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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Ц

* 15 АПРИЛ 1994 Г. * ЦЕНА П.2П ЛИИАРл

ЕДНОДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В РУМЪНИЯ• АКТУАЛНА ТЕМА

ОТ БОСФОРА 

ШУМ СЕ ВДИГА
тази вече позабравена песен ни подсети нсо тдавнаишо- 

± ± то решение на генералния секретар на ОНБутрос Гали, ~ 
кипящото до преливане „босненско гърне" да доведе в състава 
на миротворителните сили на УНПРОФОР и 2700 войника от 
Турция Който що-годе знае от историята на Балканите, не би 
се осмелил да направи подобен ход. освен Пали. вярно служе■ 
ики преди всичко на САЩ и Германия Така ООН падна на още 
един изпит. Балканските народи обаче за разлика от него не са 
забравили, че в края на 14 в. турчите потеглиха от Босфора и 
през Чирмсн-черномен край Марина и Косо века та битка /1389 
година/- станаха господари на балканитеза цели500 години!

Затова е разбираема вълната от протести в Югославия, 
Гърция, България и други балкански страни Последното ре
шение на ОН по кой знае за кой път потвърди, че войната 
бивша Босна и Херцеговина вместо да стихва - 
раздухва. От началото на югокризата - час старата госпожа 
Европа, час ОН, под диктовка на Съединените американски 
щати- дават пряка подкрепа на разпалващата се антиправос- 
лавна истерия Хода на събитията обаче значително промени 
от неотдавна активното отношение на Русия, която се сепна и 
разбра, че „протягането" на ислямската змия от Индийския 
подконтинент до Сараево рано или късно, ще я засегне и нея

А какво става с мирния процес в бивша Босна и Хсрцего-

ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО
- ВЪПРЕКИ ПРЕПЯТСТВИЯТА

• ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЙОН ИЛИЕСКУ /П; ' гото беше въведено, не е разре
шен. Войната в Босна и занапред 
бушува. Сега в Букурещ по този 
въпрос открито се говори.

След като положи венец на па
метника на Незнайния воин Сло- 
бодан Милошевич се срещна и с 
премиера Николае Вакарою, е ко
йто обсъдиха редица въпроси, 
свързани с усилията и при затруд
нени от санкцията условия, да се 
запазят колкото се може повече от 
ония връзки между стопанствата 
на двете страни, които преди на
лагането на санкциитевървяха по 
възходяща линия. Председателят 
Милошевич и премиер Вакарою в 
отворена и сърдечна атмосфера 
обсъдиха и няколко конкретни 
програми, с чието осъществява
не, щом санкциите се махнат, ще 
се даде възможност да продължи 
традицията на добро сътрудниче
ство в реализирането на страте
гически похвати, каквито между 
другото са и водноенерпшните и 
плавателни възли „Гсрдап I" и 
„Гердап II”. Тези похвати трябва 
да бъдат доведени докрай с изгра
ждането на нови обекти, сред 
които е и ж. п. линията по юзина 
„Гердап II”, която ще бъде от го
ляма полза за съседните региони, 
за която са заинтересовани и 
други балкански страни.

11аред със срещите и разгово
рите, които в Букурещ води Сло- 
бодан Милошевич, в Министер
ството на външните работи 
водиха разговори външните мин
истри па Югославия и Румъния 
Йованович и Малсшкану. И в те
хните разговори основна тема бе
ше най-новото положение във връ
зка с разрешаването на югокри
зата.

II

В началото на месена председателят на Република Сърбия Слободап
Милошевич направи официално еднодневно посещение на съседна 
Румъния. Обща оценка на разговорите е, че и покрай всички 
изкушения и препятствия - отношения та между сръбския и румънския 
народ приятелски.

„Искам да кажа и по този по
вод, чс въпреки съществуващите 
затруднения и изкушения, които 
изживява съседния сръбски на
род, чувствата на Румъния към не
го си останаха приятелски и по
стоянни'’ - изтъкна Илисску по
желавайки добре дошли на пред
седателя па Сърбия и добавяйки 
че това е разултат от „вековната 
обща съдба, която делихме и в зло 
и в добро, общата борба за съще
ствувание на тези пространства”.

-Драго ми с отново да чуя то
па. Същите са чувствата и на сръ
бския народ към съседния румъ
нски народ - отвърна Милошевич.

Председателят на Сърбия 
Слободан Милошевич при посе
щението си на съседна Румъния

сто и стопанска реформа Мирчо 
Коша и други личности.

Не за пръв път се срещат пред
седателите Милошевич и Илиес- 
ку. 11о-рано двамата председатели 
се срещнаха в Белград в 1993 го
дина, така чс последната среща 
представлява един вид продълже
ние на сръбско-румънския диалог.

Както беше оповестено, двете 
страни взаимно са се информира
ли за своите позиции във връзка с 
текущото и бъдещето сътрудни
чество между Сърбия и Румъния. 
11ай-важната част от разговорите 
се отнасяше до кризата в бивша 
Югославия и бяха обсъдени съв
местните усилия за нейното раз
решаване по мирен, политически 
начин; за вдигане на ембаргото, на

в
още повече се

вина?
След подписването на „ съюз” между босненските мюсю

лмани и хървати във Вашингтон без сърбите и да бъдат покане
ни да участвуват, от сърбите се търсят нови и нови тери
тории..

Босненските сърби и сърбите в крайните с цената на голе
ми човешки и материални жертви извоюваха свободата си и за 
нищо на света не са готови току-така, да се откажат от нея и 
отново да метнат ярема на шията си. Тях най-скъпо / и костват 
АВНОЮ-вските граници Не искат и нищо повече- освен оно
ва, което се признава на останалите народи в тези предели - 
право на самоопределение.

А какво става в действителност? Силните налепя в света - 
позволяват /дори и правят пол натиск/ съюз между мюсюлма
ни и хър в а ти, допуска т им все и вся- но само не позволява т да 
се обединява т сърбите отсам и оттапкДрина

В приложение на това говори идългонавсстявананта про
летна офанзива на Алия Изетбсгович. След като подписа съюз 
ехърватите той побърза снся, искайки час по-скоро да излсзпс 
на север до р. Сава ида пресече на босненските сърби живител
ната артерия с Република Сърбия Армия та на Алия, съставена 
от мюсюлмани и разни муджахедипи от всички видове и раси, 
пак се натъкна па жестока съпротива ни храбрите босненски 
сърби, коитоса решени докрай да защищават своите огнища 
И сто, че пак се огласят САЩ Външният министър па САЩ 
Порен Христофор заплашва с намеса на военновъздушните 
сили на НАТО.

Няма да ни изненада ако Алиинитс мюсюлмани отново 
инсценират някой масакър, както направиха с мнеакърн във 
„ Васо Мискин" след което бяха въведени несправедливите са- 

срещу СР Югославия, сетне с минирането па пазара 
„Меркале” в Сараево, когато ПАТО постави ултиматум па сър
бите. Дали и за новите жертви, които сега падат в сраженията 
около Горажде и Бъчко и другаде Алия Изетбсгович ще се 
произнесе, чс„нямада бъдат напразни".

И така, мир в бивша БиХ все още няма И не ще го има все 
докато не се разбере, чс от създаването па упитарпа Босна и 
Херцеговина няма нищо. Мир в Босна ще за цари само когато 
вземе еднакво отношение към трите страни в конфликта. 11 
противен случай ■ продължава да съществува опасност Балка
ните да се превърнат в „барутен погреб" на Европа

Илигску II ММЛ0111Г11НЧ
което Югославия така безочпо е 
подложена.

Политическо-дипломатиче
ските наблюдатели тези дни отбе
лязват малко по-решителни тоно- 
вс във формулирането па искане
то за смекчаване и пълно премах
ване ма санкциите, които нанасят 
огромни щети и па Румъния.

Това становище е потвърдено 
и при последните сръбско-румън
ски разговори. Стана известно, чс 
по време на разговорите между 
двете делегации, в срещата Илис- ■ 
ску-Милошсвич Букурещ е пот
върдил, чс съз1 тава огромната вре
да от ембаргото, неговата неодър- 
жимост и нсдсловитост. Пито 
един въпрос, зарад който ембар-

В БРОЯ:беше придружен от министъра на 
външните работи на СР Югосла
вия Владислав Йованович и Дра
ган Томич, министър в правите
лството па Сърбия. Отначало до 
края на посещението гостите от 
Сърбия бяха посрещнати съдс- 
чпо и с най-високи почести, което 
също говори за значението, което 
придаваше Букурещ на срещите.

След разговори в четири очи 
председателите Милошевич и 
Илисску водиха разговори в пле
нум, оглавявайки делегации на 
двете съседни страни. От румъ
нска страна в разговорите уча
ствуваха още външният ми
нистър Малсшкану, държавният 
секретар за стратегия па развити-

• ТРЪНЛИВИЯТ ПЪТ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ДИ
МИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИ
ЛИЩА - ЗА ВТОРИ ГТЪТ

- 2 - 3 стр.
• ЗАСИЛЕНО ДЕЙСТВУВА 
НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО

НКПИИ

‘ 3 стр

• ДЕЙСТВУВА НАЦИОНА
ЛИСТИЧЕСКА И СЕПАРА
ТИСТКА ГРУПА - 4 стр
• СЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВ
НИЯ СЪВЕТ НА ДСБЮ

-4 стр
• ДИМИТРОВГРАД: ВОДА 
- И ИМА И НЯМА - 6 стр
• ЗА ДВА ДНИ - ДВЕ ПРЕ
МИЕРИ

Мятея АНДОНОВ
- 7 стр



• ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ •
МИОДРЛГ СТОЯНОВИЧ,, ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС"ВЕСТИ ДЪРЖАВАТА

намират складовете с пазар, па който може дори да се купи и „птиче 
мляко”... Там най-много има хранителни изделия, козметика, 
технически и други произведения. Тук всекидневно шават на 
стотици и стотици, може и с хиляди хора. Купуват всичко което 
падне под ръка и за миг се изпразват портмонетата... Някои харчат 
и заработеното с месеци или години.

- Ех, братко, така някога ние идвахме у вас! Колко ли пъти само 
пътувах в Ниш; три паспорта промених, колко нари похарчих... 
Сега всичко се връща! Дойде котето на вратата, както вие казвате. 
Времена! Но аз не ви се подигравам. Та ако вие в такъв брои не 
идвахте, как ние ще заработваме?! - философствува един от 
съдържателите на стотина тезгяха в Илиснци. А наши хора неумор
но тичат огкрай-накрай пазара, дават левове, като че са от слама, 
като чели само преди половин час в банката песа дали за тях марки, 

зависимост от възможностите си. Купуват шоколади, дъвки, 
мляко на прах, кафе, консерви, цигари, мастика или водка; харчат 
нари за сапуни, шампоани, салветки... Лесно се забелязват ония, 
които купуват „на едро”, за своите тезгяхи край нишката крепост. 
Затуй защото купуват големи количества стоки и често пътуват, 
софийските търговци им дават специални отстъпки и с тях се 
поздравяват като със стари познат

АКЦИОНЕР Е
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ/

Частната собственост в България все по-силно си прокарва път, 
но не остава назад и обществената, относно, държавната. И послед
ната не е напълно изтласкана. Напротив, най-голяма част от 
стопанството все още е държавна, което особено се отанея за 
големите предприятия.

Неотдавна посетихме Металургичния комбинат „Стомана” в 
Перник, която чсствувашс 40-годишнина от създаването си. 
Пернишките металурзи се гордеят с постигнатото нрез изтеклите 
десетилетия. Колективът, както казаха, е стабилен; работниците 
заработват и по 200 германски марки /средно/ на месена. 
Инженерите и останалите специалисти, вероятно и повече... Този 
голям колектив в който работят 5700 души се числи към най- 
стабилнитс и особено внимание посвещава на развитието на 
технологията. Пернишките металурзи не искат да изостават след 
света н затуй влагат големи средства в техноложките нововъденин 
и модернизиране.

- У нас младите инженери, отначало работят като обикновени 
работници. Това им подпомага по-лсспо да проникнат в тайните на 
производството, както и по-късно и по-лесно да изпълняват от
говорни задължения - ни разказа внимателният комсрчсски дирек
тор на „Стомана” Стоян Димитров. С подбрани думи той 
отговаряше на зададените въпроси. В един момент каза, че и 
„Стомана” е акционерно дружество.

- Ако е така, кой е най-големият акционер? - попита един жур-

• ТРИБУНА ЗА ЮГОСЛА
ВИЯ се е състояла в Пловдив 
/Република България/ в нача
лото на април. Обсъждайки 
обстановката на югославските 
простори и двугодишната гра
жданска война в бивша Босна 
и Херцеговина, участниците в 
трибуната изтъкнали, че сръб
ският народ отново плаша 
висока цена за правото сам да 
определя съдбата си.

• ВЛАДИМИР ЖИРИНОВ- 
СКИ, лидер на либерално- 
демократичната партия на 
Русия, предложил създаване 
на съюз на източноевропей
ските славянски народи. Ако 
се създаде такъв съюз, според 
Жириновски/двадесет и пър
ви век ще бъде „столетие на 
разцвет на славянската лмви- 
лиз&ишГ.

• ЮГОСЛАВИЯ И БЕЛА
РУС, две братски и славянски 
страни, проявяват взаимно ра
збирателство и готовност да 
установят дипломатични от
ношения на равнището на 
посолства и да развиват пло
довито сътрудничество във 
всички области - заяви външ
ният министър на СРЮ Вла
дислав Йованович в Минск, 
където води разговор с външ
ния министър на Беларус Пй- 
отр Крапченко.

• ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛ
ГАРИЯ Желю Желев отпра
вил остри критики по адрес на 
българското правителство. 
Обаче премиерът Любен Бе
рое, който все още е в болница 
заявил, че няма намерение да 
подаде оставка.

• БУКУРЕЩ все по-открито 
настоява за премахване на 
югоембаргото без да се съо
бразява с реагирането на вели
ките. Когато се премахнат 
санкции против Югосла- 
вия, румънците ще имат сигу
рен пазар в Сърбия и Черна 
тора” . се изтъква в редакцио
нен коментар на българския 
вестник „24 часа”. Вестникът 
съветва българските полити
ци да вземат примера на 
Румъния.

• В БИВШАТА ЮГОСЛАВ
СКА РЕПУБЛИКА МАКЕ
ДОНИЯ е издадена геогра
фска карта на така наречената 
„Велика Македония”, в която 
са включени части на Гърция, 
България, Албания и Сърбия. 
Тази политическа провокация 
предизвика ново напрежение в 
отнашенияга на БЮРМ със 
съседите й, особено с Гърция, 
която не променя становища
та си към Скопие, въпреки го
лемия натиск от Европейския 
съюз.

• СЕВЕРНА КОРЕЯ прите
жава две ядрени бомби - твър
ди Американската разузнава
те л на агенция ЦРУ - и върши 
подготовка да произведе още 
две такива бомби. „САЩ це ис
кат да предизвикат въоръжен 
конфликт, по съществува риск 
от избухване на война” 
вид по този повод американ
ският държавен секретар за 
отбрана Пери и добавил,че на 
Северна Корея не може да се 
позволи да произвежда ядрено 
оръжие.

Когато си накупуват всичко което им трябва/кой знае понякога 
дали е така?/ когато се натоварят добре, нашите хора поемат към 
своите автомобили или рейсове, паркирани на стотна метра от 
пазара. Често се случва, чс от разни покупки в кесийки и торби в 
колата не може ни да сс седне. Рейсовете се нагъват, почти се 
плъзгат по асфалта. А добрите познавачи на обстоятелствата има 
„тесни специализации”. Има и превозващи бензин /наречени 
„бензинци”/, други пък купуват хранителни стоки, трети каквото 
им падне... Неписано правило е пътниците да събират марки за да 
купят уиски или цигари и за митническите. На това са ги научили 
екскурзоводите и водачите на автобусите, които сред митничарите 
имат „свои” хора. Препълнени, рейсовете се спускат от София към 
Калотино и Градини. Там изморените пътници, мълчаливи като 
сфинги, посрещат едни, а сетне другите митничари. А как „вес
тителите на пазарни отношения” минават границата е въпрос и на 
щастие, моменталното настроение на границата и ред други 
обстоятелства. Впрочем последното за нашата приказка за нас, и за 
другите и не е най-съществено.

налист.
- Най-големият и единственият акционер е държавата! - каза 

любезният домакин. Той неусетно удовлетвори любознателността 
на журналистите, като същевременно им даде дознание, че до 
окончателното преустрояване па собствеността трябва да сс 
извърви дълъг път. Дали това ще бъде дълго „пътуване в нощта”,
както считат някои, или пък ще стане по-инак, остава да се види.

ВСИЧКО СЕ ВРЪЩА...
И докато така нареченото едро стопанство е още далече от 

собственическата трансформация, има области, в които много по- 
ярко е видимо дсйствуването на пазарните закономерности. Едно 
от тези места е и софийското предградие Илиеици, където сс

• СРЪБСКА КРАЙНА - РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА втория етап, който трябва да запо
чне тези дни, делегации на Сръб
ска крайна и Хърватска ще водят 
преговори за нормализиране на 
икономическите отношения - 
предимно в областта на съоб
щенията и транспорта.

Доколкото успешно приклю
чи и втория етап ще бъдат 
създадени условия да започне и 
решаването на най-важните и 
най-чувствителните, проблеми - 
проблемите за политическите 
отношения между сърбите и хър
ватите, относно между Република 
Сръбска крайна и Република 
Хърватска.

линия.
Пространството между лини

ята на раздвояване да бъде под из
ключителен контрол на УНПРО- 
ФОР.

Споразумение за 

прекратяване на огъня По отношение на тежкото ор
ъжие предвидено е до 5 април в 9 
часа всички минохвъргачи и про- 
тивсамолети топове да се изтегл
ят най-малко на 10 км а топовете и 
танковите най-малко на 20 км.

Реализация на подписаното 
споразумение вървеше без по-го- 
леми недоразумения и проблеми.

Споразумението за прекратя
ване на огъня е първият етап за 
цялостно решаване на отношени
ята на сърбите и хърватите. Във

Рано сутринта на 30 март пре- да стане на 4 април в 9 часа. Пред- 
дставители на Сърбска крайна и видено е тактическото състояние 
Република Хърватска в посол- на силите, разпоредени по лини- 
ството на Русия в Загреб след 18- ята на докосване и в дълбочина от
часови преговори подписаха спо
разумение за прекратяване на 
огъня. Бе договорено моментал
но прекратяване на враждите ме
жду двете страни, а прекратяване 
на огъня на линията на докосване

10 километра от тази линия в две
те посоки да бъде замразено, а 
най-късно до 8 април в 9 часа вси
чки единици на линията надокос- 
ване да се разделят така че да се 
изтеглят па 1000 метра от тази в.д

шш
• ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ

ТРЪНЛИВИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА - втори път
Моята статия под горното заглавие предизвика интерес при 

господин Миле Присойски, който публикува своя статия под 
заглавие „Пътища съществуват - трябва добра воля” както и 
господин Кирил Георгиев, който в статията си „Три въпроса до 
Цветан Еленков търси да се изкажа по някои допълнителни 
въпроси.

не го споря защото Димитровград е предлагал такъв вариант.
Г-н Георгиев вие казвате, че „Основната интенция на моята 

статия може да се формулира така: всичко което е правено с 
маичиния език в образованието е правено под натиск на родителите, 
в по-широк смисъл на населението в общината и в край на сметка 
на самото малцинство.” Ваше е право за себе си да правите изводи 
и заключения, но аз така несъм казал. Моля Ви, прочетете втория и 
третия пасаж на четвъртия шлайнф от моята статия или 67 страница 
на списание „Мост” книж. 88 от юли-август 1984 год, А за 
читателската аудитория на вестника цитирам: „По искане на 
родителите Конституционни съд на СР Сърбия провъзгласи за 
невалидни разпоредбите, които регулираха езика на обучението в 
общинския и училищен статут, поради което се налага да се пред
ложи нова форма за двуезично обучение.”

Най-напред изразявам благодарност на споменатите господа за 
похвалните слова по повод статията ми. А сега някои пояснения.

Във връзка със статията на г-н Присойски който прави „малка 
корекция за сърбохърватския език като отделен предмет до 1948 
година. Няма нужда за корекция, а за внимателно четене на втория 
и третия пасаж на моята статия. Значи, не изобщо, само в класовото 
т. е. в долните класове на тогавашните седмолетки. Не вярвам че 
г-н Миле Присойски и по-нататък ще спори ако кажа че III и IV клас 

™ нямаха в програмата сърбохърватски език в паралелките, където I 
| и II клас като отделен предмет сърбохърватски нямаха чак до 
I учебната 1982/83 година относно до въвеждането на последната 
I форма на двуезично обучение, което все още се провежда.
I Дали съществуват пътища и воля? Мое мнение е, че пътища има
| обаче въпрос кои са най-правите, които не са „трънливи” Най- 

подходящо би било да не се основават паралелни в едно училище 
а отделни - независими училища, където обучението ще става ед- 
ноезично и ще се провежда изцяло на майчин език, с обезателно 
изучаване на езика на обществената среда. Разбира се ако 
съществуват определени условия преди всичко достатачен брой на 
ученици. Някои граждани с право изтъкват, че голяма грешка е 
направена със закриването на сръбската осмолетка която се 
присъедини към училището с обучение на български език, защото 
с това се родиха и проблемите с двуезичието.

Колкото се_ отнася до втория вариант „истинско двуезично 
обучение от най-долна до най-горна степен /средно образовние/" -

„Направи се предложение, с което се откри публично 
разискване за изменение и допълнение на общинския и училищен 
статут, както и предложение за двуезично обучение, което 
Просветния съвет на Сърбия провъзгласи като опит в срок от 4 
години с начало от учебната 1982/83 до 1985/86 година и своето 
решение публикува в Сл. Гласник N0 39/81 год?”. /До тогава бяха 
паралелени сръбски и български паралелки/.

Не се чувствам, че съм на прес конференция 
зададените въпроси кратко ще Ви отговоря:

1. - Ако има отделни примери, с което съм съгласен, никак не 
може да се каже, че нашето малцинство изцяло се отказва от 
маичиния си език, нито пък от националния си идентитет. Най-малко 
за това е виновна Конституцията на бивша и сегашна Сърбия и 
Югославия, държавните органи и обществено-политическите ор
ганизации. Представители от общините, регионите Ниш и Лесковац 
^републиканските органи и организации, на заседанието в Ниш през 
1975 година разискваха за проблемите в образованието на

но все пак на

- Зоя-
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НАЙ-НОВИ РЕШЕНИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ЗАСИЛЕНО
ДЕЙСТВУВАновото

ПРАВИТЕЛСТВО

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ДИМИТРОВГРАД

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

СРЕЩИ НА ДЕЛЕГАЦИИ
• През последния мсссцнатекущатагодинаОбщинския отборна СПС ||изиран от Обществено-парла-
в Димитровград разви твърде оживена дейност. Състояха се няколко - мснтаРното Дружество „Прияте- 
срещи и проведоха разговори е различни делегации. ли на КипъР”- На този симпозиум

основна тема е „Кипър - поуките 
от една 20-годишна трагедия”. В 
тази светлина ще бъдат обсъдени

° 1имБРАИКАНСКИЯТ БЮДЖЕТ ВЪЗЛИЗА НА 2.“ МИЛИАРДА 

□ НОВ ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИАЦИЯ 
° ПРОЦЕНТАЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ 0Т 30 СЕ НАМАЛЯВА

• С цел установяване на по-
близки контакти и задълбочаване 
на сътрудничеството между СПС 
от Димитровград и БСП от Дра
гоман към края на миналия месец 
в Драгоман се срещнаха предста
вители на двете партии. На тази 
среща представители на СПС от 
Димитровград запознаха домаки
ните с опита на тази партия при 
провеждане на извънредните из
бори у нас, тъй като наскоро пред-

оглавяване от Минчо Минчев, 
депутат, и Драгомир Задгорски, 
председател на Общенародния 
комитет за защита на национал
ните интереси посетиха Дими- даменталистите в Турция, 
тровград и предодоха на Здрав
ния дом лекарствени препарати за труда инак се стреми да раздвижи 
деца па стойност три хиляди гер- инициативи за съблюдаване на ис- 
маиски марки.

и етническите стълкновения на
Балканите, победата на профун-НА 26

□ ОСТРИ ГЛОБИ ЗА ПУШЕНЕ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

разходи би бш,и 2,86 милиарда динара, относно общото 
!10^пеВление 0 остана-П1,те явни разходи в организациите на 
задължително социално осигуряване и общините би възлизало на 4 9 
“*™а5;да динаРа-сетне предложението да се премахне отделния данък 
5тЙГаНС0ВИ трансакции, от 30 на 26 сто да се намали данъка върху
^ап^нетп^^?прНл^ео И, Да се утвъРдят нови правила в пресмятането и плащането на срества за социално осигуряване, от правителството в

ТеЗИ ДНИ ще оъде отпРавено » предложение на новия Закон за експроприация.
Съдържателите на които недвижимостите се експроприират в общ 

интерес за сметка на това ще получат най-малко обезщетение равно на 
пазарната стонност на сградата или земята.

Новото правителство не се отказва от

Отечествената партия на

тинското положение и военните 
По същото време делегация сблъсъци на Балканите, 

на руския парламент, оглавяване
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ

Д-р Зоран 
Джинджич 
ще посети 

Димитровград
Па 23 април т. г. д-р Зоран 

Джинджич, председател на Демо
кратичната партия ще посети Ди
митровград, като пред членове и 
привърженици, на тази партия и 
гражданите ще говори за актуал- 
ната политическа ситурация у нас. 
Особено ударение на тази трибуна 
ще бъде сложено върху стопан
ското положение.

Посещението на д-р Джин
джич е израз на признание на граж
даните от Димитровградско за 
доверието, оказано на тази партия в 
неотдавнашните извънредни избо
ри, която на територията на общи
ната спечели най-много гласове 
след Социалистическата партия на 
Сърбия.

Както се очква д-р Зоран 
Джинджич ще бъде приет от 
председателя на Димитровградска 
община Никола Стоянов.

На 15 април Общинският от
бор на Демократичната партия в 
Димитровград ще избере ново 
ръководство и ще направи предста
вяне на партията.

. решението, според което
освен изграждане на болници, училища, водностопански обекти 
пътища - и за оощ интерес и зарад него да подлежи на експроприация.

• ЗА ЕДНА ЦИГАРА - ГЛОБА ОТ 100 ДИНАРА
Съдим ли по правителственото предложение на новия Закон за 

заораняване на пушенето в затворени помещения - пушачите наскоро 
ще сполетят несгоди. Ако своите пушачки страсти не задоволяват на 
определено за целта място и ако някой им състави акт или ги залови 
инспектора - на място могат да бъдат глобени от 10 до 100 динара!

Глоби за предприятия и предприемачи и отговорни лица, 
определят отделни помещения за пушене, или не сложат знак, че 
пушенето е заоранено могат да възлезнат на сума от 10 до 10 000 динара.

• ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ПЕНСИИ
Ако народните представители приемат предложението на 

републиканското правителство, към 1 200 000 граждани на Сърбия, 
които жиовеяпзт селскостопанско производство, в настоящата година 
за държавния бюджет, своето здравно осигуряване и бъдещи пенсии 
оиха отделили към една пета от печалбата сй.

Предлага се по-малък размер на отделяне на средства за здравеопаз
ване /намаление от 56 на 26 процента/ но пък въвеждане на 
допълнителен 5-процентов републикански данък, който да се отстъпи 
на фонда за пенсионно-инватидно осигуряване на селскостопанските 
производители.

Л(мсгацин на СПС в Драгоман

от полковник и комендант на 
казашкия отряд Бабурин, както и 
двамата депутата на „Дума", посе
тиха нашия град и водиха раз
говори.

стоят провеждане на извънредни 
избори в Република България. 
Инак БСП в Драгоман е един
ствената от Софийски окръг, коя
то е спечелила миналите избори в 
този град.

които не

• На 5 април по покана от Оте- 
Същеврсменно са водени раз- чествсната партия на труда в Со

фия пребивава делегация на на
шия град, която присъствува на 
четиригодишнината от основа
ването па тази партия в България. 
СПС е поканена да участва на 
международния симпозиум, орга-

говори по развитие на конкретни 
облици на сътрудничество между 
двете съседни общини.

• Па 2 април т. г. делегация на 
Отечествената партия на труда, Ст. н.

СТАБИЛИ-
ЗИРАЩИ

ТЕНДЕНЦИИ
Новата програма та ико
номическа стабилизация 
благоприятно вьздейству- 
на и т.рхуматермалко-фн- 
нансопита Ситуация в Из
дателство „Братство”. 
Съответните мннисте-

В чл. 1 от Конституцията на Сърбия се казва: „Сърбия е 
държава на всички граждани които в нея равноправно живеят". Тук 

българското малцинство. Това равноправие се оглежда 
навсякъде: в образованието, културата, избирателната система, 
ръководната структура /кадровата политика/ на училищата, 
предприятията, здравеопазването, културата и т. н. Има ли някой 
отрасъл в който е забранено заемане на работа ако си от българска 
народност? В областта на информирането /печата, радиото, 
телевизията/, висшето образование-катедра за български на факул
тета за учители във Враня и на Филологическия факултет в Белград. 
Друг е въпроса за икономическото състояние което засега в 
югоблокадата не е добро никъде пък и при нас, но надяваме се, че 
и това наскоро ще преодолеем. Вие не питате, но някои в 
Димитровград правят забележка защо няма поп, който ще върши 
религиозните обреди на български. Правени са постъпки и 
Сърбската патриаршия ще стипендира 1 - 2 младежи на 
Богословския факултет при Софийския универзитет, ако разбира 
се има заинтересовани. Защо няма книжарница за български 
книги? Макър че в Димитровград има две книжарници, търси се 
подходящо място за магазин и що се открие такава книжарница, в 
която вероятно ще се продават и изданията на „Братство". Защо 
няма литературна вечер със съвременен български писател? В 
плана на крайграничното сътрудничество в областта на културата 
е могло и може да се организира и този вид на сътрудничество. 
Такъв отговор е и за български кино-филми които могат да се 
получат ако се търсят чрез дистрибутивната мрежа за вносни кино
филми от Белград,

Да заключим с въпроса: В коя държава, кое малцинство има 
по-големи права от правата на малцинствата в нашата страна? Ако 
знаете, кажете да се борим за тези права. Ако пък мислите че 
националните малцинства задължително трябва да ползват своите 
права то тогава трябва да се измени Конституцията и законите с 
които тези права се регулират, в която живее това малцинство. И 
двата случая засега са невъзможни защото се знае кога и кой 
променя Конституцията, а знае се кой и кога променя границите на 
една държава. Впрочем, между другото, и в това се състои раз
ликата измежду главната нация на държавата и малцинството, 
което живее в тази държава, че нацията е дължна да ползва своите 
права, а малцинството може, но не е задължено.

българската народност. Между другите, прие се и следното 
решение: „За учениците от българската народност обучението по

а на маичин български език с 
охъватския език като език на

е ивсички предмети да се провежд 
обезателно изучаване на сърбо 
обществената среда.” /Мост, кн. 88/84 стр. 65 и 66/.

В Конституциите на бивша Югославия и Сърбия, както и в 
Конституциите на сегашна Сърбия и Югославия за правата на 
националните малцинства между другото се казва, че националните 
малцинства имат право на образование на майчин език, право на 
национална култура и т. н. но никъде не се каже „обезателни са да 
ползват тия права”. Във вр тека с това един гражданин /юрист/ от 
Димитровград за правата на народностите казва че те имат право, 
но тяхно е право дали това право ще използват. рства започнаха редовно 

да обезпечават средства за 
печатане на изданията и за 
заплати. Със средства на 
Министерството по ннфо-

2. - Може ли едно малцинство да тачи и развива своята 
национална самобитност при такова положение на майчиния му 
език, гласи втория въпрос. В зависимост от това в какво е 
положение този език. Ако майчиния език изобщо се не зачита нито 
пък се провежда в образовението /както македонския в Пиринска 
Македония и турския в източната част на България до преди три 
години/, разбира се да не може. Нашето малцинство не е в такова 
положение защото най-новия Закон за основно образование в чл, 5 
предвижда, че образованието в Сърбия може да се провежда на 
сърбохърватски с обезателно изучаване на майчиния език или пък 
да се провежда на майчин език с изясняване на най-малко 15 
родители /може и по-малко, ако с това се съгласи Министъра на 
просветата/ с обезателно изучаване на сърбохърватския език като 
език на обществената среда. Второ, от 1944 па до днес никои не е 
забранил изучаването и употребата на български език не само в 
училищата но и в обществения живот. Остава самочувствието и 
съзнанието на хората, че трябва да ползват и развиват своя маичин

белег на националността. Всяко насилие е 
контрзлродуктивно и в разез е с демократическите процеси.

3. - Питате: „Може ли сегашното незавидно положение на 
майчиния ни език и лошото 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 иа гарантираните с 
Конституцията национални права”?

рмпинн заплатени са досе
га отнета ганитс броеве на 
в. „Братство” н два сдед- 
ващнброя. От нечаг скоро 
ще излезне н поредни дву- 
брой на „Другарче" за на
стоящата година, а със 
средствата конта отпус
наха министерствата по 
просвета и култура е аван
сирано 5» на сто от йената 
на печатането им.
Заплатите за месец март 
работниците па „Краг- 
егво” подучиха навреме/а 
стойността им е опреде
лена 110 критериите Да,звюми 

Ем&ЗЕ

език като основен
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СЪОБЩЕНИЕ 

на Главния съвет на ДСБЮ
• ОТ ПУБЛИЧНОТО СЪОБЩЕНИЕ НА 00 НА СПС В БОСИЛЕГРАД

Действува националистическа 

и сепаратистка група • По повод публикуваното съобщение на Изпълнителния съвет на 
Общинското събрание в Босилеград, че ще предложи на 
прокуратурата да се забрани дейността на Демократическия съюз на 
българите в Югославия, Главният съвет на ДСБЮ издаде следното 
съобщение:

това правят с цел да предизвикат 
изкуствен проблем за българ
ското малцинство и същият да се 
интернационализира. За това сви- 
дслествуват редицата дадени ин
тервюта на български инфор
мативни средства, в които са- 
моиазначитслитс се лидери на 
ДСБЮ се прсдстваляват като 
легитимни борци за запазване на 
българското малцинство, като от
ворено нризиват България да се 
намеси по всички въпроси, отна
сящи се до нашето малцинство.”

- Социалистическата партия 
на Сърбия, казва се в съобщение
то, се грижи за всички национал
ни права на българското малцин
ство, и те не са засегнати пито в 
една област, с което СПС осъще
стви доминираща роля и получи 
подкрепа от цялото българско 
малцинство. Т ова най-убедително 
потвърждават резултатите от 
последните избори, когато 73,72 
сто от избирателите в Босиле- 
градска община гласуваха за ка
ндидатите на СПС.

• На другия ден след пресконференцията на ДСБЮ, Общинският 
отбор на Социалистическата партия на Сърбия в Босилеград проведе 
заседание и прие публично съобщение, в което покрай другото се казва:

Сърбия в международните 
отношения и се опитва да прави 
затруднения във все по-добрите 
добросъседски отношения между 
Сърбия и България.

Самопровъзгласилият се пре
дседател на тази партия Иван 
Григоров, секретарят Иван Нико
лов с всестранна помощ на Марко 
Шукарев от Димитровград и Зде- 
нка Свиленкова и Тодор Петров, 
които се настаниха в София, сво
ята максимална политическа ак
тивност осъществяват в Бълга
рия. Сега се опитват тази актив
ност да разширяват и към Европа. 
Деклерация за някаква, речи си, 
застрашеност и асимилиране на 
българите в Югославия Иван Ни
колов занесе в Националния 
комитет за човешки права в Со
фия, а Иван Глигоров с тоз „доку
мент” замина в Женева като го до
стави на Конференцията за наци
оналните малцинства. Всичко

българите в Югославия
политическа и културна организация, която има за цел да обедини 
всички демократични и прогресивни политически сили на българите 
в Югославия в борба за опазване на тяхната национална и културна 
самобитност, всестранен стопански, културен и политически 
напредък и зачитане на техните национални и граждански права и 
свободи според международните стандарти.

Политическата платформа на Демократическия съюз на 
българите в Югославия е изведена из конституциите на Съюзна 
Република Югославия и Република Сърбия и международните кон
венции, регулиращи положението и правата на националните мал
цинства.

В своята Програма и в своята практично-политическа дейност, 
ДСБЮ е спазвал и занапред ще спазва суверенитета, териториал
ната цялост и установеното с Конституцията държавно устройство 
на Съюзна република Югославия и Република Сърбия.

Също така ДСБЮ уважава официалните становища на външната 
политика на Република България, според които тя няма териториал
ни претенции и не се меси във вътрешните работи на съседните 
държави.

Изпълнителният съвет на Общинското събрание в Босилеград, 
в-к „Братство”, ТВ-журнала на български език, Радио Ниш и една 
част от сръбския печат обвиняват ДСБЮ, че е малобройна и 
нелегитимна организация, която няма нито един представител в 
Общинските събрания в Босилеград и Димитровград и няма право 
да говори от името на малцинството, че говори неистини за 
положението на малцинството, че нарушава добросъседските 
отношения между България и Югославия, че се е свързал с екстрем
ни емигрантски организации в България, че нарушава интегритета на 
Сърбия и т. н.

На всичко това ДСБЮ отговаря следното:
Силата на една политическа организация не зависи от числото 

на нейните членове, а от обективната стойност на идеите, които я 
движат. Съюзът на югославските комунисти беше най-слаб и се 
разпадна когато имаше над два милиона членове. ДСБЮ никога не 
говори от името на малцинството, а от името на своите членове и 
симпатизанти за проблемите на малцинството. Никой не може да ни 
оспори тов право и нямаме нужда от побед на изборите, за да се 
борим за ония национални и граждански права и свободи, които 
принадлежат на всеки човек и се считат за планетарни посижения. 
Народът никому не дава власт, за да му нарушава правата, а ДСБЮ 
няма нужда от власт, за да се бори за тях.

Обвинявате ни, че говорим неистини за положението на мал
цинството. Никой няма право на монопол на истината и всеки има 
правото да се бори за своята истина. Използвайки правото на 
свободата на мисълта и говора, ДСБЮ каза своите становища за 
положението и перспективите на малцинството. Нашите 
заключения са изведени из официалните статистически сведения и 
документи на югославските власти. Ние казахме, че от 1961 до 1991 
са изчезнали 60% от българите в Югославия, че им е нарушено 
правото на обучение на майчин език, че им е ограничено правото на 
информиране на майчин език, че им е ограничено правото на 
свобдно тачене и развитие на българската национална и културна 
традиция, че нямат правото на богослужение на майчин език, че 
нямат правото на граждански книги на майчин език и че ако всичко 
това не се пресече и не се изградят елементарни предпоставки за 
стопанско развитие, малцинството завинаги ще изчезне от своята 
етническа и историческа територия.

Вие казвате, че това не е истина. Ние спокойно чакаме да ни 
опровергаете.

Обвинявате ни, че нарушаваме добросъседските отношения 
между България и Югославия. ДСБЮ с нищо няма да наруши 
отношенията между двете страни, защото те са предпоставка да се 
реализира нашата програма, особено оная част, която се отнася за 
свободната икономическа зона. Това не може да се направи без 
политическото съгласие на двете държави. Естествено, е че ние 
търсим съдействие и подкрепа от всички политически сили в двете 
страни. Три силни организациии вече дадоха съгласието си. Това са 
ДЕПОС от Югославия, и СДС и БСП от България. Още мако работа и 
Босилеград и Димитровград могат да станат свободна 
икономическа зона.

Вие искате да ни забраните дейността.
Ако можете да забраните една ораганизация, която се бори за 

най-великите идеали за човешки права и свободи, за стопанско и 
културно развитие, ако можете да забраните една организация, 
която по време на националистическата истерия, по време на страс
ти и безумия не проля нито една капка кръв, ако межете да 
направите всичко това - тогава вие ще компрометирате и оплюете 
държавата, в която живеем.

Нашата цел е Босилеград и Димитровград да станат свободна 
икономическа зона, а не Вуковар или Сараево. Затова ли искате да 
ни премахнете?

Обявявайки се срещу ДСБЮ, вие се обявихте срещу 
стопанското развитие на българското национално малцинство в 
Югославия, което е единствено възможно в рамките на 
добросъседското сътрудничество между България и Югославия. 
Обявявайки се срещу ДСБЮ, вие рискувахте добросъседските 
отношения между България и Югославия и дадохте готов аргумент, 
че освен другите национални и граждански права и свободи, 
нарушавате и правото на свободата на мисълта и говора и 
свободата на политическото определение.

Вие доказхте, че искате да унищожите всеки, който мисли 
различно от вас.

еДемократическият съюз на
„Демократическият съюз на 

българите в Югославия полити
чески е маргинална партия, която 
няма никаква подкрепа в средите, 
в които живее българското мал
цинство. Това потвърждават вси
чки досегашни многопартийни 
избори, на които гласовете които 
получи тази партия за своите кан
дидати могат на пръсти да се 
изброят. Разултат на това, е че та
зи партия няма нито един отбор- 
ник в общинските скупщини в Бо
силеград и Димитровград.

Вече дълго време ДСБЮ е без 
членове, а още от формирането си 
не успя да формира поне един 
местен съвет, в което и да е място. 
Под закрила на тази партия сега 
нелегитимно действува екстрем
но-националистическа и сепара
тистка група, която прави редица 
подли работи в щета на българ
ското малцинство, затруднява по
ложението на Югославия и В. Б.

• БОСИЛЕГРАД: ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДСБЮ

Въпроси без отговори
В деклерацията и в отгово

рите си челниците на партията 
казаха, че "трябва да прекратят 
всички прояви на политическа 
дискриминация към членовете и 
симпатизиантите на ДСБЮ и към 
представителите на опозицион
ните партии и към всички 
свободоумни хора. Формите и 
методите на натиск са различни 
и се манифестират като от
ворени и анонимни закани за 
убийства, анонимни заканителни 
писма и чрез други провокации”. 
Когато обаче журналистите на 
нашия в-к и ТВ-Журнала по
търсиха организаторите да 
посочат конкретни случки и им
ената кой на кого се е заканвал 
те нямаха отговор, освен: „има", 
„има".

малцинство в Югославия е аси
милирано, че са му ограничени 
правата и свободите, каквито 
са: правото на обучение на 
майчин език, правото на инфор
миране на майчин език, правото 
на свободно тачене и развитие 
на българската национална кул
турна традиция, правото на сво
бодно контактиране с държа
вата-майка, правото на богос
лужение на майчин език, че е 
ограничена свободата на ми
сълта и говора и свободата на 
политическо определение...

И посочената декларация и 
челниците на ДСБЮ с отговори
те на въпросите на българските 
журналисти се стараеха по 
определени въпроси да преди
звикват, т. е. да създават из
куствени проблеми за застра- 
шеността на българите в Юго
славия. Целта бе положението 
на малцинството да се интер
национализира, което бе и глав
ното внимание на журналистите 
от съседна България.

Нашите въпроси, т. е. въпро
сите на представителите на на
шия в-к, ТВ-Журнала и ТВ студи
ото от Сурдулица най-често 
таваха без отговори. Остана без 
отговор въпроса колко ДСБЮ и 
ръководството му са легитимни 
и кого представляват, колко има 
членове и дали тази партия по
ради малко число членове не се 
е саморазпуснала, дали е /или 
не/ националистическа и сепара
тистка партия. Наистина, пред
ставителите на ДСБЮ казаха, че 
не представляват българското 
малцинство в Югославия и че не 
говорят и не действуват от него
во име, а от името на членовете 
и на симпатизиантите на ДСБЮ 
и, че партията не е сепаратистка. 
Обаче нито председателят на 
Главния съвет, нито останалите 
от състава му не искаха да кажат 
колко членове има партията и 
дали ако са по-малко от 100 души 
вече сама не се е изличила от 
евиденция на 
партии.

По състоялата се пре
сконференция в Босилеград на 6 
т. м. която организира Главният 
съвет на Демократическия съюз 
на българите в Югославия освен 
представителите на шест воде
щи в-ка от Република България и 
на Българската национална те
левизия присъствуваха и петна
десетина членове на ДСБЮ. 
Самоинициативно присъству
ваха и представители на нашия 
в-к, ТВ студио Сурдулица, ТВ- 
Журнала на български език и Ра
дио Ниш-емисията на български 
език. Не бяха повикани официал- 
нои не присъствуваха журналис
ти на нито една редакция на 
сръбските масмедии.

Повод за свикване на пре
сконференцията както казаха 
организаторите бе неотдавна
шната инициатива на Изпълни
телния отбор на Общинската 
скупщина в Босилеград ДСБЮ 
да се заличи от регистъра на 
политическите партии понеже „с 
националистическото си дей- 
ствуване е нанел голяма вреда и 
обида на българското национал
но малцинство в Югослевия и че 
може да създава нежелани пос
ледици в хармоничните между- 
национални отношения в общи
ните, в които живее българското 
малцинство и затруднения в до
бросъседските отношения ме
жду СР Югославия и Република 
България”.

Челниците на ДСБЮ на жур
налистите раздадоха подготве
на декларация, написана на 15- 
ина странци. В нея тази партия 
казва, че „българското нацио
нално малцинство в Югославия 
е претърпяло обща национална 
катастрофа и че се намира пред 
физическо изчезване от про
странствата на които живее. В 
декларацията и в отговорите на 
въпросите, които задаваха жур
налистите от България, пред
седателят на Главния съвет г-н 
Иван Глигоров и секретарят на 
този съвет г-н Иван Николов се 
подчертаваше, че българското

На пресконференцията бе 
разделено и съобщение, което 
всъщност представлява от
говор на инициативата на ИО на 
ОС в Босилеград, както и на в-к 
„Братство", ТВ-Журнала, Радио- 
Ниш-емисията на български език 
и на една част от сръбския пе
чат, които писаха за ини
циативата.

Организаторите на прескон
ференцията останаха длъжни 
отговор на въпроса, който пос
тави вашия журналист, а който 
гласеше така: „Господа, не Ви 
отнемаме правото, но защо 
започнахте да действувате по- 
активно отвъд границата, т. е. в 
България и в българската преса, 
а исканията си не изпратихте до 
компетентни органи и тела в 
Сърбия и Югославия и в 
тукашните средства за масово 
информиране. Не действувате и 
всред народа. Не считате ли, че 
така както правите все повече и 
повече се отдалечавате от 
Сърбия и Югославия? Освен че 
казаха, че средствата за масово 
информиране в Сърбия уж не 

• искат да им печатат статии, чел
ниците на ДСБЮ не казаха нищо 
друго по този въпрос.

ос-

политическите Председател на ГС на ДСБЮ
Иван Григоров

В. Божилов

О ЬРД-ТСТНО • 15 АПРИЛ 1994 г.



АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД

И при редица 

без застой
;лщ^жа^ейгш,,ожогои“мо™'“-трудности 

в съобщенията Чака се зелен сигнал 

от ресорното 

министерство
ЛАТА ГОДИНА НЯМАШЕДОЕКЪСВАНИЯ И ПО ГОЛЕМи" 1АГДПИВ ПрСглеада!|с|ц"™чки0ШИ5СВ0-

Директорът на 
ятието Йордан Велинов

предпри- 
казва, че 

острите санкции неминуемо на
лагат излишни разходи, които до 
преди не са били. Преди всичко 
той изтъкна, че предприятието за 
поддържането на междунаро
дните рейсови линии с Маке
дония и България за изходни 
такси /депозит/ ежедневно запла
ща по 100 германски марки. Висо
ките цени наавточаститеа покрай

потвърждава с факта, че на един Когато пък става дума за цс- 
динар личен доход се заплащат |1ите на услугите, които прсд- 
оолагания от 1,7 динара. Ако към приятисто дава, тук казват, че те
това добавим и факта, че все още са в съгласие с цените на другите
предприятието валутни средства автотранспортни предприятия, 
за своите потреби обезпечава „на Изключение на това 
черно , а пътниците все по-малко

Общественото предприятие 
„Кварц” от Босилеград е подало 
иск до Министерството за минно 
дело и енергетика, с когото търси 
да му разреши да зпочне да 
експлоатира фосфатните залежи 
в общината

Фосфатните залежи в Д. Ли
сица край Босилеград и евентуал
ното откриване на фосфатна мина 
в това село през последно време са 
в центъра на вниманието на 
нашата общественост. Съще
временно в Босилегралска общи
на се върши подготвка за експло
атиране на залежите, които се 

. считат за един от твърде значи
телните потенциали за всео
бщото й развитие. Обаче дали 
експлоатирането ще започне тази 
прлет, както се очакваше, засега 
не е известно. Главната причина 
за тази неизвестност е: Мини
стерството за минно дело и енер
гетика в Републиката все още не е

взело решение за експлоатация на 
фосфатите.

Председателят на Общин
ската скупщина в Босилеград 
Сотир Сотиров казва, че в Д. 
Лисина

са само це
ните в тукашния местен трапс- 

се решават да пътуват, а порт. Обаче и те, според мнението
товарният транспорт почти не на директора, не са големи, макар
работи, ясно е, че предприятието чс от страна на Изпълнителния 
в условията на острите санкции с отбор на Общинската скупщина 
безсилно да се справи с трудното им бе наложено повторно да ги

преразгледат и още веднаж нама
лят. Велинов подчертава, чс в се
гашните цепи, а те се движат от 
1,5 до 5,2 динара в зависимост от 
далечината /1,5 до Долна Лисина, 
а 5,2 до Караманица/, са 
„вградени” всички обстоя-

са докарани два
компресора, с помощта на които 
специалисти от Института за 
технология на ядрени и други 
минерални суровини да уточнят, 
т. е. определят най-изгодинте 
повръхностни локации за
експлоатиране. Преди известно 
време босилеградското Обще
ствено предприятие за експлоа
тиране на рудни залежи „Кварц” 
подаде иск до Министерството за 
минно дело и енергетика в 
Републиката, като потърси да 
получи правото, т. е. да му 
разреши да започне да
експлоатира фосфатните залежи. 
Тъй като се планира фосфатите да 
се мелят в Лисина и като такъв 
полуфабрикат да се употребяват 
за наторяване на ниви, е необ- • 
ходимо да се обезпечат и една до

тслства, преди всичко лошото 
състояние на пътищата, и е 
определена реалната им 
стойност.

м. я.
й:

• ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР” ПРЕДЛАГАТ
две мелници.

Без оглед, че ресорното мини
стерство все още не дава зелен 
сигнал за откриване на фосфатна 
мина в Лисина, счита се, че в 
условията когато липсват 
минерални торове и когато фос
фати не могат да се внасят, 
лисинският природен тор може 
да бъде спассение за селското 
стопанство в страната. Съще
временно евентуалното откри
ване на мината ще бъде от 
значение и за икономическото 
развитие на все още изостаналата 
Босилеградска община Още 
повече ако се има предвид, че в 
находището в Лисина, което 
засега е единствено в Европа, са 
установени 90 милиона тона фос
фати. Счита се, че това коли
чество е достатъчно да задоволи 
домашните потреби за тор за 
следващите пет десетилетия. При 
това се преценява, че на тери- • 
торията на Босилеградска общи
на има още 250 милиона тона, 
които са в ход на изследване.

Кредити за механизация
В земеделската кооперация „Сточар" в Димитровград най-голям 

проблем в момента е застарелата механизация. Както 
последните десетина години в тази земеделска кооперация не е набавен 
нито един нов трактор или някоя друга селскостопанска машина. Това

машините и
резрвни части за същите. От друга страна 

поддържането и ремонта на машините е изключително скъпо поради 
застарелоста им.

е известно, за
това и енормно високите облага
ния на тях. както и фактът, че все 
още ги няма на пазар, също така 
причиняват трудности в стопани
сването на предприятието. Подо
бен е случаят и с обезпечаването 
на гориво и масло. Не е тайна, че 
предприятието гориво и масло 
обезпечава предимно от съседна 
България. Обаче поради все още 
неясните законни норми се 
случва на митницата да се плати и 
аксиз и митническа такса, което 
също така, по мнението на 
Велинов, не трябва, зашото и 
нефта и резервните части, не се 
препродават. И облаганията на 
личните доходи, според думите 
на Велинов, са големи. Това той

умтммтжттмммжттжжтттжштжжж,ж,Шу.
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОЛЛ" В УСЛОВИЯ ТА ПА ЮГОЕМБАТГОТО

положение.
Но и покрай това в пред

приятието. което е единствената 
връзка на Босилеградска община
С вътрешността не губят В „Сточар” изтъкват, че очакват от новата програма за стабилизация 
надежди. Наистина С големи »«а динара и раздвижване на производството разрешаване и на този 
усилия тук редовно се обезпе- проблем. Конкретно, те предлагат за тази цел да се обезпечат кредити,
чякят гпетгтва за шчии чоуп-ш К0ИТ0 ла се изплащат чрез обмяна па селскостопански произведения,Чават средства за ЛИЧНИ ДОХОДИ. пшеница и други видове здрава храна срещу получените кредити за
1 е За февруари ОИЛИ 34 динара, а набавка ма механизацията. Дали това ще се осъществи остава да се види.
за март ш бъдат с 30 на сто по- 
големи. В течение на февруари 
предприятието е обезпечило и 50

естествено пррелизвика трудно поддържане на 
обезпечаване на

но за „Сточар” това е единственият начин за възобновяване на зас
тарелата механизация.

Л.Т.
гуми за своите возила, преди вси
чко за рейсовете, доведени са в ред 
и няколко камиона, а запланувано 
е и рсновиране на останалите то
варни камиони, както и довър
шването на обекта и оборудване с 
нужни съоръженик за техническо

• ПРЕЗ МАРТ В ЬОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Безплатно хляб на 545 души
Според свидицията в Клона за 

социална работа в Босилеград, 
през март безплатно хляб или 
брашно /онези, коиго нямат 
възможност да взимат готов хляб 

хлебопекарницата/ 
получавали общ 545 души. Това 
право са осъществили и пол
зували 155 души, които си 
трудоустроени, обаче поради 
икономическата изолация, са или 
на принудителна почивка 
няколко месеца, или пък 
предприятията им но същата 
причини не работят, а други 
видове принадлежности нямат, 
ияи пък са по-малки от 22 динара.
11а второ място са пенсионерите - 
147 души. След тях си ползващи 
правото ни социални защита и 
добавачпи за чуждо гледане - 146 
души. Следват 68 липи, които са 
безработни и нямат други 
източници ни доход. Най-малко е 
числото на ползващи борческо- 
инвалидна защи та - само 29 души.

Петър Митрсп, ръководител 
па Клона за социална работа в 
Босилеград пи уведоми, чс всички 
зези, които това право са пол
зували през мар т имат право да го 
ползвит и през април без топи 
право отново да потвърждават 
със съответни документи. Онези, 
които това право поради една или 
друга причини не са ползвали 
през мир т, а според критериите о г 
Уредбата на Министерството за 
търговия и туризъм ни Сърбия, 
имат право да го ползват това

трябва да потвърдят със 
съответни документи. Заетите, 
удостоверение от личния доходи 
общия дооход от селското 
стопанство, незаетите от Клона за 
настаняване па работа а пен
сионерите пенсионния чек от 24 
януари т. г. и дохода от селското 
им стопанство.

от са

В.Б.

Производство на 

половин оборот
М. Я.

ДИРЕКТОРИТЕ ВСЕ 
ПАК СЕ ВРЪЩАТ...

ОТГОВОР

И ни I грее пи истината длъжни сме да кажем, чс отзвука „Директорът не 
се връща...'’, публикуван в „Братство" бр. 1551 от 15 март 1994 г. не сс 
обосновава върху факти и че „Братство” нсс„клн>карскн вестник", както 
биха желали писни, ни които истината ис отговаря. Н информацията 
„Дирск I ори I е сс връща г имахме предвид главно (Михаил Иванов, дирек
тора на ГИД който наистина сс завърна па директорското см място. За 

на „Васил Иванов - Цилс" Карол Мамини споменахме
което не означава

трябва да допринесе за 
жиранс на старите купувачи, 
които понастоящем работят с 
фирми от Македония и Украйна.

За отбелязване е, че личните 
доходи се заплащат - средно но 70 
динара на работещите и по 50 
динара па намиращите сс на 
принудителни почивки.

I) предприятието е нетър
пение сс очаква премахването на 
санкциите, което шс им даде 
възможност да произвеждат и 
съответно получават по-високи 
доходи.

апга-От 15 март т. г. конфекция 
„Свобода” работи с 50 на сто от 
мощностите си, като произвежда 
продукция изключително за 
домашния пазар и собствените 
търговски магазини. Доколкото 
се обезпечат необходимите 12 
хиляди метра тъкани произ
водството ще може да продължи 
още известно време.

Пълно натоварване на ис
тините се очаква обаче от 15 май, 
когато трябва да отпочне произ
водство за американския пазар, 
въпреки че пените и профита са 
на твърде ниско ниво. Отапянето 
из санкциите, което се очаква,

директора
мнмнходим с употребят па помитото „подобно",
„същото" положение.
Чудното обаче е, чс от „Цилс" пристигна отзвук, п който между другото 
сс каиш, чс Макюш е завел дело и че ,,...в близко бъдеще не се вижда 
окончателна присъдя...".
Факът е: присъдата с произнесена още па 26 март 1993 г. и заведена под 
номер 19/93. Връчена с на 2 август същата година! Ч удио, чс в „Цилс" това 
не знаят. /Или някому отговаря повече - ди не сс знае/. Дали той що заеме 
старото си работно мис зч> с отделен въпрос, но с присъдят на Общинския 
съд /като първостепенна инстнция/ гой сс завръща в предприятието, 
както и още някои лица-служащн, получили /нак/подпбнн присъди. 
Вероятно тази документния с мри сскрсгарн в предприятието, относно 
праният служба там.
Накрай да кажем и гоим, че окончателната дума ще има закона, понеже 
присъдата па Общинския съд се обжалва във второстепенна съдебна 
инстанция.

Ст. II. Сз.11.
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• ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД
• ПРОЛЕТНА СЕИТБА ВОДА ■ И ИМА, И НЯМАЗасети ечемика и овеса

По всички личи, че предстоящия летен сезон в 
Димитровград ще бъде характерен с недостиг на 
питейна вода за града и околните селища, 
приключени на регионалния водопровод от 
Пъртопопинци.

Има ли достатъчно вода или не, отговор на този 
въпрос потърсихме от директора на „Комуналац , 
което е задължено да се грижи за водоснабдяването 
на Димитровград.

- Макър че от първобитните 70 литра в минута, 
врелото в Пъртопопинци в момента дава само 17 
литра в минута, това е достатъчно за нормално 
снабдяване на потребителите с питейна вода изтъква 
Емил Соколов, директор на „Комуналац”.

Своето категорично твърдение Соколов 
потвърждава със следните факти: ако в една минута 
врелото дава 17 литра, то за един ден са почти 25 000 
а за месец 44 000 м3 вода. Знае се че в Димитровград 
и околните приключени села има 2200 водомера. Ако 
признат норматив за едно четиричлено домакинство 
за един месец са необходими 10 -12 м3 вода то излиза 
че за града и приключените села са необходими 22 - 
25 000 м3 вода. Сметката показва, че от врелото 
ежемесечно излизат 44 000 м3 . 
повече. Къде се губи водата? Соколов категорично 
твърди, че водата никъде не се губи но нерационално 
се ползува, макър че към тези 2200 водомера трябва 
да се добави и граничния пункт като изключително 
голям потребител и селата от Забърдие, които все 
пак не са значителни потребители. Крайно е време, 
според Соколов, да се напусне практиката с питейна 
вода да се поливат градините, дори и царевица в 
някои крайградски селища и водата рационално да

шттш'/'- ?/////.
• ТЕЗИ ДНИ ЗАПОЧВА ЗАСАЖДАНЕТО НА ЦАРЕВИЦАТА, 
СЛЪНЧОГЛЕДА И ЗЕЛНЧУКА

Водата от „Ивковс воденица'/*» още е под 
забрана на републиканския санитарен инспек
тор, макър че официално не е доказано, Че тя е 
виновник за епидемията От преди години 
Всички редовни анализи чоказшпу че тя е аб- 
со потно годна за употреба, иотъй като в нейния 
слив се намира градската деления за боклук, то 
споменатия инспектор Не иска Да чуе Да даде 
съгласие за ползване на водата от „Пикове 
воденице” и тя засега отива направо в Нишава.

се ползува съгласно предназначението й. При 
сегашната цена /която е далече от икономическата/ 
и няколкократното заплащане на изразходваната 
извън нормативите вода, не дава ефекти. 
Единственото право решение е намесата на 
общинската комунална инспекция, която 
единствено може да наложи изключване на 
нерационално ползуващите водата, също така да 
наложи и съответни наказания за това. Досега и в 
момента тази инспекция това не работи, така че на 
„Комуналац” остава единствено да апелира на 
съвестта на гражданите в предстоящия летен сезон 
най-рационално да ползуват питейната вода. В 
противен случай предстои драстично ограничаване 
на същата

Инак, що се отнасяло съществуващите извори и 
чешми в околността на Димитровград, предстои 
тяхното уреждане и рекаптиране. Някои чесми като 
„Путумель”, „Кърнишор” и „Язвинье” вече са 
уредени. В момента се адаптира чешмата в Тудовица

А.Т.

можност да се снабдят. Досега саПролетната сеитба на терито
рията на Димитровградска общи- доставени 200, а тези дни приста
на е завършена за отделни култу- гат още 500 т минерални торове, 
ри. Така например ечемикът и
овесът са засети и на обществе- саждането на царевицата и слън- 
ния, и на частния сектор. На чогледа, както и на зеленчуковите 
обществения сектор с ечемик са растеНия. С царевица тази пролет 
засети общо 1350 дка, а с овес 825

Инак тези дни ще отпочне за-

ще бъдат засадени 12 000 дка площ 
и със слънчоглед /само на обще
ствения сектор/300 дка. За тях се
мена и минераш ш торве са обезпе- 

При това площите обществен чени, но липсват съответните хе- 
сектор са обработенни машинно, рбициди. 
употребени са качествени семена 
и необходимото количество ми
нерални торове. Земеделската 
кооперация „Сточар”, носител на 
производството в обществения 
сектор, едновременно обезпечи и 
необходимите количества торове,

дка. На частния пък сектор с ече
мик са засети 1500, а с овес общо 
над 3000 дка площи.

Последнте валежи подобриха 
състоянието на влагата в почвата, 
но все още са необходими обилни 
дъждове, защото много извори 
пресушиха и застрашава остър 
недостиг на вода за цялата 
територия на общинататака че и частните селскостопа

нски производители имаха въз- Значи вода има иСт. Н.

ЗАПОЧНА ИЗКУПУВАНЕТО НА АГНЕТА

• БОСИЛЕГРАД

Селяните чакат по-висока цена
Преди десетина дни търговските предприятия започнаха да из

купуват агнета от селскосопапските производители в Босилеградска 
община Нито едно предприятие обаче не успя от производителите да 
изкупи по-големи количества от известните тук по качество агнета 
Една от причините е, че повече от агнетата все още са малки. Втората, 
най-вероятно и главна причина, която изтъкват производителите е все 
още низката изкупвателна цена.

Бранко Младенов, директор на предприятието за селско стопанство 
„Напредък”, казва, че понастоящем килограм живо агнешко тегло 
заплащат 2,20 динара /тази фирма телци и юнци заплаща по 1,40 динара 
за килограм живо тегло, крави по 0,70 динара/.

Счита се, че главната кампания на изкупуване на агнетата ще стане 
от 20 април до 1 май т. г. Какви ще бъдат обаче тогава цените засега 
никой не прогнозира.

• БОСИЛЕГРАД

Ред и рационализация във 

водоснабдяването
Добре е известно състоянието в областта на 

водоснабдяването в Босилеград и селата, които с 
питейна вода се снабдяват от градския водопровод. 
Недоим зк на вода се чувствува почти през цялата 
година, а най-много през лятото, когато водата от 
градския водопровод се ползува и за напояване на 
градините и други селскостопански площи. 
Изхождайки от това, Изпълнителният отбор на 
Общинската скупщина в Босилеград прие 
изменения и допълнения в решението за ползуване 
на водата от градския водопровод, като при това за 
нерационално ползуване на водата се предвиждат и 
редица наказания, па дори и изключване от 
водопроводната мрежа.

Предприятието за комуналнадейност, „Услуга”, 
което поддържа водопроводната мрежа у в няколко 
случая има право да изключи от водопровода онези, 
които ползуват водатаа за поливане на градини и

други имоти и които не спазват декрета за 
рационализация на водата през сушния период. От 
водопроводната мрежа ще бъдат изключени и онези 
потребители наводата, чиито водомери сазатрупани 
или пък са в затворено място, ако имат какъвто да е 
пропусквателен отвор, чешма или нещо друго, по 
което можеда се ползува водапредводомера, или пък 
ако се приключи на водопровода без позволение на 
предприятието.

За други видове нарушения в областта на 
водоснабдяването са предвидени парични глоби от 
10 до 1000 динара.

Ползуването на вода се ограничава на 200 литра 
на член на семейството с възможности това 
количество да бъде и намалено, разбира се, ако дойде 
до намаление на капацитета на водата на 
водопровода.

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

1700 агнета за домашния пазар
Прочутите старопланински агнета и днес са деликатес, но за 

съжаление само надомашния пазар, тъй като ембаргото спря износа на 
агнешко месо в Италия, Гърция...

Както ни осведоми директорът на земеделската кооперация 
„Сточар” от Димитровград Света Панов през този сезон вече са из
купени над 900 агнета от частните производители на територията на 
общината и към 800 от фермата на кооперацията в Липинци. Всички 
агнета главно са за домашния пазар - Ниш, Белград, Горни Милоновац. 
Цената до пети април е била два динара и половина, а от 5 април насам 
2,80 динара за килограм. Запланувано е от частния сектор да бъдат 
изкупени още около 250, а от фермата още 1200 агнета, които ще се 
намерят на трапезите около Първи май, Великден и Гергьовден. Цената 
на агнешкото в касапницата в Димитровград моментално е шест динара

А.Т.

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД

Седем чистят, 
седем хиляди 

замърсяват• ДИМИТРОВГРАД

СТАРОПЛАНИНСКО 
КИСЕЛО МЛЯКО

През последните година и 
повече назад 360-те контейнери 
за боклук в Димитровград, са 
постоянно пълни.

В „Комуналац” изтъкват, че 
контейнерите редовно се празнят 
съгласно приетата програма и ра
зполагаемите 800 литра нефт 
предназначени за специалните 
возила за боклук. Но седемте 
чистачи все пак не са в състояние 
да почистят онова, което седем 
хиляди димитровградчани 
замърсят.

А факт е, че в контейнерите 
освен предвидения боклук, могат

До скоро в Димитровград кисело мляко можеше да се кули 
само с етикет от лиротската мденара. От преди едни месец 
високо качествено овче кисело мляко с етикет на „Сточар" от 
Димитровград, можедасекугше специализираните магазини 
* Димитровград. Именно, от преди един месец млекарата а 
Желюша започна да кваси кисело мляко а специални замлями 
паничнм.Аасеки жител иа общината Знае, че най-хубаво кисело 
мляко е онова, което е подквасено е руната или земляка 
паничка, което дава особен вкус на млякото.

Цената иа един килограм така подготвено кисело мляно е 
1,7$ динара, кого ланичката се връзца обратно.

и обикновено се намират всички време ги напълнят. Отделен про
пило не отпадъци от строителен 
материал и какво ли още не, на 
което не е място в контейнерите.
Да не говорим за празните кар
тонени кутии, които несъве-
стните продавачи постоянно гражданите нищо не може. 
пъхат в контейнерите и за нула

блем е запалване на конте
йнерите. И тук обаче „Кому- 
иалац” против /не/съвеста и 
домашното невзпитание на

АТ
А.Т.
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• „БОРЯНА” НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

ЗА ДВА ДНИ-да ПРЕМИЕРНИ

Г^°КиАяСПАРУХ П-ВАСИЛЕВ

ТОДОРОВ, ЛЮБОМИР ИВАНОВ, САВА МИЛЕВ™ДЕЯН^ТОДОРОВ ^гление И ’ВуК: ВЕЛИН

В два поредни дни - на 6 н 7 април т г 
пред многоброния гости и почитатми н!та 
тьР на димитровградската сцена бях. нз™

, нени две премиери на „Боряна" от Иомзн 
Ивков. Не случайно казваме през.иерн 
защото преди всичко образа на Боря,» «Й
СиН’^аВСй«и^.АЛ"'“НЛРОВа' > -

И СЦЕНОГРАФИЯ: ЕЛЕНА ПЕТРОВА дума, па сцената се 
_ живи

образи, действието 
се разви-ваше не
принудено, съдби
те на героите се 
извисяваха, за да 
достигнат 
кулминация в края 
на пиесата. Имаме 

предвид, 
самодейците са от 
три поколения тря
бва да се признание 
умението на поста
новчика да съгла
сува характери и 
образи и да създаде 
внушителен коле
ктив, който пред
стави „Боряна” на 
високо професио
нално равнище, с 
голям 
лен заряд, душе
вност 
вствсност.

Движеха

пълна

ли чс

“ Слободии Алск-

с™: дй“г,г д^ГгГ,,1’
С™- Антов И Момчнло Лндрссвнч. Ма 
сцената бяха пълнокръвни образи, дейс
тващи лица с характерни особености, 
Убедителни и жизнени. Не бива да отминем 
Мирослав Ценов, чийто дебют бе твърде 
успешен, което мо-же да се каже и за 
дебютанката Таня Александрова. С една

И за двете изпълненияче са емоциона-
както и на профе- и прочу-

Боряна” е би
това драма, но тя 
проз 
епос

8 ЦЕННИ ГОСТИ

и™, V™?™"’ началник отлел в министерството на кул- 1 
л^жествяИг,т? управиТел на културно-художествените 1

пуча
обстг

съвсем съвременно. За то-ва 
твуваха и съвременните сценогра- 

фични решения и съвременната постановка, 
която на места чупи традиционната 
„Боряна”, измества образите от сцената 
пренася сред публиката, което още повече 
потвърдждава, че артисти и публика са едно, 
живо вълну-ващо се човешко мнозинство.

още по-гол ям смут. 
действието, за да дой*

но тя само ускорява 
де развръзката: семейно 

спокойствие и победа на доброто над злота 
заключиеВ може да кажем, че 

димитровградските любители на театъра в 
двете неотдавнашни театрални вечери наис
тина живяха пълноценно: още веднаж из
питаха и доживяха силата на йовковските 
драми, чието всяко появяване буди интерес и 
привлича многобройна публика. Този път за 
публиката наистина може да се кажат само 
похвални слова: съпричастна, коректна, 
културна. Ст. Николов

и ги

Всеки образ е изграден, има свой харак
тер, своя жизнена съдба. Такъв е скъперника- 
баща Златил, такива са синовете му алчния 
Рали, пиянствуващия Андрея или влюбения 
Павли. Наглед пристаналата Боряна; йЗ ЗШЩ внася

• ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ

Има ли спасение за черквата 

в село Извор? • ДИМИТРОВГРАД

Възобновено 

Соколското дружество
• ЗАСТРАШЕН Е ЦЕНЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИПАМЕТНИК жил черквата да бъде построена 

върху основите на предишната 
черква, която била опожарена и 
осквсрнена от турски баши- 
бузуци и кърджалии. Насе
лението помогнало с дарения, 
труд и строителен материал, а 
най-хубавите камъни били дока
рани с коне и волове от черквите 
в Райчиловци, Шишковци и Коз
ница, които били срутени. Главни 
майстори са били дебърчани от 
Македония. Черковният двор е 
бил солидно заграден, на входа е 
поставена двукрилна порта с 
модерни украшения.

В черковния двор е построен 
и хамбар с дъбови дирени, укра
сени с резбария. През 1833/34 
голина в помещения ги на хамбара 
с започнало да работи първото 
училище. Открил го с поп-Иовко, 
възрожденец на просветното де
ло в Краището преди 160 години.

Днес обаче прекрасната изво
рска черква „Снега Тройно” и ста
рият хамбар, в който с пламнала 
първата искра на просветното де
ло в Босилсградски край сс нами
рат и твърде жалко сл-стоянис и не 
е далече денят, в който тези ценни 
културно-исторически паметни
ци шс рухнат под удиритс па 
ветровете, дъждовете, снеговете 
и човешкото исбрсжис. Камъните 
изпадат от стените, покривът е 
пропаднал, външната мазилка 
пада.. Зъбът на времето и небре
жното застрашават голямата 
художествена стойност ни иконо
стаса и олтаря. Затова Общи
нската скупщина в Босилсгрид 
непременно трябва да пред
приеме спешни мерки за защита и 
рсновирамс на черквата п с. Извор 
и за целта да поиска средства от 
компетентните министерства и 
институции в Сърбия. Местното 
население вече е подело инициа
тива за спасението на черквата и е 
необходимо да сс формира 
специален комитет, който ще до
веде акцията до пълния й успех.

Стоян ЕВТИМОВ

Съществуват повече доказа
телства, въз основа на които с 
голяма сигурност може да се 
твърди, че село Извор е едно от 
най-старите, може би и най- 
старото селище в Босилеградски 
край. Също така положително се 
знае, че преди сто години това 
босилеградско село е било най- 
благоустроеното селище в цяло
то Кюстендилско краище! Стопа
нският и културно-просветен 
разцвет на Извор започнал вед
нага след освобождението оттур-

дорек. Построени са няколко мо
ста. Янчин мост например е по- 
висок отколкото е дълъг.

За голямо съжаление рязката 
миграция на населението опус
тоши това прочуто село. Сега 
Извор е заглъхнало старческо 
селище с непроучени истори
чески и културни ценности. Една 
от тях е и черквата „Света Тро
йна”. Построена е на импозантно 
варовито възвишение, наречено 
„Маджарнина”. Северно отвъзви-

По инициатива на група ди- 
митровградчани - Димитър По
рои, Ллексанър Петров, Васко 
Алсксов, Стефан Виденов, Ружи
ца Ллсксова, Васил Каменов, 
Боривое Чирич и Небойша Йотов 
- на 17 март тази година е избрано 
временно, а на 31 март тази годи
на и официално е верифицирано 
СтарсншинствонаСоколско дру
жество. За старейшина на друже
ството с избран Димитър Гюров, 
за заместник Ллексанър Петров, а 
за секретар Небойша Й)

Повоформираното Соколско 
дружсстпо всъщност е слсд- 
ствсник на първото спортно дру
жество в Цариброд, „Юнак” от 
1895 година, на Соколско дру
жество „Соко”, съществувало от 
1920 до втората световна во(1иа и, 
пай-сстнс, на ДТВ„Партизан”.

Програмна ориентация на 
лружсстпото, според Небойша 
И>тов., секретар на дружеството

е: спортна гимнастика, аеробик, 
джаз балет, организация на раз
ходки, лагери /летни и зимни/, ат
летика и останали спортни актив
ности, базирани преди всичко на 
масовност.

Идейният творец на сокол- 
ството е чехекият интелектуалец 
доктор Мирослав Тирш, по чиято 
идея през 1862 година се сформи
ра Соколски съюз в Чехия. Основ
на идея на соколството тогава е 
била с морална, духовна, физиче
ска и интелектуална сила да се 
противопоставят на германи
зацията.

Вече на 11 април един пред
ставител от Димитровград ще 
прнсьствува на Соколската акаде
мия в Белград в организация на 
Соко лекия съюза на Белград.

го в.

А.Т.

На 21 април 1994 година сс напършават 6 МЕСЕЦА на безмерна тъга 
и болка за нашата мила дъщеря, сестра, зъл па и леля

ФИДАНКА 
СТЕФАНОВИЧ 
род. ТАНЧЕВАщението е местността „Излак” с 

постоянен и буен карстов извор, 
южно с долчииката „Корбслсв 
дол”, на запад е местността 
„Топилата”, а на изток с обшир
ната селска мера „Рудина”, която 
достига 1243 метра надморска 
височина. Според писани доку
менти изворската черква е по
строена за 13 години - от 1821 до 
1834 година. Инициатори за 
построяване на черквата били 
селяните от Извор и околните 
села, вдъхновени и помагали от 
учителя Димитриос Диомисис, 
прочут славянофил от Гърция. 
Султан Махмуд II с ферман нало-

ците. Селото станало твърде при
влекателна среда за мнозина тога
вашни видни хора - учители, по
пове, търговии, кръчма ри, воде
ничари и многобройни 
тчии. Центърът на селото станал 
голяма строителна площадка и за 
кратко време се променила 
физиономията му. Новите къщи, 
наредени една до друга, били пок
рити с керемиди, всяка имала 
вход откъм сокачето /така сс 
наричали оформилите се тогава 
тесни селски улици/ и заградени 
Дворове с порти. През селото е 
построено широко шосе, което е 
свръзвало Босилеград със Сре-

мсдмцинска сестра от Зайчар

Обичаше ни безкрайно, обичахме 
Те базкрайно, ще Те обичаме вечно. 
Пашите души и сърца ни кош няма да 
позволят па времето да заличи свет
лите ни спомени за Теб.

заная-

НЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
майка Бела, баща Иван, брат Потя, снаха Цеца, племенници Саша и 

Иван и сестри нниците Милка и Криса със ссмсйсгвата си

оЕрягстШо • 15 АПРИЛ 1994 г.



сатиРа * забава
• НАШЕНСКИ .ДВУЕЗИЧНИ” ИСГОРИЙКИ

Конус, купа, куб и коцка
чил чертежа на конуса.

- А, конус - попикал нашият 
ученик и бързо и точно написал 
търсената формула.

Дали и какви проблеми е ези
ка е имал нашенецът по-нататък, 
не ни е известно. Известно ни е 
обаче, четой е завършил успешно 
не само средното електротехни
ческо училище, но и електротех
нически факултет. Днес, като ува
жаван специалист, работи в един 
нишки институт.

що не му било ясно.
Директорът на училището, 

който следял изпита разбрал, че 
ученикът и професорът не се раз
бират. Предупредил професора, 
че момчето е българин, че е завъ
ршило прогимназия на бълга
рски и че вероятно нещо не му е 
ясно. Тогава професорът взел тс- 
бишира и на черната дъска начер
тал конус и куб.

- Трябва да напишеш форму
лата за обема ето на това геоме
трично тяло - казал той и посо-

Ученик от едно димитров
градско село, след като завършил 
прогимназия по време когато 
обучението изцяло било на 
български език, отишъл в 
Белград да се запише в средно 
електротехническо училище. На 
приемния изпит по математика 
била му зададена задача да напи
ше формулата за изчисляване 
обема на конус. Понеже на сръ
бски конусът се нарича купа, а 
това нашият ученик не знаел, той 
решил задачата така че на чер
ната дъска написал формулата за 
изчисляване обема на куб. Купа, 
мислил си той, това е куб.

- Момче, задачата е форму
лата за изчисляване обема на купа 
- предупредил го професорът.

-Ами, ето това е формулата за 
изчисляване обема па куб - упо- 
рствувал нашият ученик, уверен, 
че точно е решил задачата.

Не е така, така е, не е така, така 
е - почти се скарали професорът 
и нашият ученик.

- Ти, момче, нищо не знаеш. 
Аз те питам за купа, а ти ми гово
риш за коцка/на сръбски кубът се 
нарича коцка/.

Каква пък сега коцка - поми
слил си нашият ученик и вече ни-

МЕТЛА

що сс йе насъбрало толкова време.
Сречам сватГогу оди Строшену чешму, заваркал се, задел 

се негде, че ме згази, а не ме види.
- Полъка, бре свате, куде си се юрнул кока без паре деле

нещо!
- Д умре това! Нема вечимка без паре ни леб, ни зеитин, 

шиЬер, ни брашно...
- Е, ама съгадавайу по некойу парицу повече!
-Давайу ама оддъжна снет... Ама све сака м да ти кажем да

удариш йедънрабуш за онова даваме без паре Знайеш ли бре 
ти, сватМанчо, комудаваеше?

- Па ни тия що немайу!
- На кукулевдън! Гледам Мначо, па се чудим. Давайу 

брашно на йеднога оди Градище, он сиромашакь т се бута, 
пливнул у пот, да узне десетина била, а дома амбарат му пълн, 
та пуда!

- Е?!
■ После виджевал съм за леб ко се пьету. Чекайу ядниците 

да узну половин леб по целдъц а дома ночвите се издули...
- Не може да буде! - реко я
- Може! И беше! Ако добийеш йедну ре тишку там-све може
И добре йе що мануше да давайу... Съга тия що имайу, а

узимаше на пазарат продаваш.
- Е, кой че исправи свете криве дрине...
- Метлата!
- Ква па са метла?
- Големата! Оная що измита све ко ше рече некня йедън от 

„курира до официра "! Еве и я съм се заваркал на там. Че измет- 
немо бре Манчо и директоре и секретарйе и секретарице и 
пискаруше и намигуше и...

- Стани, де стани! кво сизапелкомутавуточила. Кико това 
че изметете? А кой че работи, а пак че сиузимамо паре..

- Е мину и това време..
- Не йе минуло! Научи се народ да не работи, па съга ич га 

не йе гайле за работу. А оди работу кой йе опечалил?
- Манисе свате, кве!]идрънкаш?
- Дрънкам ли би не дрънкам - не знам, ама гледам кико йе 

щом нема паре - удари щрайк! А щом има щрайк - има паре!
- И това умре'
- Щрайк и метлата, свате! Они че опрае работете! - рече сват 

Гога и се стунти къмто Гумаруту.
- Погледа, погледа, кво да се праи? Йоще бълта човекът. Па 

си мислим: добре нека йе и метлата! Ама ка изметете све нема 
ли да останемо голи ко пищоли, а?

ни

Незнанието си е незнание
Нашенец, студент на един 

белградски факултет, трябвало 
да полага изпит. Започнал да 
отговаря на зададените въпроси, 
но не му вървяло.

- Вие, колега, май че не сте се 
подготвили - казал професорът.

- Не професоре, добре съм се 
подготвил, но, знаете, аз съм 
българин и не владея добре 
сръбски, та не мога да се изкажа - 
оправдавал се нашенецът.

- Така ли, ами тогава говорете 
на български, аз напълно ще ви 
разбера - отвърнал професорът.

Нашенецът, на когото челото 
вече било оросепо с едри капки 
пот, отново започнал да се мъчи, 
но сега на български език. 
Професорът внимателно го 
слушал, пояснявал му въпроса, 
задавал му подвъпроси и правил 
други опити да му помогне. Но... 
не върви и не върви.

- Вижте какво колега, нез
нанието си е незнание и на 
сръбски, и на български език - 
казал професорът и му написал 
петица в студентската книжка.

Венко Димитров

Кад се зае ме] е чело село га чу]& 
Пушил]е на лулу, па му беше пре- 
кор„Лулар". У стари дни поче да 
заборавла Кад му се припуши, 
он ме опне: „Дете ]а виц куде се 
денумо]а лула!" Онпуши, ]а сед
нем назем' турим шабе на негово 
колено, наслоним браду на шабе 
па гледам како му дим иде кроз 
жл’тибркови...

Е, то] беше човек! ТаУв човек 
нема вишеда се роди.

Д бре дете како тиимеше?...А, 
чи]и ти беше?.. А - а... Ете тоЦе 
старос’, кад почнеш да забора- 
влаш. Држиш ложицу у руку, а 
тражиш ]у. Излезнеш на двор, а 
неза]еш зашто сиизлезал Пале
ца помешаш имещд Дару окаш 
„Маро", Милана окаш „Милова- 
не"...Заборавиш ко]и /е д’н бил 
]учера, али пантиш кво ]е било 
кад си бил дете За си на]више 
пантимдеду.

Деда беше човек темел’н, по- 
лобес, оземчес. А ерце му весело.

САМОВАН>А

ДРАГОСЛАВ 
МАНИЧ 

-ФОРСКИ

ЗАБОРАВ

/0-.М ,П ЕТРОЯ-----------------------ШШШШШ НА НАША СМЕТКА
САТИРИЧЕН РЕЧНИК

НЕЛЕПОСТ - мисъл, дошла в главата на подчинения.
Б. Шоу

НЕКРОЛОГ - най-топлата характеристика.
А. Битов

НЕНОРМАЛЕН - човек, несъотвстствуващ на стандарда.
А. Бирс

НЕПОНОСИМО СЪЩЕСТВО - бивша красавица.
П. Бауст

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ - единственото нещо, в което хората са пос
ледователни.

X. Смит
НЕРАЗБИРАЕМ ПОЧЕРК - доказателство за ученост. Пример: рецеп
тите на лекарите.
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