
ьрятстВо §

• ОРГАН НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ « ПЪРВИЯТ БРОЙ 
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
Е УДОСТОЕНО С ОРДЕН 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXXV* БРОЙ 1559/60 * 15 ЮЛИ 1994 Г. * ЦЕНА 0,30 ДИНАРА

• ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД 7 ЮЛИ

ВМЕСТО ПОДАРЪК 

НА ЮБИЛЯРЯ Деня на въстанието срещу 

фашизма в Сърбия• ,, СЛОВОТО
словото се отприщи,

потече, то вече не спира и с 
течение на времето растне и променя се."

а ногато

Иво Лндрич Президентът на Република 
Сърбия Спободан Милошсвич по 
повод 7 юли - Деня на въстанието 
на народа ма Сърбия против фа
шизма - положи венец на гроба на 
Незнайния юнак на Авала. Във 
възпоменателната книга президе
нтът Милошсвич записа. „В слава 
на 7 юли, Деня на въстанието в 
Сърбия. В слава на свободата”.

Президентът на Съюзна репу- 
блика Югославия Зоран Лилич 
честити празника на въстанието в 
Сърбия на Слободан Милошевич 
и подчерта: „Сръбският народ 
през своята история винаги се е 
борил за свобода, независимост и 
отбрана на своето достойнство. 
Нашият народ през своята дълга 
и богата история настояваше да 
запази тези най-големи човешки 
стойности.

Днес, 50 години след победата 
над фашизма и победата на анти
фашистките сили, в която уча
ствуваше и Югославия, инспи-

В началото беше РЕЧ... 
Моята РЕЧ в началото, драги юбилярю, е поздравителна:
ЧЕСТИТ ТИ 35-ИЯ РЕЖДЕН ДЕН!
В много нещо журналистиката беше първа. Много пъти 

тя прокарваше гтът на новото, прогресивното... Струва ми се, 
че и сега радетелите на обществената РЕЧ запалват про- 
метеиски огън. За тях третото журналистическо столетие 
започна. „БРАТСТВО” бърза да му се приобщи.

Онези, на които е подарена възможност и привилегия 
първи и повече, по-добре и по-далеч да виждат от другите, 
трябва винаги да имат в предвид, че онова, което правят с 
ДУМИТЕ си - правят го за доброто на хората. Хората да се 
разбират и обичат по-добре. С ДУМИТЕ да отбраняват уни
версалните ценности: свободата, истината, правдата, раве
нството... С ДУМИТЕ да строят пътека, която води към обла
городяване и освобожение на човека... С ДУМИТЕ да докос
нат звездите... С една ДУМА: да имат в предвид високи и 
честни цели, но да имат и съзнание за голяма отговорност. 
Понеже ДУМИТЕ имат огромна мощ /„Уби ме прекалено 
силната РЕЧ”, пее Бранко Милкович, този голям поет на 
словото/.

Свободата на обществена РЕЧ не е освободена от от- I 
говорността пред обществеността. Свободата, която за- I 
сяга чужда свобода ие е свобода. И журналистите трябва I 
да бъдат пазители на тази свобода. Те са се сдобили с | 
изключително доверие, което постоянно, почти ежедневно I 
подразбира неговата проверка. Затова и употребата на 1 
ДУМИ търси и лична храброст. Безсъмнено, да бъдеш жур- 1 
налист, да бъдеш витез на РЕЧТА - наистина е храброст.

ДУМИТЕ съединяват и ДУМИТЕ разделят. ДУМИТЕ ни 9 
откриват - говорят кои и какви сме. Но ДУМИТЕ ни и скриват I 
и пазят.

ДУМИТЕ са онова, което ни прави да бъдем хора, но I 
ДУМИТЕ от нас правят и да не бъдем хора.

ДУМИТЕ живеят по-дълго от нас. Думите правят да бъде I 
живо онова, което вече отдавна е мъртво., ДУМИТЕ, които 9 
аз ви казах са и дух и живот" /Евангелие по Йоан/.

Понякога трябва да признаем: когато става ДУМА за 9 
ДУМИТЕ - оставаме без ДУМИ.

ДУМИ, ДУМИ...
Колко ДУМИ за изтеклите тридесет и пет години? Много, 9 

безкрайно много! Те бяха и останаха „нашето единствено 9 
оръжие" /Анатол Франс/.

В ДУМИТЕ беше нашата мисъл и нашия смисъл.
И още няколко думи иа края. Всяка ,ДУМА" по една I 

рожде идеи ска свещ. Скъпи юбилярю, нека ти е честит I 
празника и нека твоята ДУМА още дълго и надалеч се чува. I

М-р Драган КОЛЕВ

Президентът Милошевич полага венец на гроба на Незнайния/На 4-та стр./ юнак
шжжтшшж

• ИНТЕРВЮ НА МАРГИТ САВОВИЧ, СЪЮЗЕН МИНИСТЪР ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА И ПРАВА НА 
МАЛЦИНСТВАТА В СР ЮГОСЛАВИЯ, НА В. „БРАТСТВО”1

ОПИТА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦ] 

НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИЯ „БЪЛГАРС 

ВЪПРОС” СЧИТАМЕ ЗА НЕПРИЕМЛИВ

ИЯ
КИ

зпсчени и чс единствено това мо
же да се осъществи със закон. На
шата конституция, както съю
зната, така и републиканската, га
рантира всички ония права, ко
ито международната конвенция 
предписва и тук не е имало, пито 
щс има някои по-същсствснн 
промени.
• Какво в този Закон сс пред

вижда във връзка е правата на 
малцинствата - особено в 
областта на образовннето, кул
турата и ннформнррансто на 
езиците на малцинствата?

- В областта на информиране
то, образованието и културата н 
досега всичко е обезпечено, то
ест, тачене на националния иден- 
титст, което подразбира из
ползване на майчин език в 
посочените области, но и в дру
гите сфери на живота, каквато е 
служебна употреба на своя език,

/Нв 3-1* стр./

По случай 35-годишнината па в. „Братство" редакцията на 
вестника сс обърна към Маргит Саиоаич, съюзен министър за 
човешки нрава и права па малцинствата в СР Югославия да от
говори ив няколко въпроса.

• Законът за националните мал
цинства сс подготвя от по-дъ
лго време. Кога сс очаква прие
мането му н кои са неговите ос
новни цели?

• 11аисгина Закон ът за правата 
и свободите па малцинствата сс 
подготовя по-дълго време в на
шето министерство. Обаче ако сс 
вземе о предвид, че ние нямаме 
много примери в света, за да по
лзваме чужд опит, а и зарад спс- 
цифичноститс на смесените сре
ди, каквато е нашата страна, на 
мнение съм, че подготовката щс 
продължи още известно време. 
Така също трябва да кажем, чс не 
съществуването на този закон не 
значи, чс всички нрава на наци
оналните малцинства не са обс-

Мяргит Сапович



• БОСНЕНСКИЯТ КОНФЛИКТ И ЖЕНЕВСКИТЕ КАРТИ _

КОМПРОМИС, КОЙТО ЩЕ СПРЕ ВОЙНАТА?
1

т
• МАКАР ЧЕ НЕ Е СЪВЪРШЕН, УМИРОТВОРИТЕЛНИЯТ НА ПЕТЧЛЕННАТА КОКГГАКТ-ГРУПА МНОГО
ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДИШНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИБЛИЖАВА ОПЦИИТЕ НА ВОЮВАЩИТЕ СТРА

татьшно воюваме. Макар че това го правят 
от „голяма грижа за интересите на своите 
етноси”, ясно е, че основен мотив за това 
им е по-нататъшно профитиране от 
войната, а може би и за да укрият 
злодеянията си, поради които могат да се 
намерят на под-съдимата скамейка.

В първите изявления на боснен-ските 
лидери относно плана на контакт-групата 
се забелязва /охрабряваща/ умереност и 
„мек” песимизъм. Женевският план не е 
съвършен, но много повече от досегашни
те документи приближва опциите на вою
ващите страни и този факт още повече под
чертава голямата отговорност на предста
вителите на етническите общности в Босна 
и Херцеговина по въпроса за /не/приема
нето на плана.

Председателят на Република Сръбска 
д-р Радован Караджич заяви на преско- 
нфереция: „Видяхме картите, но още не са 
ни познати конституционните пренципи 
за новото устройство в бивша БиХ, които 
са много важни за нас. Две седмици ще 
рабитм упорито и се налага да се допитаме 
до народа”. Караджич изтъкна, че сърбите 
се застъпват за окончателно политическо 
решение за град Сараево, както и за осигу
ряване достъп на Република Сръб-ска до 
Адриатическо море, „ако вече го получава 
мюсюлманско-хърватската федерация”. 
Подчертавайки, че „Изетбегович би искал 
ние да отхвърлим плана, за да му бъде по- 
лесно”, председателят на РС оцени кар
тите като „добра основа на предстоящите 
преговори”.

Водачът на босненските мюсю-лмани 
Алия Изетбегович, както предават осведо
мителните агенции, е заяваил, че мюсю
лманите трябва да приемат междуна
родния умиротворителен план, въпреки че 
тойсъдържи и някои негативни елементи, 
понеже „ако го отхвърлим, от това ще имат 
полза председателят на Сърбия Слободан 
Милошевич и лидерът на босненските 
сърби Радован Караджич”. Планът, според 
Изетбегович, имал и положителни, и отри-

На 6 юли т. г. в Женева на лидерите на 
воюващите страни в бивша Босна и Хер
цеговина бяха връчени карти с територи
алното разграни-чение и други докумен
ти, съчиняващи най-новия умиротвори
телен пакет, който е дело на представители 
на петте велики сили - САЩ, Русия, Бри
тания, Франиця и Германия. Според този 
план мюсюлманско-хърватската федера
ция трябва да получи 51, а Република Сръб
ска 49 процента от територията на БиХ. 
Воюващите страни получиха срок от две 
седмици да изучат картите и останалите 
документи и след това да кажат приемат ли 
или отхвърлят плана на контакт-групата, 
който в „предженевските"дни често се спо
менаваше като „последен шанс” за прекра
тяване на гражданската вой-на и изгра
ждане на траен и стабилен мир в Босна и 
Херцеговина. Разбира се, воюващите стра
ни ще имат въз-можност да предложат и 
свои реше-ния за окончателната версия на 
плана, но от пълното съгласие на велики
те сили при изработката на плана, както и 
от настойчивите изявления на техните 
представители, че планът трябва да бъде 
приет като добра основа за мир, може да се 
направи извод, че на предложенията на во
юващите страни няма да бъде допуснато да 
нарушат основното съдъ-ржание и интен- 
циите на плана. Сигурен шанс да минат 
имат само предложенията, по които се пос
тигне общо съгласие на воюващите 
страни.

ПЪРВИ ОХРАБРЯВАЩИ 
ФАКТИ бреме на отговорността за съдбата на най- 

новия умиротворителен план за Босна е 
стоварено върху плещите на босненските 
сърби, защото само те се намират пред 
тежкото решение да отхвърлят плана и по 
този начин да отправят „голяма 
предизвикателство”към международната 
общност и великите сили. Затова именно 
тяхното отношение към плана се очаква с 
голямо внимание.

цателни елементи, а един от отрицател
ните било Бръчко, „което трябва да бъде 
освободено от сръбския контрол и да бъде 
върнато на мюсюлманите”. И представите
лите на босненските хървати оценили, че 
планът на контакт-групата трябва да бъде 
приет от тяхната етническа общност.

Следователно, умиротворителният 
план за бивша Босна и Херцеговина беше 
връчен на представителите на воюващите 
страни по начин, който не може да се ока
честви като ултиматум „вземи или остави”, 
макар че по време на изработката му това 
се споменаваше в световните политически 
кръгове като сериозна възможност. И това 
е първият охрабряващ факт. Освен това, 
консензусът на външните мини
стри на ве-ликите сили във връзка 
с предложеното решение за БиХ 
свидетелствува за решимостта на 
външния факотр най-сетне да има 
мир в Босна. Ру-ският външен 
министър Андрей Козирев, който 
след връчването на картите в 
Женева посети Бел-град с цел да 
запознае с плана пре-дседателя на 
Сърбия Слободан Милошевич, 
например оценява, че бос
ненските сърби трябва да бъдат 
доволни от работата на контакт- 
групата и да приемат пред
ложения от нея план. Защо-то 
,,планът за териториалната 
подялба на Босна е оптималната 
възможност, която отразява оно
ва, за което сърбите и техните 
приятели можеха само да мечта
ят”. Според Козирев планът на 
контакт-групата е запазил балан
са на стратегическите интереси, а 
пред сърбите в Босна и Крайна, 
както и пред СР Югославия се 
открива ясна перспектива не само 
по въпроса за санкциите, но и за 
реинтеграцията им в междуна
родната общност. И от Вашинг
тон се дават съвети на воюващи
те страни да приемат плана, а 
сърбите, които американската ад
министрация смята за страна, ко
ято „най-вероятно” ще отхвъврли 
плана, се предупреждават, че в та
къв случай рискуват да бъдат на
казани с много по-остри нака
зания.

В световните политически кръгове оба
че преобладава мнението, че огромното
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• Венко ДИМИТРОВщ ВИСОКА” ПОЛИТИКА НА МАЛКА ПАРТИЯИ
• „СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА” - РЕЗЕРВАТ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

..Държавата - това съм аз” - е казал известния абсолютист 
Луи XIV. „Обявявайки се срещу ДСБЮ, вие се обявихте срещу 
стопанското развитие на българското национално малцинство в 
Югославия"... - казват ДСБЮ-овци и подобно, както и Луи XIV 
сложиха знак на равенство - той измежду себе си и държавата, 
а те измежду своята партия и стопанското развитие на бълга
рското малцинство в Югославия. Разлика, все пак, съществува и 
тя е тъкмо толкава, колка е разликата между Луи XIV и ДСБЮ 
Той - Луи, действително е имал власт и то каква - абсолютна с 
нищо и от никого неограничавана а ДСБЮ няма никаква власт - 
нито политическа, нито икономическа.

В условията на многопартийната парламентарна система 
каквато днес имаме, определена партия печели властта, или я 
губи на парламентарните избори. Доверието на избирателите ще 
спечели партия, която предложи най-добра и за гражданите най- 
приемлива икономическо-социална програма. Програма която 
на народа, на избирателите предлага по-високо жизнено равни
ще, по-добри условия за живот. ДСБЮ като политическа партия 
която участвуваше в изборите за локалните парламенти - за 
локалната власт, сигурно щеше да я спечели ако действително е 
онова, за което се самопровъзгласява - решаващ Фактоо за 
стопанското развитие на българското малцинство в Югославия 
Ако действително имаше и предлагаше на избирателите една 
цялостна и конзистентна програма - програма, която на нашите 
краища ще обезпечи ускорен стопансКи развой - общ напредък 
и благосъстояние. Тъй като на изборите за локална в“аст -общи
нските парламенти, ДСБЮ не само че не спечели доверието на 
народа, не само че не дойде на власт, но дори в общинските 
скупщини в Димитровград и Босилеград не бе избран нито един 
от кандидатите на ДСБю за отборници, ясно е че той^такава 
пр°гРама няма, или я има, но народът не я приема - не вяова в 
нея. Или пък нашият народ е, не дай Боже, толкова глупав т! н1
го°отхвИърля?макарДтова3да е6вК,?полза на? неговата щета"ДВТеЛ И 
стог?^с1щ разв^и^на нашите^фа^ща! дИи1ттровградско и^Боси3

свободн^Гда Цй^улират^идеи^стоки и хора^^гГцъвти^бизнес311,

Ако правилно тълкуваме смисъла и съдържанието на гвп 
бодна икономическа зона”, а такъв смисъл и съдържание тя 
единствено би могла да има доколкото действително се касае -»я 
някаква икономическа категория, следва да зададем няколко 

които ТЪРСЯТ отговор и обяснения. Някои от тях вече 
зададе и нашия читател ВитомирЖивкович в статията „Свободна

икономическа зона - какво е това?" /„Братство", 15 юни 1994 
год./.

ДСБЮ прокламира, че „в своята програма и в своята пркти- 
чно-икономическа дейност е опазвал и занапред ще спазва суве
ренитета, териториалната цялост и установеното с Конститу
цията държавно устройство на Съюзна република Югославия и 
Република Сърбия" и че „също така уважава официалните ста
новища и на външната политика на Република България, според 
която тя няма териториални претенции и не се меси във вътре
шните работи на съседни държави”. /Съобщение на Главния 
съвет на ДСБЮ - „Братство”, 15 април 1994 година/.

Но Конституцията на Югославия и Конституцията на Републи- 
КГ.7,ЙЯ' с *оит° се Урежда държавното устройство на СР 

СъР6ия' не предвиждат създаване на свободни 
ип.?Нг?™чески 30ни' като някакви икономическо-териториални 
^пи<?.^1ическо'терит°Риални общности. Следователно, „сво- 
бтепитопия°ня гъРпЯ зона1за Босилеградско и Димитровградско 
мяпми1|??вп в и Югославия в които живее българското

Югославия - за каквато се застъпва ДСБЮ, би било 
противконституционно решение.

че к^?пти™„?,тваоим' че това е Формалната страна на въпроса, 
“ституциите могат и да се изменят и да създадат консти-
^ост на свобп0лниИи?ведП0Ставки за създаване на такава общ- 
™ ий 0 омически 30ни' Същността на въпроса е
мическа^нв" твбп дим0 ли е да се създава „свободна иконо- 

' Димитровградско и Босилеградско,
стопански ппвгпИо°вНпЛвН0 малаинство в Югославия да доживее 
Бългаоия ^ър^ия и Югославия от една страна, и
стопанск(?7пДпязв'ит?ва Га/И по-голям интерес да се стараят за 
някаква °с!?г.йспивТ,??„на българското малцинство, ако то е в 
на тези твпитоп,Дна икономическа зана", отколкото ако статуса 
е сега? територии' относно на малцинството

относно

I , е такъв какъвто си

кат гпелстввЯи ^™славия нищо не пречеше и досега да отпус- 
ускооРяевДаСтТиВкапнИпВиРаЗЛИЧНИ дрУги мероприятия да подтикват и 
ни к/г> “риомическото и общото развитие на нашите общи
ните сег^ ™авТв° не пречеше ни на България - нито досега, 
ангажипя в ДспПвРОЯВИ п°иа малко интерес, поне малко да се
българското малцинство в Ютослави^3^он<ституциС1Нни'законни3 
нямаше^ито сргяИгСречкИ'?т^лославска^траназатаков3анещо 
и ДимитЬовгоа°л гтакаТк' Защо сега изведнъж, ако Босилеград 
тоя интеоес и1зн?^?сТ някаква „свободна икономическа зона", 

ГВРе0 ангажиРането на България би били ло-големи?
цинство еКрлинс?во?с0Панск0Т0 Развитие на българското мал- 

" Динствено възможно в рамките на добросъседско.... .........

КАКВО „КАЗВАТ” 
ПЪРВИТЕ 

ИЗЯВЛЕНИЯ НА 
ЛИДЕРИТЕ?

Разбира се, не е неизвестно, че 
в Босна съществуват сили, които 
на всяка цена настояват за по-на- :>

же
ьрятстЕо • 15 ЮЛИ 1994 Г.



ОПИТА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИЯ „БЪЛГАРСКИ 

ВЪПРОС” СЧИТАМЕ ЗА НЕПРИЕМЛИВ
• Демократическият съюз на бъ- йки и Демократическия съюз

лгарите в Югославия и на българите в Югославия. Ка-
оъл| арското правителство на- кви са вашите впечатления за
стонват положението на бълга- осъществяването на правата на
рското малцинство в Югосла- българското малцинство и да- 
В"^?а сс и,ггсР,|*ии°нализира ли сте забелязали никои специ- 
н Югославия да бъде осъдена фнчности на тези краища и хо-
зарад отнемане на някои права рата, които тук живеят? 
на зова малцинство. Какво ще - В досегашните си поссщс- 
предприсмс по този въпрос на- иия на Димитровград и Босилс- 
шето правителство и как вне град не забелязал нищо нсоби- 
1ледатс на този внрос? кновено. Хората живеят и сстру-

- Няма никакво основание на- лят, както и другаде, погълнати 
шата страна да бъде обвинена за от всекидневните проблеми, кои- 
нарушаване правата на което ида то са тежки зарад икономичсска- 
било малцинство, в това число и та блокада, и които не избират на- 
българското. Със съжаление при- нионалност, и да речем, на сърби- 
ехме вестта, че по време на засс- те е по-леко, а на българите по- 
данието на Комисията за човс- тежко. Също бих казала, че въпре- 
шки права при ООН в Женева ки тези обстоятелства, видях, че 
през март настоящата година хората са твърде трудолюбиви и 
представител наБългариясеопи- способни и че творчеството е на 
тал да издействува резолюция на дело особено в ония области, кои- 
тази комисия, с която нашата то могат да имат национална ок- 
страна да се осъди „зарад нару- раска. Следователно, образовани- 
шаване правата на българите в сто, културата и информирането 
Югославия". Ние опнта за инте- /последното, наистина сизвестни 
рнацнонализация на несъще- затруднения/ функционират бе- 
ствуващия „български въпрос” зупречно и твърде качествено, 
считаме за неприемлив. Затова Надявам се, че когато всичките 
съюзното правителство подготвя настоящи неволи отминат и лру- 
Меморандум за правата на това гите сфери, като стопанството, 
малцинство, който ще проследим тръгнат по пътя на прогреса, то
на тази Комисия, който съдържа тава националните специфично- 
всички ония права, които бълга- сти няма да бъдат фактор, който 
рите у нас имат, а които не само разединява, но фактор, който още 
че отговарят на международните повече ще обогатява живота на 
стандарти, но обезпечават и мно- всички ни. 
го повече от тях. Позволете ми, накрая на вси-
• Посетихте повече пъти Дими- чки творни и читатели на вашия 

тровград и Босилеград и сте во- вестник да честитя 35-годишни- 
дкли разговори с представите- ната на в. „Братство" и издате
ли на тези общини и бълга- лство „Братство” и да ви пожелая 
рското малцинство, включва- успешна работа занапред.

ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ИЗГЛАСУВАНИ 

РЕДИЦА ВАЖНИ 

ЗАКОНИ
/От 1-ва стр./

поддържане на връзки със своята 
матична държава и всичко онова, 
което и досега беше осигурено с 
Конституцията и Закона.
• Българското национално 

цинство не ползва правото сн 
да се учи на майчин език. Има 
ли такива явления и при други 
малцинства в Югославия? Как 
гледате на това явление и като 
министър за човешки права и 
права на малцинствата, но и ка
то педагог?

- Налага се пак да се позова на 
Конституцията, която казва, че 
никой неедължен да се изясни за 
своето национално потекло. Така 
и ползването на правото да се учи 
на майчин език или пък неползва- 
нето му, си е работа на всеки по
отделно и никой не може никого 
да принуди „да харчи” това право. 
Впрочем, известно ви е, че преди 
записване на училище роди
телите свободно решават за езика 
на обучение на детето си. Като 
педагог, аз съм привърженик на 
така наречетото „двуезично обу
чение”, тоест, учениците да се за
познават и с така наречения 
държавен език, но ако детето има 
възможност във форма на обу
чение в извънучилищните дей
ности, у дома си и при други об
стоятелства, да ползва и своя ма
йчин език, не би трябвало да се 
стигне до „загубване” на своя 
език. Следователно, заключение
то е следното: гражданите суве
ренно решаватдали искат или не, 
да ползват някое свое право и то
ва не може да бъде предмет на 
принуда.

мал-
След дълги разисквания беше 

приет и закопа за облаганията за 
социално осигуряване, с който се 
утвърждава системата на финан
сиране на пенсионно-инвалидно
то и здравно осигуряване.

С новия закон се въвеждат 
пропорционални размери на 
облагания като единствен ин
струмент на финансиране на за
дължителните видове социално 
осигуряване. Тези размери за за
етите и работодателите в Репу
блика Сърбия ще възлизат на 
10,5% за пенсионно-инвалидно, 
10,1% за здравно и 1,2% за оси
гуряване в случай на незаетост.

Размерите за предприемачите 
са намалени от 20 на 18 процента 
за пенсионно, колкото е и разме
рът за здравно осигуряване, дока- 
то в случй на незаетост е 1,2%. 
Новината с там, че се утвърждава 
горния и долен предел на осно
вата за плащане на облагане, кой
то не може да бъде по-малък от 
300, нито по-висок от 1,500 ди
нара. За селскостопански произ
водители месечната основа ще 
бъде 150 динара, върху която ше 
се плаща 7% за пенсионно-инва
лидно осигуряване, а за здравно 
осигуряване 26% върху кадастра
лния доход.

Скупщината на Сърбия прие 
и изменения и допълнения на За
кона за явните приходи и разходи, 
които също предложи републи
канското правителство.

Финнансовитс инспектори за
напред ще могат временно да кон
фискуват не само деловите книги, 
документи и друг доказателен ма
териал. но и стоки, все докато не 
завърши контролната процедура 
Парични средства, според този за
кон. могат да бъдат иззети само 
ако водят потекло от продажба на 
стока и ако са намерени в момента 
на контрола Па инспекторите се 
дават отвързани ръце да могат да 
конфискуват и транспортни сре
дства при условие ако стоките в 
тях достига една трета от 
стойността на транспортното 
средство.

В третия ден от извънредната 
сесия на Скупщината на Сърбия 
народните представители и 
Закона за участието на общините 
и градовете в данък-оборота. Ка
кто поясни Андра Милосавлевич, 
министър бз портфейл, зачитано е 
определението на Скупщината 
критерии да не бъдат съще
ствуващият брой на трудоу
строените и квалификационната 
им структура, но да се стигне до 
обективни критерии въз основа на 
кои то да се утвърди позицията на 
всяка община и град в общия ба
ланс на явните разходи.

През миналите седмици про
дължи извънредната сесия на 
Скупщината на Сърбия, посве
тена на правителствения пакет от 
нови законопреднисания. Според 
разпоредбите на гласувания За
кон за данъка върху доходите па 
гражданите /парично или в мату
ра или чрез усуги/, данък ще сс 
плаща на лични доходи, зарабог- 
ките от селско стопанство и гор
ско дело. от самостоятелни дей
ности, от авторски права и патен
ти. капитал, недвижими имоти, 
капитални печалби и то по про
гресивни данъчни размери. Вмес
то първоначалния вариант от 25 
процента, Скупщината ирис ре
шение, този данък да бъде 18 про
цента. С правителствен амандман 
е предвиден и допълнителен раз
мер, който ще се прилага само до 
края на 1994 година, върху високи 
заплати от 500 до 700 динара ще се 
плаща данък от 40. а над тази сума 
- от 80 на сто. плюс 50 наето на 
сума над 700 динара.

В четвъртия ден от сесията на 
скупщината беше приет Закон за 
акциза и данък-оборота. Данък- 
оборот, според новите занонни 
разпоредби ще се плаща в малък 
размер за 7 процента. В по-голям 
размер вместо по 25 щс се плаща 
по 24 на сто. Новината тук е след
ната, че данък ще се плаща щом 
произведението излезе от фа
бричните халета, а не както сега, 
при продажба. Акциз ще се плаща 
и на произведения, които се про
дават в Черна гора и двете краини 
и то според количеството, а не 

! според стойността на стоката.

Става ясно, че формулата „свободна икономическа зона" не 
е никакво спасително решение за стопанското развитие на бъл
гарското малцинство. Тя изобщо не е никаква икономическа 
категория понеже и иначе е известно, че капиталът, и изобщо 
бизнесът, преследват чисто икономически цели, преследват про- 
фита. Те не признават граници, териториални ограничения, затва
ряне в някакви зони, и пр. Формулата „свободна икономическа 
зона" е политическа категория, тя си е, защо пък открито да не 
го кажем, харесвало се на някого или не, чисто сепаратистка 
формула. „Свободна икономическа зона" е образец българско
то малцинство в Югославия да се изолира, да се вкара в резер
ват, да не се смесва с народ от друга националност. По такъв 
начин то щяло да оцелее, да запази своята автохтонност, да се 
предотврати неговото посърбяване.

Но когато вече споменахме резерват, какъвто всъщност тря
бва да бъде „свободна икономическа зона", това понятие вед
нага ни напомня за резерватите, които на времето правели бело- 
кожите, за да защитят червенокожите - отделни индиански пле
мена, за да не ги избиват кавбоите и различните регулярни и 
нерегулярни войски, както и да ги научат на цивилозован живот. 
Това - тези резервати, били и край на индианците. Оцелели само 
онези племена, които си останали извън резерватите и онези, 
които се смесвали с други народи. Но това може би навярно е 
само асоциация.

Ако Босилеград и Димитровград ме станат „свободна ико
номическа зона", т. е., Андора, то биха могли да станат Вуковар 
или Сараево". Нашата цел е Босилеград и Димитровград да ста- 

ободма икономическа зона, а не Вуковар или Сараево”, се 
в съобщението но Главния съвет на ДСБЮ. Тъй като Вуко-

сътрудничество между България и Югославия". Но отношенията 
измежду Югославия и България вече с години са добри. Особено 
бяха добри тъкмо икономическите отношения между двете стра
ни. Те също не са пречка на Сърбия и Югославия да се ангажират 
върху стопанското развитие на малцинството, напротив дей
ствуваха благотворно. Не пречеха и на България да се ангажира 
в това направление, но все пак тя не се ангажираше.

Можем да зададем още много подобни въпроси и отговорите 
да си бъдат все същите. „Свободна икономическа зона", тая 
чаровна пръчка на ДСБЮ за стопански просперитет на нашето 
малцинство, няма нищо общо с неговия стопански прогрес и 
просперитет. Тя си е шарена опаковка, с която някои ДСБЮ-вски 
глави искат по-лесно да ни продадат нещо съвсем друго. А какво 
е това нещо друго пак ще узнаем от онова, което те и някои техни 
съмишленици в България написаха в документи и вестници.

Така в съобщението на Главния съвет на ДСБЮ беше зали
сано- , Нашата цел е Босилеград и Димитровград да станат една 
балканска Андора, а не Вуковар или Сараево". Действително, в 
текста на това съобщение, което „Братство" публикува думите 

една балканска Андора" бяха зачеркнати и вместо тя/ написано 
"свободна икономическа зона", но точно това говори какво ста- 
ту на свободна икономическа зона' ДСБЮ подразбира - стату, 
какъвто има Андора. А тя, Андора е малка държавица в източните 
Пиринеи, на границата между Франция и Испания, в която живеят 
13 000 жители, предимно каталонци. Под протекторат - съвместен 
сувеоенитет е на Франция и Испания, които гарантират нейната 
независимост и я управляват посредством постоянни делегации 
за андорски въпроси. Населението иа Андора главно се зани
мава със земеделие и скотовъдство.

А в писмото на ръководствата на Българската социалдемок
ратическа партия, Националното движение „Воля за България и
седатегиГма Народното Ц<лбрани^°-^^ек^н/п>Вр Йорданов!

гашиото си безправно положение, и то само в рамките на Сър-
очевиден7 Еди^твения^ачин^а 6ъдеЛпереедНотвратено^1ег<овото

ис^нЙависимос^Налице^^с^мо мщщлноГж^и°сериозно7юри-

ет? Том иасвяе*?ие%«1>наоиястввио?плонато 
иа едиа държава, която от три години не съществува.

Цял един брой на вестник „Братство" не би могъл да побере 
такива и подобни становища, публикувани в българския печат, по 
Радиото и телевизията. От онези които се застъпват Димитро
вградско и Босилеградско да получат културна автономия, да 
имат специален статус, да бъдат под протекторат на ООН, до 
т»зи които открито, необвито в каквато и да е опаковка, търсят 
присъединение на тази територия към България,

II
I

1
мат св 
казва
вар и Сараево означават кървопролитие, ръководството на 
ДСБЮ не остави съмнение, че и на това е готово. Така като 
аргумент против предложението за забранта на ДСБЮ то в съо
бщението триумфално съобщава, че но може да бъде забранена 
организация, „която по време на националистическата истерия, 
по време на страсти и безумие не проля нито копка кръв”... 
Очевидно, ръководството на ДСБЮ смята, че тооа е голямо 
постижение на организацията им, понеже тя е могла и тооа да 
направи - да пролее кръв. Но била добра, не го сторила тооа, и 
сега как някои може да търси тя да бъде забранено. На човек 
просто косата да настръхне и да се прекръсти смаян от съзна
нието, че о някои ДСБЮ-ооски глаои и такива планове се мотат.

А че това не о само някаква патетична реторика, както бихме 
искали до вярваме, уверява ни Иван Николов, секретарят на 
Главния съвет на ДСБЮ, в заключителната част на статията 
„Моят отговор на него”, която поместваме в настоящия брои на 
вестника. От нея узнаваме, че кръвопролитието е неминуемо ако 
не спре асимилацията на българското малцинство в Югославия. 
А рецепта за спиране на симилацията е „свободна икономическа 
зона", значи - изолация, резерват.

Тук вече къргьт се затваря. Всичко е ясно, че по-ясно не може 
да бъде. Наистина прекрасно бъдеще на българското малци
нство предлагат самообявителите се негови защитници.

• Следна -

I Яшштс разходи н бюджета на 
общините и градонете за 1994 го
дина няма да надминатсума от402 
милиона динара и педно със сре
дствата, които на общините и гра
донете сс падат по Закона, а за ко
ито правителството преценява че 
са доста I ьчни да се обезпечи нор
мално функциониране на общи
ните и градонете при необходима 
рационализация икономисвано.

■

1
1

Министърът Милосавлевич 
поясни, че в първата половина на 
годината от дамьк-оборота на 
общините е останало към 57%, а 
на Републиката 43%. Според пре
ценките, размерът, според който 
общините биха участвували в да
нък оборота би възлязъл на 53% 
за годината.
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• от ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА БОЕЦА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАДеня на въстанието срещу фашизма в Сърбия

/От 1-ва стр./ казва; „Борбата за свобода против света започна борба срещу фа- ИСТИНАТА ВИНАГИ 

ПОБЕЖДАВАшизма.
раторите на новия • }сТ“ Гзява^ГнаТ-б^город-
рядък настояват нашият принос д 
към тази борба да се забрави и да 
бъде изличен от помненето на 
днешните поколения. Всички 
страни, които бяха жертви на фа- 
шистките завоеватели във 
Втората световна война, не тря
бва да позволят в отношенията

Ивица Дачич между другото 
изтъкна: „Историята е учителка 
на живота, обаче забравя се, че то
ва училище има и лоши ученици. 
Затова съм убеден, че е точна на
родната мисъл, чс в борбата за 
свобода участвуват най-добрите, 
а че в нападките срещу тази борба 
за свобода участвуват най-ло
шите. Онези, които желаят от 
слугите на окупатора да правят 
освободители забравят, че сърби
те са народ който не забравя сво
ята история...

Дачич добави, чс и днес, ко- | 
гато сръбският народ и гра
жданите на Сърбия и Югославия 
отново се намират под натиск, ко
ито опасно застрашават тяхната 
свобода, незвисимост и равно
правие, тъкмо тези лоши ученици 
на историята отново призовават 
и канят някои нови окупатори.

Ст. Ст.

ните тежнения и готовност на же- 
ртви за по-добър и по-щастлив 
живот на бъдещите поколения. В 
това име, в тези тежки и опасни 
времена, пожелавам Ви успех в ра
ботата за доброто на всички гра
ждани на Република Сърбия и СР 
Югославия.”

чески дати. Това, без голед на раз-И тази година централното 
тържество по повод Четвърти личните политчески стълкно- 
юли-Деня на боеца се проведе на вения не грябва, нито ние, пито 
местността „Буков рид”. Тук пред подрастващите поколения, да за- 
паментика на загиналите в Наро- бравим, а всички които по един 
дноосвободитслната борба родо- или друг начин пренебрегават 
любци, след като делегации от значението на организираната 
Босилеградска и Търговищка въоръжена борба, която фактиче- 
обшини положиха венци и свежи ски започна на този ден преди 53 
планински цветя и с едномину- години, времето и историята ще 
тно мълчание почетоха паметта потвърдят, че не са имали право - 
им за значението на празника и подчерта Велинович. 
въобще за значението на НОБ и Говорейки за настоящата по

между страните в света отново да 
надвие политката на силата и ди
ктатът на силните, вместо равно- юлските празници в Сърбия се 
правието и принципите на сътру- състоя на 7 юли на легендарната

Радан планина. На митинга про- 
изссоха речи народният герой и 
един от партизанските комендан
ти Ристо Аптунович и портпа- 
рола на СПС Ивица Дачич.

Централното тържество па

дничеството.
Убеден съм, че Сърбия и сръ

бският народ, оставайки верни на 
своите свободолюбиви традиции, 
ще наблягат да дадат свой принос 
за запазването на мира в света и 
върху тези основи да изграждат „счупването на гръбнака на фа- 
своето настояще и бъдеще.”

Аптунович подчерта, че в

шизма след СССР, Англия, аме-
рика и останалите съюзници ние 
дадохме огромен принос към та
зи борба” и че сръбският народ 
преди 53 години между първите в

А в поздравителната теле
грама от президента на Черна го
ра Момир Булатович до президен
та Милошевич между другото се

а
• ДИМИТРОВГРАД нов в присъствие на предсе

дателя на борческата организа
ция Йован Йеленков и бойците. 
Букети цветя бяха положени и на 
бюста на Васил Иванов Циле. 11а 
самия ден на въстанието, 7 юли, 
бойците посетиха почти всички 
възспоменателни белези в общи
ната, включително местноста 
„Изворище”, където бе организи
рана скромна закуска. В района на 
Бурел главното тържество бе по 
традиция в село Трънски Одо- 
ровци, където се събраха не само 
бойците но и множество гражда
ни от Невля, Куса врана и окол
ните села.

ОЗНАМЕНУВАНИ 

БОРЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ Едно от предишните тържества

днешната политическа обстанов- литическа и икономическа обета- 
ка пред събралите се граждани, новка, Стоян Евтимов, между 
младежи от двете събседни общи- другото подчерта: - Сега за вси- 
ни речи произесоха, Станислав чки нас най-важното е да се 
Велинович, председател на възстанови правилен мир и ста- 
Общинския отбор на СУБНОР в билно стопанско, културно, ико- 
Търговище и Стоян Евтимов, номическо и въобще всестранно 
председател на Общинския развитие на страната ни. Впро- 
отбор за чествуване на петдесет- чем, на това ни задължават и вси- 
годишнината от освобождението чки загинали родолюбци, не само 
на Босилеградска община от през Народноослободителнаа 
фашизма. борба, но и през всички други ос-

- Четвърти юли и занапред ос- вооодителни борби, 
тава една от знаменититеистори-

Ознаменуването пък на 7 
юли, тази година в Димитровгра- юли, Денят на въстанието срещу 
дека община са ознаменувани фашизма в Сърбия, започна на 6 
наистина скормно, но достойно.

Ознаменуването започна на 
трети юли, когато членовете на 
борческата организация на ме
стната общност Желюша заедно 
с роднини, посетиха гробовете 
на загинали бойци и положиха 
цветя, след което бе организиран 
съвместен обед.

Борческите празници, 4 и 7

юли вечерта, когато бе орга
низиран збор на всички бойци 
участници в НОБ както и тези от 
войната през 1992 година. Венец
на възпоменателната плоча на 
сградата на основното училище 
положи председателят на Общи
нската скупщина Никола Стоя- л. т. м. я.

• ИВАН НИКОЛОВ реакцията на България. Асимилацията на нейното мал
цинство тя чувствува като опасност за собствената си на
ционална сигурност. И това е онова, което ни превръща в 
„ябълка на раздора”, а не никакво „изкуствено създаване и 
отваряне на въпроса за положението на малцинството”, и 
„инструментализацня”, както пишете вие.

Казахте, че сте за градивен диалог. Вместо да развиваме 
абстрактни теории за семантичните разлики между 
легалитета и легитмитета

мислите ли, чс именно тая „твърда интегрираност и сме- 
сеност” е асимилация и че тя предизвиква чувството на 
национална застрашеност и довежда до политическо обе
диняване на национална основа? Няма добри междуетни- 
чески отношения, за които се застъпвате в условията на 
„твърда интегрираност и смессност”, защото така етничес
ките общности взаимно си ограничават интересите. Може 
би техните отношения ще бъдат по-добри ако те запазят 
своите национални особености и

МОЯТ ОТГОВОР НА НЕГО
Във в-к „Братство” от 1 юни 1994 година м-р Драган 

Колев в статията „Моят отговор на тях” във втората точка 
пише, че „принадлежи към оная група хора, които са за 
отворен диалог” и ни пояснява, че диалогът между другото 
подразбира и уважаване на събеседника. Обаче още в първа
та точка той пише „На мнозина свои нседномисленици, 
искрено казано, нямам воля така еписторалио и да отго
варям. Това би било, при всичко уважаване на личностите 
на моите събеседници, изпо~ 
моето човешко достойнство.

И аз съм за отворен диалог, но не зная дали моята 
скромна личност заслужава уважението на м-р Колев и 
дали няма да му е под „човешкото достойнство” 
в диалог с мен.

Иначе аз напълно ви

сътрудничат на базата на 
интересите и на равноправни основи? Но вие сте против 
политическо обединяване на национална основа. Съжаля
вам.

по-добре е съвсем конкретно да 
помислим как нашето малцинство от „ябълка на раздора” 
да се превърне в „мост на съструдничество”. Не ми харесва 
тоя термин „мост”, но не искам да ви опонирам навсякъде.

Да се опитаме да формулираме проблема.
Асимилацията на малцинството води към неговото 

изчезване. Това предизвиква национализма и реакцията на 
България, която иска асимилацията незабавно да спре, то
ест да сс зачитат ония права н свободи иа малцинството, 
чието непрнлагане довежда до асимилацията. Югославия 
твърди, че малцинството има всички права според между
народните стандарти. Настава спор. България заради това 
обтяга отношенията с Югославия. Малцинството се пре
връща в „ябълка на раздора”.

Как да се избегне

>д равнището, което допуска Убеден съм, че и Югославия можеше да сс запази, 
въпреки външния фактор, 
онален просперитет на нейните народи и народности, а не 
„твърда интегрираност и смссеност”. Югославянствотс, 
което се наложи като нова абстрактна над-нация застраши 
националната самобитност на народите и пробуди 
онализма като отбранителен механизъм,

ако можеше да обезпечи наци-

да влиза
наци- 

който се ак-уважавам, господин Колев, но не 
ас. Нямам никакво намерение давинаги съм съгласен с в 

разрушавам интегритета иа вашата личност, нито пък да 
ругатни и обиди, 

трябва да бъдем отворени, нали? Вземам си правото да се 
изясня по някои точки от вашата статия, макар и не така 
„еписторалио”.

В третата точка вие се обявявате против „политическо 
обединение на национална основа” и ни сочите „множество 
клопки”, които тя крие в себе си. Допускам, че политичес
кото обединение на национална основа в определени случаи 
може да бъде опасно. Но вие, господин Колев, като човек с 
„научна библиография” пропуснахте да ни поясните и обра
тния тезис: какви опасности и „клопки” кри' 
кото обединяване на ненационална основа. То 
кара да се съмнявам , че вие сте самостоятелен и независим 
учен, който без предубеждения всестранно и обективно 
изследва проблемите и търси решения за тях. Вие казвате, 
че вашите политически определения са свързани за оная 
партия, която уважава и решава проблемите на всички 
народи и народности”, а малко по нататък със заобикалки 
ни казвате и коя е тая партия - властвуващата. Ами добре, 
ако тая партия е в състояние да реши проблемите на всички 
народи и народности, тогава няма за какво да се спорим - 
заповядайте и решавайте ги. Но проблемите съществуват 
именно затова, защото не сте в състояние да ги решите. 
Друго, вие мислите, че СПС не е създадена на национална 
основа? Не съм съгласен.

Не струва ли ви се, че партия, която по собствено нахо- 
ж ден не „решава проблемите на всички народи и народно
сти” навлиза в опасна област и предизвиква нацнонализ- 
мите? Вие сами казвате, че „множество малцинствени на
ционални общности, пък и българското

тивизнра винаги когато нацията е в опасност.
Нещо за „възкресяването” и „вампнрекият” характер 

на нацията. Тя никога не е умирала, за да възкръсва отново. 
1 я само беше изтласкана за сметка на идеологията, която 
твърдеше, че с победата на комунизма нацията, държавата, 
религията и други буржоазни предразсъдъци 
С пропаста на тази 
място.

ви подлагам на както казвате вие. Но

тоя раздор и да не се предизвика 
нещастие? Решението е в диалога и компромисите. Мал
цинството трябва да остане лоялно и максимално да спазва 
суверенитета и териториалната цялост на Югославия. За 
сметка на това Югославия трябва да обезпечи спазването 
на ония човешки и национални права и свободи, които 
могат да спрат асимилацията. Със спирането на асими
лацията изчезва спора мжду България и Югославия. Мал
цинството запазва своята национална самобитност и спече

ше изчезнат, 
идеология нацията отново зае своето

Вие се ' 
титст катоопитвате да релативизирате националния иден-
м.изказване"СаИмалГвпечатление к^о^че^ти^искате да на! 
мерите морално оправдание и подкрепа за ония които се 
“ свои и приемат друг надионалеивдентит^а с
прозрачна завсса.Те " "0ЛИТИ,1аТа- ко»т° “ »Д тази

е политчсс-
ва нещо ме

лва уважението на двете страни. Това благоприятно се отра- 
зява на техните отношения. В условията на добри 
отношения между двете страни малцинството има добри 
условия за всестранен стопански просперитет. Проспери- 
тета ля малцинството укрепва приятелството и доверието 

жду България и Югославия. Това е „мостът на 
сътрудничеството”.

Ако правилно ви разбирам вие искате българското мач 
цинство да бъде „мост на сътрудничество” а не 
раздора” между Югослввия^Бъл^рия А&шпо™ ‘ 
съгласен, но се съмнявам чс това 
обстоятелства 
нявате.

Първо, за да може да бъде „мост на сътрудничество” 
малцииств° П^ДИ всичко трябва да съще

ствува Обаче сегашната политика го води към национално 
ТОМ ° очевид,,°’ макар че вие не искате да го 

видите Ако само за три десетилетия са изчезнал и 60% от 
малцинството, тогава е ясно, че се касае за един интензивен 
процес на асимилация, който ако веднага не спре за 10 20 
години ще заличи малцинството. Отделен е въпр^ьт дал ® 
това е политически дирижиран или мьлчаливотолерипан 
процес. Даже не е ни важно - последиците са сьадтЛь 
Г“Т?ЛЧе това "РобУжда национал изма на мал цинството 
като отбранителен механизъм на неговта застрашена иа 
ционална самобитност. От друга страна това предизвиква

съм
е възможно в дадените 

и от аспект иа политиката, която вие отбра-

Има ли друго решение, господин Колев?

продължиДсегашнинт Н° ” МН хаРесват' Е™0™ еттшш
баЛУГпТ.РеШе""есе Да се РазвихР“ национализма и бор- 

"Р?“ и сво6оДи. Много е опасно, нали? Ние не искаме кръв, но това 
„мост”’.национално мал

цинство, твърдо са интегрирани и смесени в националното 
битие на народите, които представляват мнозинство”’. Не

значи това. И в тоя случай няма

мнслстеВис°.1^1'»0ЖецД2 на"Равим’ господин Колев? Раз- 
обадете. Не бива да чакаме със скръстени ръце.
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• ПРИВЕТСТВИЕ ПО ПОВОД 35-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ

И по-нататъшната развойна 

опора е Републиката
ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО- 
ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Председателят на Общинския от

бор на Социалистическата партия на 
Сърбия в Димитровград, м-р Драган Ко
лев, по повод 35-годишния юбилей на 
в-к „Братство” и Издателство „Бра
тство” заяви следното:

„Честити реждени дни юбилярю - 
45 години печат на български език, 35 
години на вестник „Братство” и на Из
дателство „Братство”.

Общинският отбор па СПС и чле
нството, както и симпазиаптите на пар
тията, честитят забележителния юби
лей на доверените на публичната инфо
рмация и радетелите на публичната реч 
па български език.

Считам, че историческа задача е би
ла па „Братство”, а преди това на „Глас 
па българите” и тяхна мисия първо да 
бъдат един от основните фактори за за
пазване на националния идентитет и 
етническа самобитност на българската националност в Югославия.

В контекса на 200 години журналистика в Сърбия свой принос за 
развитието на журналистическата професия и журналистическата 
мисъл е дал и в-к „Братство” със своите издания, както и големия 
брой книги на автори, творещи на български език.

Втора задача на информирането, която е осъществена, е била едно 
звено в мостта на доверието и свързването на по много неща подобни 
и близки два народа и държави, а с това и принос на сътрудничество 
на Балканите.

В този смисъл в началото на този трети журналистически век 
желая да заблагодарим на всички труженици и творци, които са вгра
дили в този юбилей, а на сегашните и бъдещите радетели пожелавам 
много успехи в по-нататъшната работа.

Налице е необходимостта да се направи един кратък исторически 
преглед на развоя на журналистиката на български език, който ще 
покаже, че има много причини, зарад които може да бъдем горди.

Но също така налице е и необходимостта, съобразно новите вре
мена, новия сенсибилитет на читателите вестник „Братство” да мод
ернизира и осъвремени своето съдържание и концепция за да изпъл
нява още по-достойно и по-пълно своята функция на информиране.

В името на това от все сърце му пожелавам своята забележителна 
обществена роля да изпълнява за удоволствие на своите читатели.

“ от"°шенис Босилеградска община им* отраз8ИТНТС среди ще получат повече 
)увя]|ето иГг.,С.УПат1‘ 1,8 икономически наВ-изосганалите и катотои™ДНМСТ1’0 ' с 0,цс «дамиадсссг общини 

У сто на средства от републиканския бюджет и от Други“ пуб^икю.сТиитощщ^Г из,'од"ости 8 ,,ол'

Щщ! шш 1Р=
дселателят и?пг г333 Пре~ дРУгото- Как този проблем да се 
~ С Босилеград премахне? - бе един от въпросите
тахме тоа ао Р ’ ° Г° П°ПН' НИ' Н8 КОЙТО Сотиров ОТГОВОРИ:тахме какво се предприема в тази 
община за да се използуват пре
димствата, които се предлагат и 
тя да започне по-ускорено да се 

- Ние той,
програма за обществено-ико-
номическо развитие на общината ■}
до 1995 година, както и програма г
за дългосрочно развитие. В тях са **
дефинирани насоките и разво- \ 7
йните възможности на общината V. $
като цяло и отделно по области. *"*" ^
Нашата община и досега ползува 
средства от републиканския
Фонд за развитие. В първото пол у- ^ «
годие на годината този фонд ни ! • \ / ' \ " |
отпусна около 600 хиляди динара. 5 - V. \
Тези средства ще се ползват за ре- 
конструкция на кланицата, за 
доизграждане на сервиза за те
хнически преглед на моторни во
зила, за откриване на нова линия 
за паркет в ,,Бор‘\ за нови съо
ръжения в чорапарата. Една част 
от тях са отпуснати на Центъра за 
дизайн и маркетинг от Ниш. ко
йто се готви в Босилеград да про
извежда уникатен текстил. Глав
ната развойна опора на общината 
ни и занапред ще бъде този фонд 
и други републикански източни
ци. Затова, закона за недостатъчно 
развитите краища трябва макси
мално да използуваме, за да дого
ним по-развитите среди.

други ре-

БОСИЛЕГРАДСКА 
ОШЦИПЛ - БЕЗМИТНА 

ЗОНА
- Една от сериозните труднос

ти за по-ускорспо развитие на об
щината, почертава Сотиров, с не
развитата и съвсем лоша пътна 
мрежа в общината Пътя от Вла- 
сина към Босилеград и Рибарци 
предприятието за пътища от Вра
ня изобщо не поддържа. Писахме 
на повече места, но резултати ня
ма. Още по-лоши са пътищата от 
Босилеград към Любатски и 
Тлъмински райони. С помощта на 
средства от републикански 
източници и средства от пари
чното самооблагане в общината, 
изградихме пътища във всички 
села в общината. Сотиров в раз
говора съобщава и една съвсем 
нова вест: с помощта на средства 
от Републиканската дирекция за 
пътища /150 хиляди динара/ тези 
дни ще започне изграждането на 
път на дължина от 15 км, който ще 
свърже селата Бресница, Зли дол, 
Ярешник и Назърица.

Когато се касае за по-ускоре- 
ното развитие на Босилегрдска 
община Сотиров е оптимист и в 
едно друго отношение, т. с. и по 
отношение на една възможност, 
която може да даде силен тласък 
във всеобщото развитие на общи
ната. Касае се за възможността Бо- 
силеградска община да стане без
митна зона.

Т«н като I 
идваме 35-

с този брой ознаме- 
годншнината на на- 

. председател 
скупщина в 
Сотиров заяви:

т*ю вестник 
Общинската 
леград Сотир

ят на 
Босн-

- С особено удоволствие чести
тя на редакцията и читателите 
юбилея на „Братство” и искам 
да подчертая, че в-к ,,Бра
тство”, който досега доста 
усп 
кой
българс 
Югосла:

1та и 
атство 

че в-к
йто досега до 

ешно изпълнява ролята си и 
то е от голямо

кото малцннетв 
вия, занап 

отново да излиза 
седмично и още по-успешно да 
се развива

ролята си и 
значение за 

во в 
ябва 
път

ред тр 
един

- Лично не съм доволен, че в 
едни области няма повече креа-Развитието на една среда, пре

ди всичко дългосрочното, е 
свързано и с природните й ресур
си. Босилеградска община има 
условия за развитие на жи
вотновъдство, на горско и минно 
дело. Дали стратегическото й раз
витие ще бъде обосновано върху 
тези природни блага? - Да, покрай

тивност и програми за по-уско
рено развитие. На становище съм, 
че професионалните служби във
Фонда, когато отпускат средства, община да стане безмитна зона 
трябва да помагат и в изготвянето Имаме съгласие от страна на ком- 
на програми и обезпечаването на петентнитс съюзни и рспу- 
кадри, разбира се, с онези, с които бликански органи, а заинтс- 
няма нашата община Сотиров ка- ресовано е и стопанството в 

развитието на индустрията която зва^ че е необходимо в развитието южната част на републиката гра- 
сега имаме, по-нататъшното раз
витие ще се обосновава върху тези 
ресурси. В областта на жи- 0Т 
вотновъдството трябва да започне 
организирано да се изкупува мля
ко и вълна от животновъдите. Раз-

- Реално очакваме след према
хването на санкциите нашата

• КАК ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ПАРИТЕ ОТ РАЗВОЙНИЯ 
ФОНД НА СЪРБИЯ

ПРЕДИМСТВО НА 
НАИ-БЕДНИТЕ ОБЩИНИна Босилеградска община да сс нично-проиусквателния пункт на 

включат и предприятия от Враня. Рибарци да сс осиособи и за това-
предприятия рен транспорт, т. с. да получи ко- 

потърсихме да открият свои це- мерчсски характер. За това голя- 
хове

повече
• От 41,7 милиона динар 
стоящата година около 21 
най-бедии об 
общини

Според най-новите критсриин за икономическа изостаналост/до
ход на глава от населението, процент на работещи те, оборот в търго
вията на дребно, състояние па ннфраструктурата/57 общини в Сърбия 
официално сс смятат за изостанали. Осемнадесет огтях - Ново бърдо. 
Косово поле, Щрьбцс, Щимлс, Гора, Зубин поток, Жнтораджа. Войник, 
Босилеград, Ць|»ни трапа, Тутни, Леиосапнч, Търговище, Жагубнца, 
Голубац, Галенн, Бабушинца и Куршумлии - са скстрс 
и щс имат предимство при отпускането на пари от Развойния фонд на 
нашата република. Екстремно изостаналите общини имат шанс да 
използват но-голяма част от общо 41,7 милиона динара, с конто ще 
разполага Фондът през настоящата година, понеже за финансова под
крепа па развойни програми в тези общини са предназначени около 21 
милиона динара.

За инвестиции в общините от приоритетната листа Развойният 
фонд щс отпуска кредити до 80 процента от проектосметната стойност 
на всяка конкретна програма с годишна лихва от 3 процента. Разво
йните програми в изостаналите общини, в които народният доход е 
под половината от републиканското средно равнище ще бъдат креди
тирани до 60 на сто от проектосметната им стойност с годишна лихва 
от 5 процента. С 40-процентова финансова помощ и 7 процента годи
шна лихва щс бъдат подкрепени инвестициите в останалите изос
танали общини. Фондът щс отпусне 5 милиона динара на изоста
налите общини в южната част па Сърбия, Космст и Рпшка област за 
предприемане на мерки, с помощта на които трябва да бъде спряно 
по-нататъшното изселване на сърби и черногорци от тези краища ида 
бъдат създадени условия за връщане на изселилите сс хора.

Развойният фонд на Република Сърбия щс отпуска фииасова по
мощ и за интепзивирпне на дейности, които имат важна роля за ус
кореното развитие на изостаналите общини. Така например про
грамите за субституция на вноса ще бъдат кредитирани с 40 на сто от 
проектосметната им стойност и 9 процента годишна лихва, кредитите 
ще бъдат отпускани за 5 години с квартално изчисляване и плащане 
на ануитетите. С пари от Фонда ще се насърчава собственическото, 
производственото и финансовото преструктуриране на предприяти
ята. Кредитите за тази цел ще се отпускат за три години с годишна 
лихва от 7 процента.

а, с които щс разпопят Фондът през на- 
а щс бъдат отпуснати на 18 
лсградска н Еабушнишка

общината или пък да ор- мо начинание обаче пречка не са 
ганизират производството в само санкциите, но и лошата 
цеховете, които не работят.

милиона динара 
л Босищипи, сред които са и

бира се, ще се полагат усилия да 
се увеличава животновъдния
фонд и в частния, и в обществения Изминаха четири месена от- 
сектор. В областта на горското де- както започна провеждането на 
ло ще наблягаме към по-голяма икономическата реформа в стра- 
финализаиия на изделията от ната. Резултатите са над 
дърво, а в минното дело, което очакванията. Ефектите на ста- 
трябва да даде силен тласък в бидизанионната програма сс Сотиров да ни каже колко сточно 
общото развитие на общината, ще чувствуват във всички области и в твърдението на Демократичния 
започнем от експлоатирането на Босилеградска община. Едно ни- съюз на българите н Югославия, 
фосфатите в Лисииа. В първия сло работници обаче все още не чс пластите в Сьрбия ме са влага- 
етап очакваме тази експлоатация работят. Работниците в цеха на ЕИ ли и развитието па Босилеградска 
да бъде повърхностна. През изтек- не работят вечетри години, тези и община и чс голяма част от

„Кварц” две, а вече една година в населението поради копомичсска 
производствените зали не влизат принуда с напуснало общината, 
работниците вън фабриката за 
производство па чорапи. Сотиров
казва, чеса предприети акции лро- приеме за точно, казва Сотиров, 
изводството в чорапарата да Нашата община имаше абсолго- 

ЮМКО от Враня, тъй като тна помощ от републиката и без 
около 100 работника от 200, ко- тази помощ нямаше да имаме то- 
лкото сега има в чорапарата ми- на, което имаме сега не само пето- 
нат на работа в босилеградския нанството, но и в обществените 
КОШС. Работниците на „Кварц” Дейности и инфраструктурата

изобщо. Сигурно с чс с могло и

пътна мрежа п общината. Това с
още една причина на пътищата в 
община 1а да сс отдели ио-голямо 
внимание, подчертана предсе
дателят па ОС.

В края на разговора попитахме мно изостанали

пролет с помота на Инсти
тута за технология на минерални 
суровини от Белград извадихме 
едно количество фосфати, които 
са дробени и с тях са наторявани 
различни повърхнини. Очакваме 
наскоро да получим отговор на 

колко са качествени и

лата

- Това твърдение пс може да сс

поеме
въпроса
има ли икономическа оиравда- 
емост фосфатите да сс ползуват за 
тор. Без помощ на републиката 
това обаче сами не щс успеем, но 
съвсем съм убеден, чс доколкото 
оценката от опита е положителна 
екосплоатацията ше започне, ка-

сс включват в изграждането на 
пътища в общината, а очакваме, 
заяви той, доколкого тръгне с 
експлоатацията на фосфатите то
ва предприятие да поеме разви- 
чисто на минното дело в общи- то не винаги на време и не винаги 

той достатъчно сме предприемали 
мерки и програми за топа.

повече, и по-раио да сс постиг не 
това, което имаме днес. По това не 
зависеше само от републиката, но 
на първо място от пас самите, кои-зва Сотиров.

ОЧАКВА СЕ ПОМОЩ ОТ 
ЯРЛНЯНСКОТО 
СТОПАНСТВО

Ще потърсиме, казва 
ощеведнаж от НИ Ниш да органи
зира производството в цеха си н 
Босилеград и доколкото тона не

пата.

И. Божилов
Без конкретни програми и ка-
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• ДИМИТРОВГРАД

И „МЕТАЛАЦ” СЕ МОДЕРНИЗИРА
Гат по съ™р мени уреди в сми- мощностите си а фирмата има 
съл защита на заетите. Вместо уговорена работа за цялата 
класическо заварваме с оксижен, делова година. Главно ще се 
Забавен е нГ/така наречената ^
1102 защита, който няма блясък и на „Балкан , където щ р ви 
не създава голяма топлина. За не- комплетнат. бравария вси ки 
го са отделени 2000 динара, тенекеджийски работи, а ще 
Освен това завършен е мокрия направи и покрива от специален 
възел на етажа, а в ход е оборудва- лим. Необходимите суровини за 
не на баньи в производственото редовната дейност са обезпечени 
хале за рабонтиците. Всичко със докато за останалите УГ0В°Р^ 
собствени средства. Работи се обезпечава съгласно

нуждите в момента.

пРоГСп«ГтиВтеНнещПме° тавите!коитоотвременавреме 
талац” все още посредством съда прекъсват произвол тв 
доказва своето право на тези работи непрекъснато, 
машини.

• „БАЛКАН” И В УСЛОВИЯТА НА ЮГОЕМБАРГОТО И 
САНКЦИИТЕ

Значителни капитало
вложения в нови обекти

Че модернизацията не е при
вилегия само на големите фирми, 
свидетелства и димитровгра
дското предприяис „Металац” 
едно от най-малките в града. 
Освен, че буквално сами уреждат 
всичко, от производственото ха
ле, административните помеще- 

двора, тези дни със соб
ствени средства са набавени два 
компютора за цялостно финансо
во и
пюторитс са набавени от ЕИ Ниш 
и струват около 10 хиляди дина
ра. Монтаж и обучение на кадрите 
също са от ЕИ Ниш. С въвеждане 
па тази съвременна техника в сче
товодството значително се уле
сняват всички счетоводствени 
работи и разбира се стават много 
по-ефикасни.

дини”, относно на доскорошно 
училищно имение в хода па 
града. Тук на площ от 1086 
квадратни метра ползваема площ 
се строят складови помещения и 
хладилник. Според договора с 
частни фирми от Пирот обектът 
трябва да бъде завършен до края 
на октомври т. г. Според темпа на 
строителството, очаква се 
предвидения срок да бъде спазен.

Ако се има предвид, че всички 
останали обекти в града са 
реновирани - „Галиното”, 
„Гационто”, хотел „Балкан”, рес
торант „Блад" и прочие, налица 
са усилията на трудещите се в 
това предприятие със 
съвременни обекти, подготвени 
кадри и готови да посрещнат 
премахване санкциите и прилива 
на транзитни туристи.

Наред с това обектите се 
зареждат с компюторно обслу
жване, относно засега броят на 
компюторите достигна числото 
30! Това е гаранция за бърза и 
качествена обработка на 
сведенията и за хващане на 
стъпка с най-съвременните гос- 
тилничарски обекти в 
Републиката.

Естествено и това пред
приятие има трудности, и то 
търпи тежките последици на 
санкциите, но и при такива 
условия се бори и успява да 
запази сравнително интензивни 
темпове на развитие.

Гостилничарското пре
дприятие „Балкан” в Дими
тровград е между малкото 
стопански организации, която и в 
условията на югоемгаргото и 
санкциите успява да поддържа 
темпа на сравнително успешно 
развитие. Въпреки че броят на 
транзитните туристи рязко 

на югоем-
ния по

намаля впоследствие 
баргото„Балкан” незатвори нито 

обект. Работиците в това стоков счетоводство. Комедии
предприятие са единствените на 
територията на общината, които 
не са имали платени отпуски.

Нещо повече през този 
период започна, а тези дни 
приключва сторителството на 
един от двата обекта. Единият - 
сградата на спедициите на 
гранично-пропусквателния 
пункт „Градини", в който ще има 
и гостилничарски помещения, 
съвременен санитарен възел с 
бани и други удобства за 
минаващите /все пак/ тежки 
товарни камиони. Инвестициите 
в този обект са на „Балкан” - 70 и 
на строителното предприятие 
„Градня” - 30 на сто. Общо полез
ната ползваема площ възлиза на 
607 квадратни метра, като от тях 
425 са за собствени нужди /гос
тилничарски обект/, докато ос
таналите помещения ще бъдат 
дадени под наем на спедиционни 
фирми. Обектът ще бъде 
предаден на употреба след сед- 
мица-две най-късно.

В настоящия момент усилено 
се строи вторият обект в 
местността „Войнишки гра-

А.Т.

• В БОСИЛЕГРАД, СЛЕД МЕСЕЦ-ДВА

НОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ

НАД 120 ХИЛЯДИ ДИНАРА.
веждане на цеха ще бъдат израз
ходвани над 120 хиляди динара, 
от които около 50 на сто обе
зпечава Републиканският фонд за 
развитие на икономически нераз
витите общини, а останалата част 
ще обезпечи предприятието от 
Ниш.

ботването на вълната. Защото 
според плана по-голяма част от 
производството се планира да се 
обработва в къщи, а само финал
ната част в цеха. По този начин, 
те покрай домашните си ежеднев
ни работи, ще могат да допъл- 
няват домашния бюджет и с този 
вид работа, а предприятието за 
някои ще обезпечи и съответни 
разбои за тъкане.

В началото в цеха ще бъдат 
ангажирани около 20 работника 
на постоянна работа и това по- 
вечето женска работна ръка, а раз- 
боите и другите нужни машини и 
съоръжения за производството 
ще бъдат лоцирани в халата на 
бившия услужен център, т. е. в 
една от халите на общественото 
предприятие „Прогрес”. За обза-

Съгласно определението на 
правителството на Сърбия, да се 
насърчава развитието на сто
пански изостаналите краища и 
общини и това занапред с по-ус- 
корени темпове, общественото 
предприятие „ЦЦМ” - Център за 
дизайн и маркетинг от Ниш се го
тви да открие производствен цех 
в Босилеград. Става дума за цех за 
производство на уникатни текс
тилни асортименти, където ос
новна суровина ще бъде вълната. 
Икономическо оправдание 
„ЦЦМ” от Ниш да открие този 
цех в Босилеград намира в съще
ствуващата суровина - вълна, 
както от обществената ферма, та
ка и от частните животновъди, 
както и сръчността и умението на 
жените в приготовленето и обра-

Ст. Н.. Безспорно решението на Об
щественото предприятие „ЦЦМ" 
от Ниш, да открие този цех в Бо
силеград, заслужава внимание. 
Още повече, че става дума за про
изводство с което ще се трудо
устроят повече работници, а от 
друга страна се открива възмо
жност за пласмент на вълната, 
която сега, на мнозина стои и по 
няколко години на таваните.

м. я.

ПРИЗНАНИЕ НА „БАЛКАН”
Неотдавна при стопанската камара на Югославия е образувана 

Агенция за туризъм, в която са представители на 14 най-големи: 
туристическо-гостилничарски организации в Югославия. Между 
тях е и Йордан Димитров, директор на гостил ничарско-туристичсс- 
ката организация „Балкан'’ от Димитровград.

Задачи на Агенцията са: Информиране, пропаганда и туризъм в 
страната и света, предлагане на съответни акции в областта на туриз
ма на Стопанската камара и предлагане определни мерки в тази 
област на държавните органи.

А.Т.

• ВЪПРЕКИ ЮГОЕМБАРГОТО

ГИД” - ФАБРИКА НА МЕРОПРИЯТИЯV
В Димитровград се знае: 

върви ли на „ГИД” - върви на це
лия град, защото преблизително 
две трети от заетите със семе
йствата си вадят хляба от тази 
фабрика. И обратно.

Югоембаргото и несправед
ливо натрапените санкции с ця
лата си тежест се стовариха и 
върху тази наша фабрика. По 
простата причина, че суровините 
и възпроизводствените мате
риали главно се внасяха, а повече 
от две трети от произвежданата 
продукция се пласираше на чу
ждестранни пазари.

Въпреки тези благоприятни 
обективни обстоятелства в 
„ГИД”, както ни осведоми ге
нералният директор м-р Михаил 
Иванов, са разгърнати инициа
тиви за осъществяване на ня
колко твърде важни меропри
ятия за бъдещето на фабриката.

Преди всичко налице са уси
лията за възобновяване на маши
нния парк. С оглед дългогдишна- 
та употреба трябва да се 
подменят т. н. „Велман” машини 
за автоматично изсичане на гьо
нове за гумени ботуши. Засега те

са опасното „тесно място” в про- „ГИД” е и реномиран произ- 
изводството, с оглед че „ГИД” водител на профили за автомо- 
произвежда дамски, детски и ра- вилната и строителната проми- 
ботни ботуши. При това за шленост, както и за автобуси. Из- 
чуждестранните пазари се прои- вестни потребители на нейните 
звеждат потплатени с кожа и с те- профили са „Каросерия” от Нови 
кстил, а се изнасят в Македония, Сад, „Икарус”, „11 октомври” - 
Швеция, Италия, Германия и Ру- Скопие, ФАП - Прибой на Лим. 
сия. След набавката на новите ма- Също така се произвеждат и авто- 
шини значително ще се подобри части за „Цървена застава” 
качеството на продукцията.

Нейни потребители са и 
фабриките за строителнадограма 
„Нисал” от Ниш, „Вуич” от Ва- 
льево, „Беско” - Власотинци и др.

С цел да се подобри качество
то и съкратят сроковете на дос
тавките предвижда се през след
ващия период комплектно подме
няне на УХФ-линията, за което 

от ще се изразходват около 250 хи
ляди долара. За набавката на „Ве
лман” машините ще са необходи
ми още 80 хиляди долара.

Други 60 хиляди долара тря
бва да се изразходват за набавката 
на оборудване, което ще служи за 
регенерация на стари гуми. С 

. усвояването на тази програма ще 
се пестят значителни средства и 
ще се използват отпадъчните гу- 
ми, които сега се изгарят и до го- 
ляма степен замърсяват околната 

И(| среда на града.
^ В „ГИД” считат, че в услови- 
Щ ята на югоембаргото, трудно ще 

А дойдат и до оборудването, и до 
средствата за реализацията на на- 

||| белязаните мероприятия, но ще 
!яа пристъпят към осъществяването 

им веднага след премахване на 
санкциите.

Тези дни в „ГИД” се вършат 
обстойни подготовки за обуче
ние на необходимите кадри. В ход 
е подготовката на нови 11с висо
ко и полувисше образование кад
ри, а ще се извърши перманентно 
обучение на кадрите за въвежда
не на стандартите „ИСО 9000” - 
международни предписания по 
приложение на стандарти.

Обучение на кадри започва и . 
за вчленяване на „ЮЕДИ” асоци
ация т. е. върши се подготовка за 
включване в системата на безхар- 
тиено пренасяне на дефинирани 
поръчения на определен сътру
дник по електронен път. „ГИД” е 
инициатор такова обучение на 
хора да се извърши на общинско 
равнище.

От казаното дотук личи, че в 
„ГИД” не стоят със скръстени 
ръце, а сериозно се готвят да се 
счепкат с най-важните проблеми, 
чието разрешаване значително 
трябва да допринесе за 
възобновяване на произ
водството.

Крагуевац.

Ст.Н.
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• НАШЕНЦИ 
В СВЕТА 
НА БИЗНЕСА НА РОДНИЯ КРАЙ 

СМЕ ВЕЧНИ ДЛЪЖНИЦИ
• ФАКТИ, РАЗМИСЛИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

ДИМИТРОВГРАДСКО 

ЛЯТО ’94
или друп причина се наме- кновено ощ но и в онова което е 

р ™ във вътрешността на стра- вътре в човека, та с обикновено
имп™ниТ^иПРиШШЖНИ 0К0 не сс вижда’ опитахме се да 
къвтоси ея гаА1>а га‘ Узнаем ог един, по много неща, къвто си е нашенеца - интелиген- може би и типичен поимсп м
дчш полкови8, ЧеСПНИСНаХ0' ншенеш бизнесмен. Р Р 
дчив, подкован още и със знания
сдобити в

полет. Собственик на фирмата е 
димитровградчанинът Новица 
Борисов.

Непосредствен повод да го 
посетим и разговаряме с него, 
освен онова, което вече казахме, 
бе и нещо което бяхме чули. Гот
вел се в родния си Димитровград 
да открие частна радиостанция 
Намерихме го в обстановка, ти
пична за тези хора и дейността 
им- в кабинет сработна маса, ня
колко удобни кресла, телефони, 
телефакси, компютри...

Юбилейна статия в меюбилейни обстоятелства. Притиснати от 
санкции и югоембарго. Високи теператури и ниско равнище на 
патетика. Как живеем?

В „ГИД”, „Свобода”, „Циле”... производството, макар и с временни 
застои, все пак тече. Търсят се пролуки за суровини, материали, готова 
продукция. Работещи работници и работници на временна „платена 
почивка”. Стабилни цени, атакувани от прикрита инфлация. Златен 
динар. Самоучуствие, че все пак ще надделем и ще оцелеем. 
Стопанството бавно, но бележи ръст. За нормални години - 
незначителен, но за сегашната - забележителен.

Гафовете в магазините - след двегоишна паяжина - пълни. Цените 
са умерени. Краищата все пак могат да се свързват. Поне за стоките от 
първа необходимост.

Бит-пазарът цъфти: прилив на чужденци /предимно от България/ 
с двойно по-евтини цени, но със стоки съмнително качество. Най-често 
минали през България от Турция.

Очаква сс богата реколта. Предвършитбени дни. Останалите кул
тури, благодарение на валежите, обещават пълни хамбари.

Главната улица от ж. п. бариера до техническата база на „Градня” 
с цистерни нефт и други стоки. Разтоварване - претоварване. Все пак 
животът пулсира.

- Димитровград - без вода: от шест вечерта до шест сутринта. 
Непоносими горещини. Пестене на всяка капка. Заловените с маркучи 
в дворните градини - остават без вода. Нишава без плаж. Им
провизиран плаж на Лукавашка река. Запасилите се с бензин отиват до 
Ерма и Звонска баня.

Младите пълният прословутите „кафичи”. На чашка кафе или 
коняк, уиски... Улиците пълни с млади хора. Малцина са обаче 
нашенци от вътрешността. Преди години главната улица задръстена 
с коли с табла от всички републики на бивша Югославия. Сега тук- 
таме по някоя кола. И то с регистрационни табла от Съюзна 
Югославия.

В културния живот: нищо ново. Очаква се пленерът „Погановски 
манастир" и „Прокисло лето”. Цетърът на града е изместен към ж. п. 
гара, относно около ж. п. бариерата/там са „кафичите”/ и при двумос- 
тисто.

'ГЕГГ ?■===мрии ИЗЧИ 6изнес~ ва има и някаква символика за
мени, как плуват из буйните води фирма, която е във възход - в
• РАДИОСТАНЦИЯ ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Първата характерна черта на Очаквайки логичния въпрос 
тези хора е да действуват делово 38 съдържанието и програмната 
- на зададените въпроси отго- насоченост на радиостанцията, 
варят кратко и ясно, не се губи събеседникът ни сподели:

- Искал бих програмата на ра
диостанцията предимно да слу
жи за отдих и развлечение на ди-

____  митровградчани, да има много
тпииУпЦ8 5 Г° П0ПИтахме м)’зика-главно по желание на са- 

сД°ва което сме чу'1и и ните слуша тези, културни и спо- което ни доведе при него, точни рТНИ програми, хумор, събития 
подаде няколко листа с текст, ко- от всекидневието на хората Раз- 
ито бе отпечатан на компютър - оира се, ще има и информативни 
документация, от която веднага предавания - главно местни но- 
разбрахме, че се касае за иск до вини, но и кратки вести за 
Съюзното министерство за съо- събитията по света и у нас 
бшения и връзки, с различни те- 
хничееки и други данни за 
получаване на фреквенция за ра
диостанция в Димитровград

длъжници на родния ни край.
Кой колко то може и умее трябва 
да помага Откриването на ради
останцията би било нещо по- 
голямо, по-забележително Инак 
аз и досега спонсорирах опре
делени спортни и културни 
дейности. Спонсорирах избора 
на димитровградския спортист 
на годината, а на победителката 
за 1993 голина Ружица Ллсксова 
подарих телефон „Панасоник". 
Спонсорирах и някои спортни 
състезания - турнири по малък 
футбол и друго. Помогнах 
димитровградска гимназия с 5 
тона въглища през зимата Моята ч 
фирма беше главен спонсор на 
самодейния театър „Христо 
Ботев" за пиесата ,,Про
фесионаленс която теа търъ т се 
класира на Съюзния фестивал на 
самодейните театри в Белград 
като една от петте най-добри в 
Югославия Помогнах с 1500 ди- ’■ 
нара Разбира се, че ще помагам и 
по-нататък

време в празни приказки, понеже 
основният девиз на бизнеса е 
времето е пари.

Подготовка на „Летния турнир по футбол на малка врата”. И 
паркът оживява, въпреки вонещта вада. Младите търсят развлечение. 
Частично го намират.

И двамата преселници от Ди
митровград тук в Ниш, поставяме 
си въпрос, можем ли, как и колко 
да помогнем на нашия край, да 

- Желание ми е на нашия край направим нещо, което ще подо
брява и облагородява живота на

ш
ЙЙЙШ*:

А;

да оставя някакъв траен спомен 
Парите тук не са основния мо тив х°Ра та тач 
понеже е известно, че в тази 
дейност пари не се трупат - тя сме го напуснали, ние преселни

ците си оставаме вечни

Ь'1- Без оглед на това каки защо
:Х.повече търси, отколко то дава

* Е рй|
о ТАЙНА ТА ЗА УСПЕХА В БИЗНЕСА СЕ КАЗВА РАБОТА п

<2мичсскитс санкции е 
трудно - дори много 
трудно. Може да сс 
работи, може да сс 
постигне успех но 
без работа, „твърда" 
рабо та, нищо не ста- 1 
ва. Разбира сс, че 
трябва и знание, мо
же би и някои склон- 

сПгеИоГ пости, но главното е 
и сериозно да сс ра

боти. Няма работно
Това бе отговора на конвен- но с електронни и тслскомуни- време, няма ден-няма нощ праз- 

ци-оналниявъпрос-Как се става кационни апарати „Панасоник". пик-делник Телефона, телефакса, 
успешен бизнесмен? Започнах преди шест години, ко- комшотора, колите - една поето-

Основната пейностна РО- гатоусловията бяха много по-до- яна динамика. 
кЙ.Х.” 'свъншна търговидглав- брч Сега, в условията на икоио-
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Димнтропград - панорама

Следещитс пресата - негодуват. Не пристига редовно: обикновено 
па обед. В някои дни и рано сутринта. И то в ограничени броеве. 
Особено ежедневния печат: „Политика", „Борба". „Вечерни новости".

Играчите на щастие - с месеци без лотария и други игри.
По-заможннтс и по-упорнтите се стягат за море. Обикновено за 

Гърция. Останалите се задоволяват с работа на „зеленото море" 
/полето/ или в градините.

Вечер с интерес сс следи световното първенство по футбол. 
Тсливизнонннят екран изяжда „свободното време" и доставя известно 
удоволствие. Особено онези с кабелна телевизия и чуждестранни 
Програми, конто нерядко се развалят. Местната телевизия чака 
създаване на радио-тслевнзнонсн център.

Очаква сс асфалтиране на ул. „Нишава" под ж. п. линия. Тежки 
товарни камиони с громол докарват камъни и чакъл.

„Строшена чешма" съвсем е строшена. Вече втора година се чака 
нейното уреждане. И сс отлага. Все пак хората се тълпят за студена 
пресна вода. Тя не пресъхва.

Също ка го живота, който сс движи със забавен темп. Но все пак се 
движи. Премахнат ли се санкциите, всички очакват да потече 
пълноводно, буйно. Дотогава с принизен патос, по не и със сломен дух. 
Всяка беда е временна, па и тази.

МгМ0У1САВ0Н130У

• „ ПОПУЙ ПОПЕ ПА И ПО ПРИОР УЙ’ ’
И наистина, нашият разго- си зачитаме тази селска мг,прост, мислите ми, но зя нас „капне- 

вор постоянно прспсоаше теле- Почти всеки уикенд пие тримата лариститс селската работа е 
фона, по телефакса пристигаха със семействата си сме при баща „сладка умора. Физически сснз- 
нисма. Фактури поръ чки. Впи- ни който си живее в Иъртопопи- моряващ по психически ссрслак-

ШИ Обработваме си пелия имот сираш.. Тук е и здравата селска 
разговор но телефона. Нашият - висчки ниви са засети сншспи- храна, чистия планински въздух 
събеседник се договаряше с ца, царевица, овес, ечемик Косим Да сс занимаваш с бизнес, да 
братята си да отиват на сенокоси всички ливади Разполагаме със си уСПС111С11 „ тази работа, а при 
Пъртопопинци По-големите му селскостопанска механизация. ТОца да не забравяш родния край, 
братя Александър и Борис също Миналата събота например око- р0дИ0Т0 ссло> цаща си, който тук 
живеят и работят в Ниш Алскса- папахме царевицата девет души живс(, цШШТс и ливадите, горите, 
ндъредиректорна общественото сс събрахме, девет реда карахме оипит^ Кра„итс.. сто образеца за 
предприятие „Реформа", а Борис, отведнъж. И за един ден всичко 1ШШСцС1щ.у,/степ бизнесмен. Но- 
бивш председател на Общинска- беше готово - „ордия ■ олаюело- учитслсн пример и за много дру
га скупщина в Димитровград, се- вия". Сега се договорихме през ги Пр0фссии и много други на- 
га е републикански инспектор по празниците да окосим и съоерсм ШС11щ напуснали родния си 
урбанизъм, жилищно и комунал- сеното. Баща пи отглежда до- ^ Ццкои, за съжаление, гоза- 
но строителство в //ишавски бипк- триестина овце и четири бравиха. Дори и старите си 
0г0ЪГ крави, а тук са и свинете, коко-

' шкитс... Разбира се, че се измо
ряваме, добави, сякаш разбрал

Стефан Ннкшюп

МИШИЧ КАТО МЕСИЧ
След като цехът за производство на чорапи в Босилеград успя да сс 

поизправи на „двата си крака”, неговата тогавашна матична фирма 
„Зеле Нелковнч" от Лссковац изпрати „големия специалист” Радопан 
Мнишч да 1Ч> направи на силно предприятие. Неотдавна обаче Мншнч 
подаде оставка н напусна цеха и момента, когато тук не се произвежда 
повече от една година, а съдбата на цеха и работниците му напълно е 
неизвестна.

Сега г-н Мишич спокойно може да даде „онзи” отчет: „Успешно 
изпълних задимиш. Обществената чораиара в Босилеград вече не работи 
и аз без иикакава отговорност минах в собствсаната си чораиара в зова 
градче”.родители, останали там.

- В нашия край сс казва: - „По- 
пуй попе па и /юприоруй" а ние Венко Димитров

С. В.
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БОСИЛЕГРАДСКИ 

СГОДИ И НЕСГОДИ
• ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА БОСИЛЕГРАД ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ПРЕМАХВАТ |

РЕЖИМЪТ ПРОДЪЛЖАВА, ВОДА НЯМА
• Решението на Изпълнителния отбор на ОС и на Явното предприятис ,,Услу[л , според коего от 

водопровода да се изключват онези които водата изразходват нецелесъобразно, не се прилага, по всичко 
проблмите във водоснабдяването ще решава съдията за нарушения!

Изпълнителния отбор на ОС в 
Босилеград и Явното пред
приятие „Услуга”, което се старае 
за водоснабдяването, приеха ре
шение от водопровода да изклю
чват всички онези, които водата 
изразходват нецелнасочено. В 
„Услуга” подчертават, че на пет 
домакинства са подготовени ре
шения за изключване, а че едно 
домакинство е откъснато от 
водопроводната мрежа. Гра
жданите са обаче револтирани и 
са готови на побой когато ги 
залови комисията на „Услуга” и 
на Общинската скупщина да зали
ват градини
„Услуга” се опита да ги изключи 
от водопроводната мрежа. Иван 
Тончев, директор на „Услуга” 
казва, че посоченото решение не 
ще се прилага занапред. Вместо да 
се изключват от водопровода 
гражданите, които водата пол
зуват за напояване на градини, 
ниви, ливади, ако ползуват ин
сталирани чешми преди водомер-

от БОСИЛЕГРАД ДО КЮСТЕНДИЛ
личи, че по пътно разписание, ежедневно би трябвало да върви един ав- 

пшшжисамо за връщане °Тръгването ^Тбосилир™ е неизвестно,

7а*^Ж^пепеливо чакат, понеже знаят, че когато и да било, автобусът ще 
?ръгнс Ш това са свикнали и не им пречи, че определеното време не

Към 8 и 30. качваме се в автобуса и тръгваме. Всичко е в ред. Има 
малко пътници и си мълчат Хубаво пътуване. Гледам през прозореца 
красивата природа и добре обработените градини в Райчиловци, 
Радичевци. Рибарци Времето литна, не видях кога се доближихме до 
границата Изведнъж от двете страни на пътя виждам много коли, 
което ме върна в действителност. Въздухът беше презаситен от бен
зин Към 15 мотористи бяха минали границата и идваха насам, те 
по-леко можаха да се пробиват между многобройните коли. 
Българският митничар успя да „накара бензинджиите да направят 
място за да минем по- бързо.

- Браво, добър човек, па ни оправи! - каза един пътник.
- Така и требе, добави втори.
Не сгреших, че тръгнах с автобус, си помислих. Щеше да бъде 

по-лошо ако бях тръгнала с кола

ните уреди /неофициално уз
наваме, че в града и околността му 
има около 100 „дйви” чешми/, ако 

мрежата се приключат без поз- 
пр. занапред ще имат 
общинския съдия за

Трудностите и проблемите с 
водоснабдяването на босилегра- 
дчани и райчиловчани, за които 
писахме неотдавна, продължават. 
Обстановката в тази област не се 
мени и след въведения режим в 
снабдяването с водата, т. е. когато 
едни след други части на града се 
изключват от водопровода и по 12 
часа. Колко сериозно е положе
нието показва и факта, че по-ви
соките части на града остават без 
вода и когато режимът им позво
лява да я имат.. До това поло
жение се стигна не само поради 
това, че водата на водоизточника 
в Извор почти двойно намаля, но 
и поради това че почти всички до
макинства в Босилеград, Райчи
ловци и босилеградското селище 
Добри дол, които не ползуват во
да от оспособените три вади за 
напояване, питейната вода израз
ходват за напояване на градини, 
ливади дори и ниви!

Положението във водосна
бдяването не се мени и след като

на
воление и 
работа с 
нарушения.

Дали новото опредение на 
„Услуга” и на общинските власти 
за въвеждане на по-голям ред във 
водоснабдяването ще даде 
резулати засега не е известно. 
Според Решението за ползуване 
на водата, публикувано в 
Служебен гласник № 3 на Пчи- 
нски окръг, гражданин който 
водата ползува нецелесъобразно 
или на водопровода се при-клю- 
чил без позволение на ко-мунал- 
ната инспекция при залавянето му 
може да го глоби с 10 динара. При 
това съдията за нарушения за тази 
съща работа може да го накаже 
парично от 10 дори до 1000 
динара.

или пък когато

О Т КЮСТЕНДИЛ КЪМ БОСИЛЕГРАДВ. Б.
се тръгва към 15 и 30. Бързам на авто-гарата, да не би да е 

променено мястото на тръгване. И това се случва, нерядко. По-добре 
е аз да чакам отколкто да са ме забравили и тръгнали без мен. Погледа 
ми минава по пътниците които чакат, за да видя някой познат спътник. 
Малко се тревожа, но бързо ми минава когато забелязах шарена черно- 
бяла торба Това са наши хора Пристъпих при един човек който пази 
багажа и го попитах:

Вие за Босилеград ли чакате автобуса?
- Да Па нали заедно дойдомо оточке.
Заглеждам го по-до бре и виждам, че ми е познат от заранта
- Чий е този багаж? - попитах, само нешо да кажа, без да ме интер-

• В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЖЕТВАТА В НАШИТЕ КРАИШД

ГОТВЯТ СЕ КОМБАЙНИТЕ
Зърното тази година трябвагодина тази в него не са включени 

частните комбайнери за да се от- да се прибере от 140 хектара под 
бегнат някои недоразумения, ко- пшеница, също толкова под 
ито до сега винаги са се явявали, ечмик и 85 засети с овес. Към това 
тъй като комбайнерите не могат трябва да бъдат добавени и около 
същевремено да се залагат и за 900 хектара засети със зърнени 
своите и обществени интереси, а храни на частния сектор. Най-ва- 
жетвата, разбира се е работа с жната селскостопанска работа, 
голямо обществено значение.

Всяка година жетвата на тери- 
торията на Димитровгрдска 
община обикновено започва око
ло 15 юли и тази година сигурно 
ще е така. Както е обичаено, Щаба 
при общинската скупщина който 
следи провеждане подготовките 
за жетвата и самата жетва, вече е 
ефрмиран и е провел три засе
дания. За разлика от миналата

есув а
- На коджа нъи. Оставише ме да га чувам. Они че дойду.
Разхождам се по авто-гарата и с нетърпение чакам Точно в 16 часа 

идва автобуса и застава право пред мен. Качвам се първа и сядам, на 
трета седалка

По това време много хора нахлуват, за да влезат, блъскат се, и 
довикват.

както обикновено се казва за жет
вата, трябва до края на август да 
завършат 5 комбайни собствност 
на земеделската кооперация 
„Сточар” и около двадесет ча
стни. Както ни осведоми агротех- 
ника Душан Кръстич от 
„Сточар”, в момента се обе
зпечават частично резервни 
части за обществените комбайни, 
докато за частните всеки си обе
зпечава сам. Все пак очаква се до 
началото на жетвата комбайните 
да бъдат готови. Що се отнася до 
обезпечаване на дизел горивото 
обещание е „Югопетрол” да обе
зпечи необходимите количества. 
А когато става дума за приносите 
очаква се средно 2500 кг от хек
тар. Комбайнирането ще се пла
ща със зърно и то 400 кг за хектар.

От вратата, още не влязла, на мен ми довиква една жена:
- Извини госпожо, йа ту седим
- Па нали и аз имам билет, а местата не са номерирани.
- Да, али йа сам ту седела и кад сам дошла, то йе мойе место, каза 

жената с тон по който разбрах че другояче не може да бъде
Хайде да не се караме, помослих си и се повлякох по-назад, на 

друго място Нали народната поговорка казва „По-умен попуска”. 
Докато сложих багажа си, а имах само една малка чантичка и една 
пластмасова торбичка, автобуса се напълни с хора и двойно повече 
багаж Очудих се как тъй бързо влезоха всички Какво ли още не 
внесоха: чували с брашно, тенекии със сирене, кабъл за ток, вани, 
килими, огромни пътни торби и какво ли още не Срещу мен един 
нешенец сложил до краката си шарената торба в която бяха две туби 
бензин. По-нататък, пак видях туби с бензин В автобуса не можеше да 
се диша Отварям прозореца Лошо ми става Слагам под носа асепсол- 
кърпичка Обършам се към кондуктера:

- Какво е това? Защо тези хора внесоха бензин в рейса? Не може да 
се диша' Какво правите това?

- Е, па я думам, ама нема кому да думаш. Они си работат па това що 
си знаят, я сек дън путуем така Мислиш лъсно ми е Но, що да 
работим? Нема кому да думаш.

Виждам, че вече не бива да говоря Мълча си и се куража 
си ше преживея.

Тръгваме След късо време спираме Добре ч е спряхме, да си поема 
дъх, си помислих Слязох аз Слезоха и мнозина други хора От един 
камион взеха няколко чували цимент и го сложиха в багажника Други 
пък внесоха някакви каблеи, трети отидоха 
пазаруват.

тРъгиахме След пет минути отново спирка От автобуса из- 
лезоха всички Пак магазини, кафенета Пътниците купуват * 
за ядене и домашни потреби, облекло. купуват

искам^чувам разговор зад^-ърбами. С ™ Безм
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техните приказки узнах, че в същност, те са доволни от рабошта си 
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Всичко стана бързо. Автобуса 

души, нашенци

че някакЖътва, най-важната селскостопанска работа
А. Т.

• БОСИЛЕГРАД

НЕ ЗАПЛАЩАТ, А ПОЛУЧАВАТ 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ
до магазина пак да

всичко и

• Няколко стопански предприятия в босилеградска община дълго време не заплащат средства във фонда 
заздравно осигуряване и по този начин затрудняват все още тежкото материално положение в здравното

В Босилеградска община, 
едно число стопански фирми вече 
дълго време не заплащат сре
дства във фонда за задравно 
осигуряване. Според Рашко Ки
рилов, шеф на клона за здравно
осигуряванев Босилеград поради 
спиране на производството и пре- 
късване на дейността през 
миналата година повече пред
приятия не са запалащали за 
здравна защита на работниците 
си. Без оглед това здравни услуги 
са получавали и работниците в те
зи фирм - „Слога”, цеха на ЕИ 
Ниш, „Кварц”, чорапарата,
„Изградня”. Те не са заплащали 
тези облагания не само поради

това, че не са получавали заплати, 
но когато са ги и получавали тъй 
като тези средства са получавали 
от касите на фирмите си, т. е. спи- 
съцие за заплати не са минавали 
през Службата за платежен обо
рот. В повече от тези фирми по
ложението е почти също както и 
миналата година - не работят, не 
получават заплати и не заплащат 
облаганията си. Кирилов подчер
тава и една друга сериозна неред
ност: едно число занаятчии не 
заплащат облагания за работ
ниците, които работят в работил
ниците им и по този начин също 
така
положение.

Без оглед финансовите труд
ности и законопредписанията в 
областта на здравното дело, 
ред които здравни услуги по
лучават онези които ги и запла
щат, в Босилеградска община 
здравни услуги получават и оне
зи, които не заплащат обла
ганията си. Тази солидарност 
обаче може да има граници, казва 
Кирилов.

Още повече ако се има пред
вид, че не съществуват никакви 
оправдателни причини собстве
ниците на частните фирми да не 
заплащат облагания за работни
ците си когато им дават заплати.

В. Б.

След малко пак спряхме Пак

СПО-

се изпразни. Останаха десетина

Наистина, това пътешествие
'зшратамогатда^ъдаЕш *И“7*затрудняват финансовото

по времена

Вукица Иванова - СтоименоваО
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]• СРЕЩА И РАЗГОВОР С ГЕОРГИ ЙОСИФОВ, ХУДОЖНИК ОТ НОВИ САД
вдимиАовгрлдски^уталищА

! ■■■

СЛАВАТА НА ЕДНА СРЕДА СЕ ПЕЧЕЛИ И 

РАЗНАСЯ И ЧРЕЗ КУЛТУРА ТА
• В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Успехът е много добър
Със средна бележка 3,76 уче- нати извънредни резултати по от- 

ниците от основното училище в делни предмети. Инак на отли- 
Димитровград завършиха тази чниците от осми клас по традиция 
учебна година. Общият брой на като награда са връчени книги, 
учениците е 1054 души. При това _
най-числени са отиличниците - Учебният план, предвиден за 
405 ученици, следвани от завър- учебната 1993/94 година, е сто- 
шилите с много добър успех - 253 пР°Центно реализиран, а също та- 
души. На поправителен изпит са ка е кипяла извънредна извъну- 
останали 51, а повтарящите се са- чилищна Дейност, както на сек- 
мо 24 ученика. циите и клубовете, така и на ос-

таналите облици на извънучили- 
И тази година, както и в пре- щна дейност, 

дишните, най-добър успех са пос
тигнали първолачетата, които За отбелязване е, че инспекто- 
имат средна блежка 4,09, а най- рите от Министерството за обра- 
слаб е успехът на учениците от зовние на Република Сърбия са 
седми клас, чиято средна бележка оценили димитровградското ос- 
е 3,30. новно училище като едно от най-

добре организираните на тери
торията на бивши Нишки регион.

Безспорно най-заблелжите- 
лната манифестация, състояла се 
тази година, бяха Срещите на ос
новните училища в Сърбия, на ко
ито тази година град-домакин бе 
Димитровград, а организатор ос
новното училище.

Когато в началото ми бъде Никола Денко в. Все още 
помня неговите съвети. Ги
мназията в Димитровград, 
завърших през 1974 година ми да
де една 
тична основа. В този период най- 
голяма помощ ми оказа Методи 
Петров, известния карикатурист, 
илюстратор и живописец от 
Димитровград. След завършване 
на гимназията, следвах в Полу
висш ето художествено училище 
в Белгрд, където професор по ри
суване ми бе Слободан Сотиров, 
безсъмнено един от нашите най- 
големи художници. След това за
върших Академията на изкуство
то в Нови Сад. Занимавам се с жи
вопис, рисуване, сценография, 
детска илюстрация.. Разбира се, в 
своето ателие под новосадската 
крепост, край река Дунав, създа
вам онова, което най-много оби
чам: масла, акварели, рисунки, 
пастели..

на месец 
юни присъствувахме на Змаевите 
детски игри в Нови Сад имахме 
приятна възможност да 
блюдаваме удивляващото худо
жествено оформяне на сцената в 
Змай Новината

която
на-

художествено-теоре-

улица където се 
изпълняваха най-различни про
грами, в които освен деца уча
ствуваха и детски писатели, ар
тисти, композитори, художници... 
От почти всички присъствуващи 
на Игрите чувахме само похвални 
думи за тазгодишната им 
нография. Приятно 
ненадахме

сце- 
се из-

и искрено зарадвахме, 
когато разбрахме, че авторът на 
сценографията е художника Гео
рги Йосифов, нашенец, 
завършил основно училище и ги
мназия в Димитровград. След 
завършване на Академията за из
куството в Нови Сад, останал тугк, 
където за кратко време успял да се 
афирмира в областта на изо
бразителното изкуства Повече от 
десет години работи като худо
жник в Сръбския народен театър 
в Нови Сад.

Тази година със Закона за ос
новно образование е установено 
провъзгласяване на ученик на по
колението, който се избира ме
жду свършващите основно обра- 
зовние, относно между учениците 
от осми клас. Това ласкаво приз
нание спечели ученикът Милан 
Тодорович. Носители на Букова 
грамота са 13 ученика. Раздадени 
са и други 18 грамоти за постиг-

роден и \

Георги Йосифов
митровград. Мисля, че имаме и 
сили и възможности, но че недо
статъчно ги използуваме за по-го
ляма изява на творците и по-ши
рока афирмация на нашия град. 
Та нали славата на една среда най- 
добре се печели и разнася именно 
чрез културата Неотдавна раз
брах, че миналата голина за пръв 
път в Погановски манастир всред 
прекрасната природа бил органи
зиран пленер. Поздравявам тази 
идея и използувам случая да пре
дложа в скоро бъдеше в Дими- 
троврад да бъде открита 
постоянна художествена галерия, 
на която съм готов да подаря ня
колко мои творби. Вярвам, че това 
твърде радушно ще направят и 
останалите художници.

- Няколко години участвуваш 
в Змаевите детски игри. Как 
Игрите допринасят за утвържда
ването на творчеството?

Ст. Н.- Колко изложби /самостояте
лни и колективни/ и къде си имал 
досега? ГИМНАЗИСТИТЕ МНОГО 

ДОБРИ- Досега съм имал дванадесет 
самостоятелни изложби. Първата 
ми бе в Белград, още когато бях 
студент. В десетки книги и учеб
ници съм публикувал над 600 ил
юстрации. Участвал съм на около 
150 колективни изложби

Въпреки че художника Йоси
фов през тези дни изобщо нямаше 
свободно време, някак успяхме да 
се срещнем накратко и да пора- 
зговаряме за досегашната му тво
рческа дейност и за планове му.

За 244-те гимназисти в Дими
тровградската гимназия общия 
успех на края на токущо заврши- 
лата учебна година е много добър 
-3,64.

много във втори клас, най-малко в 
първи.

В гимназията тази година за 
пръв път абитуриентите са пола
гали матура по новата система. От 
42 абитуриенти всичките са взели 
матурата с изключение на един, 
който е на поправителен по фило
софия. Очаква се и той да вземе 
матурата.

Що се отнася до квалифика
ционните испити за записване в 
първи клас, през първия квалифи
кационен срок са се явили 48 кан
дидати. От тях 48 са издържали 
теста по математика, а 47 по сръб
ски език. Следващия квалифи
кационен срок е на 24 август.

За да може да получи разре
шение за рабоТа гимназията 
трябва, според законните разпи
сания, в първи клас да зпише най- 
малко 90 ученици. Понеже става 
дума за гимназия, в която най- 
много са ученици от българското 
малцинство, то минимума за при- 
явилите се в първи клас 75. В ги
мназията се надяват, че в след
ващия срок през август това ще 
бъде осъществено и ще могат да 
се формират три паралелки в 
първи клас.

Разговорът започнахме с не
минуемия въпрос: - От кога запо
чва любовта ти към изобраител- 
ното изкуство? Разкажи ни кратко 
за досегашния ти творчески път.

- Димитровград е дал повече 
от30 творци в областта на изобра
зителното изкуство, които творят 
твърде успешно в различни сре
ди. Дали достатъчно са при
съствуващи и в своя град?

- Димитровград наистина тря
бва да се гордее с толкова голям 
брой творци в изобразителното 
изкуство. Но за съжаление тяхно
то знание и творчество не е дос- 
татчно представено в самия Ди-

От съвкупния брой 74 са отли
чници или това е 31,56 на сто, 53 
или 21,72 са много добри, а 55 или 
22,54 на сто са с добър успех. С 
двойка минават само шест или 
2,46 на сто. Без слаби бележки са 
значи завършили 191 или 78,28 на 
сто. Класът повтарят 12 ученици 
или 4,92, а на поправителен с една 
слаба бележка са 24, с две слаби 
бележки 16 ученици.

Най-добра по общ успех пара
лелка в Димитровградската ги
мназия е 1112 със средна бележка 
4,04, следва 1У2 със средна беле
жка 4,02 и на трето място по успех 
са II с 3,81 средна бележка. 
Изобщо учениците от първи клас 
са между най-слабите, от трети 
между най-добрите.

Както е подобрен успеха в сра
внение с първото полугодие и ми
налата година, така отсъствията 
значително са намалени. Има 
общо 10 259 отсъствия от които 
9407 са оправдани, а 862 неоправ
дани. Средно всеки ученик в учи
лището има по 42 отсъствия, най-

- Оше в долните класове в Ди
митровград, моята учителка Ни
колина Мишева забеляза склоно- 
стта ми към рисуването и започна 
да ме насърчава В горните кла
сове имах щастие преподавател 
по художествено възпитание да

- Вече дванадесет години уча
ствувам в Игрите През този пе

риод съм направил голям брой 
детски илюстрации, два афиша 
през 1984 и 1992 години, а вече 
две години съм задължен за сце
нографията в Змай Йовината ули
ца Старая е през тези дни тази 
улица да станс най-привлекател
ното място за децата разбира се в 
художествено опюшение Игри
те имат голям принос за афирма
ция на творчеството и започвайки 
от тази голина някои от програ
мите освен в Нови Сад бяха 
реализирани и в Ниш, Вуковар, 
Сомбор и други градове С реда
кцията на „Другарче" устано
вихме сътрудничество и надя
ваме се, че през месец септември 
/руна писатели, артисти, компози
тори и художници шс госуват и в 
Дими тр овград.

А.Т.

В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД: СЛЕД ПЪРВИЯ ЗАПИС- 
ВАТЕЛЕН СРОКГеорги Йосифов - Вуковар ’94 /рисунка/

ИМА ОЩЕ 
ТРИДЕСЕТИЧЕТИРИ 
СВОБОДНИ МЕСТА

И на края какво ново
подготвяш?

- И моята творчески риботил- 
ница вишн и се раждат нови кар
тини: миела, пиете ли, акварели, 
рисунки и смесени техники. До
година трябва да бъди домакин- 
художник ни Змаевите игри. По
крий сценографията като домакин 
трябва да подготвя и само
стоятелна изложби в галерия ш на 
,,Матица Сръбска". Голямо 
прсдизикатслстио/ Много ра&оти! 
По и шанс за пови твор чсски заво
евания и изяви...

Съгласно решението на Мииистерстното за образование и въз
питание, през идната учеба п>ди-на вбосилеградската гимназия в първи 
клас ще могат да се запи-шат 90 ученика. П първия заинсвателен срок 
топа направиха 56, що значи че има свободни още 34 места.

И първия звиисвателсн срок, в 
босилеградската гимназия, за 
първи клас през идната учебна го
дина кандидатствуваха 59 уче
ника. От тях 55 успешно издър
жаха приемния испит, дока го 4 /2- 
ма но математика и 2 но сръбски 
език/ пс успяха да обезпечат опс- 
делепият брой точки за записване. 
Успешно издържалите приемния 
испиг, гях 55 и един от друго мя
сто що значи 56 са се записали в 
първи клас. Остават свободни 
още 34 места. Защото съгласно 
решението па Министерството за 
образование и възпитание, в 
Гимназия га в първи клас трябва 
да се запишат 90 ученика.

В Гимназията в Босилеград 
подчертават, че броят до 90 ще 
бъде попълнен във втория запис- 
вателси срок. До такъв извод се 
идва от факта, че сега са се запи
сали само 50 па сто от общо 
свършилите тази година осмок
ласници.

Инак да пропомним, че втория 
записват лен срок ще се проведе от 
24 до 27 август. Разбира се и тагова 
всички ученици ще трябва да по
лагат приемни испит по мате- 

сръбскн език, сръбо 
25, а математико на 26 август.

М. Я.

Приятният разговор с худо
жника Йосифов приключихме с 
обещание и надежда да се сре
щнем през септември в Дими
тровград, а защо да не наскоро и 
на една негова изложба в родния 
му град, на която ще представи 

17 досегашното си творчество...
Денко Рянгслоп

: мотика и ки на- >>
Георги Йосифов - Воденица в Долни Душник
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• ЗЛАТЕН МЕДАЛ КАТО ПОВОД

Когато учителят обича 

професията си
КРАЛ МИЛАН В 

ПРЕСЕКА? #м
- Надявах се, че на Републи

канския преглед ще се срещна с 
ученици и преподаватели от ди
митровградските и босиле- 
градските основни училища, но 
те не участвувха в мани
фестацията. Зная, че в нашите 
краища растат много бистри де
ца, които биха могли успешно да 
се представят и на такива зна
чителни манифестации.

Така засегнахме родния край, 
любимата тема на Величков. От 
всяка негова дума на тази тема 
блика голяма обич към родните 
предели. За това го попитахме мо
гат ли многобройните успешни 
нашенци от вътрешността на 
Сърбия да помогнат стълкновя- 
ващия се с много проблеми 
роден край.

- От Димитровградско са из
лезли много учени хора, които 
мо-гат и трябва да помогнат род
ния си край. За целта е необходи
ма инициатива, която да ги анга
жира и да им създаде въз-мож- 
ност за пълна изява върху кон
кретни задачи и програми, изтък
на накрая Синиша Величков.

па Сърбия. Към обед, когато в 
селото влязла група конници, 
напред яздел на хубан бял кон 
един представителен господин. 
Това бил крал Милан Обрсно- 
вич.

Преди 25 години учи- 
телствувах в село Пресека. Там 
тогава 72-годишния Мнлисав 
Ранчнч ми разказа интересни 
истории. Баща му Цветно 
Ранчнч участвувал в сръбско- 
турската война през 1878/79 го
дина, като подофицер, а по-къс
но бил и народен представител.

Един ден Цветно събрал 
най-видиите хора от сръбската 
част на Пресека, а дошли и не
малко хо; 
на селото 
чутия извор 
изпод девет вековни буки. Там 
били поставени маси и се очак
вало от село Стрслъц да прис- 
тигне„голям господин”. За кого 
се касаело Цветно не искал вед
нага да открие на съселяните си. 
Казал им само че въпросният е 
висок чиновник в Кралството

На тридесет и шестия Репу
бликански преглед на научно-тех
ническото творчество на младе
жта в Сърбия и на тридесетата 
манифестация „Наука на млади 
те" които се състояха към края 
на май т. г. в Чачак основното 
училище „21 май" от Ниш спече 
ли златен медал. Златното отли
чие е присъдено за ученически 
постижения в областта на техни 
ческото образовнаие. Това беше 
поводът да поговорим с препо
давателя по този предмет Сини
ша Величков. Г-н Величков е от 
димитровградското село Смило 
вци, а понастоящем със съту- 
гата си Весна и дъщерите си Тии 
на и Тамара живее в нишкия ква
ртал Паси поляна.

- Голямото признание, което 
беше присъдено на мой ученик е 
голямо удовлетворение за мен - 
не криейки задоволството си, ка
зва Синиша. - Конкуренцията бе
ше много силна, понеже участва
ха училища от осемдесет градове

Сърбия. Прегледът беше 
шителна манифестация под пок
ровителството на Министерство
то за наука и технология, Мини
стерството на просветата и 
Сръбската академия на науките 
и изкуствата.

Като всеки добър учител Ве
личков изтъква на преден план 
таланта и трудолюбието на сво
ите ученици, които са и най-за- 
спужни за блестящото признан
ие. Тяхната ярка изява на Репу
бликанския прглед в Чачак обаче 
е и заслужена награда на техния 
трудолюбив учител, който не жа
ли труд и сили да им вдъхнови 
любов към техническите науки, 
да насърчи таланта им за изклю
чителни творчески постижения, 
да ги научи на упоритост, търпе
ние и изследователска неприми
римост, качества, толкова много 
необходими на талантливите за 
техниката деца.

- Макар че златният медал ми 
е признание за успешна досега
шна работа, аз повече го прие
мам като едно голямо насърче 
ние за още по-успешна по-ната
тъшна работа с талантливите 
ученици. Когато учителят обича 
професията си, грижата за тала-

Цветко Ранчнч сърдечно 
посрещнал гостите с кондир с 
домашна ракия, а иресечани с 
богата трапеза - с гоетби и пе
чено агнешко. Привечер о тече
нието на р. Мурговица кралят и 
свитата м у през Стрслъц и Бабу- 

си заминал за Ниш.ра от българската част 
I. Събрали се край про- 

„Стрича”, извиращ
шпица
„Посещението” на краля на това 
планинско село, не било навес
тено поради други съображения, 
обаче има основание да се вярва, 
че наистина е станало, понеже 
крал Милан често идвал в Ниш 
и околните краища.

Йордан МИЛАНОВ

Синиша Величков
нтите му е свещен дълг, а награ
дите и признанията допълните
лно повишават мотивировката

• СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

УЧИТЕЛЯТ ОТГОРНО
КЪРНИНО му.

Синиша Величков навярно 
има голям мотив за нови успехи, 
защото освен златния медал в ко
нкуренцията на основните учи
лища негов ученик е спечелил и 
бронзов медал в конкуренцията 
на талантливите за техниката 
средношколци!

„ Тигар” /всичките от Бабушница! 
обезпечиха за целта към 4000 ди
нара. В нея се включи и Радио 
Пирот.

Учителят Драган Чирич с го
дини и години обикаляше села та 
в Бабушнишка община но никак 
да свиеше гнездо за по-длго вре
ме А всякъде, където работаше, 
оставаше добри дела след себе

вну-в

- Не бива да отминем и при
носа на жителите на Горно 
Кърнино - казва Чирич. Ако не 
беше тяхното участие, техния до- 
бровелен труд, от акцията 
нямаше нищо да с тане

Ванче БОЙКОВси.
От миналата учебна година 

щастието се усмихна и на Чирич. 
Получи постоянна работа в ху
бавото лужнишко село Горно 
Кърнино Работи, както се казва, 
с комбинирани отделения от\до 
IV клас и горнокърнинчани са 
доволни от него.

А как ида не бъдат доволни, 
когато след толкова години имат 
млад и енергичен и трудолюбив 
учител.

- Кое е поредната акция?
- Жителите на Горно Кърни

но и още някои съ седни села ня
мат добра здравна защита За
това се договорихме със Здра
вния дом от Бабушница към учи
лищната сграда да открием и 
амбулатория. Училищната 
библиотека пък подпомогна 
съдържателката на заведението 
„Сан Марино" Лиляна Мишче- 
вич в Бабушница, която за около 
стотина книги отпусна 1500 
динара

- Първо което не ми хареса 
когато дойдох в Горно Кърнино - 
споделя Чирич- бешедотраялата 
училищна сграда Намерих спон
сори, както днес се прави, и за
почнахме с поправката. Пре
вързахме май и те, подменихме 
покрива с нови керемиди, а под
новихме и учебния инвентар. 
Пребоядисахме училищните ска
мейки Седна ду ма, училището из 
основи получи нов вид Спонсо
рите „Болеро"-бутик, ДП „Ласи- 
ца" и „ Гина", СТР „Сан" и ДП

Учителят Чирич в момента 
води още една полезна акция: 
събират се самопожертвования 
за напуснатата черква „Св. 
Архангел" и както каза, за Пе
тров ден 112 юлиI черквата ще до 
йде лично да освети нишкия вла
дика Ириней

М. А.

5Ш ш
• ДЕТКО ПЕТРОВ СТАРЧЕСКО СЕЛО - откъс от разказ -

- Нечия юница - съобщи ми татко, надникнал през 
открехнатата врата - Тича из селото като побесняла

Чува се мученето: силно и проточена Чувам как 
дрънчи синджирът по камънаците из сокака Първо по 
близките сокаци, сетне и по нашия Отвреме-навреме 
изпукат стави, отвреме-навреме сякаш чупи с прашене 
кост, така отеква чаткането на копитата по камъните. Це
лият сокак тътне от нейното тичане

Юницата спира пред нашата вратичка Може да е 
купена от моя баща, та се е сетила за кошарата, в която е 
отрасла

Дишайки тежко, сякаш издухва гъста пара от ноздри
те си, юницата замуча и нейният неспокоен глас се чу, 
както ми се стори, сред нашия двор.

Нима е подпънала плета край вратичката - запращяха 
прътите, ще прескача ли, ще събаря ли?

Татко тоя път изскочи толкова бързо, че не успя да 
затвори вратата след себе си Меко пошушнаха стъпките 
му по стъпалата

Заговори възбудено в тъмното, започна да псува, но 
не знаех какво всъщност прави докато отпъжда това чу
ждо добиче из нашия двор: изглежда размахваше ръце в 
мрака да спира и грабваше каквото напипа по земята

Къде пустиньо! - вика - Не виждаш ли, че е затворено!
Заставена да отстъпи от плета, юницата отново замуча 

пРеД нашия двор: веднъж продължително, веднъж

Вече се смрачаваше През отворената врата на пруста 
|| гледам от двора как мама потраква със съдовете и ръшка 

с машата огъня в печката
1 Сядам на пъна, в който е забита брадвата и поглаждам 
Ш с Ръка нейната дръжка Който и съсед да се отбие в нашия 
Ц Двор, присяда край дръвника
8 По-старият брат на татко ми изподраска бузата с бра-
Ш дата си Докато се прегръщахме Дръгнейки си гърба о 
Ш ллета> той оотана смен докато изпуши, една подир друга 
Щ три цигаРД Все още пуши най- остри цигари. Нещо се е 
щ смълчал. По-рано обичаше да се шегува 

Питам за неговия цирей на стомаха 
Ш - Мина ми - отговори - Вече не ме боли 
Щ - А другите неща?
.." - Здрав съм, нищо ме не боли

И отново се смълча
Гласъ т му изтънял и пр егракнал; може и да е станал 

|| притеснителен, заради тоя свой глас, белязан вече от 
старостта Някога бъбрив и неспокоен, започна да 

|| рява да остарява някак си първо от гласа 
8 _ Да би се втурнал отнякъде в двора вуйчо, може би 
Щ било пак както едно време, когато се провикваше шумно
Ш от сокака От неговата нелепа смъртне е минала и година
Щ Не беше негов редът, петдесетгодишен, нито трябваше 
;|§ да се затрие домът му преди толкова други в селото 
Ц По-леко ше ми бъде да посетя гроба му, вместо неговия 
Л Дом, в който не живее никой

След вечеря седя близо половин час на прага усе
щайки още топлите стъпала Дворът е в сумрак. Над кере
мидите на кошарата се виждт короните на дърветата 
които се очертават върху небето като тъмни облаци. 
Струва ми се, цяла нощ бих могъл да престоя така на 
прага Почти не ми иде на ум за сън, макар че би трябвало 
да съм уморен след такъв дълъг ден.

А всъщност няма защо да се прислушвам в мрачината 
Няколкото гласа на пъ тя бързо стихнаха Неколцина мла
дежи само са останали на село, всичко друго е хванало

като прогледам в мрачната стая, 
тотата на старческото село отвън еднакво усещам пус-

ппарл светлина между вратата и
татко- чмасенЛякп °Ще "отРакват съдини. Повиквам 14тко. чува се някаква крава, викам.
^ухът ми явлвя в кревата как татко почна да кашля

7вСоХ:р7и\На™?АНрЯа?а°теа ВЬ“е НеШ° “
гласно на кравите

оста

на кошарата. Обажда се

Отново цървулите му изшушнаха пред
сла§Г™и™Жт™чТ"УС"аСВеТЛИН*

къщата 
която макар и

ш. шш

ф
ЬРЯТСТНо • 15 ЮЛИ 1994 Г.



. ОТ МИНАЛОТО до ДНЕС ОТ ГОРДОСТ ДО ТРЕВОГА

Църноок, Църнощица, Придол...
на планина Църноок. Най-низката села и махали #ДР„™1/°ва са '?Редн° п° 4’6 ™™ла на семе-
местност е „Долно село” на нерадост села и махали г X иство1'.,а Двадесет години по-

^т<аг™тгйгп к=~»“»йк
тревога. Гордостта ни е огнено* многобройните и1вори остава птТ,™ У " С? заселил западно 
торимата хубост на планината, нечута песента наРигоивиЛ ЕЛ * Стан 1тааасе наричала 
Когато човек се изкачи на нейния потоци а на игРнвите тогава местността Кин стан/. При
връх, пред очите му се разтваря в далрчниге и ив т„ д-ола наРавил колиба за семе-
прекрасната панорама на лечиитнинипЛиЕТ03^' ИСТВ0Т° ™ и гърла за добитъка 
Ьосилеградски край и той остава улпя и ЦъРноок беше без си. Така се формирала днешната 
възхитен от „хаос гърбушки дТня от панн^п^Т^През махала Придол, най-високата 
дълбоко врязани и диагонални есен °млади махада в селот°- В тази махала
ДОЛИНИ И куовидно издигнати ит,ПИП1ПштДИПи^ТИВ^Та от ?,е е Фдил и швял известният 
върхове”/ На местността ЯпР11т^иЦЯпи^каТ’[:Назъ^ица' Ниио Гьошев Марков, напредни-

гтжтакжт. и?"*7™ *»"й»дагк я-аг т„«~ — кяьйггот Съ?бияКМак1дония иБъпгЛ от«ас™Р«*'песни,нада- сгеенияг народен представител
пия извоюваха Г^ се чуваше свирката на кава- който отивал на сесии в София,
^българската^ашис-т/агЩгия Г^Т А днес-малко и малки облеченвдрехиотдомашно бало 
0т7юли194Нт^ияа иатпаа^ % стадата в планината. - носия от родния му край. 
сто ся лппяаш па паЕ1Л а Замлъкна пастирската песен, не Помолили го да му съшият нови 
събпп Тчк Р ооВДЕги1т по чуват се кавали. В планинските казмирни дрехи, а неговите да ос-
ня адгиняяитя Ця ник махали 6383 ли може ДВ се чУа тави на Народния музей, но той
ни1~™налите геР°и- На мрамор- куче да залае и петел да запее, отказал: „Не си давем дрехите'" 
ната му плоча със златни букви е Напразни излезоха и надеждите Семейство Гъошини е отгле- 
записано. „на това място в бор- от обществената овцеферма: ве- ждало около 60 говеда и над 120 
вата срещу общия фашистки че две години „държавните" овце овцце, отворило е в Придол кръч- 
враг смели боици от Сърбия, Ма- не излизат на Църноок. ма и бояджилница за платове от
кедония и България коваха Както и всички босиле- вълна, лен и коноп. Имало е и 
братството и единството. За тази градски села, ЦЪРНОЩИЦА до- прочути терзии. Около 1910 г. ма- 
цел тук живота си дадоха най- ста бързо е израстнала в голямо халата е имала 19 къщи, през 
добрите народни синове". Па- планинско село, но още по-бързо 1930 г. броят на жителите е на- 
метникът е заграден, около него се обезлюдява. През 1955 година растнал на 130! Придолчани има- 
растевъзоминателна горичка ка- селото е имало 129 семейства ли свои гробища и махленско 
то символ на мира и приятел- със 746 жители, средно по 5,7 „службище", където клали кур 
ството между съседните народи, жител.а на семейство. До 1971 го- оан на Са Троица. Построено е и

училище злка деццата от Придол, 
Заношка и Караджина махала.

Днес обаче в махалата живе
ят десетина деди и баби, въпреки 
че и тук значително са подобрени 
условията за живот. Във всяка 
къща е въведана питейна вода и 
електрически ток. Стоките от 
първа необходимост се докарват 
с коли и трактори, понеже са на
правени нови пътища. Църнощи- 
чани се изселват, но и връщат се, 
засега само през лятото, за да 
помогнат на родителите си. 
Може би някои от отомците им 
ще останат или ще се върнат тук 
завинаги - да раздухат пламъка 
на угасващия живот. Защото в 
планината е имало живот за 
човека, ще го има пак!

Стоян кити мои

• БОСИЛЕГРАД

ВЪЛЧИЦАТА ИЗБЯГАЛА 
- ВЪЛЧЕТАТА ХВАНАТИ

Безспорно всеки страстен ловец, изпитва задоволство когато 
от лова се завърне с „пълни ръце”. Обаче, какво ли е задово
лството когато се върне с пълна торба. Именно, дългогодишния 
ловец Славчо Петков от село Бистър неотдавна хва-нал живи 
шест вълчета.

- Беше празник. А когато е празник, и когато нямам много 
работа в къщи, най-радушно взимам пушката и хващам къра. 
Някак си тук в природата се осещам най-удобно. Тръгнах с наме
рение да следя вълци, които все по-често се срещат тази пролет. 
Слушал съм, а и лично съм видял, че леглата са им най-много в 
„Мрътвица” - село Ярешник. И наистина всред гората под една 
немного голяма скала спазих вълк, най-вероятно вълчицата, ко
ято като ме забсляза избяга. Малко по-нагоре в едни кореняци 
видях дупка. Помислих, че може би тук са й малките. И не се 
преварих. След като разширих дупката, спазих едно вълче. Из
мъкнах го. След това спо-голяма кука извлекох още пет. Сложих 
ги в торбата и занесох в къщи, а на другия ден в Босилеград - със 
задоволство говори Славчо.

Инак, Славчо Петков е страстен ловец. Ма около 50 години е, 
но с дълъг ловджийски стаж. Досега както казва е убил над дваде
сет лисици, а сто сега вълчицата му избягала, обаче вълчетата 
хванал, които в Босилеград, любопитни деца отнели в къщи. 
Каква е по-нататъшната им съдба не ни е известно.

м. я.

• ПА ГРАНИЦИТЕ ПА ВЕРОЯТНОТО

Намерил мотоциклета си 

след 17 месеци!
Не е малко числото на наши граждани, които като туристи 

в съседна България, особено в Кюстендил, са изправени пред 
редица нсизвестности и неприятности. Дебнат ги различни 
насилници, крадци и мафиози. Всред тези които дълго ще по
мнят неприятните преживелици е и Видоя Стаменов от бо- 
силсградското село Милсвци. На 2 октомври 1992 година пред 
кюстендилското село Горановци той имал дефект на мотоцик
лета си „Ява”. Не съмнявайки се, че нещо може да му се случи 
той оставил мотоциклета край пътя и с таксиметрова кола 
заминал за Кюстендил където да набави части за оправка. Ко
гато се завърнал от мотоциклета нямало диря. От тогава на
сам, казва Стаменов, сън не ме хващаше. Идвах в полицията в 
Кюстедил, търсех да ми помогнат, заглеждах се във всеки 
мотоциклет...

Стаменов ще помни дълго и 25 април 1994 година, сега 
обаче като изключително приятен ден. На митницата в Ол- 
томанци той забелязал, т. е. познал мотоциклета си. Карал го 
един младеж кюстендилец, тръгнал да мине границата към 
Югославия. Стаменов се врнал при нашите милиционери на 
паспортния контрол, Рибарци, разправил им работата, дал им 
книжката която имал от мотоциклета и при идване на мото- 
цпклиста шефът на паспортния контрол Видан Маринкович 
установил, че данните от книжката са същите както данните 
на мотоциклета. Нашите милиционери са отвзели мотоцик
лета, на бълтерския гражданин върнали таблиците, които на 
съмнителен начин взел в кюстендилската полиция, а след из- 
ветно време го дали на Стаменов.

Стара кьша от махала Придол, Църнощица. В. К.

добичета глупи за нейния бяс и кротко си спяха по кама
рите.

Трябва да с наспиш да и о гк I,спада оше едно парче от 
синджира сега пече гой нрозвънваше пи/ко, но очепилно 
пс се плачеше по земята. Юницата напускаше нашата 
махала

С1ивеем кратко. След това се отдалечи в талон но сокака 
Зачаткаха копитата, задрънча синджирът. Диво олърча 
пред чичовия двор.

Татко се връша леко задъхан. Току пред вратата 
хвърля нещо на ръката си. Мърмори недоволен.

Отново надниква през кухненската врата да ми 
съобщи:

- Кръстилата юница.. тт>рси бик.
След малко:
- Кой шс й найдс нощес бик, като няма пито един в

Идва при зори съм заспал както трябва 
Събуждам се, а в къщи няма никога Печката в пруста 

топла, мама приготвила закуската и стъкнала отъня да не 
угасне

Светлината в пруста пай-сетне угасна Легна си на
края и 1В/КО. Приглушено кашляше в кревата Допус
каше, че съм заспал, ти гледаше да не ме събуди. Той 
засипва шом легне. Напада го често някой лош сън та 
започне да стене, пс знаейки къде се намира

Огдилсчила се от пашата махала юницата мучеше из 
селото, тропаше и напираше по порти и плетища ри 
злайваше кучетата вдиг аше от легло хората С трясък се 
отваряха и затваряха врати. Провикваха сс гласове

Обезпокоени, както и татко преди малко, отпъждат 
хората юницата от своите дворове, за да не влезе в нечия 
кошари

Пс знам дали двамата са отишли на нивата. Татко щ 
сигурно, а майка нищо чудно, оше да сс навърза нейде ^ 
около къщата Намерила си е работа, колкотода не тропа 
из къщата

Известно време стоя сред двора на слънце Трябва 
да сс измия и да потърся татко на къра Не мога да жъна 
но умея даа правя въжа и да връзвам а юни.

Снощи не свърнах у стринини, както обикновено 
правим това и аз и братята ми, щом пристигнем от града 
сега имам време да сс отбия; но стрина и чичо също може 
би вече са отишли на жетва

село.
Помислих си: нима няма? Аз знам: премного са ос

тарели хората за да могат, като няког а да държат бикове 
" Да сс грижат м тях. Лко

безнадеждносело, би скъсал синджира 
е вързан. И тъй в Забърдисто 
Кръстинага юница

Чувам в кревата как накрай сокака срещу юницата 
за,ръмжа чичииото куче, линейки сс от най. То илсисм пс 
позполяпатс па иишо да сс мотае около чичипата къта 
Пот наше през дупката на плета съседските прасета Лае
ше и срещу енраките, шом капнат па дръвника, тракаше 
зъби срсшу гнх и когато прелитаха ниско пад двора 

Сега в ушите ми изпухтяват ноздрите на юницата 
нагло и диво, сякаш сс продъшш някакъв мях. Запра

щя плетът. Кучето изскимгя. Вероятно рог овете са 
връхдстяди неочаквано върху ггего, може и да са го при- 
мачкали гга плета. Пе, то избяга, скимтейки.

Все пак, кучето обърка сметките па /опипаш 
по тя се юрна назад, сякаш нсобаквагю бе дочула пешо в 
другия край гга селото.

мучи Някой сс провикни в мрака:
- Чия с ?
- Кръсти/го... г/>рси бик.
■ Ниш през нощта ли?
- Няма ли кой да я хване и да я върже..
- Кой би мог ъл да стори това! А и пак би сс о тв ързали

поливала градината под реката. А сто, аз бях щ 
забравил градината. Някога това вършеше пред зори, за щ 
да й остане повече време през деня за други работи. Щ 
Нозете пече пс я държат и щеше да е добре и реката и || 
градината да са по-близка Така трябва да сгапа рана Не Щ 
могат да сс откажат от градинат От някои ниви вече са ^ 
сс о тказали, но от градината няма да сс откажат скора 

Дълг о сс плискам с хладна водя над легена Легена 
съм нагласил на второто стъпало пред вра та щ а аз съм 
застанал разкрачен острана и съм сс надвесил над водат 
Гледам през капките, отварям уста и опюво пълня ///е- щ 
питс. А водата нс с толкова студена, код кого бих желал, щ 
Оше не съм сс разсънил. Някъде дълбоко в жилите ми §| 
още стоеше черната утайка на нощта, в която ттродъд• щ 
жаваше да мучи Кръстттттнга юница. Ц

Мама с

Вече заспивах, дока то нейде из селото, все по тихо, 
стигаха до моя креват тези залутали гласова А юницата 
все мучат/е и мучеше в среднощната тишина на Забъ
рдисто.

До сутринта спах неспокойно; и в съня, и в късите 
пробуждания, нс проумявайки кос с сън и кос действи
телност, все ми сс чуваше Кръстинага юница, юрнала сс 
и село, събаря огради, събужда хора, а всичкит е останали

Iтака

Впсзя/Г-
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• ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО• ДИМИТРОВГРАД

КОЙ СЕ.ЧЕ КЛОНА, НА 
КОИТО СЕДИ?Ще оцелее ли манастирчето

сметка за този божи храм. Покри
ва с протекъл, вътрешността му 
никой не чисти, макър че има хо
ра, които запалват свещи когато 
влезнат вътре, прозорците са по- 
чупсни, кубето се разпада... А това 
е любимото място за излети на 
димитровградчани. Да не гово
рим, а това помнят хората на сре
дна възраст, че тук в напълно раз
падналия се конак, са идвали 
ученици и през лятото и през зи
мата на лагеруване. Наистина 
околността на черквата е много 
нагрубена с изграждането на ре
зервоара за вода, там къдсто най- 
малко му е мястото, но това е на 
душата на специалистите, които 
като чели нямат нищо общо с 
понятието за хубост и практи- 
чност. Но все пак ако се възо
бнови черквата, то този прелес
тен кът от околността на Дими
тровград ще бъде още по-привле
кателен за димитровградчани не 
само за Първи май но и за всеки 
уикенд. Затова на черковните вла
сти е да намерят начин и да раз
движат инициатива за възобно
вяване на манастирчето. Хора с 
добро сърце и любители на мана
стирчето и природата, сигурно 
ще се отзоват на съответен начин.

А. Т.

За щастие тази година времето бе 
хубаво и бройни димитровград
чани се намериха в околността на 
манастирчето още от ранните 
утринни часове. Агнешко на 
шиш, шишчета и кебап почти на 
всяка крачка. А преди години и 
самодейците с музика излизаха 
тук. Сега са се „разпаднали” и ни 
следа от тях. Както впрочем и ма- 
пастирчето „Свети Димитър”. 
Невероятно е как в днешно време, 
когато всички се връщат и обър
шат към черквата, никой дори и 
от черковните власти, не води

Първи май в Димитровград? 
Първо, което на всеки димитро- 
вградчанин падне на ум при спо
менаване на Международния пра
зник на труда безспорно е местно
стта „Манастирчето” и черквата 
„Свети Димитър", а тук е и хуба
вата студена вода, с която някога 
се е снабдявал целия град. От тук 
е доведена водата в първия цари- 
бродски водопровод.

Само изключително лошо 
време може да попречи най-загри- 
жените да не излезнат за Първи 
май на „уранак” на манастирчето.

война Основното училище в 
коетоягь....

1 на Божица с доброволенсъществува и сега.

труд п«^оиТстщ."'ва,С7к™то учмшщте получаваха закуска, а 
пощъсно беше построена нова сграда с ученическа столова, ра
ботница, зала за събрания и библиотека.

централното училище имате над 300През едни години само в
ученика. Отначало учителите живееха в частни квартири освен 
директора, който живееше в квартира, поместена в самата учи
лищна сграда. По-късно започна изграждане на обществени квар- 

учителите Така първата ученическа столова адаптирахме 
учителско семейство, а общината от Власииа-Ок- 

руглица направи сграда с четири едностайни апартамента По този 
начин беше преодоляна жилищната криза и почти всички просвет- 
ни работници живееха в обществени квартири.

Времето мина, божичани се изселиха и сега в училището поло
вината учебни стаи са празни, а в останалите се учат само по ня
колко ученика, но за горните класове /от пети до осми клас/ и 
по-нататък са необходими всички преподаватели. Досегашните 

и повече от тях заминаха в пенсия, а за новите

тири за 
в жилище за едно

учители остаряха 
учители няма квартири, понеже съществуващите са продадени. 
Учителите, които живееха в тези квартири използваха недо- 

ЖИЛИ1ДНИЯ закон и с по една-две заплати купихастатъпите на
квартирите, а директорът продаде и адаптираната в жилище уче
ническа столова, която беше направена с доброволен труд на ме
стните хора без да се знае кому от колектива е продадена, срещу 
колко пари и за какви цели са използвани тези пари. До края 
година ще бъде пенсиониран още един, а може би и двама просветни 
работника, но ония, които трябва да ги заместят няма къде да 
живеят, понеже в Божица не може да се намерят и частни квартири. 
И така горните класове в училището са пред закриване от една 
страна поради малкия брой ученици, а от друга страна поради

на тази

недоимъка на жилища.
Смятам, че е направена голяма грешка с продажбата на обще

ствените учителски квартири. Тези жилища трябваше да бъдат 
провъзгласени за служебни и да бъде забранена продажбата им.

Кой е виновен за това? На първо място директорът на учи
лището, който по пост е длъжен да води сметка за бъдещето на 
училището. Тъй като директорът на божишкото училище, който 
преди двадесет години беше натрапен на този пост от Общинския 
комитет на СКС в Сурдулица не е божичанин и живее в една от 
купените обществени квартири, той „пет пари” не си дава дал и утре 
ще има училище в Божица. Най-важното е, че неговите лични 
интереси са удовлетворени/на училищно място той си направи още 
една квартира/. За продажбата на квартирите е виновна и Общи
нската скупщина в Сурдулица, която трябва да се грижи за пер
спективите на училищата на нейна територия и да не разрешава 
ппродажба на учителските квартири в селата. Вината е и в репу
бликанския жилищен закон, който не е санкционирал такива слу
чаи или пък е оставил възможност да бъде тълкуван кому как е 
изгодно. Вярвам, че Божица не е единственият такъв случай.

Мисля, че някой от компетентните трябва да възбуди проце
дура по промени в този закон, за да се анулират купо-продажните 
договори, а обществените учителски квартири да бъдат про
възгласени за служебни без право на продажба

Забравено е естети
ческото възпитание

ници, свинарници, гаражи, след време някому мо
же да текне да построи и кошара за добитък. Неот
давна силно впечатление ни направи един млад 
просветен работник, който под самите прозорци до 
стената на учебната стая построил гараж за своя
та кола. Новата постройка той покрил със слама. 
Наистина „истински борец за естетическо и еко- 
логическо опазване на средата и нагледен урок по 
естетика.

Може би крайно време е не само отговорните 
в Основното училище, а и тези от общината да 
вземат сериозно отношение, докато тази крайно 
несъзнателна проява не вземе по-голям размер и 
напълно не се забрави естетската страна на 
образованието.

В последно време и в Бсоилеградска община 
все по често се говори за естетическо и екологично 
опазване на природната среда. В това отношение 
просветните работници с учениците трябва да 
бъдат в първите редици. Обаче не всички участву
ват в тази борба. Докато едни пряко или косвено 
са истински поборници за това, други по един или 
друг начин със своите съзнателни или пък несъз
нателни постъпки не само, че се отклоняват, но и 
пряко или косвено нарушават средата, в която 
живеят или работят. Присвояват училищните сгра
ди. Дворовете вместо за игра на учениците пре
връщат за лични цели: свои градини, строят кур- Владимир ХАРИЗАНОВМ. Я.

Паметниците на културата 

- проблеми на дневна та политика ?
•АКТУАЛНО

всички трябва да се грижим да 
запазим паметниците на култу
рата, които служат като изходен 
материал за проучаване мина
лото на нашия край.

Значи поставения въпрос във 
връзка с паметниците, от когото 
ида идват, трябвала се приема с 
добро намерение

Защо?
Свиделети сме, че пред наши

те очи пропадат цели манастири 
и черкви Манастирът при Иза- 
товцинапълно изчезна. Черквите 
в Каменица и Смиловци напълно 
рухнаха и тъкмо сега хората от 
тези две села предприемат мерки 
да ги възобновят. Черквата в Бо- 
левдол с големи пари е възо
бновена, а трябваше само малко 
труд да се повдигне една стена да 
я запази от наводнение Беше 
спреченоотхора, които изглежда 
малко се разбираха какво пре- 
дставява един паментик на кул
турата от 12 век

В последно време на разли
чни места и по различни поводи 
Демократическият съюз на 
Българите в Югославия 1ДСБЮ1 
поставя въпрос във връзка с ло
шото състояние на черквите и 
уништожаване на паметниците в 
димитровградските гробища я 
при това се изтъква, че това се 
работи с цел да се заличи ми
налото на българите в този град. 
Хората, противници на тази па
ртия, категорично отричат това 
явление и по този начин памет
ниците на културата стават про
блем на дневната политика

Тези редове не са предназна
чени да кажат кой в случая е прав. 
Веднага се определям към онези, 
които заемат становището, че па
метниците на културата не трл 
бва да бъда т само проблем на по
литиците Паметниците на култу
рата са проблем на всички кул
турни работници, хората на из
куството, властта. С една дума

водод Власи, Петачинци и още 
много други села и мога свобо- 
днодакажа чеедвамлииманегде 
по-небрежно отношение към па
метниците както у нас? А трябва 
да знаем едно: нашият край раз
полага с много исторически па
метници още от праисториче
ския период антиката, римския 
период, средните векове и до 
наши дни

Паметниците по нашите гро
бища също са в жалко положе
ние А защо трябва да ги пазим? 
В гробищата на село Каменица 
има един кръст със буквата „Ц" 
от1828 година Iкакто се вижда на 
снимкатаI. Известно е, че будква- 
та„Ц" по това време още не беше 
в сръбската азбука, а малко по- 
късно бе взета от Вук Караджич. 
Оказа се, че нашенци, които оти
вали на работа в Румъния „пре
несли" буквата „Ц\ защото им 
било по лесно да я употребяват 
вместо „ДЖ". Музеят от Пирот 
отдавна се кани този кръст-паме
тник да пренесе в Пирот и да го 
запази, защото нищо чудно и не
го да стигне същата съдба като 
много други, които са унищоже
ни и хвърлени на огадата. За уни
щожените паметници в Каме- 
ничките гробища твърдим, че то
ва се прави от невежество.

Надникнал съм в много гро 
бища на селата Славиня, Кри-

За това предлагам с проблема 
на паметниците на културата да 
се занимава Общинската скуп
щина Нужно е да се вземат ко 
нкретнирешения и обезпеча т ма
териални средства. За паметника 
на Нешково трябва само два чу
вала цимент и два дни рабо та За 
паметниците в гробищата трябва 
да даде нареждане да сепрекьсне вилнее пред нашите очи. А още не 
сунищожаването им За черквите е късно да запазим поне онова, 
да се помогне на селяните да го което още мже да се запази от 
възобновят. Не е нужна голям па- унищожение 
рична помощ достатъчно е само 
да се даде сигнал, че и общината

се интересува, защото има по се
лата още хора, активисти на ня
кои партии, които считат, че че
рквите били нужни само на вя
рващите По този начин ще пре
пречим пътя на едно зло, което

Богдан НИКОЛОВ

ф
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• ИЗ ИСТОРИЯТА НА „БРАТСТВО”

„ОБХВАЩАМЕ, КОЛКОТО МОЖЕМ... ”
Някъде през седемдесетте го

дини, в ерата на социалистичес
кото самоуправление, директор 
на ,Братство” беше Тодор Ве
лчев, който много строго ни 
държаше на редакционните лету- 
чки По това време член на коми- 
сията по информиране при ЦК на 
1КС оеше Миле Николов - При- 
сойски и Велчев го викаше
ко редакционно да участва в „пра
нето на мозъците", както той се 
произнасяше за тези събрания.

На едно такова събрание, 
навечерието на Осми март - ме
ждународния празник на жената, 
уточнявахме плана на вестника 
за празничния брой Както и оби
кновено, съвети не ни липсваха 
Взимайки думата във връзка с 
осмомартовския брой Миле Ни
колов - Присойски искаше да 
ковлади, че малко внимание сме 
посвещавали на проблемите на 
жената и че за нея сме се сещали 
само когато дойде въпросният 
празник

- Трябва в този брой да се об 
хвана тколкото се може повече же
ни и девойки- каза той Тъй като 
има обичай да повтаря и да под
чертава казаното по няколко 
пъти, стана ни отекчително, но 
никой не смееше да му обърне 
внимание за това.. Реших да си 
направя майтап и подхвърлих:

- Миле, за тебе и Станков не 
твърдя, обаче аз и Стефан ги,.обх
ващаме" колко то можем...

Избухна смях.
Миле Николов се засегна - 

!„Ле-ба ти. аз не съм закачен на 
чиви.тьк’1, скочи и веднага напу
сна събранието. Велчев и Ста
нков се вгледаха един в друг и 
Станков като редактор внесе в 
протокола: „Тъй като Матея Ан
донов прави вицове. събранието 
се провали"...

Наистина това редакционно 
събрание се провали Останахме

стигнали А ВеИТ„ДеТ° бяШе Ми"а извес™0 »Р^ «оето 
кани и е партийно »пРеспплснис’’сеохладииотна-И ИС партийно наказание казанисто на стана нищо

• ГУМИАДА 94
„ГИД” В СРЕДАТА

От 17 до 19 юни във Върнячка баня се проведоха срещи на гу- 
марските работници в Сърбия. Участвуваха 10 най-големи отбор) 
гумарската промишленост от Сърбия, а отборът на „Борово" бе ... 
канен като гост. В рамките на срещите бяха организирани следните 
състезания. В мъжка конкуренция:: футбол на малка врата, хандбал, 
шахмат и волейбол, а за жени - спортна срелба, пикадо и тенис на маса.

По футбол на малка врата на първо място се класира отборът на 
„Тигър" от Пирот, второ място зае „Рума-гума”, трето „Милое Закич” 
от Крушевац.. ГИД се класира на пето място - участвуваха десет от-

и на

„СЛЪНЧОГЛЕД” по-

# •

ГИ иикакви шитапи и ше- идров обръщаше ухо към мене за
не мплТиЛ!,1° Т3 Релащия да чУе " опомни добре думите не може. Имаше обичаи, когато ми. Не свършил аз - започваше 
заедно отиваме в командировка Стефан и той веднага се обръ- 
до наи-големи подробности да щаше за 180 тадуса, за да чуе 
описва къде сме били, какво сме какво той ще каже Сетне, знае се 
правили и тсм подобни. Ние не- отиваше да ни „подкваси" при 
колцина от редкцнята, които по директора, 
време на командировки се

навея-

В хандбал първо място взе „Тигър" от Пирот, пред „Рекорд” и ГИД 
- участвуваха седем отбора.

Във волейбол - първи е „Балканбелт” - Сува река, следван от „Ти
гър” и „Рекорд”.

По шахмат първо място зае „Витоевац” от Върнячка баня. На второ 
място се класира „Тигър”, трето - „Рума-гума”. ГИД се класира на 
ссдмо място. Участвуваха общо десет отбора.

По спортна стрелба за жени първо място спечели „Тигър”. ГИД е 
пети. В пикадо - на първо място се класира „Вулкан” Ниш, следван от 
„Тсхногума” отАлександровацЖупски и „Рума-гума”. ГИД е четвърт. 
В тенис на маса за жени участвуваха три отбора, а класирането изгле
жда така: „Тигър”, „Милое Закич” и „Рекорд”. Общ победител е „Ти
гър” от Пирот, пред „Закич” и „Рекорд”. ГИД се класира на пето място 
между десет отбора.

Следваща гумиада ще се проведе на Брезовица, а домакин ще бъде 
„Балканболт” от Сува река

В

ЖЙЯЙЯЯ ; -йтагзья;
директора за това. Често се на
лагаше да „яздим таралеж".

Със Стефан Николов реши- 
хме да му скроим кюлавка. Алек-

нн
време си мислеше, че творим се
риозно. Затова той си получи 
прозвището „слънчоглед”.

ДС.
• ФУТБОЛМатся АНДОНОВ

„А. БАЛКАНСКИ” В ПО-ВИСОК РАНГ
Най-после се осъществи и дългогодишната мечта на дими

тровградските футболисти - след 30 години наново влязоха в Нишка 
футболна дивизия. В нея ще се състезават отбори от пет окръга - 
Нишки, Топлички, Пиротски, Ябланишки и Пчински окръг.

За да могат да се състезават в тази дивизия зад футболния клуб 
трябва да застане целия град. Вече е проведено едно събрание с дирек
торите на предприятията, но ще трябва да се включи и частния сектор. 
Създадена е работна група, която има за задача да формира ново 
управление на клуба

Д.С.
БОСИЛЕГРАД

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА
В организация на общественото предприятие „Кобос” в Босиле

град се проведе турнир по футбол на малка врата На турнира уча
ствуваха 16 отбора, между тях и два отбора на предприятието - ор
ганизатор на турнира. След двуседмични състезания, победител на 
турнира е отборът „Рибарец”, който във финалето, срещу отбора „То
ва възможно ли е”, победи с 1:0, и съвсем заслужено спечели купата и 
10 панталони, които за победителя обезпечи оранизаторът на турнира 
„Кобос" от Босилеград.

Безспорно, решението на „Кобос" да поеме организирането на 
турнир по футбол, заслужава внимание и похвала от всички любители 
на футбола и въобще на спорта и физическата култура. Още повече ако 
се има в предвид, че в това отношение заглъхнаха онези които са поели 
това задължение и на които им е спорта и физическата култура про
фесионална дейност. Л ако искаме, а на лице са всички възможности 
да издигнем спорта и физическата култура на по-високо равнище 
примерът на „Кобос“ трябва да последват и другите предприятия и 
производствени цехове в общината. Не винаги са под въпрос материал
ни средства Защото и с малко средства могат да се органзират ра
злични видове спортни състезания. Само трябва воля, ентусиазъм и 
находчивост, тъкмо това което ни най-много липсва

КОЛА С „КОРЕНИ”
Кой е собственикът на този „Стоядин" може би и 

не е най-важното. Факт е обаче, че той тук стои по
вече от година. Колелетата като че ли са пуснали 
корени, та около тях в самия център на града, пред 
Белградска банка, расте зелена трева, а под колата се 
събира боклук. Скитащото куче зад колта като че ли 
е пазач. По всичко личи, че собственикът на колата е 
дигнал ръце от тях /таблиците ги няма/. А май и ком
петентните за чистотата или съответната инспекция 
също са дигнали ръце.. Как по друг начин да си обя
сним, че толкова време никому не попречи и никому 
„не бръкна в окото”. За съжаление такива напуснати 
автомобили има още в Димитровград, само „за ща
стие” те не са на главната улица като този.

• АБСУРДИ

„Скъпи”
апартаменти

м. я.
ФУТБОЛЕН ТУРНИР „ДИМИТРОВГРАД 94”

Традиционният младежки футболен турнир ..Димитровград 94“ 
на малка врата ще започне на 27 юли при участието на повече отбори 
от Димитровград. Пирот и Бабушница.

Главен спонсор на турнира тази година ще бъде гостилннчарско- 
турнстичсското предприятие „Балкан” в Димитровград.

Ако сте между щастливците 
получили на времето държавни 
квартири или сте се настанили в 
общинска къща, а сте били 
„умни” апартамента да си купите 
на изплащане, то съгласно закон
ните раазпоредби месечно би гря- 
бвало да плащате следващите 
дваестина години но 0,0000013! 
Да, точно толкова: нула запета
йка пет нули тринадесет динара! 
Смешна сума, която и ако щеш не 
можеш месечно да плащаш.

ДС.
• РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ 
СПОРТЕН 1411,ОИОН

ГИД - НАЙ-ДОБЪР
11а Запойско езеро край 11ирот бяха проведени състезания по спор

тен риболов на общинско равнище. Участвуваха седем отбора с два
десет състезатели. Най-добри риболовни бяха от отбора на ГИД I, 
второ място зае отборът на Дистрибуция, милицията и „Градия”, а 
грего - отборът на ГИД 11. Най-добри резултати постигна Влатко 
Ллсксов от ГИД I.

ШАХМАТИСТИТЕ НА ГИД НАЙ-УСПЕШНИ
II състсзвнията по шахмат участ вуваха три отбора, а класирането 

с следното: ГИД, със 7 точки, сетно „Сточар" 4 и „Свобода" с 1 т. 
I |аИ'ус11сшсн шахматист беше Томиелав Стефанов от ГИД.

Все пак членовете на Изпъ
лнителния отбор при Общи
нската скупщина в Димитро
вград единодушно решиха спо
менатите апартаменти да се счи
тат като основни средства и 
върху тях да се приложи ре- 
валоритания, нак съгласно закон
ните разпоредби. Така вместо ан- 
сурдииге 0,0000013 динара, ку
пилите своите апартаменти на 
изплащане, ще дават всеки месен 
от 12-1* нови динара. Това вече 
/не/ е апсурд. Все нак най-малко 
виновни са тети, които са се на
мерили в квартирите.

ХУБАВО И ОПАСНО Д.с.
рдпо от най-добрите кафенета и Димирош рало и топи до 

двумостието - „Блек енд пайт” /Черно и бяло/. Уредено е 
като малка художествена галерия, а която неотдавна се нре- 

нашия млад художник, живущ в Испания, Иелча
• БЕЛЕЖКА

СПОРТИСТИ и „ СПОРТИСТИ”1дстави и 
Велчев.

Тези дни пред споменатото кафене изникна хубава огра
да около платото, издигнато на ниво на кафенето, така че се 
подучи място къдсто посетителите да сс чувствуват наис
тина приятно. Обаче, с поставянето па гази ограда до пос
леден сантимет ър е завзет трот оара, така че изобщо не може 
да сс върви по него. Ако се има предвид, че тук минават 
бройни ученици първолаци всеки ден, че тук е завоя та към 
нагара, а и по самата улица минават много и често моторни 
превозни средства, то опасността за децата е налице. Да ли 
това са имали на ум в съответната общинска служба когато 
са дали решение оградата да сс постави? И дали изобщо са 
питани? А- 1 ■

За участието на димитровградският женски лекоатлети 
чеп отдобор на неотдавна проведеното екипно състезание на 

I съюзно равнище Общинска та скупщина в Димитровград от- 
200 динара?! И състава па женския екни между оста

налите е и Душица Деянова, чичто успехи вече са известни.
За участието на мъжкия екип на Общинската скупщина в 

работническите спортни игри на републиканско равнище на 
Днвчибарс тези дни са отделени 1000 динара! Нищо чудно, 

I защото „Бог първо на себе си е създал брада!"

лели

А. Т.
А. Т.
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ДУМА ДУПКА НЕ ПРАВИ

• Един от бившите директори на „Бра-• Вестник „Братство” е на 35 години, но
„силните на деня” и по-нататък го мъмрят тство" остана запомнен по невероятен ку- 
като десетгодишно дете. риоз. Знаеше само едно хоро - Титово коло,

• Доживотните редактори са най-голя- и само една песен „Друже Тито, ми ти се 
мото постижение в развитието на инфор- кунемо”.
мационната дейност за българите в Юго
славия.

• За да се уверят, че са набрали номера 
на нашата редакция, телефониращите по ин- 

• Особено по време на юбилейните гьр- ерцията на близкото минало често питат: 
жества политиците галят журналистите с ко
мплимента „седма сила”. Нито комплимент, 
нито сила. Чиста лъжа! Доказателство за другото що вачалнищо му не поодило оди руЬ$ девет г°кине 

учил за тсрзийу. ама беневрек не могъл да съшиие... Кво пс 
изредил йоще Стоил да стане - ама нищо не излазило. А имал 
човек мерака т да буде първ у село, по нещо барем да га помие 

д од свако дърво вретено не стайе!- казал народът.
Море стайе!" - заинатил се Стоил и решил докига пасе 

овцете че дела вретена Делал ои по целдън, свиркал си с уста 
и вечер на поилото, извади из пояс вретено и тели че рече: „кво 
вретено съм дапъска напраилу свет га нема, ката завъртиш у 
пърсти свири ли свири Не свири, ама поие. Само що моите 
пърстидебели, та неумейемда га въртим..."

И почел да раздава он вретената да носи дома на невестете, 
оти оис знаю кико требе вретеното да се върти Невестетеузи- 
мале вретенста, ама и при /ьи не се въртела оти била крива. Ама 

разтурайу меракатна Стоила, думаледека вретената била 
з убава Стоил цъвнул и се върлилда праи вретена Тека 

у свакдом у селото имало Стоилово вретено. Невестете почеле 
да га окаю „Кривото вретено". С тия прекор - Стоил Кривото 
вретено сииумрел

Туяприказнумийе ра спраялдеда и ми ора теше човекъ т, бог 
да га прости, ка работим нещо, да чекамдругда ме повали ако 
съм добре напраил, а яда не се иегър чам и сам да се валим.

Сети се за Стоила Кривото вретено тия дни, каузеда четим 
заскупщинуту из вещай за рабо ту на Царибродско то позор ище 
отлани. Там пишу дали йедну приредоу у целуту годину, ама 
теква била убава, та народ само що не йе падал на дупетия 
Стела да се помни с векове! Ем била на шопсби- и с това увели 
нашият шопсЬи йезику културнуту историйу на човеците от 
цел свет.

- Хало, това „Братство и единство” ли е?
И получават отговора:

това е и личната драма на кореспондента на . не, тук е само „Братство”, а „Единство” 
ТВ-журнала от Босилеград. В помещенията е в прищина. 
ка ОО на СПС той изяде твърд бой от общи
нския „бос" и после, за да не му е малко, с 
партийна директива беше принуден да го 
целуне в съда за помирение и да го хвали по 
ТВ-журнала.

• Ако не от увереност, тогава от курто- 
азия някои ще кажат, че „Братство” е пос
тигнало ГОЛЯМ УСПЕХ през изтеклите 35 го
дини. И ще направи голяма грешка, т. е. ГО- 
ЛЕМА ГРЯШКА. Защото след „прекрасното” 
изявление на един царибродски функционер 
по ТВ-журнала вече не се казва голям успех, 
а - ГОЛЕМ УСПЯХ I

• Язък за толкова труд и пот. Неговият 
политически роман изцяло се побира в изве
стното изречение: „Аз, свръхпатриотът, отк
рих враг на държавата и ще я защитавам все 
докато не получа заслужената награда"! Кирил ГЕОРГИЕВ

яш
да не 
млогоСТРАДАНИЯТА НА ЕДИН КЛЕН

В едно водно царство та решила да му прави кариера
За начало бъбривия кленцарувало другарство
станал партиен членвсе докато на един клен

се „избистрила" главата и в мътно поискал да нарави
и замъ тил вода та лом
На мъ тно ухажвал една щука да завладее партийния дом
тя най-позорно му казала: да седне на трона на главния
- махай се оттука! сом.
Тогава обикалял една мрена Но уви! От голяма страст
но тя била по-умна гълнал въдицата със сласт

Разфеле и я йедън петък идо на туя приредбу и оди йедно 
пцуване и ко женете бийу мужете друго и не вило. Истина йе - 
ка муж бийе жену, оно йе жално, а ка бийе жена мужа - смешно... 
Имаше смейурия, ама и она некиква Лисела...

Четим понатам и видим имали смо фолклор. Истина йе - 
имали смо, ама некига. Кига играеоше Паля Бика т, Пера Мърля 
и йоще теквия йербап мужйе Вината се тресеше подновете им 
Ама това беше отдавна... Алания не видо теквия мужйе Оно са 
децата се изтънила кико цволибе, ветърдафидуне, че им потро
ши нозете..

Ида не распрям повече гледам тияизвещайи све си мислим 
за Стоила Кривото вретено.

„Дедин - думаше деда ми и ме гледа право у очите - немой 
никига сам да се валиш Чекай друг да те повали за това що 
работиш Оти и тебе че ти туре прекор кико на Стоила Кривото 
вретено, та и вамилийуту че ти помие по нега!"

Деда ми одавна сепремину, ама тея думе не съм забоварил
Па са си мислим: море док йе свет- че има Крива вретена

дори и от два клена и поради метода:
Най-сетне привъртел се гьрчи-лъжи

сега бъбривият кленпри пъстърва
току-що станала свекърва в тава, на тихо огънче
Тъпостта на клена не била й се пържи!
бариера Радко СТОЯНЧОВ

НАШЕТО МАЛЦИНСТВО
• Мнозина нашенци във вътрешността на Сърбия вече добавиха или 

се готвят да добавят по едно „ич” на презимената си. „Ич” по „ич” и 
наскоро от нашето малцинство ще остане едно голямо ХИЧ.

• За да скрият българския си произход, някои нашенци разправят, 
че са деца от епруветка. Със същата цел други нашенци пък 
са деца от смесен брак: баща им бил мъжко, а майка им -

• Понякога и „партиотите” признават, че в областта на национал
ната самобитност на българското малцинство съществуват НЯКОИ 
проблеми. Господа, кога ще кажете кои са тези проблеми и как трябва 
да се решават? р

заявят, че 
женско.

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията на в. „Братство” е на колективна годишна~,спг,г:ж:.згг* к*ге щ е

БАЙ ОНЗИ: - За туй, че не са те „ТЕГЛИЛИ ЗА УШИТЕ”, като мен !
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