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КАКВО ЛИ ЩЕ 
СТАНЕ В НЕАПОЛ? Мирът е национален интерес

Виж Неапол и тогава умри! - е казал един велик писател, 
имаики предвид неповторимите красоти на този италиански 
град. През последните дни и ние от бившите югославски ппос- 
торн отправяме жадни погледи към Неапол, защото в нача
лото на юли представители на Европейския съюз, Русия и 
Съединените щети трябва да вземат съдбовно решение за бос- 
ненско-херцеговинскня Гордиев възел. Дати юлската жега, за
хваната Баткашгге ще доведе до спадане на тепературата и 
донесе освежение на измъчените там жители или ще им донесе 
още по-големн горещини и военни страдания н опустошения.

Поучени от горчивия опит досега, когато неведнаж мирът 
беше почти готов, най-често мюсюлманите с нови 
далавери упяваха да го „изгонят1’.

Временното едномесечно примирно/което те често-често 
нарушават/ изтича Ако съдим по изявленията на 
учасницнте в умиротворителния процес в бивша Босна и Хер
цеговина, нямаме много основание за спокойствие.

Внтатий Чуркнн например открито заяви на остров Ко- 
РФУ, к® ако се пропусне шанса за подписване на мир н сега, 
може да се разпламти страхотна война, 
си може да бъде катастрофална Той се произнесе, че на воюва
щите в Босна и Херцеговина страни се дава последен шанс. 
Оная, която откаже да подпише преддож ените условия за мир, 
ще бъде строго наказана..

Външният министър на САЩ Уорен Кристофър също се 
обади с подобни закани, като не пропусна и този път да за
плашва, че ако босненските сърби не подплпнат предложеното 
споразумение • САЩ ше вдигнат ембаргото за внос на оръжие 
в бивша БиХ/ Между другото, мюсюлманите на Изстбегович 
и при съществуването на ембаргото по разни канали са се 
въоръжили до зъби/. Този път обаче стаи овишата на САЩ и 
Русия са твърде близки.

И външният министър на Великобритания Даглас Хърд 
каза „че твърде сме близо до подписване на мирния договор, 
съгласни с подялбата на бивша Босна и Херцеговина, като 51% 
от териториите се отстъпи на мюсюлманско-хърватската фе
дерация, а 49 процента на босненските сърби.” И той подчер
тава, че по въпроса са се договорили русите, американците, 
французите и германците, от една страна - остава още да го 
приемат мюсюллманите, сърбите и хърватите Ако не успеем 
да осъществим това в Неапол - изтъква Хърд - ше се надигне 
вълната от натиск върху Вашингтон да вдигне ембаргото за 
внос на оръжие за мюсюлманите, както и натиска върху Мо
сква да отмени санкциите срещу сърбите.. Ако предложе
нието не се приеме, много съм загрижен за Босна - заявил 
Хърд

шЗШ.
Председателят на Съюзна ре

публика Югославия Зоран Лилич 
по повод едногодишнината от из
бирането му за председател в раз
говор с главните и отговорни ре
дактори на осем югославски ин
формативни издателства изтък
на, че Съюзна рапублика Югосла
вия не е никакво изкуствено 
творение, но държава, която с во
лята на Република Черна гора и 
Република Сърбия продължава 
континуитета на бивша Югосла
вия. Общата държава, както изтъ
кна Лилич, не е възникнала зарад 
волята на ръководителите, но за
рад волята на народите в тези две 
републики.

Председателят Лилич оце
нил, че през изтеклите три годи
ни и днес, когато е тежко на наро
да от двете страни на река Дрина, 
не е време за никакви териториап-

: мира страната е преди всичко ре
зултат от санкциите, приложени 
с цел нашата страна да отслабне.
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Говорейки за положението в 

| бивша Босна и Херцеговина, Ли- 
! лич между другото изтъкнал, че 

! „все докато се допуска на мюсю
лманската страна да изнудва ре- 

| шения, или по-точно бих казал на

,
г*

измами и
някои ръководители на мюсю
лманите настроени фундамета- 

I листически да правят това, труд
но ще се стигне до подписване на 
мирния план. Всяко по-ната- 
тъшнотщсазване на подкрепа на 
мюсюлманите води към война. 
Санкциите спрямо СР Югосла
вия са индикатор на военни оп

ни кроежи и стълкновения между ции не само на територията на 
Сърбия и Черна гора. Той е уве- Република Сръбска, или потенци- 
рен, че до стълкновение между ално в Република Сръбска Кра- 
тях никога няма ни да се стигне.
Тежкото положение в което се на-

някои от Е. •

която по последиците
Зоран Лнлнч

ина, но и на по-широките балка
нски простори”.

• СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР МАРГИТ САВОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД

ПРОБЛЕМИ ИМА, 

АСИМИЛАЦИЯ НЯМА
Съюзният министър за човс- тста 33 правата па човека, отиа- 

шки права и правата на малцин- °ящо се до, както сс твърди, нару- 
ствата госпожа Маргит Савович шаване правата на българското

малцинство. Савович напомни, чс

лния идентитет и за разлика от 
многото държави нашата подпо
мага активностите на малци
нствата на начин, че от държав
ната каса финансира обра
зованието, културата и инфор
мирането на майчин език.

Първи сс обадиха представи
телите на ДСБЮ, като изтък-

/ 11а 3-та стр. /

заедно с представители на мини
стерствата на Сърбия но проеве- Югославия с гражданска държа- 
та, култура и информации па, в която па всички, които имат 
пребивава на 17 юни в Дими- с|10и спсцифичности, въз основа 
тровград, къдеТо сс срещна с нре- 113 които имат свойство на наци- 
дставитсли на всички партии, 0|1ално малцинство, с гарантира- 
действащи на територията на 
общината, с представители на ос

новното и средно образование,
Центъра за култура, средствата за 
масова информация и общи
нското ръководство. Поссщс-

Загрижсн е, с голямо основание и председателят на Ре
публика Сръбска д-р Радован Караджич. Той открито каза, че 
босненските сърби никак не могат да приемат най-новите 
предложения на ко1ггакт-г руната, ако с него още повече сс 
удребнява територията, населена със сърби. Гранината на Ре
публика СРъбска е известна: Ума, Сава и Дрина. Караджич 
казва, че сърбите в Босна и Херцеговина ше направят извее: ни 
отстъпки, обаче Запада ше трябва да заплати, защото някои 
територии, които т рябва да се намерят в пределите на мю- 
слманско-хърватската федерация за изграждане па инфра- 
структурни и други обекти са изразходвани големи суми чс в 
срок от 5 години Западът ще зрябва да плати на Република 
Сръбска 7,5 милиарда долара...

Какво е поведението на Америка? Както и досега - в една 
ръка носи о(ън в другата вода. И Америка, и членките на 
Европейския съюз, и Русия, изглежда забравят кой във.вой- 
ната в бивша Б осна и Херцеговина е победител, а йой е поразен.

Кога най-сетне ще се вземе еднакво отношение кз.м во
юващите там сграни, като на всички се признае правото на 
самоопределение.

Ново нажежаваме на обстановката и босненските прос
тори тези /щи внесе и „пристигането ” на части на турски 
воиски в състава на „сините каски”, за които мнозина открито 
юворят, че ще застанат на страната на „зелените каски” на 
Изетбегович.

Дали надвисналият черен облак над бивша Босна и Хер
цеговина ше успее да разкара срещата в Неапол, наскоро ще 
видим. Дали след двег одишните пазарлъци?

но праното на тачене национа-
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ЗА ЗЛАТНИЯ ДИНАР 
-778 КГ ЗЛАТО

нието с реализирано по решение 
на Съюзното правителство с цел 
да сс установи има ли или нс на
рушения в правата на бълга
рското малцинство.

• ЖЪТВЕНИЯТ ДИНАР ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТ В 100 000
ЕКЗЕМПЛЯРА
Както тези дни съобщи Народната банка па Югославия 

златният динар, който ще бъде пуснат в обращение тези дни 
ще има т ираж от 100 000 екземпляра. За това количество парк 
що бъдат изразходвани 777,5 кг злато по сегашната цена на 
златото, конто за 777,5 кг чисто злато щс струва около 17 
милиона германски маркн за фшша умна.

Както неофициално сс узнава • първите златни динари ще 
сс появяват на 10 юли. Също неофициално сс узнава, чс едни 
грам тегло ма злазпня динар нс може да бъде по-ефтнн от 25-30 
динара.

Запомняйки разговора с пре
дставителите на партиите, с ко
ито най-напред сс срещна, го
спожа Савович няй-напред ока
честви отношенията между СР 
Югославия и Р България като на
истина добри. Затова с било изне
надващо изложението па бълга
рския представител пред Коми-Мятея Андонов



• ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДАГЛАС ХЪРД ЗА БОСНЕНСКАТА 
КРИЗА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 

ПРИЕ СТОЛТЕНБЕРГ И ОУЕН

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА
СТАБИЛЕН МИР

ВЕСТИ НЕУСПЕХЪТ ЩЕ ПРЕДИЗ
ВИКА КАТАСТРОФА• НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ ВЕСТ

НИЦИ в България тези дни пу
бликуваха обширни статии за 
успехите на югославското сто
панство напук на санкциите на 
ООН, подчертавайки, че „Сърбия 
подготвя икономически бум след 
прмахването на икономическата 
блокада, която беше наложена от 
Обединените нации”. Автори на 
статиите са български журналис
ти, които неотдавна пребиваваха 
в Крушевац, където се срещнаха 
с подпредседателя на прави- 
тлетвото на Сърбия д-р Слободан 
Ункович.
• М-РЖЕЛКО СИМИЧ, подпред
седател на югославското прави
телство, заяви в едно предаване 
на Радио Крагуевац, че в пред
стоящите дни ще бъде постиг
ната пълна нормализация на 
отношенията между Съюзна ре
публика Югославия и Република 
Хърватска. Тази преценка, каза 
Симич, се основава не на някакви 
демагогски надежди и желания, а 
на политическата реалност, по
неже отношенията между Бел
град и Загреб имат решаващо 
влияние върху преодоляването 
на кризата в бивша Югославия.
• НА СЕСИЯТА НА ЕВРОПЕЙ
СКИЯ СЪЮЗ, която се състоя на 
гръцкия осторв Корфу брита
нският премиер Джон Мейджър 
си послужил с вето, за да осуети 
избирането на белгийския ми
нистър-председател Жан-Лик 
Деан за председател на Европе
йската комисия, която е един вид 
правителство наЕС. На 15 юли ще 
се състои извънредна сесия на 
европейската дванадесетина, на 
която трябва да бъде избран нас
ледник на Жак Делор.

•НАМАЛЯВА НАПРЕЖЕНИЕ
ТО в отношенията.между САЩ и 
СевернаКорея, което беше създа
дено след отказа на северната 
корейска държава да позволи на 
международни експерти про
верка на нейните ядрени постро
йки. На 8 юли в Женева би тря
бвало да се срещнат делегации на 
дветестрани,ав едно телевизион
но интервю УорънКристофър е 
споменал възможност за среща 
на най-високо равнище: Бил 
Клинтън - Ким Ил Сунг.
• ФРАНЦИЯ започна да реа
лизира операция „Тиркиз" в стра
дащата от кървава гражданска 
война Руанда. Операцията, както 
твърдят французите, е „изклю
чително хуманитарна мисия”. 
Франция прави опит да убеди 
други държави да подкрепят 
нейната военна интервенция в 
Руанда, но досега само Сенегал е 
обещал да изпрати 300 войника.

• СЛЕД КАТО АНДРЕЙ КО- 
ЗИРЕВ подписа в Брюксел до
кумента за присъединение на Ру
сия към проекта на НАТО 
„Партньорство за мир”, руското 
ръководство направи още една 
голяма крачка на запад. На се
сията на ЕС на Корфу президе
нтът на Русия Борис Елцин и ли
дерите на дванадесетте страни- 
членки на съюза подписаха 
споразумение за партньорство и 
икономическо сътрудничество.

че^ипломатитеот петте страни-членки на контакт-гурпата ше постиг
нат съгласие ие само по подялбата па босненската територия а 
съотношение 51:49, но и по конкретните територии, които ше 
съчиняват тези проценти.

Заедно с русите, амриканците, французите и германицте 
полагаме големи усилия за сключване на споразумение между 
сърбите, мююлманите и хърватите през следващите няколко сед
мици Доколкото не успеем, във Вашингтон ше се повиши натискът 
да се премахне ембаргото върху доставките на оръжие за 
мюсюлманите, в Русия би станало същото, разликата ше бъде само в
това, че двете страните подпомагат различни противници в конфлик
та докато в Европа ше се засили натискът за изтегляне на умирот
ворителните сили от Босна Сдружени, тези три натиска ше предиз
викат катастрофа Затова съм много загрижен за Босна - казал шефът 
на форин офис.

© ИЗ РЕЧТА НА РАДОВАП КАРАДЖИЧ В БАНЯЛУКА

могат да бъдат добра основа за 
окончателното разрешаванае на 
кризата. Той подчерта, че едномс- 
сечното примирие с недо
статъчен период за оконча
телния успех на преговорите за 
бивша Босна и Херцеговина и за
това Сърбия се застъпва за по- 
дълго прекратяване на враждата 
между воюващите страни и за ин- 
темзивране на преговорите върху 
политическото решение па кри
зата.

Мокреното застъпване за ста
билен мир в БиХ подразбира ре
шение, което не съдьржи нере
шени, отложени или открити 
въпроси - изтъкна председателят 
Милошсвич.

Съпредседателите на Между
народната конференция за бивша 
Югославия Торвалд Столтен- 
берг и Дейвид Оуен тези дни на- 

цова обиколка поправиха 
развълнуваните балкански прос
тори. В миналата събота те пре
биваваха в Белград, където бяха 
приети от председателя на Репу
блика Сърбия Слободан Мило-

Искрсното застъпване за ста
билен мир в БиХ подразбира ре
шение, което не съдьржи 
нерешени, отложени или откри-шевич.

й?ЕАЖ^ТХЙ1ВнГс%Ъкв
- Босненските сърби никак не могат да се съгласят с най-новите 

и не могат да приемат план, койтопредложения на контакт-групата 
раздробява сръбските територии. Това означава, че границите на 
Република Сръбска остават на Уна, Сава и Дрина, а в по-нататъшните 
преговори тепърва трябва да видим какво ще стане с Орашйе. Ако 
Запад иска от нас да отстъпим някои територии на мюсюлманско- 
хърватската федерация, тогава трябва да ни плати 7,5 милиарда 
долара като компензация за вложеното в инфраструктурата - по 1,5 

на 5 години. Това е условие, което бос-милиарда долара в течение 
ненските сърби ще поставят на партньорите си в преговорите във 
връзка с варианта 51:49 процента в решаването на кризата в бивша БиХ 

председателят на Република Сръбска д-р Радован Караджич 
тези дни в разговор с политическо-стопанския актив на Банялука.
- заяви

Караджич добави, че доколкото не бъдат прмахнати санкциите 
против СР Югославия и ако премахването на санкциите не бъде 
съставна част на умиротворителния план, сърбите няма да се съгласят 
ни с намиращите се под техен контрол 70 процента от босненската 
територия.

Милошсвич в разговор със Столтенбсрг и Оуен

Председателят Милошевич 
заяви, че международната об
щност е минала през фазата на 
едностранчивия подход към юго
славската криза, което дава наде
жди, че в по-нататъшните пред
ложения в рамките на уми
ротворителния план равноправ
но ще бъдат уважавани интереси
те на сръбската страна в босне
нския конфликт. В това отно
шение, оцени Милошевич, прин
ципите, които бяха утвърдени в 
досегашния ход на преговорите

ти въпроси - изтъкна предсе
дателят на Сърбия. Окончател
ното решение следоватлно не 
трябва да съдържи „сиви зони” 
или други недефинирани и ча
стични решения, понеже те мо
гат да бъдат огнища на нови 
стълкновения. Трябва да се пос
тигне цялостно решение, което 
ще бъде основа за траен и стаби
лен мир, прмехване на иконо
мическите санкции против СРЮ 
и нормализация на живота на 
тези простори.

© НА 23 ЮНИ Т. Г.

ПЕТЕР ТОРСВН ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД
На 23 юни т. г. официално посещение в Босилеград направи се

кретарят на посолството на Швеция в Белград Петер Торсен. Най- 
напред той се срещна с представители на официалната общинска 
власт, а сетне и с ръконодството на ДСБЮ.

Целта на посещението на Торсен в Босилеград беше на място да 
се запознае с правата на българското малцинство в Сърбия и Юо- 
гелавия.

м. я
:® Венко ДИМИ ГРОБ

ВИСОКА” ПОЛИТИКА НА МАЛКА ПАРТИЯ
о „ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ” ДСБЮ-ОВСКИ НЕБУЛОЗИ

Фактът, че общините в които главно живее българското мал
цинство в Югославия /Босилеград, Димитровпзад, Бабушница и 
Сурдулица/_са икономически изостанали, ДСБЮ и неговите лдери 
ползват наи-напред да обвинят Сърбия, че това прави нарочно - 
„целенасочено ’ за да ускори миграцията на населението във 
вътрешността на републиката и по такъв начин и неговата де- 
национализация, и второ, да се провъзгласи като организация 
която се бори и единствено тя е способна да разреши този 
проблем. „Икономическата изостаналост на Босилеградско Тръ- 
нско и Цариородско се поддържа целенасочено, за да потърсим 
поминък във вътрешността на Сърбия. Така българите ше бъдат 
денационализирани по-лесно. Сърбите ще се оправдаят с липса 
на средства, но това се осъществява целенасочено”, изтъкна 
Иван Глигоров, председател на Главния съвет на ДСБЮ ппед 
вестник „Македония” от 1 февруари 1994 година. А в съобщението 
на Главния съвет по повод предложението ДСБЮ да се забоани 
четем и следното: „Обявявайки се срещу ДСБЮ, вие се обявихте 
срещу стопанското развитие на българското национално мал
цинство в Югославия, което е единствено възможно в рамките на 
добросъседските отношения между България и Югославия".

Твърденията, че Сърбия „целенасочено" поддържа икономи
ческата изостаналост на нашите краища нямат нищо общо с 
истината и действителното положение. Наистина става дума за 
една тежка и крайно злонамерна провокация. у

Не е вярно, че всички общини в които главно живее бълга
рското малцинство са икономически изостанали и че Съобия на
рочно ги държи изостанали с цел българското население да се

развоя на недостатъчно развитите общини в Сърбия от общо 190

определени малцинства, но най-много са общините живеят и 
сръбско или предимно сръбско население. Тук са и тоите от

броят на трудоусторените по отношение съвкупния^брой'нТнасе-

лението и друг^ вече не е икономически изостанала община. От 
15-те общини в бившия Нишки регион, Димитровград се намира на 

Ниш и Пирот - по общата степен натрето място - ведн ага след 
икономическо развитие.

сра^^^^^^^^^^^^^^^^зналйте^бщини трябв™да

ппрпртва?аГо^аиг^анични общини ще имат правото да ползуват 
средствата за икономическо развитие, без оглел лали гя ипи нр 
в кръга на икономически неразвитите общини

жнитеРпообг№ми °нТ'? г^пйпМическ-° Развитие е един от най-сло- 

3™ изаоесМтаанГиИтТеИКраа^аон3на ЗЖ^н^^маха отделни 

стопанството НО И е пР°гРами за развитие не само на

напояване, мелиоРФац^я и^омТация31й

ствена акция рз/ япВ«™Тваха се средства и водеше обще- 
селиша1съпбия пЖ5?оКация на всички неелектрифицирани 
промишленни обекти ^Спл0ЯлаНе на ПЪТИЩа> водопроводи, малки 
гоанични пайонм^КплпЛА0"‘ГОг^емите села в неразвитите и край- 
от разветите соедЗ имя^',Гаолемите "Р°мишлени предприятия 
ангажиоат вепа?яитх.-ЛтоХа задължения непосредствено да се 
ничт оайни чпД н«,Дтт°»,а не°ДСтатьчно разветите и крайгра- 
на нови цехове в тез^райониНа оъществУва1Ц'те и построяване

на икономи-

нията на

в които живее

Щ
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ПРОБЛЕМИ ИМА, 

АСИМИЛАЦИЯ 

НЯМА

• ИЗЯВЛЕНИЕ НА МАРГИТА САВОВИЧ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО 
В ДИМИТРОВГРАД НАКРАТКОПРОБЛЕМИТЕ ТРЯБВА ДА 

СЕ РЕШАВАТ В НАШИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ • ПО ПОВОД Деня на Войските на 

Югославия 16 юни Началник 
щаба на ВЮ генерал-полковник 

сведения, ние планираме да на- момчило Перишич заяви по те- 
правим още една по-прясна левизия Сърбия, че войниците ни- 
информация за правата на малци- кога не се решавали ще има ли 
НСТВОТО В областта на обра- война или не. и ако те решаваха, 
зованието, култура та иинформи- Те са сигурно за мир, защото про- 
рвнстонабългзрскотонзционвл-
НО Малцинство И желаем да ДОС- жертви и разорения прави. Транс- 
тавим такъв отчет. формирането на ВЮ се основава

Няма никакви причини до- пРеди всичко на подържа- 
брите отношения, КОИТО напо- вяването на народната отбрана с

цел да се запази териториалната 
цялост на СРЮ. Има обаче и ня-

ух< Щк

/ От 1-ва стр. /
риванс на локалната телевизия 
чиято програма е ползван равно- $ 
правно и българския и сръбски 
език, а това е дело на актуалната 
власт, на българи.

За нарушаване на граждан
ските права се изказаха и пред
ставителите на СПО и Радикална- Щ 
та партия, а без пълни гражда- Цй 
нски права няма ни пълни мал- Ця 
цинствени.

в I«
наха, че „ние изобщо Югославия 
не обвиняваме, ние обвиняваме 
отношението на отделни лица 
към българското малцинство. И в 
нашата програма ние сме казали, 
че главни виновници за положе
нието на малцинството са общи
нските бюрократични структу
ри.” Коментирайки данните от 
няколко последни преброявания 
на населението и постояното на
маляване броя на българите 
Югославия, д-р Марко Шукарев, 
председател на Общинския съвет 
на ДСБЮ в Димитровград, това 
охарактеризира като асимилация 
на малцинството.

Михаил Иванов, председател 
на Общинския отбор на Демок
ратичната партия подчерта, че 
тук и в страната драстично се на
рушават гражданските права изо
бщо, а с това и някои малцинстве
ни, защото все пак не едно и също 
е ако се закрие родилния дом в 
Свилайнац и в Димитровград. 
Гражданските права се наруша
ват според Иванов по две основи: 
от една страна ги нарушават сан
кциите, докато от друга страна и 
самата държава с въвеждане на 
таксата за излизане нарушава 
правото на всеки свободно да 
ходи където иска Но когато става 
дума за числящ се към малци- 
нството, тогава са му нарушени и 
малцинствените права, тъй като 
той не може свободно да посети 
държавата матица Гражданските 
права, а ведно с това и малци- 
нствените са нарушени със зак-

ШШш Ш! слсдък с България се развиват, 
особено след посещението на на
шия премиер г-н Контич в
България, няма основание тези войската да бъде по „тяхна мя- 
отношения И комуникации С рка”, но това няма да стане. 
било какво да се нарушават.

Аз считам, че с изключение на * ^ заседание на правите
лството на Република Сърбия е

чки ТУК са на мнение че наистина приет0 решение цените иа птт' чки тук са на мнение, че наистина услугите да бъдат намалени с 10,
проблеми има, НО общото СЪСТО- а на нефтните деривати с 5 про- 
яние може твърде положително цента. Също така е прието ре
да оценим. Също се съгласихме С щение и ползващите държавния 
представителите на ДСБЮ, че все бюджет пр« юни- юли и август да 
пак ако има проблеми, които те 
посочват, някои са аргументи
рани, а някои не са аргументи
рани, че най-добре ще бъде ако за . тнАУЬТ НЯМА дд д^. 
тези проблеми поговорим ние „ИРА и не съм взел никакало ре- 
първо В НЯКОИНЗШИИНСТИТУЦИИ щение кога да напусна гуве- 
и че е нежелателно и дори е твър- рнерския си пост, заяви тези дни 
де вредно да се изнасят пред ме- пред в- „Политика” д-р Драгослав 
ЖДународната общност твърде- Аврамови4» отговаряйки на слу

ховете, че уж в скоро време щял да 
напусне този отговорен пост. Ди
нарът е стабилен и никаква опас- 

Значи, че за всички проблеми ност не го заплашва, каза той. Щи- 
трябва да се намерят решения, но цУнга той охарактеризира като 
че интернационализацията на явление от преходен характер. 
нито един проблем не е добра, по
неже ВЪЗ ОСНОВа на такива • НЕФТЪТ още не е стигнал до 
обвинения, най-вероятно е ДО- селянина» макар че жътвата на
шлп и лп итгтТъпприиртп ия ППР. ечемика е в пълен разгар. За при- шло И ДО изстъплението на пре- бирането на есенниците са обез-
дставителите на Република печени зо ооо тона нефт. Съюзно- 
България пред Комитета за чо
вешки права. Числящите се на да- пшеница първа класа да има защи- 
дено малцинство не бива да ^а цена от 18 пари, втора от 16 и 
затрудняватдобрите отношения тРета от 14 паРи за един килограм. 
СЪС съседите, а би трябвало да ГИ Инак» както изтъкна републи

канският министър по селско сто
панство Ивко Джонович - репу
бликанското правителство е про-

-у.: кои лидери, сподели генерал- 
полковник Перишич, които искат

V

,у.\шш У
»

ЩШЩш
" Уьтгчат, и, ь ГМЛЛПЛСПЛС ПА

представителите иа ДСБЮ вси-
$4В края на разговора с пре

дставителите на партиите Мар- 
гит Савович между другото изтъ
кна, че политическата много- ‘ 
партийност значи право на сво- съюзчото правителство, понеже 
бодно партийно организиране и в иа среща иа Комитета по чове- 
тозн смисъл никой не забранява шките права в Женева от страна 
съществуването на която и да е представители на Република

~ — 
д”“"»*™ ”»ота“ т^1?по"ДЛД,
да се разрешават преди всичко в Комитета за човешки права на 
самата държава, където се живее, ООН да осъди с резолюция на- 
а не собствената държава да се 
обвинява поради случаи, за които 
се счита, че представляват нару- подготвихме една информация за 
шаване правата на малцинството, съюзното правителство за пра-

Съюзният министър за чове- вата на българите в Югославия, 
относно в Сърбия, като при това 
съберем всички релевантни фа
кти за всички права У нас са обе
зпечени всички права на всички 
малцинства, които им при
надлежат по международни стан
дарти И в случая, дойдохме до 
съзнанието, че всички права, кон

ните средства на български език то им принадлежат българското 
и бе запозната със сегашното по-

Ш8Жв
Дойдохме по възложение на

не разчитат на повишение на за
платите, тъй като същите през 
май значително са повишени.

шата страна. Разбира се, когато 
узнахме за такова изстъпление,

ния и обвинения, които не са ар
гументирани

шките права и правата на малци
нствата посети и двете училища и 
Центъра за култура, където също 
беше запозната с проблемите и 
начина на работа, употребата на 
майчиния език. Срещна се и с 
представителите на информатив- то правителство е взело решение

малцинство и широко ползва, а и 
л ожени е в тях. Накрая тя води ра- широко са обезпечени и че наис- 
зговори и с общинското ръково- тина се касае за един най-висок
дство. стандарт за ползване на тези пра

ва. След събирането на всички
подпомагат към по-всестранно 
развитие.Ст. Н. - А. Т.

тив повишението на цената на 
пшеницата. Той също е събщил, 
че тазгодишната реколта трябва 
да даде към 3 милиона тона пше
ница или среден добив 3,6 тона от 
хектар.

от първите места в Югославия. Броят на висшистите от боси- 
леградско и Димитровградско е толкова голям, че те са доста
тъчни не само за Босилеград и Димитровград, но и за цял Ниш 
например. Затова съвсем е естествено, че те отидоха да работят 
и живеят в големите центри, каквито са: Белград, Ниш, Нови Сад, 
Лесковац, Враня, тоест навред из Сърбия и Югославия, но и в 
София и навред из България. Като добри специалисти и работници 
те навсякъде бяха радушно приети, уважавани, назначавани на 
ръководни и други важни места и постове.

Следователно миграцията е последица не само от икономи
ческата изостаналост на нашите общини, но и от масовото шко
луване на младите. Тя щеше да бъде дори нашите общини да бяха 
и най-напреднали. И обратното, нашите села и днеска щяха да си 
бъдат многолюдни ако младите нямаха възможност да се шко- 
луват, ако им беше ограничено това право и ако те бяха си 
останали овчари и земеделци, каквито главно бяха преди пет
десетина години. Българското малцинство в Югославия то 

ше да живео компактно на своята територия, вероятно броят 
на българите в Югославия щеше да бъде и нещо по-голям, но те 
и по-нататък щяха да другаруват с овците, говедата, ралото, 
матиката, косата...

Затова когато някои от ДСБЮ днес лият сълзи върху съдбата 
иа нашето малцинство, когато се застъпваат за неговата конце
нтрация в така наречените ..Зопадни покрайнини .фактическите 

съзнателно или не, за неговата изолация и гето-

Разби 
папско и
ишата в които живее 
всички стопански, К01 
ги обекти в нашите о 
мата част от които или изцяло 
дове, от бюджета или

програми и планове за ускорено сто- 
развитие бяха включени и общините и пра
българското малцинство в Сърбия. Почти 

мунални, здравни, културни, просветни и дру- 
>бщини са построени със средства, по-голя- 

бяха отпуснати от различни фон- 
други източници иа Република Сърбия. 

Например лромишленните обекти в Босилеград бяха построени 
от предприятия, чиито седалища са в лромишленните центри в 
Сърбия - Електронната промишленост от Ниш, „Цървема звезда 
от Крушевац, „здравлье и „Зеле Велкович от Лесковац, Горско- 

стопанство от Враня. Те построиха тези цехове със собствени

1ра се, че в тези 
обществено

• ПРЕЗ май в сравнение с месец 
април промишленото произво
дство е по-малко с 6,8 процента - 
показват най-новите статисти
чески данни. Това преди всичко е 
станало в резултат на спадането 
на производството в областта на 
енергетиката дори с 22,9 процен-

то

ШШЩщШ
рагуевац^ ,/^ен’ика" от^емун^^Симпо'’1 и^Кощана" от^Враня°Т 

Сърбия беше решаващ фактор Димитро- 
га на неразвитите, а това наскоро ше стане

илинаречените „политическите фабрики 
яване

гава
та.що

I - Ако за май изключим енерге
тиката, тогава производството бс- 
лежи ръст от 3,9 процента - 
изтъкна тези дни на пре
сконференция Миряна Ранкович, 
зам-генерален директор в Съю
зния институт по статистика. 
Освен това за постоянния ръст 
производството свидетслствуват 
и данните, че от февруари до май, 
от прилагането на икономическа
та програма на д-р Аврамович, 
производството е увеличено със 
17 процента.

Производството през май в срав
нение с април в металургията е 
нараснало с 12,7 процента, произ
водството на нсметали и 
строителството 4,4, в хранител
ната промишленост - 5,9 процен-

{<рагу
акава политика на

вград да излезе от кръга на неразвитите, а това иаопоМи 
и със Сурдулица и Бабушница. Единствено Ьосппъгрмп уо нма- 
тък си остава в кръга иа двадесетината иай-неразвнги общини в 
Сърбия. Не заради това, че нямаше достатъчно средства ти че 
те ие се отпускаха. Тук имаше и оше съществуват проблемиот 
губективно естество, от които най-важния сигурно е този, че тук 
нямаше достатъчно способни, креативни и предприемчиви про
фесионални кадри, които сериозно да се нагърбят с пробелмите, 
да изготвят атрактивни развойни програми и енергично да се

аИГпТли?ик?тРаХи с?рНа?Те?иРятааЛна С-Грбия за ускореното развитие 
на икономически изостаналите и крайгранични райони имаше и 
има за цел покрай другото, спирането иа изключително небла- 
гопоиятните демографски движения в Сърбия, изразени в масо- 
вата мигоация на населението от село в град и от по-малките в 
по-гол^митя промишлени градове. Следователно тези миграцион- 
н2 де и же ии я «обши з а Съобия и ие са никакво отделно явелнне 
в краищата, където живее българското малцинство.

Младите поколения от нашите краища в следвоенния период 
започнаха масово да се школуват и благодарение политиката и

се застъпват,
изация. А понеже е ясно, че нашите краища, дори икономически 
да са и най-развити. не могат да поемат големия брой нашенци, 
завършили виеше образование, логическо заключение е, че тази 
концентрация може да стане само за сметка на школуването, 
тоест със спирането експанзията в тази област и неизпълняване 
желанието на младите да се школуват до най-висока степен на 
обучение. Крайният резултат на такава политика на ДСБЮ би бил 
не прогрес, не икономически и културен възход, но нещо противо
положно на това - икономически, културен и всеобщ упадък, впро
чем общоизвестно е и на практика много пъти доказано, че самои- 
золацията на която и да било национална общност в една държа
ва, пък и цяла държава, особено днес, когато границите и на 
наи-големите държави са им много тесни, и когато цяла Европа се 
стреми да стане едно „голямо село”, води само към изостаналост 
и общ упадък. Примерът на албанското малцинство в Сърбия и 
Енверходжова Албания са най-показателния образец за това.

Ето защо ДСБЮ, самообявилият се икономически спасител и 
защитник на нашето малцинство и на нашите краища, със своята 
политика за самоизолация, всъщност е неговия най-голям враг.

Следва

I
1I
1
1

ТО.
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9т№тоСОПРЕСИЙВАИЕ С НОВИ КАДРИ
пълнителен и Общински отбор. 
При това следва да се избере и 
председател 
социалисти.

• СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
Констатирано е, че кадров- 
— проблем е един от най-ва

жните и че на него трябва да се 
посвети съответното внимание. 
Кодровият потенциал обаче, с 
йто разполага СПС, ще осигури 
по-ефикасното изпълняване на 
властта. Правени са доста гре
шки, а лошото кадрово поставяне 
отрицатлено се отразява върху 
целокупната дейност. В СПС 
налице
ртюнизъм, па затуй основният 
критерий са професионалност и 
работните качества за законно 
упражняване на властта. СПС се 
обявява абсолютно срещу кри
терия на морално-политическа 
благонадеждност, който е отжи
вял, заради преминаването от 
еднопартийна в многопартийна 
система.

Въпросът е комплексен: търси 
се засилена отговорност от вси
чки органи, като се отстраняват 
онези, които не са задоволили на 
различни ключови позиции.

По отношение на програмно- 
организационната работа де
тайлно се разгледа работата на 
партийните органи, за да се кооп- 
тират подходящи членове с една 
трета възобновяващите се Из-

Питейната вода 

належащ проблем
На състоялото се на 8 юнит. г. 

заседание Общинският изпъл- 
отбор на СПС в Дими

тровград е обсъдил отчета за 
работата на партийните органи за 
период от приблизително две го
дини /от изборната конференция 
до днес/. Дадена е положителна 
оценка на целокупната дейност 
на партийните органи, с оглед на 
изборните разултати, като при 
това са изнесени критически опа
сения за възможностите, когато е 
могло да се действува по-ажурно. 
Инак обсъдени са всички области: 
кутура, просвета, информиране, 
международно сътрудничество. 
Всъщност това заседание е под
готовка за предстоящото опре
сняване на Изпълнителния и 
Общинския отбор с една трета 
нови кадри.

На заседанието 
телния отбор по същество са до
говорени по-нататъшиите задачи 
за действуване на партийните ор
гани в две насоки: първо, за по- 
ефикасно упражняване на властта 
и осъществяване на програмните 
определения, и второ, програм- 
ноорганизационно и кадрово ук
репване на СПС с обогатяване ме
тодите на работа.

ският на младите
нителен

ко- Накрая е раздвижена и ин
ициатива чрез съответните 
общински служби да се направят 
подготвки за предстоящата 
жетва. Поучени от лошата прак- 

на някои комбайнери, тази
Макър че от дневния ред за 

последното заседание на Общи
нската скупщина в Димитровград 
проведено на 10 юни, не личеше 
така, ве пак доминиращ въпрос бе 
водоснабдяването на града и още 
някои селища в общината.

,ХРИСТО БОТЕВ” 
СИ ОСТАВА тика

година следва да се създаде 
стройна организация и навреме 

обезпечат необходимите

1 не е
политически опо-

Що се касае до тона дали 
името на самодейния теа
тър „Христо Ботев” в Ди
митровград е променено 
или не - Общинската ску
пщина като единствено ко
мпетентна по въпроса - ре
ши театърът и занапред да 
се нарича „Христо Ботев”.

да се
количества нефт, резервни части
и пр.

Дългогдишната суша и зими 
без обилен снеговалеж са основ
ната причина за недостиг на пите
йна вода. Мощността на извора в 
Пъртопопинци от около 70 литра 
при построяване на водопровода, 
е спаднала на около 17 литра, така поредби дадена е възможност и за 
че за сметка на града селищата в 
район Забърдие най-често

Раздвижена е също така ин
ициативата за изготвяне на нов 
правилник за работата на 
Общинската скупщина, за което е 
договорено на отборническия 
клуб на СПС. Всъщност той не 
бива да стане „машина за гла
суване”, а място за договор по 
всички належащи въпроси, които 
решава скупщината като при то
ва СПС излезе с всестранно обсъ
дени и договорени становища.

допълнителни средства по разли
чни други критерии, но все пак е 

ват с дни без вода. С представи- налице че големи пари отиват без 
телите на „Комуналец" е догово- о6щината да има файда, 
рено техните специалисти да из- 
лезнат на място и да намерят те
хническо решение, което да задо- обсъдиха и отчета за работа на Це- 
воли нуждите на споменатите две нтъра за култура през миналата 
села, и не само на тех, но така да ГОдина, както и редица решения, 
не бъдат привилеговани за сметка изменения и допълнения на ре- 
на другите. Недостигът на вода 
ако продължи сушата, може да се 
счита за природно бедствие и

на Изпълни-оста-

Отборниците на скупщината Разискванията по отчета и са
мия отчет ще бъдат обект на вни
мание на заседание на Общинския 
отбор на СПС в града.

Ст. Н.щения.

Що се отнася до Цариброд- 
ската телевизия и Каблово-дис- 
трибутивната система, предло
жено е и прието да се формира 

На заседанието бе обсъден и комисия, в която да бъдат пред
приет бюджета на общината като седателите на скупщината, 
при това бе изтъкнат факта, че от Изпълнителния одбор и предста- 
събраните средства от данъци и вители на Инициативния одбор за 
подобно републиката е взела над телевизията, които да намерят ре- 
700 хиляди динара, което според шение, зачитайки факта, че огро- 
Михаил Иванов е катастрофално мно болшинство от приклю- 
за нашата община. Бюджета е уто- милите се на кабелната телевизия 
чнен на 911 хиляди динара, а от са се определили за акционерно 
осъществените средства общи
ната може да задържи 514 хиляди.
Разбира се според сегашните раз-

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕЧАТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯсъгласно с това да се предприемат 
мерки, дори и да се прилага огра
ничаване на всички потребители. ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА?

нов, счита, че най-добре е да се 
направи смесено акционерно 
дружество.

Що се отнася до употребата 
на български език в училищата, 
ДП счита, че непотребно се вди
га политически прах от името на 
отделни лица, които някои Кон
ституционни половинчати и не- 
доречени решения ползват за 
разпалване на политически 
страсти и засилване на омраза 
между населението, което спо
ред ДП не в ред. От друга страна 
това го ползват в чуждите ин
формативни средства, което от 
своя страна може да се тълкува 
като разпалване на омраза ме
жду две държави, които сигурно 
никому не е от полза. Демокра
тичната партия в Димитровград 
счита, че проблемът може да се 
разреши със Закон в който да 
има две възможности: всичко да 
е на майчин език и четири часа 
държавен език или всичко на 
държавен език и четири часа 
маичин. По този начин и послед
ните адути на българските 
националисти би изостанали. 
Дори би било необходимо една 
част от пре
изучават на български език. Не 
считайки, че ДП е най-способна 
да предложи решение, тя кани 
всички на страниците на 
,.Братство” да се изкажат по 
въпроса за езика. А. Т.

За данъчната политика гово
ри Предраг Димитров, член на 
Общинския отбор, който изтъ
кна, че още с приемане на про
грамата на Аврамович ДП е из
казала оределен скептицизъм, 
тъй като реалните източници от 
приходи за покриване дефицита 
в бюджета още от началото са 
били неясни.

Демократичанта партия пре
ценява, че най-късно до кр 
годината може да се стил 
локални избори и избори за Съю
зната скупщина. Според Дими
тров за това съществуват реал
ни шансове и затова Главният 
отбор е взел решени 
чнат подготвки, особ 
щински нива за 
задача.

Демократичната партия в 
Димитровград, по-точно Общин
ският отбор начело с предсе
дателя Михаил Иванов, проведе 
на 16 юни първа пресконфе
ренция в помещенията на би
вшата поща, където със собс
твени сили са успели да се 
удомят.

Локалната телевизия, да
нъците, евентуални избори и уг 
требата на българския език

по- ая на 
не довдружество. учението - това са четирите 

въпроса, на които свое ста
новище изнесе Демократичната 
партия в Димитровград.

А. Т.

е да зап 
ено на о 

тази важна
&

• ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД ПО ВЪПРОСА ЗА ЕЗИКА В ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО

За локалната каблова теле
визия говори Михаил Иванов, ко
йто изтъкна, че тя е запечатена 
поради желание на актуалната 
власт да има партийно влияние 
върху програмата. В момента 
властта игнорира всички опити 
телевизията да започне с рабо
та, „понеже са наясно, че не е в 
полза на СПС ако всички

ДОСЕГАШНИЯТ МОДЕЛ Е НА ПРЕОЦЕНКА
• Работна група, която неотдавна избра Общи
нският отбор на СПС в Босилеград тези дни трябва 
да даде предложение на кой език занапред да е 
обучението в училищата в общината 1 ' !’

Как ще се уреди този и изключително важен 
въпрос в живота на българското малцинство, който 

I последно време стана актуален и в международ- 
оруми, засега все още не е известно. Досега обу

чението в средното образовение в общината бе на сръ
бски език, а в основните училища и в детската гра- 

Работната група, формирана от страна на Общи- динка двуезично, т. е. на сърбски и български /офи- 
нския отбор на Социалистическата партия в Боси- циално по документи/. На практика обаче обучени- 
л е град проведе разговори с просветните работници в ето в училищата се реализира на сръбски език, а бъл- 
училищата в общината и детската градинка в града гарският език, който е майчин език се изучава като 
и се очаква тези дни да даде предложение на кой език чужд. 
занапред да бъде обучението в общината - на бълга
рски, сръбски или по така наречения двуез 
дел, т. е и на сръбски, и на български език.

локал
ни средства за масова информа
ция не са под техен контрол . ДП 
се застъпва върху локалните ин
формативни средства никой да 
няма патронат, тъй като те са 
силен и влиятелен медий. Ива-

дметите да се

Известно е, казв 
гашният „дв у езиче! 
нията.

ботната група, 
не е изпълнил

зат в ра1 
Г’ модел

че досе- 
очаква- 
В. Б.

ичен чо-

циалност по сърбохърватски неотложно трябваше да се 
примирите с мястото на библиотекар. Въпреки че и аз 
знаех това, исках да ви помогна като човек, от който ис
кахте помощ Спомнете си само г-н Вацев, колко насто
явахме пред Ели Юркова да пусне за„ Свободна Европа” 
поне две думи за вашето „страдание”. И успяхме. След 
това в „Македония”, по радиото, в „Отзвук”, „Демо
крация”, пред разни правозащитни организации, все до 
Женева Разбира се, тогава не инсистирахте на „неза
висимата си индивидуална особа”, защото ви трябвахме 

Не споменавахте тогава никакви „далавери” с „уго
варяне на четири очи със Зоран Димитров да ми се пре
даде книгата и печата на ДСБЮ”. Много добре знаехте, 
че съм избран за председател на ОС на ДСБЮ в Цариброд 
на 1 X. 1992 г. на заседанието на Главния съвет на ДСБЮ 
в Цариброд. Вечерта на откритото ни събрание, след из
борното заседание, лично вие говорихте пред гра
жданите и пред самите нас, че „служите за присмех на 
учениците едва часа български език”.

Забравили сте всичко г-н Вацев! Забравяте и това, че 
като нечленуващ в ДСБЮ нямате право да търсите про- 
токли от събранията ни, нито да гледате списъците на 
членството ни! Опитайте това в някоя друга партия в 
Цариброд. Дал бог има ги много! И нека нашите „секрет
ни тайни не ви интересуват, така както нас не ни интер
есува таксата, която наплащате на вашите клиенти, когато 
им превеждате на български език, въпреки вашата спе
циалност за сръбския език Ако ни бяхте спонсорирали с 
оогатите си хонорари и помещения щяхме да имаме в 
Цариброд. Не едно, а повече А може би новият ви заши- 
ната. шеше и на насДа помогне като пр едседател на общи-

моРално право да не бъдете равнодушни 
към дс.ьк9, понеже сте били „кандидат за общински съве- 
7ш//г на миналите избори” ние ще го имаме предвид, 
‘'азбира се, и аз строго ще имам предвид за в бъдеще 
моралните Ви качества, на които досега не обръщах 
внимани е

19 юни 1994 г.
Цариброд

!• РЕАГИРАНЕ С ПОВОД /В-к „Братство”, 15-У1-1994 г./ от „мегазвездитс”, ^всевластният лидер, деспот, суверен,

Тъкмо едно от тези мои качества според г-н Вацев, 
използвах да го защитя като човек, не като член на нашата 
организация, както за него беше заявали пред в-к „Ста
ндарт” от 19. XI. 1993 г. г-жа Вацева. За да не бъда пак 
злоупотребен, длъжен съм да цитирам думите й, които тя 
не опроверга обаче, разбира се, нито г-н Вацев. Ето какво 
казва, тя: „но щом стана член на ДСБЮ и започна да говори 

ария, официалните власти започнаха 
българската преса и в българските 

юятно. спооел думите му. е пий

БЛАГОДАРЯ ЗА 
КОМПЛИМЕНТИТЕ, 

Г-Н ВАЦЕВ!
за Родината ни Бъгл, 
да ни
медии, където съм най-вероятно, според думите му. една 
от -р0р ие опроверга членството си в

, защото не искахме да 
1 наш „си-

Дойде време и на г-н Властимир Вацев да попречи 
ДСБЮ, включително смен, председателя на Общинаския 
съвет на организацията в Цариброд! Не съм изненеадан. 
Нито обиден от обвиненията му за„докерски, каруцарски, 
манипулаторски, истерични и неконтролирани 
изстъпления”. Всичко това говори, повече за него, отко- 
лкото за мен. Разбира се, не ми е нужна самоизява на 
цена и с неудоволствие му връщам своя отговор по този 
начин Повече го правя заради читателите на в-к „Бра
тство’ и всички онези, които познават и мен, и г-н Вацев. 
За онези, които не ни познават, нека това мое реагиране 
послужи да се запознаят и с мнението на другата страна, 
винаги „обвиняваната, сепаратната, некооперативната, 
своенравната”.
п/^гтАаква цел г н Вацев насочи перото си срещу мен и 

ДСБЮ тъкмо в момента, когато общинските власти в Ца
ри борд водят страхотна кампания срещу мен и орга
низацията, която не прекланя главица пред жестоките 
обвинения и не отстъпва от целите, начертани в Про
грамата на съюза!? С цел да навреди на моята личност на

итискат. Впр
кг

от „мегазвездите ,ип ле 
ДСБЮ. Не опровергахме го и ние, 
му навредим с това. Уважавахме го като 
мпатизант”. Но, какво излезе от всичко това!?
„ Г-Н Вацев след посещението си в Президентството на 
н България, разбира се„с обемиста документация”, в сво
йството на „онеправдан” българин и член на ДСБЮ не 
сипе хули за„лъжецара Шчепан Мали”, а още по-малко им 
говори за„ сухото дърво, което не се изправя и панираният 
мозък, който не асимилира ама баш нищо”

^ гн Вацев> може би щяхте да станетеРоще
те,и !^зтле5ияГГаЗВеЗДа"В С°фия! °собено сле*

всяка

ПдЕБЮвСЦа ИибоРдШЙзлъга°ИИЯба В ОТНОШенията в ОС на 
се без да му някой повярва в обвиненията и още по-малко 
да убеди читателите, че аз съм единственият виновник за 
всички нещастия, сполетял и царибордчани в последно 
време Аз съм виновен и за недошла до всеки нуждаещ се 
от нея хуманитарна помощ, аз съм виновен за своите ин
тервюта, аз съм виновен за собствените си становища, аз 
съм виновен за всичко... Не казва само, че съм виновен 
най-много заради това, че пръв се застъпих пред обще
ствеността за „нарушаване правата му” в Царибордската 
гимназия, където той работи като преподавател. Аз, една

запечатана с червен восък, „не съм член на ЛГБТП" ггп^п 
МгС"".а7-ИВИСГИТС на ЛСБЮ се опТ^^чеПвРиеДе 
„страх . Страх от какво!? Ако един човек се сто ах у пя пт 
нещо, сигурно за това трябва да има причина! Вашата е

™ ""ого добре знаехте истината Вие й^^те
За ОС на ДСБЮ 

Д-р Марко Щукареви че със спе- \
О ЕрятстЕо • 1 ЮЛИ 1994 Г.



• ДИМИТРОВГРАД

“дввВЯйи
Макар че първата явна трибуна 
Демократическата партия в 

Димитровград бе проведена още 
"р«1991 година с присъствие^
Зоран Джинджич исетнесидване 
на Мичунович, все пак учредител
на скупщина на тази партия в Ди
митровград се проведе на 27 май 
тази година. Причините за това, 
според досегашния официален 
представител на ДП Драган Ди
митров, са много, а решаващ фак
тор е все още п рисъстващия страх 
при огромно число хора да се на
мерят в редиците на опозицията

•КОМЕНТАР

Първо развойни програми, 
а след това париосовен успех са изтъкнати ми ® бъде пагубно за Димитровград 

налогодншните избори в които гтЖ1^еЛИТе На об1«ината Ката- 
демократите са станали втора па "р0Фата на просторите на бивша 
ртия в общината със спечелени 20 Д°™ 71,4,10 е преду-
настоотгласовете такава грешка"^ Д“ На"равИ
„съотношението в Общинската Р шка ■
скупщина не съответствува на та
зи реалност и затова трябва да се 
мисли за нови локални избори”.

В отчета също особено 
кнато, че ДП до сега

Съгласно закона за недостатъчно развитите краища, чисто из
бавление от изостаналостта ще бъде подпомогнато със средствата 
на Републиканския развоен фонд и други изотвчници. 
Босилеградска община съвместно с още шестнадесет други е в 
групата на най-изостаналите общини в Република Сърбия. 
Всъщност това значи, че тези общини ще имат предимство 
зувансто на средства от републиканския бюджет и други 
републикански източници, прсдназаначени за ускорено развитие и 
топа сега по установени единни правила и критерии. Безспорно това 
е шанс, който предлага условия за по-ускорсно развитие. Коя от 
неразвитите общини ще успее да получи тези средства, преди 
всичко записи от готовността на стопанството. С други думи 
казано - ако имат подготвени развойни програми за изграждане на 
някой нов промишлен обекът или пък в рамките на 
съществуващите да се създава ново производство, ще получат 
необходимите средства.

За съжаление в Босилеградска община всичко е по старому. По 
настоящсм няма изготвена пито една развойна програма, както за 
изграждане на нов промишлен обекът, така и за обогатяване на 
производствените асортименти в рамките на съществуващите про
мишлени цехове. А това на практика означава, че на 
републикански средства и не може да разчитаме, поне в течение на 
тази година. А дали състоянието ще се измени идната година? 
Разбира се, за това нещо са необходими креативни кадри с 
проверена специалност, но засега в босилеградското стопанство ги 
няма достатъчно, а съществуващите поне засега не са насърчавани 
и не се изявяват достатъчно. Няма нито една форма на ор
ганизирана във вид на комисия, съвет или тяло с някое друго 
название, което да се грижи за преспективното развитие на 
общината и това за по-дълъг период. Това още повече, че не са 
малки природните ресурси на Босилеградска община. Минното 
дело, селското стопанство, дървообработването, дребното 
стопанство и селският туризъм са само някои от областите, 
които са възможни нови развойни начинания. —У

В пълен застой са и инициативите за разширяване и обогатяване 
на асортиментите на производството в съществуващите про
мишлени цехове. Просто е немислимо и трудно може да се оправ
дае, че и след десет години във фабриката за сушене на плодове и 
зеленчук не е създаден нито пък се върши подготовка за създаване 
на някой финален продукт, въпреки че са налице всички за това 
възможности. Този случай не е самотен.

Накрая е избран Общински от
бор. За председател е избран Ми
хаил Иванов, за подпредседател 
Александър Петров, за секретар 
Зоран Свиленков, а за членове 
Драган Гогов, Ранко Ставров, Зо
ран Велков и Драган Димитров.

Като гост

в пол-

е изтъ-
е имала из

вънредно добри отношения с вси
чки партии, действащи в общи
ната, давайки по този начин мак- 
симален принос за запазване ста- скУпщина на Демократическата 
билното положение в общината. ~артия присъствува Момчило 

ПТо С гюрджич, официален
бЛнадГслСнЯаДо°Тоб^:Ге^- ~ "е Тп"

тиятаи^срГНЗСТ°ЯНгеТОНаПар' ЗНЦИОН||а партия, която е обс- 
» ™ =СТабИЛ"НТС Ме‘ зпечила сама помещения за рабо- жд> национални отношения в та в бившата поща. 
общината. Защото „отклоняване 
във водите на национализма може

на учредителнатаИ покрай факта, че едва сега се 
формира Общински отбор на ДП, 
тя все пак активно е участвувала в 
изработката /дори е инициатор/ 
на Декларацията против 
низма, приета и подписана от 
всички

пред-

шови-

партии в Димитровград, _ 
сетне и от Общинската скупщина 
бе изтъкнато

а

в отчета за досе- А. Т.

МНЕНИЕ Това явление може да се явява при отделни 
личности, но защо Съюзът на бойците или ор
ганите на властта забравиха този юбилей, една от 
най-светлите точки в нашата история, участие в ан
тифашистката война?

И досега участието на нашите краиша 
тифашистката борба беше отричана Бойците бяха 
разделени в две държави, България и Югославия, 
и поради идеологически различия беше 
нежелателно живушитс в България да идват в 
Югославия и обратна По този начин излезна, че 
бяха „виновни”, че заедно се борили в един 
двунационален отряд?

Сега вече много малко са живите партизани от 
Царибродски отряд. И живите едвам ли могат да 
дойдатна„Изворише” при Сснскос, където отряда 
бе формиран на 2 юни 1944 г. Антифашистката 
борба на хората от нашия край нс тряба да се 
забравя На техния пример трябва да се възпитават 
и поколенията, които идват, зашото фашизмът от
ново заплашва света.

Забравен юбилей
е ЩЕ СЕ ЧЕСТВУВА ЛИ 40 ГОДИШНИНА ОТ 
ФОРМИРАНЕТО НА ЦАРИБРОДСКИ ПАР
ТИЗАНСКИ ОТРЯД „МОМЧИЛ ВОЙВОДА"? 
Случва се, и то много често, бойци на 

Царибродски отряд „Момчил войвода", 
допрели няколко години се биеха в гърди, че взели 
участие в партизанското движение, сега ла 
премълчават това свое участие, снеха отличията. 
Някои дори казват, че това е минало и дори не 
трябва да се споменава зарад ..сегашното 
политическо положение" I?//.

При присъствие на развихрения национализъм у 
нас не е ни чудно някои борци да., забравят" своето 
революционно минало. Мислят хората за своите 
внуци в какво време живеят и затова по-добре да не 
се гордеят с миналото на своите дели?

в ан-

които

Разбира се, грижите за нови иден, които да се пресъздават в 
конк-рстии развойни слаборати и програми, трябва да поемат 
всички, а преди всичко органите на локалната самоуправа. Ин
ициативите и организирания подем в тази област всъщност 
принадлежат на тази структура.

Манол ЯНЕВБогдан НИКОЛОВ

• СЕЛО НАЗЪРИЦА /БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА/ ДНЕС* ОТ ЧЕ СТВУВ АНЕТО ДЕНЯ НА ВОЙСКИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
„МИЛИОН” ПРОБЛЕМИСкромно и тържествено Село Назърица е типично пла

нинско село. Намира се на над 
1400 метра надморска височина 
Къщите му са пръснати по скло
новете на Църноок и Бела вода а 
махалите Лазаровци и Еленица се 
намират под самите върхове на

своята конституционна роля и в пика честити председателят на планините. Тук и през лятото че- 
новосъздадените условия. В това Общинската скупщина в Боси- сто сс случва температурата да

леград Сотир Сотиров, който ме- спадне до 5 градуса. Затова оби-
Не сл учайно 16 юии е взет за Ден к ‘ ’ кновено дъждовете са при

ма Войските на Югославия. Всъ- Ж«У нодчцла, че наос дружвани от градушка. Селото
шиосттова е историческа дата. На ЛСНИвТО В ЬОСИЛСГраДСКа ОбЩИНа има около 50 домакинства, от ко- 
този дея I «76 година във Венеция, И ВОЙНИЦИТС-ГраНИЧарИ СабиЛИ И ито над 80 на сто са с брачни 
Сърбия и Черна гора ся подписали щс ОЪДЗТ неразделима нишка, НС Двойки в напреднала възраст.

само в опазването суверенитета Младите отдавна го напуснаха. В
на ст па на та но и н обществено- цснтъра ,,а селото има Училище, на сгряната, но и в ооществсмо селски магазин, амбулатория, ме

ня Балканския полуостров от пет- ИК0Н0МИЧССК0Т0 раЗВИТИС На БО- стна канцелария. Някога Иа- 
вековиото турско иго. Това е било СИЛСГрадска община, като ИНТС- зърица бс малък районен център, 
началото на освободителните бо- грална част на Сърбия И СР Юго- Всъщност и сега е някакъв це- 
рби иа Сърбия и Черна гора, които СЛЯНИЯ нтър. Защото п магазинът, и амбу-
са дали значителни резултати и за латорията, и местната капце-
Сърбин и Черия гора. В ПрОДЪЛЖСМИС на ТЪрЖССТВО- ларии обслужват и селата Дога-

то, което бе скромно, иа четир- пипа иЯрспшик. 
отношение сс предприемат по- надссствойници-граничари и ко- 
стоянни мерки затехничсско-тс- мандири бяха връчени при- и за проблемите па останалите 
хноложко оборудване с всички знания и награди, 
елементи на боеготовността,
оръжия и оръдия, които сс обос- ,(а мсст„ото насслс-нис и
новават на собствени материали, гости сс Пр0ВСд0Ха и ца другите 
суровини и производств - ■ ГрамИчни застави в общината,
дчерта Николич. м. я.

със стоки от първа необходимост 
е никакво. Магазинът повече ме
сеци не бе зареждан и отварян. 
Сега докараха малко брашно, ца
ревица и други дреболии, обаче и 
сега повече е затворен отколкото 
работи. Магазинерката живее в 
Райчиловцн. Едни казват, че е на 
отпуск по болест, други че не иска 
да работи. Кое е точно незная, 
обаче катанецът не рядко виси на 
вратата. И това което има, не мо
жем да го купим. Подобен е слу
чаят и с амбулаторията. Нито се 
знае кога се отваря и дали изобщо 
се отваря. Просто не зная защо 
обществото ни вложи толкова 
средства, а сега не се ползва. Лип
сата на гориво е само оправдание 
за безделието на Здравния дом в 
Босилеград и безотговорното му 
отношение към работата не само 
на нашата амбулатория, но и ос
таналите нередовно работят. Те- 
лсфонскитс връзки с пощата в 
Бистър отдавна са прекъснати и 
никой не се намери да раздвижи 
този въпрос пред компетентните. 
11ътят също е в окаяно състояние. 
1 !ие през пролети се събирахме, та 
го почистихме, обаче годините не 
нн позволяват да организирам 
една ио-голяма акция в това отно
шение. Няма млади, няма селски 
активности - подчерта пре
дседателят па местната общност 
Стпврн Цветков.

делно обстоятелствата в обкъ- 
ржението на СР Югославия, при нието в общината на войниците- 
което полага усилия да изпълни граничари и командирите лраз-

След това от името на населе-С посетения на граничните за
стави трудещите се от Босиле
градска обшина, съвместно с вой
ниците-граничари, тази година 
за пръв път чествуваха 16 юни - 
Деня на Войските на Югославия. 
Централното тържество се про
веде на граничната застава в село 
Рибарпи, чийто покровител е 
дървообработвателният 
„Симпо” от Враня. Тук в при
съствие на представители на 
„Симпо” Общинската скупщина 
и местната общност Рибарпи, ка
кто и други гости, за значението 
на празника говори Зоран Нико
лич, който между другото подче
рта, че и след раздробяването на 
СФРЮ, в новите условия, Вой
ските на Югославия, въпреки са
нкциите и икономическата бло
када, е останала здрава, боесло- 
собна и морално силна, както и 
военно-технически добре обзаве
дена. Винаги готова да защити су
веренитета и интегритета на 
одраната. През изтеклите две го
дини от създаването на нова СР 
Югославия е създадена зна
чително по-малобройна, обаче 
много по-способна войска, вина
ги готова да служи на народа и 
родината.

Войските на Югославия с от
делно внимание следи всички ме
ждународни 
политически обстоятелства, а от-

гигант договор за воснеи съюз, с който се 
предвиждат съвмест ни военни ак
ции за окончателно освобождение

1 (сотлоппа посетихме топа село

тук разгопаряхме с няколко ду
ши, между тях и с предегедатедя 

Скромни тържества с присъс- пп местната общностСтопрсЦве
тков.

- Селото ни има нс проблем и 
дни, но „милион" проблеми, ко
ито обременяват живота ни. 
Преди всичко снабдяването ни

чсско тяло, което да обединява всички хора незави- 
_ симо от партийна и друга принадлежност, които са 

СЪЗДАВА СЬIХАРИЬРО/ [СКИ заинтересовани, имат идеи и желая Димитровград 
г.п7аг/-п а типгп яа тръг,|с напред, да направи крачки попе, понеже
ДЬМОКг А [ ИМ СП ФС/1 У М сега повече стои ни място, дори върни назад, както 
^ бе изтъкнато. Оправдание за формиране на едно

На 17 юни в Димитровград бе организирана три- такова тяло дава сегашното положение н общината 
бума на Г ражданския съюз иа Сърбия с участие на заради полезно ангажиране иа воеки гражданин п 
Небойша Попов и група негови членове. Говасвго- разрешаване на въпроси от жизнено значение за 
рото представяне на Гражданския съюз и то бе из- гради.
ползвано на гражданите на Димитровград да се пре- Предстои в най-скоро време да сс установи Ин-
дстави идеята за формиране на Царибродски дсмок- ициативеи коми тет за реализация на тази идея. 
ратичен форум като изпъипартийпо и неполити- А. Т.

• ДИМИТРОВГРАД И останалите пррисъствуващи: 
Евтим Иванов, Борис Миленов, 
Стоян Иванов, Владимир Накев и 
другите сподделиха мнението на 
Цветков, като при това подчерта
ха, че преди селото им по-често 
било посещавано от пре
дставители на общинското ръко
водство. Сега като че ли и те са ги 
забравили.военно-

м. я.

оЕттстВо • 1 ЮЛИ 1994 Г.



. НА ПРЕГЛЕДА НА САМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРИ В АЛЕКСИНАЦ

СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО 
МЯСТО ЗА МЪЖКА РОЛЯ

• РЕАГИРАНЕ

„ТЪЖНА КОМЕДИЯ ПО СТ. Н."

АлекИ участваха пет само-

ята лН^Зг^ЬгиГгг:гМЕжжяетйЕЬ • квяавявааь
н най-известните имена на театралната критика отказват^да По рвшеиие на журито на грададомакин най- най-добрите театрални постижения от
Дкачеството ^Човекът ко7то всичко знае за театъра, във връз- добро Представление е „Свети Георги убива ала- првглвдитв вРКула> Приеполе и Алексинац ще се
'квс качеството на нашата пиеса каза- нищо особено /пере- та", изпълнена от самодейния театър „Бора Ста- пр0дставят „а заключителния преглед на
фразирам/ и остана живI Браво, Ст. Н.1 Ти, който смяташ, че „КОвич” от Враня. самодейните театри от Сърбия, който ще се
знаеш всичко, ако изобщо си гледал представлението, тота решението пък на Кръглата маса на кри- състои в Белград.
нояоолявизпълняв'еСлободан!ане1Сашлизпълня^ва0р<^лята, тиката Рвднодушно за най-добро представление Ст ^
в която ти уж си гледал Бата Стойкович. За твоя информация на прегледа в Алексинац е провъзгласена 
ще кажа, че тези дни планираме да преведем „Професиона- 
лац" на български език. И преди да тръгнем на турне с „ Боря
на" и„Професионалац", ще те повикаме официално да видиш 
представлението. Може би тогава ще разбереш кои е кои?

А когато става дума за качеството на нашето представ
ление и за отделните постижения на актьорите, на теб, ог. н., 
сме готови да представим записи с изявления на хора, които 
с безспорното си познаване на театъра доказаха собствената 
си компетентност. Ето само няколко части от тези изявления, 
които са достатъчно показателни.

Г

е 37 ЗМАЕВИ ДЕТСКИ ИГРИ В НОВИ САД

ВНУШИТЕЛНА ИЗЯВА НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО

• От 3 до 11 юни в Нови Сад се проведоха традицонните Змаеви 
детски игри Само за няколко дни бяха изпълнени над 200 програми 
с участието на около 3500 участници. Тези дни Нови Сад в истинския 

- Досега съм гледал петнадесетина постановки на този смисъл на думата бе детски град. Игрите успяха да съберат на едно 
текст на Ковачевич, "Д ^0*®°^п/а 2нсамРбълът »ясно много деца, които показаха какво знаят и умеят, разбира се, и
11ТмТавдин7ал7нтл°вТктГор^ ла писатели, актьори, художници, които създават за тях
бъде член на всеки театър, понеже има тънко чувство и богата 
актьорска амплитуда, така че умее да примири, сетне да 
разиграе...

Милутин Мишич, 
театрален критик от Белград:

Главните програми бяха из-
„ „ Тържественото откриване у^цаТДови
Милан Мнтнч, на Игрите стана в Змеевия музей сшиа к оято*от оашГасутоиндо

филмов критик от Белград: в Сре-ска Каменица Игрите
- Очаровани сме от вашето гостоприемство и от онова, °™Ри ’‘ндишп сръоски де с ди и възрастни писатели, певци, 

което видяхме тази вечер. Навярно бяхме приятно изненадани „,Г°втактьори... Във всички новосад-
от смелостта ви да се справите с един такъв текст и да го чта си между другото той си училища бяха проведени ли- 
изнесете по такъв начин. Актьорът в ролята на Лука Лабан е изтъкна, че децата са отделен 1ературни срвщи с двта1и писа- 
професионалист, които може да играе във всеки професи- народ и че като крилат детски актъоои
онален театър. народ трябва да летят в свобо- -"теори...

ЗорнцаМилева, да и любов, в игри и раз- Освен в Нови Сад отдегти
директор на Центъра за култура бирателство... програми от Игрите бяха изне-

в Димитровград

в ОТГОВОР НА СТ/ЕФАНУ Н/ИКОЛОВ/ НА Г-ЖА ЗОРИЦА МИЛЕВА

АКО ЛЪЖЕ КОЗАТА - НЕ ЛЪЖАТ РОГАТА!
зателствВаНиЧ$акти1 °Прюьизволни 6и несъ- оналаи^^ъдето стои ?еатрална^а($)тигн ^ане,еинс^у^ци%В^п^няв%^е’^,интер-

ес на гражданите, любителите на театъ- зата, не лъжат рогата", нали?
ра, броини обществени и частни пред- По-нататък нямам нужда да защита-
приятия... и т. н. „Защита интересите на вам името си на журналист, следещ кулу«-

Ш88Й8 Вашиисява до небесата. му журналистите. Така е, когато не се
Не мяза ли всичко това на „полити- знае собствената мярка! 

кухня с методи от вече отживелия 
комунистически период, когато само 
,проверените могат да произнасят съд 
останалите или да мълчат, или да ръко

пляска нЯмеУ16’ не може да се Ръко- ра наЪ^М.3Спорното там”е?професио- 
™които атакуват култур- нален съставили самодеен театър? Моя- 

™тЗ*и21?ЯиЛ-а нашия гРа& Срещу име- та оценка е била категорична: ако сме
2ре°*«аав^^ттшшщщштшж

°трязъргКеТНоТ? проспектите и °годишния в°о! «

всяка проява на 
Културния це
нтър е „събитие, 

Ше Се
А сега за мо

ите ,,престъпни 
грешки . Вярно, 
премиерата е
6нИаЛ?0Н^оарНее- 
призата бе на13- 
и а не на 12-и, и 
аз няма нужда 
да доказвам, че 
съм гледал пре
дставлението. 
Може бипре-ми- 
ерата е била по- 
качествена, слу
чва се артистите
18аРмпоотп»

паК^^аша винО*?*^еса 3 е&еМИеЛ?та 
ните гостивотИВас. ?еНса°3олковаУпро(По
смъртни, че не заслужават Вашето вни
мание и биха били обида за високите 
гости.

Не зная дали знаете да четете една 
статия, но каретата с имената на изпъ
лняващите ролите не се печатат за укра
шение. Там ясно пише коя роля играе 
Саша. Аз само сравних впечатлението от

?сата, изпълнена, с впечатляващия се И тази година на Игрите при- 
раз на Бата Стоикович, с впечатлени- съствуваха гости от чужбина

каго°с&Ж|!ТмиМмохЙомвнзпълн#н^ от Република България бе
ето на Саша.3а Ваше осведомение, пра- Кирил Назъров, виден детски 
вил съм щрихи за потрета на артиста Са- поет и главен и отговорен
МожеалТиНд°аВс% опу5ина еднГпредсга^ Р82!Ж" Т^овнТтТГи
веНсе сг?учваИиПна професионалисти.3. % "сйто?.?
изглежда, че не друг, а именно Вие сте Нови Сад бе устроена лите- 
ЩРДЖИ1 в едно учреждение, което пре- ратурна среща, на която уча-
чнйкът%ад^еЛ торкаУаРнатов^заведе- писатели Ми-
ние, най-меко казано, е некултурен. Амо- ня Илиева, Кирил Назъров и Вла- 
же би и Вие не сте гледали репризата, тъй Диюгр Стоишин. Кирил Назъров
пия9’ ?? г/ ДИОеКТО- бв ГОСТ И В ДвТСКОТО С6Л0 В Срв-
що: никой не{Зич§даРЗъде „п°ерсон% "с"а Кам6ни^а, където чете 
нон грата . Абсурдно е някои да се само- свои сти*отворения и гатанки. 
провъзгласи за такава особа. Доколкото За гостите от чужбина бе устро-

сона нон грата". Но нека същото кажем Изнасяйки впечатленията си 
ш?то погрешно схващта- от Игрите, господин Кирил Назъ

би^в™ЖЯе^еВ#^^л^И/о?а^ Р°В> "6ЖДУ ^ото изтъкна: 
че на сесията на Общинската скупщина ' За "Ръ® път присъствувам 
да.°и. пЗмат' че от Център за култура сте на Змеевите детски игри и при- 
т\/онигямпль^!Рш'3аиРиа^10нване-ва КУЛ' "™0 сьм изненадан, тоест иск- 
Дзгонаате младите. КакиначИйожеда 5!“° св Радвам-ча и в твзи ТРУ«' 
се протълкува вашето отношение към пж и вРемена не се занемарява 
еЛ^’ТРамвай- наречен желание , по- Духовността, традициите, 
„2г„в.е//т,ъпнена от Никола Анта- огормното Змаево наследство. 
аорТХе Рсте ]&п^ °т"впно «е Радва, че Игрите се
ЙХйе!» ЛЗитиГк^ ^^Г^е.^^цеГГЙовЖ

„,„^акрая моето скромно мнение и по ПР°СТ0 живее и диша с тях... 
ЪасРпиГиРш 3̂ЛВилРГл^1Госочените от На Игрите присъствува и Де- 
т1ГГе%теЖш Ккау32тНоОТа°знОТо нв°„»анГВЛОВ' глав0Н Ре"?кт°Р 
изявление като спеиално покбйен гост ”в Й01ското списание „Друга- 
които като културен човек никога няма рчв • С представителите на Зма- 
й,“*е на домакина си, ето това е овите детски игри бе дого-во- 
Ъе$пристоа'стДР,ня0Лпюп2Ап°ъдеш Еено тяхно гостувание с под- 
2Рав!° н$ свое мнение. Впроч%м бранипРогРами"РОДмесецсеп- 
вкусовете са различни, нали? Р°чем тември и в Димитровград.

» “Ж1°иТиТтво б^о^е 
Ленено царство" нашопскиРев0да "а ^п^ТмГорЖр^в и^

дожникът Георги Йосифов, в чи- 
ито сръчни ръце бе цялата сце
нография на Игрите.

сени и в Ниш, Белград, Сремска 
Каменица, Илок, Вуковар и Сом- 
бор.

пие
обс

ческа
СМЕШНА ТРАГЕДИЯ 
ПО ЗОРИЦА МИЛЕВА! ша

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА - ЦАРИБРОД 
тклп.р -Христо поп:»- - димитронп>Ал

| НА
|^НЛЧ.ПРКДСТАНЯ

БОРЯНА
ОТ Й. ЙОВКОВ

^ мг *~.оМ^го^огог1^^ у.ох-ош яго^1е Ю1|1п» )7»к1о ю «а 1а-<пош 
•:о1о| ,1«> о«1.у»г1 1о ой па1п.<пе-.п1К1Ъ кехопа. Р*-л<1чтау* 1п па 

т«».«Ьу|у-1 »-лиот-.| ог! "■ .ООП о7гпредставление. 
Това, че нито 
един журналист 
от местните 
средства за ин-

ПОЗОРИШНА РАДИОНИЦА - 
ЦАРИБРОД

Подписващият се със Ст. Н.ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ДИМИТРОВГРАД ФОТг?Л2?СУМЕНТ: Метам®рФ°м - от театър „Христо Ботев” Царибродски театър до Театрална работилница - Цариброд- през

Д. Рангелов

О
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ИЗВОР НА ЖИВАТА ПОЕТИЧНА ДУМА
- ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СЪРБИЯ

На 27 и 28 май т. г. в Колари, 
край Смедерево, се проведе твъ
рде интересна и импресивна ма
нифестация на най-младите лите-

95 • в ГИМНАЗИЯТА „БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД

УСПЕХЪТ И ПОВЕДЕНИЕТО НА 
ЗАДОВОЛИТЕЛНО РАВНИЩЕучилища в Сърбия на литера- 

туната манифестация, сполу
чливо наречена „Извор на живата 
поетична реч”, за да се представят 
с най-хубавите творби, наградени 
от журито на специалния лите- 

на основното училище „ИлияМи- ратурен конкурс за ученици от ос- 
лосавлевич-Коларац” и Култу
рния дом в Колари по 22-ри път 
това живописно и напреднало се- най-заслужилите за органи- 
ло се срещнаха ученици от над 30 зиране и осъществяване

литературна манифестация на 
най-младите е нашият поет Але
ксандър Дънков, преподавател в 
основното училище повече от 20 
години.

В гимназията „Босилеград” в 
Босилеград редовното обучение 
приключи на 17 юни. Учител
ският съвет обсъди реализи
рането на възпитателно-обра
зователната програма, успеха и 
поведението на учениците, реали- 

__ . ™ УчаствУвали ученици зирането на допълнителното и
от над 30 основни училища в добавъчно обучение и другите 

Р ия, кандидатствувайки за запланувани в годишната про-
тгпп/у0! предвиде,,итс награди с грама пъзпитателно-образовател- около хиляда литературни твор
би - стихотворения и разкази.
Като гости, извън 
представиха и две ученички от ос
новното у-ще в Босилеград - 
Любимка Стефанова и Ясмипа 
Занкова. Литературната 
фсстация ,,Извор 
поетична реч” на най-младите има 
двойно значение: първо - на
сърчава даровитите ученици към 
творческа работа, за да изтраят в 
творческото си узряване и с това

От общо 304 ученика от първи 
до четвърти клас, с успех са за
вършили класа 207 ученика. На 
поправителен изпит по един пред
мет са останали 22, а 44 с по два 
предмета, докато 31 ученик повта
рят класа, /15 от първи клас, 9 от 
втори и 7 от трети клас/. От не
право завършилите, 66 ученика са 
с отличен успех, 50 с много добър, 
78 с добър и 13 със задоволителен 
успех.

ратурни творци от основните 
училища в Сърбия. В организация

На тазгодишния литературен 
конкурс за „Извора на живота по
етична реч”новните у-ща. Заслужава да под

чертаем, че инициатор и един от

на тази

пи активности.
Гоне Григоров, директор на 

Гимназията, подчерта, че са реа
лизирани почти всички запла
нувани активности. Учебната

конкурса, сс

спортен център: игрище за малък 
футбол, волейбол баскетбол, ха
ндбал и други спортни активнос
ти. Реализирани са и запланува
ните активности в областта на 
свободните актвности, а най-успе
шни са били секцията по руски 
език, изобразителна култура и се
кцията по физическо възпитание.

Когато става дума за успеха и 
поведението, Григоров подчерта, 
че успехът с оглед на редица за
труднения, преди вечко поради 
недоимък на отделен брой учеб
ници и съответни помагала, е на 
задоволително равнище. По 
отношение на миналата година 
броят на повтарящите ученици е 
намален, а онези, които са ос
танали на поправителен изпит по 
един или два предмета е на ми
налогодишно равнище. Попра
вителните изпити ще се проведът 
от 20 до 27 август.

програма с реализирана. Фондът 
на часовете по отделните предме
ти, с изключение на няколко пред
мета, цялостно е реализиран. Реа
лизирани са и заплануваните ча
сове по добавъчно и допъл-нител- 
но обучение. Успешно са рсали-

допринасят за пристигане „а пре- Г7"об“"“ГГ."1'“™"'00' 
сни творчески сили на литератур
ното поле, и второ - развива тра
йна любов у учениците в основ
ните училища към литературата, 
което допринася за културното и 
духовно изграждане на по
драстващите поколения.

мами
на живата

извънучи
лищните дейности. В течение на 
годината това възпитателно- 
образователно ведомство е
осъществило успешно сътру
дничество с явното предприятие 
„Србияшуме” и провело едноде- 
невна залесителна акция. За смет
ка на това, явното предприятие 
ще даде дърва за отопление за ид
ната учебна година. Проведена е и 
еднодневна трудова акция по по
чистване на града и околността 
му, както и почистване на учи
лищния двор. В течение на годи- 

* мата, макар и със скромни сред
ства, училището уреди малък

Поетът Александър Дънков връчва награди М. П.

® КАКВО БОСИЛЕГРАД ПРЕДЛАГА НА МЛАДИТЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО?

ИДВАТ ПО-ДОБРИ ДНИ м. я.
• Досега младите в града не успяха да сн организират по-богат и съдъ
ржателен културно-забавен живот. В това отношение не им помогнаха 
и възрастните. Едвам сега започнаха да се създават условия досега
шните пропуски да се премахват.

лтура, пито пък спортното дру-
щат!,ВкоитоЛвасГчГИтс заедно гря- * ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „Г. ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД 
Гада носят знамето накултурно- ЧЕСТВА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК
?абтоВваТлаПд0иРтТееН “сГхГпо НАГРАДИ ЗА ПЕНСИОНИРАНИТЕ УЧИТЕЛИКултурно-забавният и сло- тереесува. И никой не ги органи-

ртен живот на младите в Боси- зира през свободното им време. А кръчмите. Учениците и преподавателите
леград е неорганизиран и доста и те нищо не предприемаха. В този Сега, когато приключи учеб- в Ос|)овното училише Георги училището впъчи птчнч часовни
оеден. През последните няколко смисъл нищо по-значително не мата година и когато в града дой- д .. впсилетап няР?п ^ияпррипп^пппчмтрпи __

но и помещения, воля и енту- лагат надежди и се кълнат в мла- кво Босилеград предлага на мла- се представиха с културно-забав- Димитров,РанкоКарамфилов,Бо- 
сиазъм за работа. Излезе, че за дите. По-значителни крачки не дите си през настоящото лято? на програма, а учителският колек- рис С. Стоилков, Иван Андонов, 
младите в града никой не се ин- предприеха нито Центърът за ку- - Младите в града и околните тив устрои скромно тържество, Борис Генов и Любомир Дими-

села - казва Боян Милано!», дирек- па което топло приветствува про- тров - в знак на благодарност за 
тор на Културния център в Бо- светците работници, които за- успешната им дейност, 
силсград - през настоящото лято минаха в заслужена пенсия, 
могат да разчитат на по-богат и 
по-съдържателсн живот. Заедно с 
Общинската скупщина, която

Синдикалната организация в

® „ПОКАНА”ОТ ЗВОНСКАБАНЯ
В. Б.ТАМ ДЕТО ТЕМЕНУГИТЕ 

КЪСНО ЦЪФТЯТ..._ обезпечи средства полагаме усли-Звонска баня, известна оше от древни времена, чсствува 70 години лия в | {ентъра за к ултура да при- 
организиран туризъм Тя предлага почти всичко, необходимо на дис- сиособим една зала за развле- 
шния човек, заситен от еднообразието на модерната цивилизация - да че„ИЯ И танцови забави а едно по- 
дойде тук, да се поотпусне и поне за момент да забрави всичко, което 
го прави сприхав, изморен, напрегнат...

Безкрайното море от зеленина, окръжаваща прекрасния хотел 
„Мир” е достатъчна причина да сс рентите да посетите място, което
своевременно един император считал за дар Божи По време на пъл- дите в града ще получат уютен 
ния сезон към прелестите на природата тук сс добавя и Художествено- Кът, п който през деня и навечер до 
поетична манифестация „ Звонско лято”, която тази голина сс про- 22 часа щс прекарват свободно то 
вежда за трети път и която ше бъде открита па 10 юли. си „реме”.

Домакин на манифестацията с хотел „Мир” и пето вият управител Миланов оповестява и други
г-п Александър Рангслов. Прегледът ше започне с прелета,,«не ,ш „ови11нммладиТС11рсзтою "та 
кпигата „Прелестите на природата /приказка та 3,юнска баня/. За 0свсм филми и организираме па 
книгата ше говори нейният автор Камснко М. Маркович. танцови забави щс сс положат

Камснко М. Маркович е историк-художник и той ше бъде на раз- усилия, казва той, да сс органи- 
положенис на посетителите и като екскурзовод до Пот ановски манас- зират концерти, па които да сс до

ведат известни имена от югослав- 
Намираща сс на надморска височина от 070 метра, по-близо до ската естрада. Директорът па Цс- 

Бога, но не и до слънцето, Звонска баня има умерено континентален мт ьра казва, чс през лято то щс им 
климат и във всяко отношение благоприятно действува върху чо• гос тува театърът „Христо Бо тев“ 
вешкия организъм. от Димитровград, детският тса*

Към незабравимите дни, които можете да прекарате п Звонска биня тьр от Ниш, а с едно театрално 
тце ви напомня и това, чс тук и теменугите късно цъфтят.

Лиляна Маркович

ТЪЖЕН ПОМЕН
11а 26 юуни 1994 година се навършиха 40 
дни от смъртта на нашия мил и 
напрежалим съпруг, баща, свекър, тъст, 
дядо и прадядо

мсщснис до нея за консумиране 
на безалкохолни напитки. Ако вс
ичко въррпи според плановете, в 
срок от петнадесетина дни мла-

ДИМИТЪР
БАСОВ

- БЕНКОВСКИ
от село Гуленовци

Опечалени: съпруга Тронния, синове Йсфта и Добрица, дъщеря 
Стефанка, снахи Иелиця м Нмкторин, зет Димитър, внуци, правнуци и 
останали многобройни роднини.тир.

ТЪЖЕН ПОМЕН
представление щс сс преотвви и 
Народното читалище от Кюстен
дил /Република България/.

Когато сс касае за културно- 
забавния живот и,гради и изобщо

Международен пленер
ПОГаНОВСКИ манастир У4 промени и в областта »а спорт

’ Ь тази голина, от 1 до 10 август, десетина кудожМш от страната 1 Ук сс проведоха състезания по 
и чужбина шс бъдат участници и международния пленер „Поп,но- Фл бол на малка врага, чии го спо- 
пски манастир ’94". Орг анизатор на тази манифестация с Центърът за ||С0Р бе КОЬОС и по всичко личи, 
кдтура и Димитровград, подпомогнат от Министерството за култура че тези игри щс донесат по-добри 

•" - дни за тази област и за младите в
Очаква сс ,'Рада- В това предприятие иодче-

На 17 юли 1994 г. сс навършват шест месеца 
от деня, когято завинаги ни напусна

• ОТ 1 ДО 10 АВГУСТ Т. Г. СТАНКА 
КОВАЧЕВА 

- ТАНА
учителка но география

Па същин ден в 8 часа сутринта в 
царибродаската черква ще дадем панихида 
с единствена мисъл, чс смъртта не означава 
м забрава. Мила Тане, обичаните не умират 
докато са живи ония, конто гн обичат.

на Република Сърбия.
внегод^т^мт%им7>х]шож1И1%'от‘ужаи"^.%т^11ъп П.рнили ^7ГвТрозС||итист“нв спорта и’.'па

спортуването, което покрай кул-България. Заедно с тях на открито шс рисуват и двама художници по 
призход от Димитровградско, двама от Белград, и останалите са от 
други градове на страната

Организацията на пленера шс помогнат предприятия от Дими
тровград, Пирот и Белград. Генерален спонсор на пленера шс бъде 
частното пр еди риятис „ Наяли "от Димитров/ род.

турно-зибанния живот, може зпн Неутешими: майка Тинка, сестра Марии, брат Стоян, снаха Нслка, зет 
чително да обогати целокупния Тншко, племенник: Иво, Соня, Зоран, Злата, Стена, Драган м други

близки и роднини.живот на младите.
И. Б.

Зорица Милева

О0>лтетВо • I ЮЛИ 1994 Г.



А* Сат и Ра * забава
• ЗЛОБОДНЕВКА

ПАРИ И МНОГО ПАРИ
русите не са им истински приятели, Медиана на
сочи разговора към домашния терен:

- Ние много виждаме и много чуем. Когато ни 
изпият, мъжете отварят душите 
узнаваме и вековни тайни...

Медиана не успя довърши мисълта си, а Пле
венската в потвърждение тихо й шепна:

- Да, сестричке! Когато минавах границата на 
вашата страна видях няколко кебапчилници, но 
разбрах, че в тях нямало вода. Вашите инспектори 
обаче им дали разрешение за работа.

- Зная, зная. Това са частни фирмички. Но това 
е дреболия. Преди малко чух от един поднапит 
мъж, че някой си негов приятел заработил 100 000 
ДМ, препродавайки бензин. Същата печалба осъ
ществили още десетина души в този град. Никой 
вече не брои ония с по-малките заработки - каза й 
Медиана и с очи й посочи масата в ъгъла. Там пиеха

юядаваха един бензинджия, един

- Тия американци не знаят какво правят, казва 
една току-що отворена бира, произведена в Пле
вен, на съседката си в градската кръчма „Буду- 
чност", инак от семейството на Медиана от Ниш. 
Другите бири, правостоящи на съседните маси с 
нетърпение очакват да чуят какво Плевенската ще 
каже на Медиана за американците. - Въведоха ви 
санкции, за да накажат режима, а наказаха само 
бедните хора. А и мнозина от вашите са лицемери: 
явно протестират против санкциите, а в себе си 
молят Запада да не ги отмени!

- Стига раздава уроци. Уреждай си работите в 
твоята страна. Защото и на вас, макар че не сте под 
санкции, не ви върви добре работата - остро възра
зи Медиана.

- Не се сърди сестричке, искам само да си 
поприказваме! Животецът ни е толкова кратък, че 
нямаме време да се караме. Ей сега ще ни изпият 
тези мъжаги и какво от нас? - с насълзени очи 
шепна Плевенската.

- Не е точно! Ние, бирите, сме като онзи дух от 
Аладиновата вълшебна лампа. Когато отворят бу
тилките ни, ние правим невъзможни работи. Но я 
ми кажи как ти и колежките ти се намерихте у нас, 
как минахте границата?

- Лесно, сестричке! Границата минахме без па
спорти. Без документи велзнахме и в кръчмите. 
Заедно с нас дойдоха разни колбаси, консерви, 
много цигари... Кой да пие бира без мезе и цигари!?

- Значи тук сте нелегално, константира Меди

ен и ние често

ПЕЧАЛБА
Ланску йесен баба та ми даде зор:
- Майно- кажеона Що се завутуйеш та събираш траволяци^ 

демек лековите билАе, нема с това да опечалиш. Я погледай 
народ кво работи. А ти си се заватил с травАе и сламАе, береш 
крушляци и сливляци и ябълАе за реАию, адруАипаре тепаю. 
Иду преко границу, преносе навту и бензин... Кво мислиш да 
праимо с твоюту пензию? И од польопривредуту нема нища. 
Свеизгоре

- Кода идем бре бабо? Нити сам ишаран у купватье, нитипак 
умейемда га продавам, а ипаренемамда почнем...

Отедза се я доста, ама нема накуде: че послушам бабуту. 
Дадоше ми комшие канте, бабта ми направи некакви торбуляци 
па А и превърза на дисадзи, деца та ми дадоше паре и я отидо на 
границу. Провремо се некико. Купимо гориво, ама на върчане 
■ бугарете не пущаю. Седемо, въртемо, сукамо. Не иде, ако смо 
си пощено купили ТиАепо едно време почеше човеци да грабаю 
канте и да вачаю търняцити ида окаю: „Бегейте, иде опасният 
цариник що у зима горивото!

Бегамо ние, ама нема накуде млого да се бега. Недо тия пут 
некико минумо. Ублажинисе, че идемо и друАи пут.

Отидомо на границу, чекамо, чекамо да ни пуще бугарете 
Народ млого, има Аи свакакви, па колко йе страшно и ризично, 
понекига изгледа и смешно. Тия що су млого путиишли, упоз- 
нали бугарсАи царинци и знаю кое смене су „добре", а коелоше 
и ка су дежурни тия що буше кантете

И док се смилую бугарете да пуще, мине млого време 
Времето беше студено и почемо да се разгревамо: едни играю 
бугарчицу, некойи чачак, а ония що имаю зор, вачаю шумакат 
и играю чучек Свашта се играе Ка ни поюрише бугарете 
Йедън носи тоягу. Народ поче да бега, утрескаше се канте, а 
йедън шалджия, запоя: „ Чобан тера ов чице’’... ■

Друг цариник носи одверку и оче да буши кантете Некоисе 
смею, друАи се узмуваше ТиАе се показа и йедън цариник с 
нож

частен търго
вец и няколко души от финансовата полиция. - 
След такива пирове - продължи Медиана - финан
совите полицаи не бъркат в джобовете си. А ви
ждаш ли какъв гуляй на отсрещната маса правят 
едно милицайче и едно момче, което често нару
шава законите? Момчето ще плати голямата смет
ка и на раздяла ще се разцелуват!

На свой ред Плевенската преразказа разговора 
между трима младежи:

- Момчетата разправят, че тия, които работят с 
бензина навярно имали пълни джобове с герма
нски марки, но имали и много семейни и здравос
ловни проблеми. Един започнал да пикае бензин, 
на друг жената започнала да мърда с други мъже, 
на трети децата започнали слабо да учат, дори 
едното му дете щяло да повтаря ако не се ра
зтичали да молят учителите...

- Абе, хората отдавна са казали: и много арно 
не е на арно!

Васко БОЖИЛОВ

И 0

ана.
- Да, но никой не вдига шум. Кой чул - не чул, 

кой видял - не видял. Най-много ни помогна онази 
нашата, българска поговорка: „ако една работа не 
можеш да свършиш с пари, можеш да я свършиш 
с много пари".

След като се съгласиха, чеамериканците нямат 
милост за техните две страни, че турците искат да 
възвърнат петвековното си господство над Балка
ните и след като си довериха една на друга, че и

„АКТУАЛНО”
В последните две години на няколко 

срещи на отговорни ръководители и 
представители на републикански ве
домства по информирането се рази
сква за проблемите на Издателството, 
които не са малки. Вече пет години ня
маме основател; преди четири години 
изтекоха мандатите на директора и гла
вния и отговорен редактор на вестника, 
както и на детското списание „Дру
гарче” и сп. „Мост”. Една среща се про
веде в Бела паланка, друга в Босилеград, 
а неотдавна - в Димитровград. г'

Ще дойде ли ред за „Братство” да се 
поговори в „Братство” в Ниш? Мм. а.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ!

РАЗБРАЛ И ЗА МЕНЕ... - Бегете, тия чеколье- почеше да думаю.
Тия с одверкуту пойде камто йедну бабу, седнуна кантуту.
Она поче да лелече, леле защо ми Ау избуши, а он си 

продължи..
Идо неколко пути Бушише ми и мене кантете, узимаше 

гориво, ама пак- имаше и сметка Видодека съм погрешил млого 
що по-рано не съм послушал бабуту. Тия що су почели одкрай 
- благосвляю санкцийете що ни натурише западняцити

Колегата Вене Велинов от ТВ-жур- 
нала тези дни похвално се произнесе за 
„Отговора” на м-р Драган Колев от Ди
митровград. Добре, че ми направи тази 
услуга. Аз го превеждах /материалът 
беше на сръбски/, но малко разбр 
изнесеното, защото беше обвито в 
много обланди.

рах от

Може и да продължим с тази прак
тика: онова, което читателите недораз- 
берат от „Братство”, да им го 
дообясним по ТВ-журнала. ПРИЯТЕЛСКО

.<■ ■

.ПЕТРОВ

щЩбШШ Имам си приятел 
дружи се човечеца 

с мен.

На три бири 
хваща дири, 
гони...
измислени шпиони. 
Докладва... 
хазяите си радва.
И от ден на ден 
дебелее ме

V'
V.

От овощно 
до червено 
нюансирано е 
оцветен 
тъкмо затова 
дружи се човечеца 

с мен.

портмонето
а на мен

досието!
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