябълка на раздора”. В 
желанието да се осъществи истинска коегзистенция, необходим е 
отворен и искреи диалог на всичките три субек та, а който точно ще 
се дефинира т интересите иа всички, а ие да бъде за сметка на никой

Па 22 и 23 март т. г. п Белград сс нропеде 
Дсссти конгрес на Съюза на синдикатите в 
Сърбия, н който участпуивхи около 600 
делешти и синдикални делешнии от Република 
Сръбска, Република Сръбска крайни, Ч 
гора, Русия, Общността на независимите 
държани, Гърция, Кинър и Битната югос- 
лапска република Македония. Конгресът окиза 
подкрепа на Програмата за финансова 
реконструкция и икономическа обнова на

том тази

ерпа

поотделно.
М-р /Драган Колен



• СЛЕД ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ 
ХЪРВАТСКА И СРЪБСКА 
КРАЙНА В ЗАГРЕБ

• ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ •МИОДРАГ СТОЯИОВИЧ,, ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС"

■ ЧАСТНИЦИТЕ - КАМЪ К НА ПРЕПЪ В АНЕТО
ОСНОВНАТА

ДИЛЕМА
ОСТАВА...

Надойдоха вещи и амбициозни търговци от Гърция и някои други 
страни и внесоха нов дух. Няма ги вече незаинтересованите 
продавачи, няма разговори и приказки на работно място, пиене на 
кафе и всичко друго, което беше „присъщо* на онова време в София, 
което вече пада в забрава. Продавачките са любезни и докарани, 
предлагат ви скъпи чуждестранни козметични произведения или 
накит. Подобни впечатления се получават и в заведенията и 
хотелите, както и по малките магазини, които много напомнят на 
търговските будки в западноевропейските страни.

В хотел „Родина” в София са поместени десетина симпатични 
магазини, в които има всичко. Стоките са ексклузивни, което ще 
рече, за тамошните обстоятелства, и доста скъпи. Млад човек, 
който четеше вестник, когато отворихме вратата, веднага стана и 
с едно „заповядайте”, започна да ни показва всичко1 което искахме 
да видим. Освен друго, нас ни интересуваше как той живеее, колко 
заработва на месена, за кого работи...

• Не заработвам лошо. На месеца взимам и до 5000 лева. Това е 
солидно, макар че би могло да бъде и по-добре Впрочем, винаги 
може и по-добре... Заработвам добре, но имам малко свободно 
време. Тази работа изтощава, защото изисква пълно 
съсредоточаване Малко ми е неудобно и това, че работя за другиго, 
дето на другиго пълня джобовете... Моят„чорбаджия” е млад човек, 
по-малък от мене, но - способен! Впрочем, като е успял да се добере 
до такъв магазин, в най-елитната част на столицата в „Родина” - са 
необходими и пари, и щастие Той разполага и с едното, и с другото, 
а умее и да организира работата. Най-много средства е вложил в 
уреждането на обекта, а стоките взема от консигнационните 
складове. Колко заработва? На този въпрос аз не бих могъл да ви 
отговоря, а няма смисъл да нагаждаме Във всеки случай, не му е 
лошо! - каза простосърцечния и бъбрив младеж. Напомнихме му, че 
сме журналисти, които интересува как в България върви процеса с 
приватизирането. Тогава продавачът ни помоли да „не изнасяме 
името му във вестниците”...

Есествено, стана ни ясно желанието на младежа. В България, 
както и в нашата, пък и в някои други страни, които довчера 
строяха социализъм, има все повече хора, които забогатяват. 
Мнозина казват, че това забогатяване не винаги става „по чист 
начин”, че не винаги е резултат от способността, 
ред други обстоятелства. Това изглежда, не може лесно да се спре 
Впрочем, ни в страните които отдавна имат капиталистически 
отношения и частна собственост като светиня, не е намерена 
универсална рецепта за възпрепятствуване на незаконността и 
забогяването оез труд Корупция съществува и в тези страни 
и опити да се измърда от плащането на даждия. В страни, които 
частната собственост бързо реабилитират и приемат, премах
ването на незаконните прояви става все по-трудно.

В следващия брой: АКЦИОНЕР Е ДЪРЖАВАТА

• ПРОМЯНАТА НА СОБСТВЕНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НАИ- 
ЯРКО СЕ ВИЖДА В ТЪРГОВИЯТА И ГОСГИЛНИЧАРСТВО- 
ТО, А НАЙ-СЛАБО В ПРОМИШЛЕНОСТТА

• СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНИЦИ,-И РЕЙСОВЕ
• ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА-ДОРИ И БЕДАТА

СОФИЯ, ТЕЗИ ДНИ
Софийските вестници често публикуват съобщения за 

продажба на предприятия и обекти от обществена собственост, или 
по-точно казано, държавна собственост. Неотдавна един 
седмичник публикува информация за продажба на известните 
хотели „София” и „Витоша”. Подобни информации могат да се 
срещнат и в много други вестници. Предлагат се на продажба 
предимно хотели, мотели, заведения, летовища, търговски и други 
обекти.

А само до преди три-четири години нещо подобно не можеше и 
да се замисли. И то не само когато става дума за България. Подобно 
нещо става и в другите бивши социалистически страни, които след 
всички станали промени и неочаквани събития, се отказаха и от 
социализма, и от еднопартийната система. Никъде другаде 
социализмът и комунизмът нямат толкова критици, пито пък 
толково огорчени противници и врагове, както в страните, които 
само преди няколко години вървяха по пътя на изграждане на 
„земен рай”. Довчерашните комунисти сега макар н с известно 
закъснение, откирват големи „дупки” в обществото, което така 
сплотено строяха.

Това може да се разбере, но и на критиците на старото става 
ясно, че е много по-лесно да се критикува, отколкото да се строи 
ново. Стана известно, че обществената собственост, създавана с 
десетилетия в източноевропейските страни, днес има все по-малко 
и по-мако привърженици. Всички искат промяна на собственичес
ките отношения, болшинство са за обща приватизация, но засега 
нямат

Макар че етническият 
конфликт в бивша Босна и Хер
цеговина остава да бъде центра- 
лният пункт, към който са 
насочени многобройните 
дипломатически усилия, изя
вления и предвиждания, внима
нието на световната и тукашната 
политическа общественост тези 
дни беше пренасочено към 
Загреб, където поведоха прегово
ри между официални представи
тели на Република Хърватска и 
Република Сръбска крайна. Както 
се и очакваше хърватско-сръ
бският денонощен диалог в рус
кото посолство е преминал в ат
мосфера, заредена с високо 
напрежение и трудности, но все 
пак е излъчила един сравнително 
скроман резултат. Двете деле
гации са се договорили да 
продължат преговорите си към 
края на март, а дните до новата 
среща ще бъдат използвани за от- 
делно обсъждане на някои 
„технически въпроси” с голямо 
значение за прекратяване на 
враждата между Загреб и Книн, 
което е и първата тема на 
преговорите. Виталий Чуркин, 
един от спонсорите на прего
ворите, оптимистично е заявил, 
че е възможно на следващата 
среща да бъде подписано кон
кретно споразумение, с което да 
бъде премахната опасността от 
нов въоръжен конфликт межд> 
Хърватска и Сръбска крайна. Ако 
се постигне и подпише такова 
споразумение, в следващия етап 
на преговорите ще бъдат засег
нати икономическите въпроси, 
докато най-деликатните полити
чески въпроси ще бъдат обсъдени 
в окончателния етап на процеса. 
Въпреки че е конципиран според 
известния дидактичен принцип 
„от по-лесното към по-тру
дното”, диалогът между Книн и 
Загреб винаги ще бъде под 
тежката сянка на „ най-трудното ” 
- на общата развръзка на югосла
вската криза. Концепцията и кон
турите на тази развръзка все още 
не са определени /или пък не са 
оповестени публично/, така че не 
може със сигурност да се каже 
каква е крайната цел на прегово
рите. Дали Хърватска и Сръбска 
крайна трябва да се разделят и с 
преговори да уредят спорните 
въпроси или пък Сръбска крайна 
ще остане в рамките на Хърва
тска, което подразбира друго 
съдържание на диалога? И от 
най-пресните изявления на 
хърватския президент Туджман, 
както и от изявленията на ръко
водителите на сърбите може да се 
направи извод, че посочената 
дилема не е мръднала от началото 
си. Също така е ясно, че от 
разрешаването на тази дилема ще 
зависи и отношението на боснен- 
ските сърби към хърватско- 
мюсюлманската федерация.

универсални решенин и рецепти как този процес да се 
осъществи. Предлагатсс решения, но повечето оттях веднага биват 
подлагани на критика и се отхвърлят. Бавно тече приватизирането 
и става ясно, четя, без оглед на съществуването на „нови богаташи”, 
които се пъчат с богатството си, не може да се осъществи без 
участието на частния капитал. Не се сбъднаха предвижданията, че 
предприемачите и бизнесмените от Запада ще нахлуят в 
някогашните социалистически страни и ще купят обществените 
предприятия. Чужденците се държат поетрани, или пък предимно 
ги интересуват влагания в търговията, гостилничарството и подоб
ни дейности в дребното стопанство.

но и стечение на

,както
„СЪМНИТЕЛНИ БОГАТАШИ”

Софийските търговски магазини, включвайки и някога 
известния ЦУМ, получиха нов изглед и ново съдържание.

щтж ттжтмжшшшшшшт шштшшшшш
щ и знанията, които учениците получаваха в овладяването на 

сръбски език и доброто запознаване със сръбска литература 
- тези поколения не срещаха никакви трудности в по
нататъшното си школуване и заемането на работа извън 
нашата среда. Напротив, имаха щастието да притежават 
едно завидно богатство - солидно да владеят и български, и 
сръбски език. Това ставаше преди 1948 година.

В споменатия пасаж на въпросната сатия се казва още и 
това: „кои бяха съществените мотиви, които ръководеха 
родителите да записват децата си в паралелки, където 
обучението не ставаше на майчин език”.

На този съществен въпрос, до голяма степен, дава от
говор самият автор на статията. В една част на статията си 
констатира, че учениците в българските паралелки /в кои
то обучението се провеждало на български език/ имали 
един предмет повече - /сръбски език/, не били обезпечавани 
навременно преведени учебници, нямало достатъчно учи
тели, които еднакво познават двата езика; докато тези в 
сръбските паралелки /в които обучението ставало на сръ
бски език/ имали един предмет по-малко, нямали никакви 
проблеми с учебници и преподаватели. Значи, учили са от 
учебници, написани според учебната прогрма, а не от зас
тарели учебници и от бележки в тетрадките, хващани на 
часа /едно запишеш - друго не стигнеш/. Това неравноправ
но положение в условията за провеждане на обучението - 
на една страна само преподавателят и тетрадката със запис
ките, ако не по всички, то по повечето предмети, при това 
и един предмет повече, а на другата - учебници по програ
мата и един премет по-малко - е въздействувало негативно 
върху обучението на български, а отива в полза на това - на 
сръбски език. Тъй като паралелките на сръбски език 
изобщо не са имали обучение по български - тези ученици 
са имали и едно друго предимство - по-малка опасност от 
още една слаба бележка, на която са изложени онези от 
българските паралелки с един предмет повече. А една слаба 
бележка твърде често решава съдбата 
остане да повтаря или не.

Разбира се, не без значение е и някаква еснафска мода, 
основаваща се върху едно изкривено схващане: ако държиш 
за сръбски език - с по-сигурни позиции си за напредване в 
обществото, т. е. ставаш изявен патриот. За такова разби
ране не даваше основание нито политиката на държавата, 
т. е. нейните закони, начиная от конституцията, нито 
политиката на водещита партия, която се застъпваше за 
последователно осъществяване на пълно равноправие на народностите у нас.

След като добре е известна хронологията на това ходене 
по мъките и стигналите деформации по отношение 
мястото на майчиния български език в обучението ни - 
съществуват ли възможности за дугоячно решение? 
безсъмнено съществуват. Само е необходима добра воля и 
желание да се изнамери съответно решение, което ще 
отстрани тази деформация, с която изпъква само

ПЪТИЩА СЪЩЕСТВУВАТ 
- ТРЯБВА ДОБРА ВОЛЯ

ш Повод за тази статия, по въпроса за българския език в 
Ц обучението, ми даде заключителният пасаж на статията на 

Цв. Еленков „Трънливият път на българския език в дими- 
| тровгадските училища”, поместена в „Братство” от 15 март 

Последното изречение на статията завръшва така „а 
Ц също така дали може и кои са пътищата българския език 
II отново да се върне в обучението”, което схващам като пред- 
Щ ложение не само на автора, но и на редакцията за публично 
II обсъждане на този въпрос. Ако правилно съм го разбрал, 
§1 тогава считам за похвален този жест на редакцията на„Бра- 
щ тство” да отвори страниците на вестинка за обсъждане и 
Ш разрешаване на един от съществените и твърде актуални 
Ш въпроси, свързани със самобитността на българското мал- || цинство в Сърбия.
II Хронологическото изложение на Цв. Еленков за поло- 
Ц жението на българския език в обучението от годините след 
|:| освобождението добре запознава новите поколения, че 
|| дълги години то не бе такова, каквото е сега, т. е. бълга- 
Щ рският език не представляваше „пречка” за по-нататъшно- 
1| то школуване на младежта и за просперитета й в живота в 
1 югославската общност. Повече от две-три десетилетия 
8 обучението се провеждаше на български език, дори и през 
8 годините, когато отношенията между Югославия и 
8 България бяха най-изострени. Цели

т. г.

поколения излезнаха 
от нашите училища, учили и завършили средно образо
вание на български език, продължиха образованието на 
висши и полувисши училища, в които обучението се про- 

:| вежда на сръбски или на македонски език /онези, които 
| продължиха в Скопие/.
1 Обаче налага се да направим една малка корекция на ЦвI Еленков по отношение на сръбски език. От неговата статия 
I произлиза че до 1948 г. /до излизането на Резолюцията на 
I ИЬ/ Обучение по сръбски език не е съществувало че 
| сръбски език като предмет не е съществувал. Не ми е поз- 
I нато как е било в Димитровград, но в Босилеград такава 

констатация не отговаря на действителното положение. В 
горните класове на прогимназията в Босилеград имахме 
като предмет сръбски език още през учебната 1945/46 г - със 
задължителни чесове, а не като допълнително обучение. 
Преподавател беше Димитър Цеков. В гимназията, в която 
цялото обучение се провеждаше на български език през 
цялото школуване имахме редовно обучение по сръбски 
език - не само сръбски език, но и сръбска литература Това 
обучение беше на високо равнище, а преподавател беше 
Милорад Найданович, известен просеете деец и литера- 

I туровед от Крагуевац /по-късно той стана професор във 
Висшата педагогическа школа в Крагуевац, а сетне и неин 

||^ декан/. Благодарение на това високо качество в обучението

на ученика - ще ли

т
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ШЕШЕЛ В БОСИЛЕГРАД
Председателят на Сръбската радикална партия д-р Воислав Шешел 

на 20 март т. г. посети Босилеград. В града се задържа около един 
В разходката по града той разговаря с граждани, а в хотела където 
свърна и където бе устроена сватба честити на младите като им пожела 
хубаво бъдеще. Музикантите го посрещнаха с лесната „Ой, войводо 
Синджеличу , а изпратиха с „Ко то каже, ко то лаже...”

Счита се, че посещението е станало в частна режия, „ненадейно” и 
„непланирано , понеже лидера на сръбските радикали не е повикала
гГпГмап%ЧДТ,ИрИТС политически паР™и в общината /СПС, ДСС, 
СК-ДЮ И ДСБЮ/, нито пък лица по линия на властта. В Босилеград 
община радикална партия досега няма своя организация

МНЕНИЯ

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ ?час.

8 '

Пътят към нашето национално възраждане 
нсминовно засяга зачитането на нашите нацио
нални и човешки нрава и свободи. Из комуниси- 
чсската система ние излязохме е поколебано на
ционално самочувствие. Обременяваше ни 
чувството на вина, че сме българи и потърсихме 
убежище в югославннството. Днес започваме да 
се трезним от заблужденията си.

Нашия изход е във връщането към своите 
корени и възобновяването на традиционните 
културни ценности. Трябва да се гордеем, че сме 
българи и че принадлежим на един стар 
народ. Само като достойни българи нас еднакво 
ще ни уважават и сърбите, и б1Д1 гарите, и всички 
други народи.

Ако продължим да се асимилираме за 
Сърбия ще бъдем сничари, а за България 
предатели. Сърбите шс ни презират, българите 
ще ни мразят. Това ще бъде нашият край.

Разпадането на югославската федерация и 
формирането на нови държави е ново вътрешно 
устройство и нови взаимни отношения, 
пропастта на таканаречената самоуправителна 
договорна икономика и общата преориентаиия 
на пазарно стопанство, разпадането на цяла една 
тоталитарна държавна система и изграждане на 

щ нова на основите на парламентарната 
ж демокрация, експанзията на напионализмите и 
|| демократизиращите процеси, които обхванаха 
85 България - всичко това са промени, които на нов 
|| начин определят положението на българското 

малцинство в Югославия.

Значи, ако вече са променени условията, в 
конто живеем, тогава и ние трябва да променяме 
поведението си, за да преживеем в новите 

| условия. Това се налага със силата на природен 
| закон и не зависи от това дали ние искаме или не 

искаме.

планетата. Под лоялност се подразбира спазване 
на Конституцията, суверенитета, териториал
ната цялост и законите на държавата, в която 
живеем. Не може да се подведе под лоялност 
отказването от майчиния език, историята, кул
турата и нацията. За сметка натакава„лоялност” 
българското малцинство претърпя национална 
катастрофа и е изправено пред реална опасност 
от тотално изчезване. Ако от 120 000 българи за 
седемдесет и три години са останали само 25 000, 
тогава всеки грамотен човек може да пресметне 
годината и деня, в който българите в Югославия 
окончателно ще изчезнат.

Ако наистина сме изправени пред застраши
телната перспектива завинаги да изчезнем като 
национален ентитст, тогава имаме право да се 
питаме кой е виновен за всичко това. Дали || 
самите ние както мислят мнозина днес, които 
имахме всички национлни и човешки права, но 
не искахме да ги използваме?

Ако на националните малцинства са дадени 7 
и гарнтирани всички национални и човешки 
права според международните стандарди тогава \>
трябва да се обезпечат и съответни правни и р

политически механизми, които да защитават 
тия права и свободи от грубите посегателства на |§ 
ония, които може би и е най-добри намерения ги < Ш 
нарушават.

Главното оръдие, което унищожава и пое- || 
ледните остатъци от българщината в 
Босилеград и Димитровград е таканареченият 
модел на „двуезичното” обучеше в училищата 
Тоя модел фабрикува национално индиферентни 
ученици. Тия ученици са бъдещи родители. Атех- || 
шгтс деца вече няма да бъдат българи.

Ако правото на обучение на майчин език е 
гарантирано с конституцията, тогава то не може 
да бъде обект на манипулиране с референдум. 
Тогава самия референдум е форма на 
нарушаване на човешките права. То неможе да 
бъде ограничавано нито със закона, според 
който 15 родители трябва да се изяснят, за да се 
открие клас, в който обучението е на български 
език. Родителите никога няма да се изяснят така 
ако са сигурни, че но такъв начин излагат децата 
си на опасност. Само още това ни трябва: да 
почнем да се делим на българи, които се учат на 
български и българи, които се учат на сръбски, 
тоест на българофнлн и сърбофилн и да 
насъкамс делата едни срещу други.

ска

В. Б,

ТРИ ВЪПРОСА ДО 
ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ЕЛЕНКОВ,
Вашата статия „Трънливият път на българския език в 

димитровградските училища", която беше публикувана в миналия 
орои на „братство обективно може да се приеме като ценен фак- 
тографски ма териалза задълбочено изучаване на този деликатен проб
лем. Основната интенция на статията Ви може да се формулира така: 
всичко което е правено с майчиния език в образованието е правено под 
натиск на родителите, в по-широк смисъл на населението в общината 
и в крайна сметка на самото малцинство. Тази интенция ме мотивира 
да Ви помоля публично да отговорите на три много важни въпроса.

Дали някога сте се попитали, Вие като просветен деец и 
ръководител и просветните органи и политическите форуми в 
Димитровград, в които членувахте дълги години, 
нашето малцинство, та единствено то в бивша и сегашна Югославия, 
даже и в Европа се отказва от майчиния си език, следователно и от 
националния си идентитет? Може ли едно малцинство да тачи и раз
вива националната си самобитност при такова положение на 
майчиния му език и при такова отношение към него не само в 
образованието, но и в целокупния обществен живот? И трето: може ли 
сегашното незавидно положение на майчиния ни език и лошо то общо 
състояние на националната самобитност на българското малцинство 
в СРЮ да се отчете като логичен разултат на политиката за пълно 
национално равноправие, която се води в Сърбия и Югославия и на 
гарантираните с Конституцията национални права?

Сигурен съм, че Вашите размишления и отговори на тези въпроси 
ше предизвикат жив интерес сред читателската аудитория на нашия 
вестник и цялото малцинство

и велик I

ш
какво е станало с

Кирил Георгиев

българското малцинство в Сърбия. Другите малцинства 
„не бягат” от майчиния си език в обучението, а не са 
по-малко лоялни граждани от нас на държавата, като 
напр. словаците, русините, румънците. По мое мнение 
съществуват два основни варианта и то:

1. Връщане на обучението на български език от преду
чилищна възраст - заключително със средното образова
ние, както е и при другите малцинства не само в Сърбия, 
а и в Унгария, Румъния.

2. Или прилагане на истинско двуезично обучение от 
най-долна до най-горна степен /средното образование/, в 
което една част от предметите шс се преподават на 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, напр. тези от обществените науки, - 
покрай български и история, география, изобразително 
изкуство, домакинство и др., а друга часг на СРЪБСКИ 
ЕЗИК - покрай сръбски, още математика, физика, химия и 
пр. В течение на преподаването на единия и другия език 
преподавателите трябва да запознават учениците с лекси
калните различия, да ги запознават със съществуващите 
разлики на названия. По този начин учениците шс имат 
възможност да овладеят и единия и другия език, което шс 
им бъде от полза както за по-нататъшното школуване, 
така и за работа. От друга страна - българският език ще 
получи по-адекватно място в образованието, от това което 
има сега. В самото обучение ше се създадат по-присмливи 
условия за опазване и развитие на българския литера
турен език като майчин език на малцинството. При такава 
форма на обучение бихме имали истинско двуезично 
обучение.

Що се касае за настоящето обучение - не съществува 
никакво основание то да се нарича двуезично, зашото се 
провежда на сръбски език, а български е само един пред
мет е твърде скромен седмичен фонд часове и малко допъ
лнителен материал по история, география, изобразител
но и музикално изкуство със символичен брой часове 
през цялата учебна година /някъде само два/. Ако насто
ящето обучение се нарича двуезично, тогава защо като 
такова не се третира оня период, когато цялото обучение 
беше на български, а сръбски бе застъпен като предмет с 
адекватен седмичен фонд часове? Допълнителният мате
риал по посочените предмети с този символичен брои 
часове не прави бог знае каква промяна в същността на 
понятието, па не обосновава валидността на понятието 
двуезично обучение.

Елин ог двата посочени варианта представлява изход 
от настоящата задънена улица в нашето образование, 
която фактически води към постепенна ликвидация на 
майчиния ни език и към изчезване на националния иден
титет на българската народност в Сърбия, а което, най- 
кратко казано, - значи нейна асимилация.

Миле ПРИСОЙСКИ

1 Смешни са настоянията на ония, които ми
слят, чс с мълчание, могат да спрат настъпва- 
нштс промени. Промените ще дойдат, въпрос е 
само колко човешки страдания ще предизвика 
човешката глупост в отчаяните си настолния да 
ги спре

Ние се плашим да помислим за себе си от 
страх да не предизвикаме нещастие. Лош начин 
на поведение. Типична проява на слабост. Като 
чс ли скривайки лицето си пред нещастието, 

Ц нещастието ще ни отмине.

Нещастието ще ни отмине само ако 
хладнокръвно и трезво разсъждаваме върху 
положението си. Как да ноправнмс къщата, в 
конто жсвссм н да не подрнсм основите.

Трябва да сме наясно, чс вече не можем да 
разчитаме пито на държапно-цснтралнсгнчсс- 
кага система, в която зависехме от държавния 
бгаждег, нито на самоунрави гелна га, в които пак 
зависехме от преливане на доходи от други 

'§ източници. Благодарение на тия ннфузин 
|| нашето стопанство преживяваше, но никога не 

успя самостоятелно да заживее. Такава една 
% слаба икономическа основа доведе до тежки 
® деформации в духовната култ ура. Българите в 
ц Югославия не успяха да изнедрят своя 

критическа интелигенция, която да създаде една 
минимална национална програма, която да 

1 запази тяхната културна и национална самобит- 
" пост. Мито един писат ел, пост, журналист никой 

не застана да дефинира н отбранява национал
ните интереси на малцинството.

Ако е за лоялност тогава ние дадохме 
достатъчно докатастлство за нея. Но в името на 
каква лоялност се отказваме от ония нрава и 
свободи, които днес се считат за цнвилизацион- 

I ни постижения и принадлежа т на всеки човек на
Ъж ШШ ЖЖ ММ мм мм «■

|
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„Двуезичния” модел понижава ис само 
българите, но и Югославия и особено Сърбия.
Ако искаме да изграждаме модерна, демок
ратична и цнншшзирана Сърбия „двуезичният” 
модел т рябва да бъде премахнат. Това е в полза и 
интерес не само на малцинството, това преди 
всичко е в полза и интерес на Сърбия и 
Югославия. Само когато максимално ползваме 
нашите национални права от Сърбия ще падне 
съмнението, чс асимилацията на българите е || 
политически чин.

Ме бива да се плашим от трудностите, които 
|цс настанат от педагогическа гледна точка нри 
връщането на майчиния език в училищата. 
Връщанет о на българския език в училищата за 7> 
децата ще бъде по-малко болезнен процес от 
неговото изхвърляне.

Иначе „двуезичният” модел ще си остане фа
ктор на политическа нестабилност, нарушаване X 
на добросъседските отношения между двете * 
държави, и което е най-страшното • ще доведе до 
изчезване на българското малцинство в I 
Югославия.

1
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Иван Николов
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.СЛЕД ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В „ГИД”

ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ СТАБИЛИЗИРА
• РАБОТНИЦИТЕ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ДАДОХА ПОДКРЕПА НА СЕГАШНИЯ СИ ДИРЕКТОР М-Р ИНЖ. 
МИХАИЛ ИВАНОВ

Достатъчна беше Аврамовичеаата програма за 
стабилизация и паричнаI ЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НЯМАТ
НИТО СРЕДСТВА, 
НИТО ПРОГРАМИ

на материалите до голяма степен пречат и бюрок
ратичните служби, защото търсят много /и 
ненужни/ печати, разрешителни и тем подобни, от
носно голямо е администратирането.

икономическа 
реконструкция, за да се поизбистрят замътените 
води на вътрешните отношения в „ГИД”, за да 
изплават на повръхността истинските „мътители" 
на тези отношения. Защото явна тайна е, че „ГИД” 
месеци наред раздират не толкова тревоги как да се 
оцелее и произвежда в натрапените със санкциите 
условия, а как да се заемат ключовите ръководни 
позиции, които на определена група ще обезпечат 
пълна власт над предприятието. В резултат на това 
бс и насилственото сваляне на директора Михаил 
Иванов, а след това внасяне на общ хаос в произ
водството, защото в „мътното най-добре се лови”.

Директорът инж. Михаил Иванов по съдебен път 
доказа незаконното му сваляне и се завърна на 
старото си работно място. Но като човек с 
достойнство той не пожела да ръководи като 
личност „натрапена от закона”, па па 18 март т. г. 
проведе референдум за доверието на работниците, 
защото както казва ако има доверието на работ
ниците, ще може да се счепка и решава трудните 
проблеми в производството. Този за мнозина 
„ненужен риск” се оказа пълно улучване на целта; 
628 работника му оказват доверие, 362 са били 
„против”, а 35 листчета са били невалидни. Като се 
има предвид, че от общия брой на работниците на 
референдума са излезли 84,51 на сто, ясно е, че огром
ното мнозинство подкрепя своя директор.

I напълно е възбновенВъпреки това 
производствения процес в трудовата единица 
„Обувки”, частично в „Технически стоки”, а засега 
малко са инициативите и възможностите за 
отпочване на производството в „Металния цех”. 
Правят се обаче усилия да се осигурят материали, за 
да работят възможно повече работници.

В предприятиено изтъкват, че няма място за зад
кулисно действуване на политически партии, а че 
трудът е основното мерило и че само качествена 
работа може да подобри и материалното състояние 
на работниците.

I
I » В най-тежко положение попаднаха работниците в цеха на ЕИ, 

.: 1 предприятията „Кварц” и „Изградня” . • Съществуват 
възможности наскоро да започнат да работят работниците на 
„Кварц”. • Засега все още е неизвестна съдбата на работнците 
в „Изградня” и в цеха на ЕИ, които не работят вече три години

и в

I
В условията на най-новите мерки за провеждане на 

икономическата реформа и за съживяване на стопанството в 
страната повече от съществуващите предприятия и стопански 

Босилеградска община започнаха да работят с 
оптимизъм. Това не значи, че нямат трудности. По

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЦИКЛИ

I Тъй като определени стоки се намират в 
складовете и по тоя начин е запазен фонда на 
средствата, стабилизационната програма може да се 
осъществи само с отговорно отношение към труда, 
спазване на технологична и трудовата дисциплина, 
качеството на изделията. За работниците сега, както 
изтъкна директорът инж. Михаил Иванов, най- 
важното е да работят активно, качествено, без да се 
поддават на слухове и „ураджиите”, които в 
досегашния ход на събитията претърпяха провал, но 
които не са се примирили и още внасят смутове.

Факт е, че определен режиен състав трябва да 
работи и когато определен брой работници не 
работят, но това не смее да бъде причина за раздори 
между преките и непреките производители. Дали 
някой в определена служба ще работи или не в 
деловия свят решава непосредствения му шеф. В 
„ГИД” има опити това да решават работници, дори 
без основно образование, и че тази практика трябва 
да се преустанови, ако се желае да се върви под крак 
със съвременното производство.

Съществуват реални възможности при мак
симално ангажиране на ръководството да се 
реализира производствената програма, която тази 
година е разделена в четири цикли и че междуцнк- 
ловите престоявалия трябва изцяло да бъдат премах
нати. Сагашна га работа в предприятието в началото 
на втория цикъл обещава това.

колективи в 
увеличен
време на острите санкции те изобщо не са малки. Но едно число 
обществени предприятия, каквито са „Кобос”, 
дървообработвателният цех „Бор”, предприятието за селско 
стопанство и търговия „Напредък”, Автотранспорното 
предприятие /с пътния транспорт/, Горската секция, а 
напоследък и цехът за сушене на овощия и зеленчуци все пак 
доста успешно изпълняват плановете си. Едни от тях повече, 
други по-малко, но все пак успешно издържаха и борбата с 
хиперинфлацията, която траеше все до преди два месеца

I
I
I НА ВЪРХА НА АЙСБЕРГА СИНДИКАЛИСТИ 

- ПОД ВОДАТА ИСТИНСКИТЕ ВДЪХНОВИТЕЛИ
Досега в твърде тежко и неизвестно положение бяха 200-те 

работници в бившия цех на „Зеле Велкович” от Лесковац, а от 
преди два месеца самостоятелно предприятие за производство 
на чорапи. Работниците в този колектив не работят от 10 ок
томври миналата година. Съвсем е сигурно, че това 
предприятие занапред ще работи в установеното делово- 
техническо сътрудничество с ЮМКО. Очаква се тези дни да 
подпишат договор за сътрудничеството и да започне произ
водството.

На едно число стопански колективи в общината санкциите 
повлияха само по-рано да сложат катинарите, понеже и преди 
въвеждането им те дълго време бяха в трудно положение. 
Мерките за икономическа реформа и съживяване на 
стопанството на пример повлияха търговското предприятие 
„Слога” да започне да попълва магазините в Босилеград, 
Райчиловци, Бистър и Д. Тлъмино. Но тъй като няма средства 
за оборот трудно ще може за кратко време да възобнови 
търговската си мрежа в общината Въпросът е още по-болезен 
ако се има предвид, че това предприятие има магазини в 25 села, 
които не работят към една година. В предприятието пък 
„Прогрес” без прекъсване работеха само работниците в 
хлебопекарницата, а тези в автосервиза и в тенекиджийската 
работилница не работят почти една година. В предприятието 
казват, че полагат усилия да се съживи работата и в тези две 
трудови единици. Когато се касае за това предприятие трябва 
да се подчертае, че работниците в хлебопекарницата / в 
предприятието има 32-ма работника, от които 10 в хлебопекар
ницата/ търсят да се отделят и да формират самостоятелно 
предприятие

В най-тежко положение изпаднаха работниците в три 
стопански колектива: в цеха на ЕИ, който има 50 работника и 
които не работят вече три години, около 40 работника 
предприятието за експлоатация на кварц и за минно дело, които 
не работят вече втора година и към 40-те работника в 
предприятието за строителна дейност „Изградня”, които също 
така не работят една година. Най-зле е, че тези колективи нямат 
нито средства, нито конкретни програми. Председателят на ОС 
в Босилеград Сотир Сотиров казва, че от представители на ЕИ 
постояно търсят да активират цеха. Преди една седмица пак 
по търсихме, казва той, да направят това идоклко то пак остане 
на обещения ще се наложи сами да предприемаме мерки Една 
от тях е и цехът да се отдели от ЕИ и да стане самостоятелно 
предприятие, което само да планира бъдещето си Сотиров 

• казва, че се очаква наскоро да започне екплоатирането на фос- 
I фатите в Лисина, където ще има работа за„Кварц", адо голяма 
| степен и за работници на „Изградня1’.

Оприличим ли кампанията за сменяване на 
директора е айсберг ще видим, че водещите хорото 
за насилствено сваляне на директора са група хора 
начело със синдикалиста Рангел Филипов, Злата 
Шукарева и още неколцина, докато истинските 
вдъхновители остават под водата, на тъмно.

ТРУДЪТ - ОСНОВНО МЕРИЛО 
И докато се очаква разпридане на замърсените 

конци на отношенията, или с рязък удар да се 
пресече кълбото на тези отношения, в 
предприятието от 14 март т. г. е възобновено произ
водството. Разбира се, с много трудности, защото в 
условията на югоембаргото и натрапените санкции, 
трудно се обезпечават необходимите суровини и 
възпроизводствени материали. За обезпечаването

I

I
I

Ст. Николов
М

• БОСИЛЕГРАД: ТЪРСЯТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИ БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ СВЪРЗВА С 
ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВРАНЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВРАНЯ В БОСИЛЕГРАДI • СЪЩЕСТВУВАТ НЕИЗПОЛЗУВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НЕ САМО ЗА СТОПНСКО СВЪРЗВАНЕ, НО И 
ЗА ПО-БОГАТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОЧТИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

В рамките на сътрудничеството на общините в 
Пчински окръг неотдавна в Босилеград пребивава 
председателят на община Враня ДРАГАН ТОМИЧ 
когато с домакина си СОТИР СОТИРОВ, пред
седател на Босилеградска община, изтъкнаха, че 
двете общини имат големи възможности за 
сътрудничество. В разговорите, в които участвуваха 
и СЛАВИЦА СТЕПАНЕНКО, директор навранската 
библиотека и СНЕЖАНА РАДИВОЕВИЧ, директор 
навранския музей, бе подчертано, че неизползувани 
възможности за сътрудничество и свързване 
съществуват не само в стопанството, но и почти във 
всички области на живота.

Разговарайки за развойните планове на 
Босилеградска община и за настоящите проблеми 
стопанството й, двамата председатли с удоволствие 
констатираха, че стопански организации от Враня 
вече започват да сътрудничат с предприятия от 
Босилеград. Вече са постигнати и първи резултати.
Именно, в рамките на делово-техническо 
сътрудничество босилеградският „Кобос” с 200-те 
си работници намери пълна сигурност в 
сътрудничество си с твърде известния ЮМКО.
Делово-техническо сътрудничеството с ЮМКО

започва и босилеградското предприятие за произ
водство на чорапи, което също така има 200 работ
ника. В рамките на стопанското сътрудничество 
председателят на Босилеградска община пак 
раздвижи инициативата в Босилеград да разширят 
дейността си като открият по едина цех „СИМПО” 
и „Кощана”. В този смисъл Босилеградска община е 
готва да обезпечи обекти, т. е. помещения и работна 
ръка.

II
в

В разговорите Снежана Радивоевич обеща, че 
вранският музей ще окаже пълна професионална 
помощ в рамките на Културния дом в Босилеград да 
се формира етноложка збирка, която да запази от 
забрава повечето старини от тоя край. Разговаряйки 
с представители на Центъра за култура, Славица 
Степаненко заяви, че съществуват възможности 
съдържателно да се обогати книжният фонд в 
библиотеката в Босилеград, която сега разполага с 
18 000 книги. Съществуват възможности в това 
отношение помощ да окаже и библиотеката от 
Враня.

в

I
В.Б. В. Б.
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УСТАНОВЕНО ДЕЛОВО

СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЮМКО”
с?изр^«д»"Ко0ьРо°рьж"Д„ия3а раЗВН™с на СъР6ия

босилеградската чорапара 
РАДОВАН МИШИЧ. С установя
ване на такова сътрудничество 
чорапарата е второто предпри
ятие от Босилеград, което делово 
се свързва е „Юмко”, а ведно и с 
вранското стопанство. Такова 
сътрудничество с това вранско 
предприятие вече има босиле
градската конфекция „КОБОС”.

Сега е много по-добре, 
в чорапарата. „Юмко” ще им 
обезпечава суровини и пазар за 
чорапите. Главната задача на

ДОЛНОТЛЪМИНСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
„НАПРЕДЪК” ВСЕ ОЩЕ НЕ РАБОТИ

ТЪРСИ НАСЛЕДСТВО
• КООПЕРАЦИЯТА В Д.ТЛЬМИНО ВСЕ ОЩЕ НЯМА СЪОРЪЖЕНИЯ 
И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА И ОТ БОСИЛЕГРАДСКОТО ОБЩЕСТВЕНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „НАПРЕДЪК” ПОСРЕДСТВОМ СЪДЕБНИТЕ ОР
ГАНИ ТЪРСИ ДА Й ПРЕДАДЕ НАСЛЦЦСГВО ОТ НЯКОГАШНАТА 
ДОЛНОТЛЪМИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

Долнотлъминската земеде
лска кооперация „Напредък” е 
първозарегистрираната и досега 
единствена такава кооперация в 
Босилеградска община. Преди 
две години се регистрира с 30 ко- 
операнти. Сега има 184 селскос
топански производители от 
Долно Тлъмино, Горно Тлъмино,
Бистър, Ярсшник, Назърица,
Караманица, Бранковци, Голеш...
Целта на кооперантите е 
кооперацията да се занимава 
главно със селско стопанство и 
търговия. Досега обаче тя все 
още не успя да започне да 
действува. Главната причина е: 
няма помещения, съоръжения и 
финансови средства за работа.

Председателят на Скупщина
та на кооперацията Кроне Нико
лов казва, че имат капитал, но той 
не е в ръцете на техния „Напре
дък” а на Общественото предпри- 
ятие за селско стопанство 
„Напредък” в Босилеград. За това 
наследство, както той казва, се 
разисква и в Общинския съд в 
Босилеград. За какво наследство 
и за какъв капитал става дума?

На времето са съществували 
Босилеградска Горнолисинскаи 
Долнотлъминска земеделска 
кооперация. През 1974 година са 
се обединили и формирали Земе
делска кооперация със седалище 
в Босилеград, която по-късно 
прерастна в предприятие „Напре
дък”. Това предприятие по-късно 
се обедини с търговското пред
приятие „Слога" и формираха 
някогашната Трудова органи
зация „Босилеград”. Тази орга
низация се разформира миналата 
година на три предприятия т. е. 
на предприятия, които я бяха и 
формирали: „Напредък", „Слога” 
и „Прогрес” /някогашна 
„Услуга"/. Въз основа на Закона 
за начина и условията за връщане 
на имущество, спестено с работа

уенс 350 хиляди динара кредит, който главно ще

чорапарите е да произвеждат 
повече и, разбира се, качествени 
изделия. Защото, без качество с 
„Юмко” не ще могат да сътру
дничат. Босилсградските чорапа- 
ри не се съмняват в себе си за 
качеството. Известен боязън 
пак съществува, понеже маши
ните, с които работят са стари и 
често дефектни. Изхождайки от 
факта, че чорапарата няма 
динар собствени средства за 
съживяване на производството, 
тя потърси от Фонда за развитие 
на Сърбия да й отпусне 700 хиля
ди динара. По инициатива на 
Министерството за индустрия 
републиката, което даде зна
чителен принос цехът да стане 
самостоятелно предприятие, се 
очаква наскоро Фондът да й от
пусне 350 хиляди динара. В Боси
леград се надяват, че Фондът ще 
им отпусне и останалите 
средства, необходими преди 
всичко за закъргляване на 
производствения процес.

„Юмко” направи още един 
жест: взе решение да отпусне 
средства за заплати на 195-те 
босилеградски чорапари, които 
не работеха и не получаваха 
заплати от октомри миналата 
година.

отп

Цехът за производство на чо
рапи в Босилеград, който работе
ше в рамките на „Зеле Велкович” 
от Лесковац стана самостояте
лно предприятие, а деловото му 
свързване със системата на 
„Юмко” от Враня прекъсна 
вестнта му съдба. Преди няколко 
дни решение за делово сътрудни
чество бе взето в разговорите 
между СТАНИША ЯНИЧ, генера
лен директор на „Юмко”, СОТИР 
СОТИРОВ, председател на ОС 
Босилеград и ръководителя на

и стопанисване на кооперации и 
кооператори след 1 юли 1953 го
дина, по-точно на първия му 
член, долнотълминският „На
предък” търси от босиле- 
градския си съименник да му 
предаде имуществото на 
някогашната долнотлъминска 
земеделска кооперация. А в този 
член се казва че „имуществото, 
което е създадено с работа и 
стопанисване на кооперации и 
кооператори след 1 юли 1953 
година, което чрез организацион
ни, относно статусни изменения 
е пренесена без възмездие на 
други ще бъде върната на тези 
кооперации, относно на техните 
правови наследници”.

Съгласно този закон 
босилеградското предприятие 
„Слога” неотдавна върна на 
долнотълминския „Напредък” 
част от недвижимите имоти, 
които то бе взело при разделяне 
имуществото на ТО „Боси
леград” /обекти в Бранковци, 
Назърица, Бистър, Д. Тлъмино и 
Голеш/. От босилеградския 
„Напредък" долнотлъминската 
кооперация търси да й върне 
обект в Д. Тлъмино, разпадналия 
се вече гребенец в Босилеград, 
трета част от кланицата в 
Босилеград, около 700 ха ливади, 
около 1000 ха гори...

Дали новозарегистрираната 
земеделска кооперация ще вземе 
въпросния капитал, който може 
да й даде силен импулс в раз
витието на селското стопанствов 
този край засега не е известно. 
Сигурно е обаче, че такава как- 
вато е замислена кооперацията 
може да даде принос в развитието 
на селата. Защото, никой не може 
по-добре да мисли и решава 
проблемите на селяните и на 
селата отколко то те селяните

неиз- всс

питоказват
в

Трудностите на босилеградските чорапари не бяха нито малки,
нито краткотрайни „Зеле Велкович" прекъсна производството в Бо
силеград през средата на миналата година. От август до 10 октомри 
миналата година производството в чорапарата организира „Юмко". 
Лесковашкото предприятие бе против „намесата" на „Юмко". На 28 
септември Министерството за индустрия прие решение произво
дството да поеме „Юмко", а двете предприятия да сключат договор 
за взаимните си о тношения Те това не успяха да направят и„ Юмко " 
прекъсна производството Наложи се пак да се намеси Министе
рството за индустрия, което на 22 декември миналата година взе 
решение босилеградската чорапара да се отдели от „Зеле Велкович" 
и да стане самостоятелно предприятие От началото на годината 
босилеградските чорапари не успяха да сключат договор за пряко 
делово свързване с „Юмко", понеже „Кобос" искаше да бъде „стари 
татко”- чорапарата да се свърже с него, а посредством него с„Юмко". 
Работниците на чорапарата не приеха това и конфекционерите и чо
рапарите сега имат собствени линии иа свързване с тази вранска, 
сръбска и световноизвестна фирма

:

В. Е.

• В ТЕЧЕНИЕ НА ГОДИНАТА В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
• През настоящата година босилеградските стопански предприятия своята активност ще насочат 
към възстановяване на производствения процес, при което главна опора се търси от 
Републиканския развоен фонд.

работилница, чийто услуги 
ще ползват и частни лица.

Тези дни ше бъдат разре
шени и производствените 
проблеми на фабриката за 
чорапи, която ло нсотлавно 
работеше в състава на 
текстилната промишленост 
„Зеле Велкович” от Леско
вац, а от началото на март 
като самостоятелно пред
приятие. За целта Фондът ще 
обезпечи 350 хиляди динара, 
които ще бъдат изразходва
ни, за набавка на суровини и 
за модернизиране и оборуд
ване на фабриката.

В хол са и активности за 
обезпечаване на съответни 
кредити и в селскостопан
ското предприятие „Напре
дък”, които ще бъдат изпол
зувани за попълване на ов- 
нефермата и за оспособяванс 
на кланицата. Понеже става 
дума за обекти за произво
дство на храна, в „Напредък" 
казват, че освен на кредит от 
Фонда, разчитат на 
съответни кредити и от 
„Агробанка”.

Съответни мерки за кре- 
дитцхуирисматив услужното 
предприятие „Прогрес”, 
който ше бъде използуван за 
купуване на возило за раз
карване на хляб.

В условията на острите 
санкции и хиперинфлаци- 
ята и поради не малко субе
ктивни причини, през изте
клата година в повечето 
стопански предприятия и 
производствени цехове в 
Босилеградска община, 
производственият процес 
почти спря. В цеха за произ
водство на електроконден- 
затори машините са в застой 
повече от две години, а 
вратите на производствения 
цех за чорапи са затворени 
от октомври миналата годи
на. От средата на миналата 
година и търговското 
предприятие „Слога” почти 
бездействува, а с намален ка
пацитет стопанисва и 
услужното предприятие 
„Прогрес”, селскосто
панското предприятие„Бор” 
и пр.

чрез подходящи кредити от 
Републиканския развоен 
фонд, който след успешното 
си преустройство трябва да 
стане сигурна опора в разви- 
тието на икономически 
изостаналите краища в 
републиката.

Първите разултати в то
ва отношение вече са нали- 
не. За разширяване произво
дствения процес в обществе
ното дървообработвателно 
предприятие „Бор”, Фонда е 
отпуснал кредит от 85 000 
динара. Средствата, както 
подчертават в предприяти
ето, ще бъдат използувани 
за откриване на още една 
линия за производство на 
паркет, с което произво
дството на паркет ще се 
удвои и годишно ще възлиза 
на 50 000 квадрата. С това 
капиталовложение тук мак
симално ще се използуват 
машините и до значителна 
степен ще дойде до рациона
лно ползуване на суровини
те, а нито един от 90-те рабо
тника занапред няма да бъде 
технологически излишък.

И Автотранспортното 
предприятие в Босилеград 
от Фонда получи кредит от 
100 000 динара. Средствата 
ше бъдат използвани за до- 
вършаванс и комплектуване 
на техническо-сервизната

в. Е

ОТЗВУК ДИРЕКТОРЪТ 
НЕ СЕ ВРЪЩА■ ■ ■

Пъп постник „Братство” бр. 1551 от 15 март 1994 годмма настр. 4 под 
заглавие „Директорите се връщат” е публикувана информация, т. е, дези
нформация, че освен директора на предприятието ГИД Михаил Иванов 

връщат на работа и бившият директор 
ственото предприятие „Васил Иванов - Цилс” Карол Макюш, както и 
бившият директор на строителното предприятие „Градня” Трифун Ди
митров, и то въз основа на съдбени решения.

на обще-но силата на закона се

Когато става дума за директора на предприятието „Циле” в 
Димитровград, положението е съвсем друго. Заради точна информаци я 
на вашите читатели молим да публикувате следното:

Карол Макюш е бил подведен под дисциплинарна отговорност в 
предприятието и е взето дисциплинарно решение: уволение от работа. 
Против това вешение, както и против решението за суспензия, Макюш е 
завел дело в Общинския съд в Димитровград, което все още не е рошено, 
т. е. във връзка с него не е взето никакво решение и в близко бъдеще не се 
вижда окончателна присъда, която ще наложи връщане на бившия 
директор в предприятието. В конкретния случай най-важната присъда 
ще произнесат работниците и тяхната дума ще бъде окончателна.

Па вашия журналист препоръчваме, преди да напише такива 
жични неща, ;*а събере точни данни, в случая в съда, и след това да 

ги публикува. Така, както представя нещата, „Братство" все повече 
прилича на клюкарски вестник, а не на сериозен вестник на българското 
малцинство в Югославия.

Сега с приемането на мо
нетарната реконструкция и 
Лрогрмата за икономически 
просперитет на страната, 
състоянието започва да се 
мени. Всички дейности са 
насочени върху съживя
ването на производството. 
Тази неотложна задача 
босилеградските стопански 
и производствени пред
приятия и цехове плануват 
ла реализират преди всичко 
с нови капиталовложения,

катет

„Насял Иванов • Циле”М. Я.
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ложения на други промишлени 
предприятия от вътрешността. 
Преди всичко това се отнася до 
твърде незавидното положение 
на пътната мрежа, както в 
общината, така и на регионал
ните пътища, които на 
Босилеградска община са 
единствената комуникационна 
връзка с вътрешноста. Въпреки, 
че регионалният път Босилеград 
- Власина на дължина от около 20 
километра е под асфалтова нас- 

който е и единен

благоприятно се отразява и върху 
снабдяването. Като казвам това 

всичко имам в предвид 
състояние

КОРЕКЦИЯ НА 
КОМУНАЛНИТЕ 

УСЛУГИ
преди 
общото 
Босилеградска община, където 
основното снабдително 
предприятие ,,Слога” което 
преди 24 януари т. г. беше 
сложило катинари на всички 
магазини сега наистина бавно, 
обаче един след друг започват да 
се отварят, и зареждат със стоки 

необходимост. В 
в Босилеград,

ПЪТЯТ ПРЕЗ КОЗАРИЦА 
ОТНОВО Е В ПЛАНА

в

По почин на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина в 
Босилеград, комунално- 
услужното предприятие 
„Услуга" направи корекция на 
цените на комуналните услуги.

ВАСИЛ ЙОВАНЧОВ, пред
на Изпълнителния отбор

Що се отнася до местните 
пътища, през последните две-три 
години те са били най-запос- 
тавени. Преди това са завършени 
работите на пътя на Каменичката 
река до Каменица и то на дължи
на от 1,5 км насипан е чакъл и 
направени канавките. До 
Сенокос трябва да се закърпят с 
асфалт дупките. Стойността на 
тези работи е 168 000 динара.

Пътят през Козарица, а ведно 
с него и улицата от двумостието 
до машиния парк на „Сточар" 
/„Детко Петров”/, е в план тази 
година да бъде завършена. Поне 
така е зачертано в програмата за 
работите в областа на комунал
ната и пътна дейност при Общи
нската скупщина в Димитров
град, която на 25 март ще се 
намери пред отборниците на

от първа 
магазините 
Райчиловци и Радичевци има ос
новни хранително-вкусови стоки, 

за лична

тилка,
регионален път подходящ, през 
цялата година за движение, е в 

състояние,

седател
на Общинската скупщина, между 
другото подчерта, че цените на 
комуналните услуги и досега не 
бяха високи. Винаги са били 
значително по-ниски от същите в 
другите, съседни общини и 
волените цени в рамките на 
Пчински окръг. Обаче, имайки 
предвид общото състояние на 
населението в общината, малките 
пенсии, голямото число работ
ници, които не работят, а и тези 
които работят са с малки 
принадлежности, 
решение бе неминуемо. С това и 
Изпълнителният отбор в 
Босилеград на практика дава 
подкрепа на Програмата и 
другите 
икономическия просперитет на

четакова
представлява сериозна пречка за 
по-нататъшно 
провеждане на съобщенията. От
делно сега, когато е повишена 
фрекфенцията на движението, 
към гранично-пропусквателния 
пункт „Рибирци”, асфалта е до 
толкова пропаднал, и не предлага 
безопасно движение по него, а 

предприятие

средства и препарати 
хигиена, а от време на време и 
различни сухомесни изделия, и 
различни видове сладкиши. И по 
рафтовете на магазините в 
Бистър, Долна и Горна Лисина и 
Долна и Горна Любата се виждат 
отделни стоки. В останалите села 
където „Слога” има свои 
магазини засега се доставя само 
брашно и царевица, а за останали 

почакат. Ос-

нормално
поз-

запътното 
поддържане на регионалните 
пътища редовно не го поддържа 
или пък да 
критичните места. Казват, че не 
само пътното предприятие от 
Враня, в чиято компетенция са 
регионалните 
Босилеградска община, но и 
въобще пътното стопанство 

на всеобщата

такова стоки все още ще 
новен проблем, както подчер
тават в предприятието, все още е 
недоимък на собствени средства, 
а предприятията, от които се 
снабдяват, търсят стоката да се 
плати в срок от 7 до 12 дена.

И частните магазини, отделно 
тези в Босилеград и Райчиловци, 
които все още предлагат по- 
голям избор от стоки, с 

на новата стабилна

санира най-

заактивности
пътища в

страната.
Имайки в предвид това, за из

разходван един кубически метър 
вода, гражданите в Босилеград 
занапред ще заплащат по 0,04 
динара, а останалите 
потребители /предприятия и 
ведомства/ по 0,06 динара. За 
канализация гражданите ще 
плащат по 0,01, а предприятията 
и другите ползуващи по 0,018 
динара. За изнасянето на боклук, 
гражданите ще плащат по 0,005 
динара, останалите предприятия 
и учереждения по 0,009, а 
търговските и гостилничарски 
предприятия по 0,01 динара.

Да кажем и това, че 
Изпълнителният отбор даде 
препоръка и на другите 
предприятия които вършат ус
луги да обсъдят своите цени, 
преди всичко „Автотранспорт” и 
те да се включат в реализирането 
на Програмата. Още повече, че от
делни цени все още, по мнение на 
Изпълнителния отбор са високи и 
има място за намаление.

вследствие 
обстановка се намира в 
финансови затруднения.

С оглед на факта, че този път 
е единна пътна връзка с 
вътрешността и ако не се 
предприемат бързи и ефикасни 
мерки за санирането му, може да 
предизвика още по-големи 
проблеми, па дори и прекъсване 
на движението, общинското 
ръководство неотдавна от всички 
компетентни органи, включвайки 
и Дирекцията за магистрални и 
регионални пътища в Сърбия, 
отправи иск за предприемане на 
съответни мерки за довеждане на 
пътя в положение, годно за нор-

големи
въвеждане 
валута, са по-добре заредени от 
преди.

Охрабрява и факта, че и 
снабдяването на аптеката с 
различни видове лекарства и 
медицински медикаменти от ден 
на ден се подобрява.Пътят през Козарица
В ПОЩАТА В БОСИЛЕГРАД

КВИТАНЦИИТЕ 
БЕЗ РЕКЛАМАЦИЯ

За настоящата година е пред
видено да се завърши и пътят от 
Погановски манастир до Погано- 
во, за което е необходимо да се 
обзпечат 240 хиляди динара. За 
посочените пътища е пред
видено с 50 на сто да участвува 
Републиката.

Определни работи през 1994 
година ще бъдат проведени и на 
местните пътища Белещ - Прача - 
Босовско поле, както и на пара
лелния път от Димитровград към 
Градинье. Ако всичко се събере 
излиза, че за поправка, довърша- 
ване и прочие на местни пътища 
в общината са необходими 310 
хиляди нови динара при цени, 
които са през март месец.

скупщината. За довършаване на 
предвидените работи са необ
ходими 575 хиляди нови динара. 
Улицата и пътят през Козарица в 
състава на регионалния път Ди
митровград - Смиловци - Долни 
Криводол - Изатовци - Славиня. 
До Долни Криводол има асфа
лтова настилка, а до Изатовци 
трябва да се насипе с чакъл в 
количество от около 500 м3. 
Стойността на предвидените 
работи се цени на 9000 динара. 
Финансирането на това пътно 
направление е изцяло от 
дирекцията за пътища на 
Република Сърбия, а общината 
тр ябва само да умее по-скоро да 
издействува това да се проведе 
в дело.

В последно време не рядко 
сме свидетели на различни 
оплаквания за отделни комунал
ни и други услуги.

В Пощата в Босилеград, която 
засега има около 900 частни и 
стотина обществени телефонни 
номера, състоянието е съвсем 
друго. Тук услугите са редовни и 
в законно време се плащат - без 
рекламация на квитанциите. 
Наистина тук сметките на са 
високи, средно по 10 динара. 
Само едно лице за февруари е 
платило 720 динара, обаче без как- 
вато и да е рекламация на тази 
стойност. Касае се за лице, чието 
семейство е в чужбина.

В Пощата в Босилеград 
подчертават, че все още 
гражданите в общината не пол
зуват достатъчно времето когато 
телефонните услуги са по-ев
тини: от 15 до 17 и от 21 до 7 часа. 
Ако това повече се ползува смет
ката ще бъде още по-малка.

мално движение.
В Пътното предприятие 

Враня казват, че са готови да 
предприемат съответни мерки, не 
само да санират най-критичните 
места, но и да ставят нова ас- 
фалтна настилка на онези 
участъци от пътя, които са в най- 
лошо състояние: от Долна 
Лисина до Перина Барака и от 
Райчиловци до гранично- 
пропусквателния пункт Рибарци, 
доколкото за това им бъдат 
обезпечени средства.

И останалите регионални 
пътища: Босилеград - Крива фея, 
Босилеград - Дукат и Босилеград 
- Караманица, не са в по-добро 
състояние. Обаче с оглед, че 
фрекфенцията на движението по 
тях е по-слаба, затова и 
проблемите са по-малки.

В лошо и незавидно 
положение са и останалите 
пътища в общината. Обаче и за 
тяхното довеждане в ред са 
нужни средства, а общината ги 
няма. Затова и за тази активност 
общинското ръководство 
надежди полага в допълнителни 
средства от страна на отделни 
републикански институции. 
Впрочем и досега за всички 
стопански активности 
общината главна опора е търсена 
в Републиканския развоен фонд и 
други републикански ин
ституции.

СНАБДЯВАНЕТО 
СЕ ПОДБРЯВА

Новият стабилен динар и в 
Босилеградска община на прак
тика се потвърждава и вече дава 
охрабряващи резултати. 
Съживява се производството. 
Покупателната сила на 
населението е нарастнала. С 
други думи новият динар все 
повече и повече се потвърждава 
като стабилно платежно 
средство. Това нещо

А.Т.

ПИСМО ДО РЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО”
ПЪТНАТА МРЕЖА 

В ОКАЯНО 
ПОЛОЖЕНИЕАЗ НЕ СЪМ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

„ЖИВЕЕМ В БАЛКАНСКИ АД” - В-К„ ТРУД" ОТЗ 
ДЕКЕМВРИ 1993 ГОД

Уважаеми граждани на Димитровград,
Обърщам се към вас за да ви напомня да обърнете 

внимание към първия враг на нашето малцинство 
Марко Шукарев, който в българския вестник „Труд” 
написа, че съм против българския народ, което не е 
вярно. Аз съм само човек, който е финансирал откри
ването на мина „Мъзгош” за да могат всички хора без 
оглед на националност да имат въглища, а Марко 
Шукарев е заявил във вестника, че съм по народност 
българин, а съм станал голям сърбин, което също не 
евярно.Затези думи Марко ще отговаря пред проку
рора, тъй като съм дал заявление срещу него. Това 
съм направил тъй като според мен Марко Шукарев е 
един от най-големите врагове и на българския и на 
сръбския народ и останалите народности, които 
живеят в Димитровград и Югославия. Вие всички 
знаете, че от Димитровград има лекари, инженери и 
други хора с високо образование, които работят и 
живеят навред из Югославия. Всеки си има къща или 
квартира, а сега той им сваля авторитета, което те не 
заслужават. Не заслужават от човек, който няма 
образ, разум и на всички нас само ни прави вреда.

Не може от името на гражданите на Димитров
град да говорят Зденка, Голомеев и Станко. Това са 
трима, които само могат да скарат нашия народ със 
сръбския, дори и Сърбия и България. Затова 
като гражданин от българското малцинство

Димитровград, Сърбия и Югославия, да кажа че ние 
всички си живеем както и останалите народи и 
народности в Сърбия. Ние сме с отворено сърце към 
всички и не трябва да допуснем такива граждани да 
скарват хората от двете страни, защото и едните и 
другите са християни православни. А Марко 
Шукарев знае, че жена му като български поданик 
започна да работи тук без гражданство, направиха си 
къща без как вито и да е трудности, а сега той си 
промени професията - от лекар стана политик, макър 
че и сега работи в Здравния дом. Но там най-често го 
няма на работа, а жените които той трябва да пре
гледа като гинекологтърсят помощ в Пирот. По това 
време той се занимава с политика, което е срамота за 
един лекар, дал клетва да служи честно на хората, а 
сега застрашава жените от други националности да 
бягат от него, понеже нямат доверие в неговата ра
бота. Затова аз считам, че той трябва да се смени от 
работа и на негово място да дойде друг лекар без 
оглед на националност, който ще си гледа работата.

И още нещо - аз съм селско дете, живял съм и 
работил 10 години в Германия и сега дето съм 
открил мината за въглища, това съм го направил с 
най-хуманни цели, а не както казва Марко Шукарев 
против българския народ.

Неразрешените проблеми в 
областта на инфраструктурата в 
Босилеградска община, 
неблагоприятно се отразяват 
върху рентабилното стопанис
ване на вече изградените тук 
стопански и производствени 
предприятия и цехове, а от друга 
страна и върху нови капиталов-

I!

м. я.

НОВО В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ОБЕЗПЕЧЕН Е 
ДИАГНОСТИЧЕН 

ВИДЕОЗОН
ЩЩш? ЩШШв ^с 1^ риМа | 1|рЩй81 |И|

Босилеград работятвсички с#ужбц, алт вреди някодко^^иесецатун 
уСйсДОйо работи и видео зшгаа орди нация. Като казвам това, преди 
всичко имам нлредвид, обезпечаването на. Здравния дом сдкагиюс* 
,ичеи вндеоюн - скврели «еи I цшински в обла гта »»
диагностицирането, както и факта, не Здравният дом в БоСилмряД 
разполага с лекар специалист рентгенолог. При това съвсем с 
естествено да се надяваме, поне след премахване, млн облекчение 
ма Санкцките '«е за здравословното Състояние на населен него * 
общината идват по-добри дни. Л

М.Я.
искам Николай Стефанов, Белеш 

Димитровградв
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ПРЕД 32- те СРЕЩИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СЪРБИЯ

•ДИМИТРОВГРАДДА ИЗЛЕЗЕМ 

ОТ АНОНИМНОСТ ИЗВЕСТНИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

С ИЗВЕСТНИ АРТИСТИ
. СРЕЩИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДИМИТРОВГРАД НА20,21 И 22 МАЙ

Вече 32 години, от далечната 
1962 година, срещите на основ
ните училища на народите и 
народностите в Сърбия, неза
меними са без оглед на всичко 
онова, което около нас се случва 
Затова е недопустимо те да ос
тавате такава анонимност.

Това е изтъкнато на заседа
ние на Организационна комитет 

някогашното Пионерско бра
тско хоро, проведено в Димитров
град на 4 март. На заседанието на 
Организационна комитет, на чие- 
то чело е председателят на Общи
нската скупщина в Димитров
град Никола Стоянов, присъс- 
твуваха представители, по-точно 
директори на 13 основни училищ 
от Сърбия, които изразиха 
своята готовност да вземат 
участие на 32- те срещи, без оглед 
навее още трудното положение в 
страната

Поздравяйки присъству- 
ващите директори в свойството 
на председател на Организацио
нна комитет Никола Стоянов 
подчерта значението на срещите 
като най-значителна манифеста
ция в общината, още повече че 
тази година манифестацията се 
съвпада със 125 годишната от 
съществуването на основното 
училище в Димитровград и 50 го
дини от освобожденитето на Ди
митровград от фашизма Стоя
нов обеща че като председател на 
Общината, като посланик в 
Скупщината на Сърбия и още

Ш V; гГ'; V, Д ш; С Цй.л
След доста дълъг период от 

време на сцената на димитров- 
грдския театър гостуваха из
вестни театрални артисти с още 
по-известни представления и то в 
срок от само две седмици.

Г1ред димитровградската 
публика най-напред се представи 
народният театър от Лесковац с 
пиесата „Кой се плаши на 
Вирджиния Вулф” от Едвард 
Олби. Освен, че видяха тази нада
леч известна пиеса, димитров- 
градчани имаха възможност да 
видят в момента една от най-из
вестните 
белградския театър „Ателие 212” 
ТАНЯ БОШКОВИЧ, която като 
гост в лесковащкия театър се 
представи твърде успешно. Пос
тановка и главна роля бе на 
Радиша Груич.

И докато за представлението 
може да се каже, че бе на очак
ваното ниво, това не може да се 
каже и за публиката. Всъщност, 
оправдано се поставя въпросът 
защо в залата са пуснати и малки 
деца да гледат една тежка 
психологична пиеса, за раз
бирането на която е необходима 
максимална концентрация и 
напрежение дори и за хора с по- 
голямо образование. И вместо 
посетителите и истинските 
любители на театралното ис- 
куство да изживеят приятни

Е. I моменти, дошлите деца съсвсем 
несъзнателно направиха такава 
обстановка, която пред гостите 
ни представи като среда не само 
без театрална, но и без елементар
на култура.

И докато гостите от Лесковац 
се представиха на сцената, 
оповестеното представяне на 
Драмитичния театър от Белград 
не се проведе. Членовете на този 
известен столичен театър отка
заха да играят в незатоплена зала 
и без достатъчно осветление на 
сцената. Въпреки сравнително 
скъпите билети, за които парите 
бяха върнати, любителите на теа
търа не можаха да видят играта 
на един от най-популярните мла
ди артисти у нас - Драган Бйело- 
гърлич, след това Дубравка Мия- 
тович, Бранка Катич, Никола 
Койо - всички в известната пиеса 
„Скъпа моя”. Постановчик и 
автор е Радослав Попович.

Това е второ представление в 
този сезон, което поради небре
жно отношение на организатора 
доживява провал. Не губи ли се с 
това публиката, която току що за
почна да се връща? И не получа
ват ли, а това е още по-жалко за 
нас, гостителошо впечатление за 
тази среда, доскоро важеща с 
богата културна традиция.

Ц ЛГ
т

гл !? .
Г-1

V и •
на

V,1

ЯВЯ

Отедна от срещите на училищата
повече като председател на 
Комитета за междунационални 
отношения в републиканската 
скупщина, ще настои за пълна 
афирмация на Срещите

На заседанието бе обсъден и 
приет отчета за миналого
дишните срещи проведени за 
пръв път в Таванкут и приета 
програмата за тазгодишните 
среши Договорено е срещите да 
бъда т организирани на 20,21 и 22 
май тази година с участие на 13 
основни училища - предста
вители на народите и народнос
тите на Сърбия До тогава да се 
направи опит в срещите отново 
да се включат представители на 
албанската народност, а ако не, 
вместо тях да се обезпечи 
присъствието на горанци

Иначе, срещите ще съдържат 
изложби на литературни творби 
на дадени теми, спортни 
състезания, фолклорни съревно
вания, разходка до Погановски 
манастир и околността му, тан
цови забави и другаруване на 
учениците. Договорено е в 
срещите да вземат участие по 12 
ученици от всяко училище като 
се настоява занапред броят на 
участниците да се върне както в 
най-добрите времена- над 20. Що 
се отнася до финансирането това 
е грижа на домакина и засега 
проблеми няма. До започване на 
срещите има още време което ще 
бъде използвано за уточняване 
на някои тънкости, още веднъж 
потвърждаване на участниците 
доставяне до 10 април литератур
ните творби

артистки от

л. т.
А.Т.

БОСИЛЕГРАД

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И 

КЮСТЕНДИЛ 
ПРОДЪЛЖАВА

I: ТЪЖЕН ПОМЕН На 4 април 1994 година се 
навършават 6 НАЙ-ТЪЖНИ 
МЕСЕЦА откакто не е с нас 
нашият обичан съпруг, баща, 
брат, зет и приятел

На 1 април 1994 година в 12 часа 
на гробищата в Димитровград ще 
дадсм%

ПОМЕНI
по повод

ОСЕМГОДИШНИНАТА от 
трагичната смърт на нашия мил 
и никога незабравим син и брат

Въпреки санкциите които Съветът за сигурност на ООН § 
неоправдаемо наложи срещу СР Югославия, традиционното ■' 

' съ трудничество между Босиларалска та община - СРЮ и град 
Р Кюстендил-РБ продължава Именно, тези дни се проведе срс- 
§ ща между представители на Културния център о т мсилсграл 
* и ръководството на Драматичния театър в Кюстендил за лото- § 

варяне на взаимно изгодно сътрудничество през настоящата 
1 голина Представителите на двете културни ведомства след 

всестранно обсъждане на всички обстоятелства между дру
гото утвърдиха взаимна програма по сътрудничество, в която 
между другото се подчертава че в течение на май и септември 
тази голина Културният център в Босилеград да приеме на 

§ своя сцена кюстендилския Драматичен театър, който прел зри- 
телитс в Босилеград ще се представи с две свои постановки, 
които ще бъдат допълнително уточнени.

Покрай това през 1994 година съгласно утвърдената про
грама по сътрудничество, Драматичният театър на град § 
Кюстендил - Република България поема ангажимент  да помо- р 
гне с техническа консултация и подходяща сценична техника, 
разбира се, в рамките на своите възможности, при оборуд
ването на залата в Културния дом в Босилеград При желание 
и договор отстрана на Културния център в Босилеград, Драма
тичният театър от Кюстендил е готов да помогне и методи
чески за формиране на самодейни състави при босилсград- 
ското културно ведомство.

Драмтичният театър от град Кюстендил приема 
задължение в течение на голината да гостува и с една своя 
детска пиеса в Босилеград

Културният център в Босилеград от своя страна изрази 
готовност да помогне на/1раматичния театър от град Кюстен
дил в осъществяването на нови творчески контакти със сродни 
културни институции от вътрешността на СРЮ, а преди Й 
всичко от Сърбия.

и

СИНИША
НЕЙКОВ

професор в икономическо 
училище

Времето минава, но не може да 
намали болката в шините души и 
не може да попълни голямата 
празнота в нашите сърца.

ТОДОР 
КОЛЕВ 

-ЦОЦАН
Ще живееш с нас вечно, защото 
Те обичахме безмерно.Каним близки и познати да 

прис1.ст11упат на помена.
Вечно скръбящи: 
съпруга Лена и синове 
Кранислав н Мирослав

Опечалени
майка Любинка, баща Милко и 
брат Драган

М. Я.

оБрягсЯо • 1 АПРИЛ 1994 г.



\^У1^©7^*саТиРа * забава
АРАМДЖИЙСКА

ПОЛИТИКА
САМОВАН>А

НА БАНДЕРУ
Постоим сс снето, па си я пуши овците да попасат но Врло 

присое и да сс порасодат. Оно си студено, а мене ми се 
разцъфтел кожуо па дзедзерим около тръньсте и слушам 
овчаретс како сс окаят от чукар на чукар.

- Иде ли на изборите, оой бая Стояне! - ока Петракия 
Пенин Стояна Таласъно.

- Ебал съм го да идем! Бскьи за тата чу гласусм... - нцуе 
Стоян и избори, и партии и овците у гужняк рълав оти му 
бегаят а он се завалията разпатарил па псе кадар да гьи стигне. 
После му избега опено у моите овци та Стоян дойде при мене 
и сс разрепельи.

- Да го турим и на живото и на веко що сме го дочекале. 
И на тия арамджии що сека неделя избори прават. Мислат че 
изберат незнам каква дръжава та че намузат млеко от 
попара да си надробат. Пече бре нече, какъв народо таквая и 
дръжавата. Арамджиите си арамджийска политика водат и 
арамджийска си власт прават. А ние кьилави и клекави да 
влачимета да гьи раньимс.

Слушам го я, па си мислим комай-комай си е прав.
Да е виновна власта - виновна е. Беше решила да нрави 

комунизам та упропасти и това що имаше. Па после че ни 
води у Европата та ни одведе у майназ-а. Нсма бре нищо да 
биде додека се цръвенитс нокти не заглобат у лайната и 
калканьете, та да одима млеко и месо. И да се разорат 
перскьендетата та да има от житце. Какъв комунизам, каква 
Европа, работа му е майката. Требе да се врънсме педссе годим 
назад и да почнеме от едно, а нее да одумусме Америка и 
Германия и па да ламтиме за мините пари, и да им се увираме 
да ни потврълят нещо.

Гоца време нес’м иш’л на шфц. 
Замрзело ме веч. Али н>екн>а реши’: чу да 
идем! Да си видим исписници - .ГЬубомира 
и Драгомира.

Кад на пфц, те ти га Драгомир.

- Здраво-живо, исписниче!

- Здраво сам ти, здраво ли си ми?

Реч по реч, па поче’мо да се питу]рмо и 
задруги наши вреници.

-А, бре! Куде]еДобросав?

- Ене га у болницу. Покварило му се 
мочало!

- А Богосав?
-Енега!
1а се обрну. Не видим га.

- Камо га, бре?

- Ене га - на бандеру!

Драгослав Манич - Форски

ДЕСТРУКТИВАН
Каже ми ониядъновеунукатна сватГогу:

- Знаеш ли деда Манчодека си ти деструктиван!
■ Кикъв сам? Десс... актн.. Дете, немойда ме зай... Яу 

старе годинеда стаем тскъв иди онакъв не иде Него де ми 
ти обясни кво йе това.

■ Епа деда Манчо, ли знайеш дека у Цариброд имаше 
Царибродска телевизия. Я за н>у слика лочкуту куде 
ветеринарскуту станицу и после рекошедека сам деструк
тиван, дека не йс баш моралода //у сликам. Е, и ти говориш 
преко весника теве рабо те койедемек требе, ама йс по-добре 
да фи не говориш. И затова си и ти деструктиван, а 
телевизията више не работи.

Това ли йе тая дума! Па нема ли некоя наша убава 
шопска за тую работу? - мислим си я А мислим и кво сам 
свемлатилу весникат. Оно нейе нищо лоше Па и детето що 
йе сликало лочкуту нейе фу оно направило. Оно само 
сакалода покаже дека тука улицата не йе напра йена ко що 
требе и нской требела си поправи работуту. Ия ка нещо 
кажем мислим за добро га казуйем Те например, преди 
децата пак да пойду у школу, бейоше се събраде жене у 
обшинуту па налетеле там йеднога началника що нема 
аутобус за Пирот, палената не може да иду на училище Оне 
това за добро казаше и аутобус са има. Истина оне тъге 
ора тиле дека и небикв е машине из болницу ту о ткарали ама 
н>и не су върнули. Оно свеи нече да се поправи Я са морам 
да ви кажем дека тука у Цариброд нафта и бензин више се 
не претака, затова што кажу пирочатье тука йе опасно, а у 
Пирот демек нейе А тука се тиЬе останеше некоя парица - 
за тиящоработе, за пожарникаретещодежураю, за местото 
дека се претака и... Ама нийе смо си теквия, баш ни брига за 
нас и за наш град Друфи се боре сведа си имаю, а ни и това 
що първи смо се сетили и смо направили, па що ни йе и од 
господа дадено, /про/дадомо.

Е ка йе тека я немогу това да не кажем па ако йедни кажу 
да сам де.. де..деструктиван /едва га згоди! Ама оно повече 
кажу дека йе гребало да га кажем, та това ми мило

II СЯ

Стоимен Шлнпарата

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
НЯМА РАЗЛИКААТЕСТИРАН
От димитровградската поща 

излиза човек; мъкне тежък колети 
псува. Пита го познат защо 
псува?

След завъртане на работа посредством съдбена 
присъда на мястото генерален директор в ГИД магистър 
Михаил Иванов, по собствено желание, проведе референ
дум в гумарата, за да разбере дали болшинство от заетите 
го искат за директор. Резултатите от референдума са из
вестни - болшинството е за Иванов. Затова той сега 
полушеговито казва:

- От всички директори в Димитровград само аз съм 
атестиран!

- Ти знаеш ли каква е разлика 
между Смиловци и Димитров
град? - пита тоя с колета.

- Голяма Смиловци е село, а 
тука е град отговаря познатият.

- Пяма разлика! И в Смиловци 
пощата не пристига всеки ден и 
тука е също. Ето, подготвих този 
колет да изпратя на сина студент, 
а те ме върнаха защото днес 
пощата нито ще дойде нито ще 
отиде от тука. И... има ли раз
лика? Нема! - отговори този с 
колета и продлъжида псува

И ТЕЛЕ И ВЪЖЕ

Нашият народ казва: къде иде телето, нека иде и въжето. 
Общинският прокурор преди известно време даде акт за отнемане 
на камерата от редакцията на Царибродската телевизия. По 
първата присъда камерата си остана там където е, а след това по 
второстпенната пресъда освен камерата останаха и два видео 
рекордера Каква файда от това когато на телевизията удариха 
червен восък! БАСНЯА.Т.

М .ПЕТРОВ

ШВШОШЮ АТОВЕ И МАГАРЕТА Едно теле било толкова голям инаджия, че се инатело дори 
и когато трябва да бозае. Всеки път го молили и подканвали с 

думи - йок! Тогава го хващали за ушите и шията, 
принасяли муцуната му до вимето на майка му, подпирали го в 
кълковете и гъделичкали под опашката докато го намолят да 
започне дръчно да бозае, весело размахвайки опашката си.

След като се нахранвало до насита, телето радостно подрип- 
вало и гордо се хвалило:

• Накърках се по собствена инициатива!

гальовни
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