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• ОРГАН НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ е 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 е

ш

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
>Г|! и [е] 1ЧЯ

° РЯНОВИЧВШШ "Л ПРЛВИТЕЛСГВОТО НЛ РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИРКО МА-• АКТУАЛНА ТЕМА

ЗАПОЧНА
ОТБРОЯВАНЕТО? СТАБИЛЕН ДИНАР 

- НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
С.ШЕД .8 МЕСЕЦА несправедливи санкции срещу 

нашата страна - на 5 октомври изгря и толкова очаква- 
ння ден: санкциите в авнотранспорта. спорта и култура
та са махнати. Съветът за сигурност, най-после, „въздъх- 
на и рече конец”...

Нима кран на радостта, е която посрещнахме топа 
решение. Истина, ембаргото е вдигнат от области, които 
не са „на първо място” дето се казва, но най-важното е, 
че започнаха да падат.

Какво представлява това стопяване на ледника, с 
който бяхме оковани 28 месеца?

Преди всичко това е голямо признание на миролюби
вата политика, която води нашата страна. С първия са
молет който кацна на Сурчннакста аерогара край Бел
град пристигна и замминнетъра на външните работи на 
Русия Витални Чуркнн. който положи много усилия п 
труд несправедливите санкции спрямо нашата страна да 
почнат да се отопяват.

Съюзното правителство тези дни даде нареждане на 
съответни министерства /тем дето са махнати санкции
те/ да раздвижи пълна активност. Решено е правител
ството да се обърне към Русия с молба да издействува 
при Съвета за сигурност разрешение на Комитета за сан
кции за хуманитарна помощ за предстоящата зима. То 
също е решило да поиска от Съвета за сигу рност и едно
кратна помощ за внос на суровини за производство на 
лекарства, сапуни, детердженти и изкуствени торове.

Не престава и активността на съпредеседателите 
Оуен-Столтеибег за приемане на мирния план на Кон
такт-групата от страна на босненските сърби.

В тази насока и занапред продължава миротворител- 
ната мисия на СР Югославия, която тя има от началото 
на кризата в бивша Босна и Херцеговина.

Оказвайки да приемат мирния план ръководителите 
на босненските сърби само отсрочват деня, инак до про
мяна на начертаните в мирния план карти няма да се 
стигне все докато планът не бъде приет. След това - 
изтъкват и съпредседателите - ше се поведат сериозни и 
аргументирани разговори и се очаква страните в кон
фликта в Босна и Херцеговина да си направят взаимни

Стабилният динар с осно
ва за провеждане на програ
мата по консолидация и осно- 

национален интерес. 
Правителството на Републи
ка Сърбия ще направи всичко 
необходимо динарът да запа
зи стойността си, а и всички 
други компетентни да се по- 
гри-жат за да не се сбъднат 
прогнозите за падането на ди
нара. В настоящия момент

нитс мощности, доизгражда
не на данъчната политика и 
отпускането на нови капита
ловложения.

Покрай стабилността на 
динара осъществени са и дру

ги резултати, които охрабря- 
ват. Според преценка на спе
циалисти до края на година
та, в сравнение с миналата го
дина, промишленото произ
водство ще отбележи ръст от 
4,5 процента, селското сто
панство за 10 процента, а 
общественият продукт ще се 
увеличи с 5 процента.

Ще бъдат откупени и към 
2 милиона тона пшеница, кое
то не е било случай ни в 
бивша СФРЮ. Вече е видимо, 
че финансовата дисциплина 
дава резултати. Мирко Маря- 
нович навести, че занапред 
ще се работи върху създаване 
на по-справедлива данъчна 
система, с прехвърлянето на 
бремето върху необложената 
досега с данък „сива иконо
мия”, като специално внима
ние се посевети на стимули
рането на производството. В

вей

основна задача е да се защи
тят постигнатите резултати 
в програмата по стабилиза- 
иия заяви между другото 
председателят на правител
ството на Република Сърбия 
Мирко Марянович, по време 
на посещението си в град 
Ниш на 4 октомври. Той също 
подчерта, че главни въпроси, 
на които трябва да се обърне 
внимание в предстоящия пе
риод са още и активизиране
то на недостатъчно използпа-

Мирко Марпиовнч /На 2-ра стр./
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• ИЗ ИНТЕРВЮТО ИЛ ВЛАДИСЛАВ ИОВЛ1ЮВИЧ ПРЕД В. „ПОЛИТИКА”
>дах-.тт'

Съседите и Европа с нетърпение 

очакват края на кризата
ТЕЖКИЯТ ПЕРИОД Е ЗАД ПАС И СЕГА ВЕЧЕ ИМАМЕ ДОБРИ ИЗГЛЕДИ ДА ПРЕОДО
ЛЕЕМ МНОГО НЕЩА, КОИТО ПРОИЗВЕДЕ И НИ ОСТАВИ ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА - 
ЗАЯВИ ЮГОСЛАВСКИЯ! ВЪНШЕН МИНИСТЪР СЛЕД ДВУСЕДМИЧНИЯ СИ ПРЕ
СТОЙ В ШО ЙОРК, КЪДЕТО ВОДИ РАЗГОВОРИ С ГОЛЯМ БРОЙ ДОПЛОМАТИ ОТ 
СВЕТА

Белградският ежеднав- 
ник „Политика” тези дни пу
бликува разговор с външния 
министър па Съюзна репу
блика Югославия Иладисалв 
Йоваиович, който две седми
ци пребивава в Ню Ио 
далишето на Организацията 
на обедипаните нации. Тук 
поместваме най-важните ак- нитс 
иепти от отговорите на Йова
иович.

Попитан с какви впеча
тления се връща от Ню Йорк, 
външният министър на СРЮ 
отговори, че общото впеча
тление е благоприятно, даже 
много благоприятно. Види
мо е размразяването па от
ношението към пас. Инициа
тиви за възобновяване на 
диалога идваха и от други, не 
само от нас, дори и от мю
сюлманските страни, ко-ито 
са най-екстрсмпи в негатив
ната политика към СР Юго
славия. Очевидно с, че с 
обърнат друг лист и че най- 
тежкият период с зад нас, 
което не означава, че сме 
отишли далече но „хубавия 
път”. Все още сме в началото.

Щс ни трябва много търпе
ние, реализъм и мъдрост да 
не допуснем застои, да не на
правим по-сериозна грешка, 
която може да застраши този 
процес. Факт е, чс с направен 
прелом и това е достатъчно 
да поемем дъх и да се мобили
зираме, за да използваме но- 

обстоятслстпа 
лизиранс на 
грешна обстановка п на от
ношенията ни със света. Сега 
имаме добри изгледи да пре
одоляваме динамично много 
неща, които произведе и ни 
остави югославската криза.

Как днес може да се дефи
нират условията, конто тряб
ва да удовлетвори Югосла
вия, за да бъдат премахнати 
всички санкции?

- Имаме твърде сигурна 
правна основа, от която из
хождаме: кога го бяха въведе
ни, санкциите бяха свързани 
единствено с кризата в Босна 
и Хсрцсговпа. Не съществува 
никакво оправдание за евен
туално обуславяме на пре
махването им от решаването

отстъпки.
Коравото отстояване на сегашните позиции - едва ли 

ше донесе пешо добро...
Смекчаването на санкциите спрямо СР Югославия 

още ведиаж потвърди, че без признаването на СР Юго
славия, няма мир на Балканите.

И председателят на Руската федерация Борис Елцин, 
и мнозина други държаниии и политици в света, осъзна
ха дълбоката неправда, която е нанесена на нашата стра- 

от ден на ден все по-активно се борят за пълното 
премахване на санкциите срещу Югославия.

И съседните страни, преди всичко България, Гърция 
и други, се приобщават към т ози стремеж, макар 
време на най-големите затруднения у нас зарад санкции
те, не ни обърнаха гърб.

С гоброянането на дните на санкциите, се разкриват 
и нови възможности за укрепванет о на попия динар на 
д-р Аврамович, койт о по магически път успя да застави 
хиперинфлацията. И сега, за да може с успех да про
дължи начертаната програма е необходимо да се съживи 
производството да се развиват по-оживени стопански 
връзки с чужбина, да се засили ви оса-износа.

Осгава значи да се готвим та успешно завръщане в 
международната общност, там където 
нашата страна отвииаги. А докато стигнем дотам, осга
ва да направим още много и много в разрешаването на 
всекидневните въпроси, много от които са породени 
тъкмо от „отмирашите” санкции.

на някои други аспекти на 
югославската криза. Това не 
означава, чс няма такива 
опити и чс няма да ги има. 
Има ги и тс сс правят от ония, 
които иай-вече допринесоха 
за изострянето на кризата и 
нейното прерастване в граж
данска война в Босна и Хер
цеговина.

От друга страна - изтъкна 
по-нататък Владислав Йова
иович - съседните страни и 
Европа, с изключение на сс- 
цссионисткитсрепублики, 
Австрия и Албания, с голямо 
нетърпение очакват края на 
кризата. Краят на кризата 
обаче не може да сс види всс 
докато нс бъде потушена вой
ната в Босна и Херцеговина, 
така че този интерес, това не
търпение и натискът, който 
идва от европейските посоки 
трябва да повлияят благо
приятно върху постъпките 
на всички фактори, преди 
всичко на Съвета за сигур
ност на ООН и членуващите 
в него страни, за да сс ускори
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НАКРАТКОСТАБИЛЕН ДИНАР 

- НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС
гаяггкв:

до края на настоящата година ху народната „ическото положение и пече
ще бъдат изготвени още дпа Следна н скоро време да сс лопусце да
документа от програмата но бъдат разрешен и и редица в - СТцгне до лихварство, кое- 
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- нова система на заплатите, системни съюзни закони, за юстиг иа пари. Поя-
данъците и пенсиите и инве- предприятията, пазара на ка- щицунг”, нс бива да
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ВЕСТИ
• СРОКОВЕТЕ се продъл
жават, производството тече. 
Такова в момента е състояни
ето в стпанството на Сърбия. 
Производството тръгна от 
мрътва точка, но поради изто
щителните санкпии, трудно 
се пробива. Все пак, произ
водството през септември в 
сравнение с август е порас
нало с 1,5 милиард динара, но 
банкерската неплатежоспо
собност е голяма пречка в 
кредитирането 
водството.
Против високите банкерски 
лихви тези дни се обяви 
председателят на правител
ството Мирко Марянович, ка
то осъди „лихварските креди
ти”.

• ПОДГОТВИТЕЛНО ЗАСЕ
ДАНИЕ на Конференцията за 
сигурност и сътрудничество в 
Европа започна на 10 октом
ври в Будапеща. В течение на 
осем седмици представители 
на 52 страни-членки ще под
готвят проектодокументи за 
заседанието на Конференция
та на най-високо равнище, 
което ще се състои на 5 и 6 де
кември т. г. в столицата на Ун
гария. Декемврийският самит 
на КЕБСтде се занимава с ро
лята на Конференцията в пре
дотвратяването на конфликти 
и преодоляването на кризи, 
сътрудничеството в областта 
на сигурността, човешките 
права и развитието на демо
кратичните институции и с 
научното, икономическото и 
друго сътрудничество между 
страните-членки.

иконо-

а с всички па произ-

За подобрение на селското 
стопанство ще се изразходват 
пад 200 милиона динара. Съ
щината на програмата в сел
ското стопанство ще бъде и 
вноса, за да се повлияе върху 
намаляването на цените. Ще 
се внасят само качествени 
стоки при достъпни цени.

Председателят на прави
телството на Република Сър
бия Мирко Марянович изтък
на също и това, че правител
ството няма да затвяра очи 
пред популистическата дема
гогия, която донася полза на 
ония, които пълнейки джобо
вете си на лек начин минала
та година доведоха голям 
брой граждани до отчаяние и 
беда. Гражданите на Сърбия в 
никакъв случай не смеят да 
бъдат подложени на дра
стична инфлация, която спи
ра всеки вид производство и 
размяна, а донася богатство

. ПЪРВО ШЯВЕЛИИЕ ИЛ МИРКО МАРЯНОВИЧ ЗЛ бъл
гарска гл ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПО-НАТАТЪШНОТО 
ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА 
БЛОКАДА Е АБСУРДНО

• ВЕЧЕ СА ПОДГОТВЕНИ ин
вестиционни програми и само 
се чака вдигане на ембаргото. 
Главна опора иа бъдещето ин- 
вестиционно влагане са в 
областта на железопътния 
транспорт, пътното стопан
ство, ПТТ, речните съобще
ния и др.
В момента съществува голямо 
интересование на западните и 
някои други страни да влагат 
свой капитал в СР Югославия, 
Гърция, България и Македо
ния.

• НОВО ИЗОСТРЯНЕ на об
становката на иракско-кувейт
ската граница избухна тези 
дни. Ирак е концентрирал над 
80 000 войника в крайгра
ничните области, вършейки 
по този начин натиск върху 
световната организация да 
смекчи или премахне между
народните санкции, които бя
ха наложени на И рак след оку
пацията на Кувейт. Американ
ският държавен секретар Уо- 
рън Кристофър заявил, че вся
ко евентуално иракско напа
дение против Кувейт ще бъде 
посрещнато с бомби и ракети.

- ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИА РЕ
ПУБЛИКА СЪРБИЯ ВЪВ ВЕСТНИК „ДУМА”, ОРГАН НА БСП

Съюзна република Югославия оказа подкрепа па мирния план за 
Босна и Херцеговина който е подготвен от международната Контактна 
група и затова по-нататъшното провеждане иа икономическата бликада 
е абсурдно - изтъкнал в изявление за вестник „Дума” председателят па 
правителството иа Република Сърбия Мирко Марянович. Това е първото 
и зя вол ски е иа сръбския премиер за бъл!арската общественост.

Отговаряйки на въпроса в кои области най-много ще се почувствува 
смекчаването па санкциите^ Мирко Марянович изтъкнал, че всеобхват- 
иостта на санкциите с предизвикала несправедлива изолация наСР Юго
славия и Рспбулика Сърбия вън всички области на международни те им 
активности и сътрудничество, с която е нарушен нормалният иконо
мически, политически, кул турен, научен и други видове обществен 
живот в страната.

е ГАЗ ОТ РУСИЯ през СР 
Югославия за Италия? Тези 
дни „НИС Енергогаз” е изгот
вил проект за прокарване на 
газопровод от Русия през 
Югославия за Италия. Според 
проекта газопроводът би 
трябвало да „влезне” в нашата 

при Димитровград истрана
през Ниш, Прищина и Подго- 
рица да стигне до Бар на 
Адриатика, а оттам - до Ита
лия. Този интересен проект би 
струвал 3,5 милиарда долара.

• РАУЛ СЕДРАС, лидер на во
енната хунта в Хаити, дал 
оставката си на 10 октомври т. 
г. и съобщил, че ще напусне 
страната. Оставката на Седрас 
ще стори път на сваления пре
зидент Жан Бертран А рис гид

Съседите и Европа с нетърпение 

очакват края на кризата • НЯМА ТАЙНИ ДОСТАВКИ 
на гориво в Босна - е съобщено 
след срещата на съп редее-да- 
телите Оуен и Столтенберг с 
председателя на Република 
Сърбия Слободан Милоше- 
вич в Белград тези дни. Миро- 
творителният процес ще про
дължи и без съгласието на 
босненските лидери Кара- 
джич и Краишник, които не 
желаят да участвуват в него.

Отговаряйки на въпроса 
какво е отношението между 
Югославия и Конференция
та за сигурност и сътруд
ничество в Европа, външни
ят министър на СРЮ Влади
слав Йованович подчерта, че 
Югославия смята себе си за 
пълноправен член на КЕБС, 
въпреки че с нелегално ре
шение е изключена от актив
ностите на Конференцията. 
Югославия приема и уважа
ва основните документи и 
принципи на КЕБС, а един от 
тези принципи е и принци
път за равноправието на 
страните членки. Следовате
лно, каза Йованович, отно
шенията между нас и КЕБС 
могат да се основават само на 
равноправието, а не на под- 
чиияването. Колко по-бързо 
се разбере това, толкова по- 
бързо ще се номрализират 
взаимните ни отношения. 
Тогава Югославия ще бъде 
отворена за всички дейности 
на КЕБС. Показател за поло
жителни промени в това от
ношение е изявлението, че и 
СР Югославия допринася за 
умиротворителния процес.

/От 1-ва стр./
премахването на санкциите. 
Според мое мнение, бързо ще 
се разбере, че по-нататъшно
то запазване на санкциите на 
може да донесе никаква пол
за, само може да увеличи ри
ска и опасността дггее загуби 
и онова, което е постигнато 
досега.

Дали се правят опити за 
включване на обстановката в 
Хърватско в условията за 
премахване на санкции те?

- Съществуват два подхо
да - отговори Йованович. - 
Единият произтича от ак- 

I ционния план на Европей- 
■ ския съюз: когато се възста

нови мирът в Босна и Херце
говина същевременно да се 
приеме и някакъв модус ви- 
венди в отношенията между 
Книн и Загреб. Този модус 
вивенди се ограничава с под
писване на всеобхватно спо
разумение за прекратяване 
на всички военни активно
сти и за нормализация на 
икономическия живот и ико
номическите отношения. Та
кива договорености между 
Книн и Загреб бяха направе
ни и с наша помощ. Този по
дход не трябва да се стълкно- 
вява с премахването на сан
кциите. Една такава норма
лизация би била от полза и за 
Книн, и за Загреб, понеже по 
този начин ще се осуети из
бухването на нова война.

Вторият подход към този 
въпрос е на недоброжелател- 
ните, които се опитват да по- 
вържат премахването на сан
кциите с въпроса за Крайна, 
дори и с взаимното признава
не. Това практически озна-

да се върне на поста си до 15 
октомври.

• НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 
ИЗБОРИ в Австрия, които бя
ха проведени на 9 октомври 
двете най-големи австрийски 
политически партии, Социал- 
демократичната и Народната, 
са загубили двутретинското 
си мнозинство. Това се случва 
за първи път след 1945 година, 
така че политическите комен
татори започнали да говорят 
за „историческа промяна” на 
австрийската политическа 
сцена.
• ФЕРНАНДО ХЕНРИКО 
КАРДОСО, кандидат на Со- 
циалдемократичната партия 
на Бразил, е победител на пре
зидентските избори в тази 
южноамериканска страна. 
Кардосо е получил 33 милио
на гласове, т. е. 54,7 процента 
от общия брой гласове.

• РЕПУБЛИКАНСКИЯТ МИ
НИСТЪР за селско стопанство 
Ивко Джонович заяви, че в 
скоро време ще се реализира 
правителствена програма за 
стабилизация на произво
дството, пазара и цените на 
добитъка как да се осъществи 
по-добра снабденост с месо. 
мляко и др. произведение. 
Целта на програмата, която 
подкрепя Народната банка на 
Югославия е между другото и 
да се върнат цените на дребно 
на месото и месните изделия 
на равнището от 25 юли 
настоящата година.

|

Владислав Йованович
чава откриване на процес на 
безкрайно 
обуславяване. Тази тенден
ция обаче няма широка под
крепа и не може да я получи, 
понеже това би било пряк 
удар върху легалността на 
основните решения и авто
ритета на световната органи
зация и пряк удар върху уми
ротворителния процес.

по-нататъш но

• ВЪВ ВАРШАВА тези дни се 
проведе международна желе
зничарска конференция за 
съставяне на разписанието на 
влаковете в 1995/96 година. На 
срещата на представители на 
всички железопътни пред
приятия в Европа участвуваха 
и представители на Югос
лавските железници, които 
успяха да обезпечат и някои 
новини които ще бъдат от 
полза за югославяните, когато 
пътуват по света.
Във Варшава е изготвено и раз
писание на дневните „интер- 
сити” - влакове, които за пър
ви път се въвеждат за София и 
Солун.
Неотдавна българските желе
зници въведоха задължителна 
резервация във влаковете за 

' Югославия и тя струва 50 
1 лева.

• СЪЮЗЪТ ЗА МАКЕДОНИЯ, 
управляваща коалиц 
БЮРМ, изтъква в предизбор
ната си кампания, че нормали
зацията на отношенията с 
Югославия и Гърция ще му 
бъде приоритетна външнопо
литическа задача. Както е из
вестно БЮР Македония все 
още няма дипломатически от
ношения с тези две съседни 
страни. Според най-новите 
изследвания на общественото 
мнение коалицията Съюз за 
Македония трябва да спечели 
най-много гласове на парла
ментарните и президентските 
избори, които ще се проведат 
на 16 октомври т. г.

ия в

• КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НИШ - СОФИЯ

ТРИДНЕВНО ГОСТУВАНЕ
Делегация на Съюза на ннелте- та-мумй „Иван Вазов" исесрещна- 

л ите от Ниш в състав Саша Хаджи ха с редица културни дейци от Ре- 
1анчич, Мила Васов, Димитрис публика България. Бяха приети и 
Милсшович, Добривос Исвтич н от председателя на Съюза на писа- 
Горан Стеванович проведе три дни телите в България Николай Хай- 
като гост на Съюза иа българските то в.
писатели в София. Делегация на Съюза на писате-

. Нишките културни денци литеотБългариящевърнепосеще- 
пп??мат* “ ПРАЗНИКА НА нието патешките писатели през 
ПОЕЗИЯТА, Пловдивския па- ноември настоянита година 
иаир, Двореца на културата, къща-

е ьря-тсчШо • 15 ОКТОМВРИ 1994 Г.



• ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯ НЛ СПС

ГИМНАЗИЯТА ОСТАВА И ЗАНАПРЕД
.Щип” зопЯ,Ти Нг Изпълн^елмияР’о?6ор на ску гимназията“^ НеГ°ВИТС станови™ по въпроса за

рЕНЕ=~
тппГп^°пТ °Нези' ко,,то к»3“. че гимназията в Дими- 
1Р™ ще съцДествува и с осем паралелки. Това бе 
онези мшш1К0ГаТ° Се гов°Решс и оо споменаваха 

И„"И ГУМИ' К0ИТ0 със зак°нните нормативи 
ако им, ’ Че гим||азия може да съществува самоако им.3 дванадесет паралалки... Това че тази статия 
в нашата гимназия не е предизвикала никакво обез- 

и ние като Училище не намираме за сход- 
тН1к™да се изясняваме, нито да опровергаваме 
това, мито да търсим изясняване от Пешко Мадич
нажежаван"3"ИГаМ° "ИВ0’ КОеТО ще пРсДИзвика

• НАЧАЛНИКЪТ НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ 
ДРАГАН ТОМИЧ В БОСИЛЕГРАД

На

СЪЖИВЯВАНЕТО НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ПРЕДЕН ПЛАН
като повод за

бншниезТппестп^-,3" Колев даде накратко съо-

в Сърбия ПОтЛо°^ееНИеТО И“
шео™;!™' ОЩС еДИН пРииос за добросъсед- 

рода” ?™“'еКНо^еГЖДУ ЯЪ“ " двата

- Вн°аРСПСР еС;тП0 КОЙТО се изказаха представите- 
бода” 3 статията, излезда в пиротска „Сло-
итчена по рТ» на емисията „Аргумент повече”, излъчена по Радио Белград и със слуховете лзли
или неР0ВГРаЛСКаТа гимназия може да съществува

Към края на миналия месец началникът на Пчински окръг 
Драган Томич направи официално посещение в Босилеград. 
Това е негово първо посещение в Босилеград в 
началник на Пчински окръг. Томич води разоговор снай-одго- 
вориите в Босилеградска община за провежденето на иконо
мическата програма, като при това отделен акцент бе сложен 
върху съживяването на стопанството и работата на останалите 
обществени институции и ведомства.

Сотир Сотиров, председатл на Общинската скупщина в 
Босилеград, между другото подчерта, че с изключение на цеха 
на Електронната промишленост от Ниш и Босилеград, остана
лите проиводствени цехове са в етап на съживяване и че иконо
мическата програма и стабилността на динара дават резултати. 
В настоящия момент в най-окаяно положение е регионалният 
път Босилеград - Власина, отделно участъкът Долна Лисина - 
Стара граница и Босилеград - Краманица, а пътната мрежа е 
една от основните предпоставки за по-ускорено развитие на 
общината и по-стабилно производство на съществуващите 
предприятия и цехове. За разрешаването или поне за смечква- 
нето на този проблем е нужно много по-голяма ангажираност 
на републикански институции.

Председателят на Пчински окръг Драган Томич в разого- 
вора подчерта, че проблемите, с които се среща Босилеградска 
община не са нови и непознати и че с тях се срещат и остана
лите общини в окръга, обаче в условията на икономическата 
блокада те трудно могат да се разрешават. Сега, след смечка- 
ването на санкциите, се открива перспектива за по-усилена 
дейност, не само в тези области, но и в останлаите сфери на 
живота. Разбира се, в това отношение свое място ще намери и 
Босилеградска община.

качеството на

ви
на

тпп Аз лично считам, че не трябва да се превзема 
това и да се пише в нашия вестник, понеже тъкмо 
това би предизвикало някакво безпокойстпис и това 
ои могло да създаде атмосфера на конфронтация и с 
Нешко, а може да има

на

ли те
и по-широки размери."

По въпроса за инициативата на ДСБЮ със сиба- 
ране на подписи за повторно откриване на стацио
нара и родилния дом и изобщо за законните въз
можности и начина на организиране на здравеопаз
ването в общината говори Васко Велчев.

„Здравеопазването е организирано въз основа на 
Закона за здравна защита. Здравният дом в Дими
тровград изпълнява основна здравна защита, която 
въпреки затрудненото положение е на завидно рав
нище... Що се касае до повторното откриване на 
болницата и родилния дом,

Представителите на СПС бяха 
твърдението си, че думите категорични в
гьи тпггг ..и V* Н3 НачалННКЗ На Пирот-

осъда, с оглед на последиците.
,]ПТ.3°РАН ГЕРОВ' председател на ИО на Скупщи- 
ната, след като изтъкна необходимостта от правил
но и всестранно информиране, отностно „да се чуе 
и другата страна" посочи: „Ние и по линията на 
партията, и по линията на

едно са желанията - 
друго са възможностите. Засега законните разпо
редби не позволяват такива възможности, 
ограничават частната инициатива. Необходими са 
огромни средства, които в момента не могат да се 
обезпечат. Следователно и този въпрос е „изполити- 
зиран".

но те не
.. властта контакти рахме с

него и с Министерството и безспорно е. че около 
статуса на гимназията нищо не се мени " 

ТОМИСЛАВ ГАКОВ:

М Я.

Нешко Мадич е бил 
много пъти в нашата гимназия. Лично аз, познавайки • КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПЕЧАТА НА 

ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯА. Т. - Ст. II.
вшявшш

ОБИДА ЗА СТОГОДИ
ШНИТЕ ТРАДИЦИИ 

НА ГИМНАЗИЯТА
• РЕАГИРАЛИЯ

ГРУБО ПОСЕГАТЕЛСТВО
Тъкмо с тези думи Михаил Иванов, председател на Демократична- 

При това не е ли забравил „случайно” г-н начал- та паРтия в Димитровград, охарктеризира изявлението на началника 
ника. че в Димитровградска община живее българ- на Пиротски окръг Нешко Мадич в емисията на Радио Белград „Аргу- 
ско малцинство и че закриване на нея направо е мснт повече , пренесена във вестник „Слобода" от 17 септември тази 
посегателство и срещу правото на това малцинство година, на пресконференция свикана по повод изявлението на Мадич. 
да изучава своя майчин език? „Какво ще недостига на учениците от гимназиите в Бела Паланка

Истина е, че трудно се печели престиж. Но про- Димитровград които годишно запишат едва две-три паралелки, ако 
стижът на димитровградска гимназия едва ли може "а ™м,тия' е казал «епикът. Реагирайки
ла се ловежла пол съмнение Тз кмп стотините ти на Тсзи думи' Ми*аил Иванов от името на членовете и симпатизантите 
хиляди завършили гимназията в Царибол, а сетне и Т“1 46 Т°Ва С провокация 33 жителите отв Димитровград опровергават тоаи довод. Димитровградска община, обидно за повече от стогодишната тради-

м у ии ц д ция на гимназията, за всички досегашни кадри, завършили същата. „За
Накрая и от педагогическа гледна точка едва ли мен и членството това е чиста националистическа провокация, която 

е състоятелно едно такова предложение. Педагози- един образован и умерен политик, който познава обстоятелствата в 
те все още спорят дали паралелките-джуджета /а общината ме би си позволил дори на ум да му дойде, 
тук изобщо не се касе до малки паралелки, а до 
техния брой!/ или „мамутските" паралелки дават 
повече знания. И най-нарая: какви материални за
труднения ще се създалат - не бива да доказваме.

• СПОРЕД ПИРОТСКА .СЛОБОДА" НАЧАЛ
НИКЪТ НА ОКРЪГА „НАВЕСТЯВА ' ЗАКРИВАНЕ 
НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ /!?/

Културната общественост и изобщо обществе
ността в Димитровград е разтревожена. Публикува
ната във в-к „Слобода” статия „По-добре се учи в 
по-силно училище” на 17 септември т. г„ базирана 
на изявлението на началника на Пиротски окръг г-н 
Нешко Мадич в радиопредаването на Радио Белград 
„Аргумент повече" и среща-разговор на директори
те на пиротските средни училища, доста грубо по
сяга срещу димитровградската, бабушнишката и бе- 
лолаланчката гимназия.

С оглед че не разполагаме с автентичния текст 
ка Радяо Белград, ше дадем казаното в приотска 
„Слобода”:

Демократичната партия, осъжда всички такива и подобни изявле
ния и размишления и смята, че това не е начин за разговор. Трябвала 
се разговаря как недостигащото оборудване на гимназията да се реши, 
как да се съберат средства да се направи физкултурна зала в гимназия- 

Тогава отговорът за едно такова предложение та, където не само гимназистите, но и останалите димитровградски 
изниква сам по себе си: г олямата риба изяжда мал- спортисти, които през последно време постигат световни резултати, 
ката! Въпреки че сме част от животинския свят, сред да могат да се усъвършснствуват. Това е начин за разговор, а не закри- 
хората владее разумът. А гой повелява: не големи
ната на едно селище с гаранция за високо културно
постижение. Сиреч: малката димитровградска или тичиата партия говориха и за някои организационни промени в пар- 
белолалаиачха I имназия могат да постигат високи тия та, както и за закритата локална телевизия, за чиято работа според 
културни /и просветни/ завоевания, също като пи- Иванов е заинтересован Общинския отбор на Демократичната партия,

а също и Главния отбор. „Това което с направено /запечатена е/, да ли 
по нечия директива или не, е в несъответствие което и да е демокра
тично общество. Това са решения на една изживяла централнстнчсска 
система, на вреда на гражданите, които са лишени от възможността да 
бъдат информирани за събитията п общината”.

Г-н Нешко Мадич между другото каза, че 
нито един окръг в Сърбия не може да се похвали със 
съвършен кръг, какъвто ние имаме. От окръжния 
център Пирот напълно равномерно са отдалечени 
местата Бела паланка, Бабуш ни иа и Димитровград.
И би било разумно по въпросите на образованието 

обърнат към окръжния център. Какво би 
пречило учениците от бел опал анчката и димитров
градската гимназия, които годишно едва запишат 
по две-три паралелки, да дойдат и да учат в пирот- 
ската Гимназия. Силното училище с всички необхо
дими кабинети и оборудване, и преди всичко 
силен преподавателски колектив, сигурно на учени
ците дава несравнимо повече. Престижът в образо
ванието не се печели леко и бързо, а няколко пирот- р 
ски средни училища го имат и се ползват с иего”. р 

И по-гору: „Мешетаренето на компетентните на 0 
това поле се забелязва оше в паралелките-джуджета р 

в Бела паланка и Димитровград /чис- 
лаконски се обяснява в близостта

впие на гимпнзията в Димитровград.
Освен по въпроса за гимназията, представтгелнте на Демокра-

да се

ротскага.
Ст. Николовс ьс
Ш-

I• ИНИЦИАТИВА ПА ДСБЮ ЗА 
ВРЪЩАНЕ БОЛНИЦАТА 
В ДИМИТРОВГРАД

А.Т.

СЪБРАНИ НАД 
ХИЛЯДА И ТРИСТА 

ПОДПИСА

Ш • ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ БЪЛГАРИЯ НЕ ПРИСТИГНА В 
БОСИЛЕГРАДна гимназиите

то съществуване
на държавната граница с България/”.

Ясно е, че и авторът на статията и изявленията 0 
началника на окръга и директорите на сред- Ц

закри- р

КНИГИ ПРЕДИЗВИКАХА „ИНЦИДЕНТ1 ’

Хумимигярин помощ от Република Българин, предназначена за 
оспопното н средното училище п Босилеград не пристигна на заплану
ваното ми сто па II т. м. Причина биха, книгите намиращи се заедно С 
храни телни стоки, облекло, обупки и учебни пособим, за които дарите
лите не подали иск и кимали разрешение от нашите компетентни органи 
да ги внесат, поради което биха задържани иа граничния прелез Рмбарцн 
край Босилеград.

Делепщиитп, оглапипана от госпожа Стоянка Бсрова, съпруга на 
Щ Любен Бероп, министър-председател ни нряннтслстпото в оставка, в 

които Пиха и г-н Георги Юрукоп, посланик па Рспбулика Българин п 
Белград и г-н Марин Райков, първи секретар на посолството на Репу
блика Бинарни в Югославия беше приета от председатели на Общин. 
ската скупщина в Босилеград г-и Сотир Сотироп.

1Както с известно болницата и родилния 
дом в Димитровград, две учсреждсиия с дъл
гогодишна традиция, закрити са преди ня
колко години, по силата на Закона, казват. 
Днес хората от общината за най-нищожни 
работи трябва да отиват в 11ирот, кок го и мно
зина лекари от Димитровград.

Тези дни Демократичният съюз на бълга
рите в Югославия раздвижи инициатива за 
връщане болницата в Димитровград и за гази 
цел организира събираме на подписи от 
гражданите. Както ни осведомиха членовете 
па ДСБЮ /п това личи и от списъка/ до сега са 
събрани над 1300 подписа на пълнолетни 
граждани не само от Димитровград по и от 
общината изобщо. Акцията още трае.

иа г-н
ните училища в Пирот преследват една 
ваие на гимназиите в Димитровг рад и Беда паланка. ~ 

бъха казали обикновени граждани от Пи- ф
1цел:

Ако това
рог едва ли бихме им реплипирали. Но когато го 
казва началникът на окръга, то придобива съвсем | 
друго значение. Имал ли е предвид изобщо за съ- ф 
стоянието в окръга, защото окръгът не с само г рад ■
Пирот.

Отделен въпрос е състоятелността па доводите ф 
му За димитровградската гимназия може да кажем, 
че е една от иай-оборудемите в Република Сърбия |
/това неотдавна потвърди и Марги гСавович в Дими
тровград/, че има изключително способен препода
вателски кадър и една повече от стогодишна тради
ция» ат тази гимназия са излезли на стотици специа
листи, доктори на науките, лекари и инженери и 
спорел някои изчисления /според броя на населе
нието/ Димитровградска община с „най-грамотна- 
та" не само в сегашна, но и в бивша Юг ославия.

„Инцидента", който предизвикаха въпросните книги нс можа да сс 
Щ преодолее и след предложението на Сотиров книгите да бъдат ост авени 

ня граничния прелез, докато нс сс разреши пъзникналнн спор, а остана- 
§1 лята помощ да бъде предадена.

„Нсичко, или нищо" - биха категорични гостите и върнаха пилата 
прат ка назад.

А. Т.
|

Н. Б.

оЕттстВо • 15 ОКТОМВРИ 1994 Г.



• ОТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯ ТИЯ В БОСИЛЕГРАД- 
СКЛ ОБЩИНА

И..ИЗГРАДЙЯ” 
ст! СЪЖИВЯВА

• ПО ПОВОД „СЕДМИЦА НА ДЕТЕТО” /2 ДО 9 ОКТОМВРИ 1994 Г./

ВСЕОБХВАТНИ ГРИЖИ
и стабилността на динара,

почнаха с по-оживена стопанска дейност. Между тях е и 
строителното предприятие „Изградил”, което бе затънало 
до толкова, че мнозина вече го бяха „погребали”, дори и 
най-отговорните в него. Мнозина от работниците напусна
ха предприятието коя къде оставена и забравена, някои до
ри изчезнали” Само двадесетина останаха верни на фирма- 

р ?а си и хранеха някакви надежди за съживяване на това 
Й би най-старо предприятие в Босилеградска община.

Програмата на д-р Аврамович, и стабилността на новия ди
нарите повече им вдъхнови вяра и започнаха от нулата. 
Най-напред избраха нов директор, а след това започнаха да 
уреждат едно след друго. На помощ им се притече иОбщин- 
ската скупщина в Босилеград със средства и обезпечаване 

| иаработа в самия град, уреждане на няколко улици, тротоа- 
I ри селски вади и пр. Наистина дребни работи, но все пак 
' трябваше да се започне от нещо. Обнародваха конкурс за 
I приемане на нови работници. Същият все още е открит,

Детската зашита завсички ученици от основ- 1 макаркзяягязаж * . __Детските градини, относно тяхната съпкуп- от сам0 пет динара. р Понастоящем „Изградня” има 80 раоотника, разпределе-
на дейност се финансира от общинския бюджет Накрая „ „ димитровградската среда има | ни в три строителни групи. Една група работи във Валево, 
и частично от родителите, в зависимост от тех- * от бившите югославски републики - Щ една в Белград, а една в Босилеград. Директорът на ггред-
ггите приходи. Инак материалното участие на хъраатско и Босна и Херцеговина. Децата от те- Щ приятието Кирил Велинов, който беше директор и преди

I родителите не представлява особено затрудне- 'семейства са привилеговани: напълно без- | три година, казва, че в ход са договори за работа и с пред-
| ние за семейния бюджет, в последствие на което от псякак.,|В „ид детска защита 1 прияТиеТо Ратко Митрович” от Белград и с предприятието
1 !^°я3"иУя Р Д Такива деав » Детската гРади"а има две' 3 в Рад*™ които „Изградня” и преди поддържаше делови от-
| ските заведения. основното училище девет. В средното училище ” ’ и че „абота ще има не само до края на годината, но
I добавъчни"чре^Служ^ата^а детска^ацщта са -що има двама ученика. и зГпощълъг^ериад^ за повече работници. Сега като за-
1 обхванати 432 родители собщ? 826деца В това Всяка Допълнителна дейност от областта на едно, подчертава Велинов, е „Изградня” да въз-

числсГса и децата^от земеделски семейства-Тнад "Я°,'“Т “"алГ Нв върне реномето еи отпреди няколко години. А това ще успе-
Службата но детска защита в града. ^ ят с бЪрза и качествена работа. Сега заплатите се определят

въз основа на квантитета и качеството на работата на всеки 
поотделно. И започнаха редовно да ги взимат. За август 
средната заплата е 160 динара. Същевременно тук полагат 
усилия и за възобновяването на машините и други строи
телни съоръжения. Започна да работи и каменотрошачката 
в Радичевци, а за възобновяването на работата й са изразход
вани 26 000 динара, както казва Велинов, собствени сред
ства.

въчни възлизахаПа територията на Димитровградска общи
на децата се ползват с всички видове детска за
щита: детски добавъчни, градинки, здравослов
на защита в училищата. Така например Детската 
градина има три обекта - два в града и един в с.
Желюша. В града до тригоишна възраст има две ра за третото де- 
групи с по 23 деца, и то на целодневен престой, те. Тези средства
от три до седемгодишна възраст две и половина отпуска рспу- 
групис общо 48 деца и трета-на предучилищна бликата и глав-
възраст: шест групи сЗО деца, които имат полуд- но задоволяват 
невен престой в градинките. основните по-

В Градинката на първо място е образование- гр® "мним °че 
II то. В тази област с децата работят две възпита- плжлане за

■ : телки. Наред с образователно-възпитателния 1 1 ие
процес е и здравеопазването: за здравето на де- основните по- 
цата се грижат четири медицински сестри, а пе- б ,|0 бе.
риоднчно се включват и детските лекари ог ^тата се отпу.
Здравния дом. Редовно се провеждат система- скат ед||0кратни средства. При това и незаетите 
тични прегледи, ваксинации и прочие. майки имат право на майчини добавъчни в раз-

Общо детските обекти в общината са в добро мер на средната заплата ма заетите в стопанс гво- 
^ състояние. Преди всичко това са здрави среди за то 
Ц престой на децата. Също така в тяха са обез- 

паечени и необходимите съвременни дидак
тични средства.

1 през септември 
както следва: 
за първо, 40 за 
второ и 48 дина-

"ч
37 леца СУ народ а°сес0

А
ДЕЧ]А НЕДЕГЬА

3-9. октобар 1994.на

Ц 20 деца,изпълняващи условията да получават 
II детски добавъчни. Средствата за детски доба- Ст. Н.

I шшш» , ш
• ФОРМИРАНАТА В БОСИЛЕГРАД ДЕЛОВА ГРУПА ЗА ЕЗИКА В УЧИЛИЩАТА КАТО 

ПОВОД

ВСИЧКО ПО СТАРОМУ И още един факт потвърждава, успешната дейност на
• ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБУЧЕ-НИЕТО В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ „Изградня” Допреди година-две един от най-острите про- 
ПРОВЕЖДА НА СРЪБСКИ ЕЗИК, А БЪЛГАРСКИЯ СЕ УЧИ КАТО ОТДЕЛЕН ПРЕДМЕТ блеми беше възрастовата структура на работниците, преди
• СПОРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОБУЧЕНИЕТО Е ДВУЕЗИЧНО всичко на тези, които пряко създаваха дохода. Сега този

Тъй като по въпроса за езика в училища- разговорите с просветните работници и„че проблем, според думите на Велинов, е премахнат. Повечето 
та съществуваха и съществуват различни не са в състояние да предложат някакво кон- от работниците са млади, 
мнения, па дори и спекули, през май т. г. кретно решение.
Общинският отбор на СПС и Общинската

м. я.
Сега в училищата е всичко по старому, • В „ГРАДНЯ” - ДИМИТРОВГРАД 

скупщина в Босилеград формираха съвме- когато се касае за въпроса на кой език да се 
стна делова група, която пое задачата да про- провежда обучението. В гимназията обу- 
веде разговори с просветните рабонтици в чението е на сръбски. В основното образова- 
училищата и да изготви съответен мате- ние официално трябва да е двуезично - спо- 
риал като посочи възможните решения. По- ред „волята на гражданите на проведения 
точно казано, трябваше да се изучи сегашно- преид десет години референдум”. На прак- 
то положение и да се даде отговор на въпро- тика обучението в основните училища и 
са на кой език да се провежда обучението: на детската градинка се провежда на сръбски, а си тежест се стоварват и върху строителството изобщо и 
български, на сръбски или на двата езика, т. българският език се изучава като отделен върхустроителните предприятия по-специално. Защото без 
е. да бъде двуезично. предмет. Всъщност, това различие: офици- капиталовложения няма строителство.

ално - едно, на практика - друго, предизвик- Димитровградското строително предприятие „Градил” 
ва недоразумения, които често получават и *Дри такива условия с доста усилия успява да обезпечава 
политически окраски. Най-често за сега- раРотазасврите строители. Естествено, необходимо е било, 

задача на просветното дело, но съвсем си- шного положение с езика се обвиняват вла- при това работещите там да се пренасочват и в други дейно- 
гурно и дълбоко политически, очакваше се стите в с^би* които уж забраняват бълга- °ТИНа всичк” обекти. В крайна сметка строителите на „Гра- 
къмновопоставената задача да се има съвсем рИте да учат на майчин език дня имат работа до края на годината.
отговорно отношение. Деловата група про- Понастоящем се строят няколко обекта- жипипгип гг™
веде разговори с просветните работници в Сегашното отношение на посочените су- да Драгица Петрович и производствени пометения Гавпи
общината непосредствено след формиране- бекти към задачата, която сами си поставиха лович в Пирот, черкавата в Смиловци/н1мираша сеп Такпю 
то си, а сетне изготви материал. И - тук се « поеха показва, че властите в Сърбия не чителен етап/, подпорни стени в ул СутйескШ’ напит 
спря. Председателят на ОО на СПС в Босиле- опредлеят на кой език ще се провежда не на основното училище над залата помешенияТрГлип 
град Никола Крумов казва, че никакъв мате- обучението. Личи, че сега на дело се пот- Цариброд/частична реконструкцияна помещенията в к>п 
риал не е пристигнал в ОО на СПС. В ОС въРждава съвременната поговрка „ако не турния център/ и др. Щ а в Кул
заявяват, че версията на материала не е в искаш дарешиш един въпрос или решаване- 
окончателна форма. Тримата членове на де- т0 искаш да протакаш, формирай делова гру

па”.

РАБОТА ДО КРАЯ 
НА ГОДИНАТА

Санкциите в стопанството катастрофално се отразяват 
не само върху всносно-износните предприятия, но с цялата

Изхождайки от факта, че въпросът за ези
ка не е някакав си технически въпрос и само

Освен това „Градил” и тази година ще произведе 40 тона
ниРте^тно3са„оВза прХжбаСТИ’ И За НуЖДИте на гРажда-

- Засега мощностите са натоварени стопроцентово - зая- 
в^ директорката на „Градня” Смиля Димитоопо - Яамвмр 
отсъствия по болест, поне не така подчертано както бе по- 

I Рано- Редовно се заплащат личните доходи които през ми- 
| налия месец достигнаха размер 144 динара. При това - под-

снонямаме м°едити°ЛЗВаМС °аМ° собствени клетва, отно-

ловата група подчертават, че на хартия са 
сложили онова, кето са чули по време на В. Б.

• ДИМИТРОВГРАД

Радио Цариброд в системата на 
сдружените радио станции в Сърбия Наред

Както е известно още през март тази година тите, сега са в ход строителните работи необходи- строителство, предприятието1^ Дейност в самото
I Димитровград получи фрекфенция и разрешение ми 33 Да се задоволят критерии за акустиката. | ни материали* блокове НТа кУпУва строител-
| за откриване на радиостанция - Радио Цариброд, Строителните работи провежда „Градня” от Ди- | и пр. В склала могат ., ’ стР°ително желязо, дъски
% която ще работи на ултракъси вълни 98 мега-хер- митровград. които се купуват беап намерят само онези материали,
® ца. Мощността на радио станцията е 300 вата и ще Що се отнася до необходимите уреди, сиете- | се готвят за новия г-то СС трупат запаси. С една дума, тук

покрива цялата община, а с помощта на предава- мата за радио предаване е италианска и се обез- I ки се ЧР „ гроителен сезон по-обстойно, надявай-
,, тел за средни вълни ще се включва в системата на печава посредством „Технопрогрес” от Белград, а I ТГ1 Р° Ще се пРемахнат санкциите и югоембарго-
I сдружените радио станции в Сърбия. Радио Цари- самото студио ще бъде оборудено с необходими- I ’ ° слол т°ва строителството получи по-широк размах
| брод ще предава от Центъра за култура, където в те уреди от Швейцария. Те се обезпечават посе- I " За иас твърде съществено ше бъде чаг по '
* момента се прави адаптация на помещенията - редством „Некст” от Ниш. | Премахнат санкциите защото обопуппаието Р° Да СС
=е=“1ГГИСТРаЦИЯТа И С™ИТе От 10 октомври започна експериментална про- 1 ™^е^?о^°С"НИ Д° ^ веГгодипи

у грама на радио Цариброд. Очаква се с редовна | наред не е възобновен машинния парк - сподели лиоектоо-
Както ни осведоми Иван Иванов, инженер- собствена програма радиостанцията да излъчва | ката Димитрова. Очакваме условията да се полпйпят пя и 

електротехник, някогашен работник на Радио Са- през ноември. | ние ло-надълбоко да „загазим” в строителство^на мппи пбек
| раево, под чието ръководство се провеждат рабо- А. Т. & ТИ’ К

-п- . .........
Ст. Н.

О НттстНо • 15 ОКТОМВРИ 1994 Г.



<?

• ОВЦЕФЕРМАТЛ В БОСИЛЕГРАДЗА ВУЧИ ДЕЛ - ОКОЛОВРЪСТНО
години до него Можеше да^стнгпеиН, ш сТоТил''0"111'' м’едИ двс

:Г"™тГПеХвИ1,РаЛИХа Ш’Т
П>ДИ"а "|,пкара*а пьтя докрай 

селото, о, дру, атЛ п,ш,Г()с!,е., ,,.Т“Ха.С “чс пР°каР“>ия "ьт До 
ски пътища н насипани с чакъл. И3' Г“ЛМ,И Ся " ,,якои м»*л«1т

Вабупппшш^обшмня »ВТ*Я Д° ссл° В^чн Д« е .««-големия обект и Ме^л^^^^-^-»-нм,усло.ия„

Й. Мил

ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ХРАНА 

■ ГЛАВНА ЗАДАЧА
Есента настъпи, до първия обезпечили само 50 на сто от 

сняг няма още много дни, на овце- нужното количество сено?! 
фермата в Босилеград усилено се 
работи върху обезпечаването на 
достатъчно храна за зимния пе-

брашно кюспе... ще бъдат обез
печавани когато потрябват.

Когато пък става дума за по- 
пълнеността на фермата, Симео
нов подчерта, че тя поради ра
злични обстоятелства все още не 
е попълнена. Понастоящем тук се 
отгле-ждат около 1000 овце, отто- 
ва 300 тазгодишни агнета.

- Занапред наше определение 
е да попълваме фермата със соб
ствено производство. Тази година 
оставихме 300 агнета, така ще пра
вим и занапред. Наистина този на
чин на възобновяването на стадо
то е по-дълъг, обаче и много по- 
сигурен. Овцете са свикнали с 
климатичните условия, а и расата 
ни е добра - комбинация от ейе- 
ничка, пиротска и виртерберг. Що 
значи овце, които дават и месо, и 
мляко, и вълна. Досегашната 
практика с купуване овце от други 
ферми не се потвърди като рента
билна, защото трудно се аклима
тизират. Впрочем това потвърди
ха и най-новите ветеринарни из
следвания на Института от Ниш, 
като не о гкирха заболявания при 
нито една овца - добави ръководи
телят на фермата Райчо Симео
нов, ветеринарен техник.

Да кажем и това, че на фе-рма- 
та са ангажирани 13 работника, от 
които 10 са овчари. Те непрекъ
снато работят по 20 дена, а след 
това 10 дена са на почивка Запла
тите се взимат редовно. За юли 
овчарите са взели от 120 до 130 
динара, и по 50 динара за топла 
закуска

- Време има, обаче време за 
чакане няма Трябва да използува-

• йяажвящ =111=! 11=Ш1
и за всички в предприятието На- Прскъсват контактите ни с пла- 
предък” в Босилеград, в чийто съ- ни1,ските селскостопански произ- 
став е и овцефермагхЬще повече Г"™” сГеоноТ"0“040™05' 

•СУШЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЧТИ НЕ СЕ СКЛАДИРАТ в ту. * ако се има предвид, че зимата в Симеонов.
ВЕДНАГА .СЕ ПЛАСИРАТ ИА ПАЗАРА КАЗВА НИКПпл мптп Босилеградска община понякога Досега на фермата са обе- 
НОВ. РЪКОВОДИТЕЛ В ЦЕХА* ИКОНОМИЧЕСКАТА прпгрл' Успя“а Да изпревари и най-пред- зпечили 120 топа сено, от това 55 
МА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ПОВЛИЯ капацитетите па А' пазливнте животновъди. Не то"а 0 от собствените имоти, а 

.ПОЛЗВАТ ПОЧТИ СТОПРОЦЕНТОВО иииидаи чакайки календара, тя много по- останалото е изкупено от селско-
В цеха за сушене на овошня и п к____„ Рам0 скове земята и накара доби- стопански производители, по 0,15

зеленчуци в Босилеград койтозз кшта ти^е^РадСИТ!1 сушара. тъка в оборите, а иа овцефермата и 0,20 динара за килограм, а дру- 
почна да работи на 5 октомври сушат почти всички оветия“ зе" “ Босилеград понастоящем са ' ите видове храна: концентрат,

сПтРоеяще“сеНоаботи ”ТДИНИ П0На' иТорскЗодоГ Обаче
стоящем се работи в три смени и, тук главно се суши кромид моо-
готоебе-Рзастой™Пое ЮГ°еМбар" ковилукпащърняк.Суровините Вм ».Пра изтеклия се ооезпечават предимно от фнр-
тотоноети 11^1 л попътните ми в Лесковац и различни места 

иехът постигна по- във Войводина. Това сигурно гю- 
;1™»и стопански резултати скъпва производството. Но въ- 
в системата на „Здравйе" от Ле- прос е дали и кога част от сурови- 
сковац в чиито рамки работи. Тези ните ще започне да се произвежда , 
стопански резултати потвържда- в Босилеградска община, както се 
ва следният факт: целокупната очакваше и както това бе заплану-

апоп

В три смени и без застой

тттг
^ 1. V“' -1т" тт.

'Г (' 1 ’ I м

А> [и? I

ЩЕМ
От откриването на цеха досега са изсушени няколко стотини 

хиляди тона сирови зеленчуци. От 25 юли т. г. когато започна 
тазгодишният сезон на зелечуците и досега са изсушени 1500 тона 
сирови моркови. Очаква се до края на годината да се изсушат още 
три хиляди тона сирови моркови, кромид и пащърняк.

Благодарение на усърдната работа и, защо да не се каже, на 
действуването в рамките на ..Здравйе", стандарта на босилеград- 
ските сушари е сравнително висок за тукашните обстоятелства. 
През изтеклия месец, на пример, те взеха по 400 динара помощ, а 
средната заплата възлизаше 250 динара

V

I ■

м. я.продукция сушени зеленчуци 
почти изобщо не се складират, а 
веднага се пласират на пазарите. 
По-рано почти целокупната про
дукция се пласираше на чужде
странните пазари. С въвеждане на 
югоембаргото пътищата към па
зарите в чужбина спряха и се на
ложи да се търсят купувачи в 
страната. Сега от време на време 
се явяват трудности с пласмента.

Икономическата програма до 
голяма степен повлия капаците
тите на цеха почти стопроцентово 
да се ползуват. Никола Андонов, 
ръководител на цеха казва, че сега 
по-голя ма сигурност чувствуват 
не само те, но и добавчиците на 
суровините им. Без оглед трудно
стите, жизненото равнище на 
гражданите в страната се по
вишава и нашите изделия Есе по
вече се намират на трапезите им. 
След премахването на санкциите 
нашите изделия пак ше се наме
рят в чужбина - казва той.

вано -при изграждането на цеха 
Понастоящем в цеха работят 

90 души. Толкова бяха и когато 
той започна да работи. Наистина, 
голямо число работника има и на 
сезонна работа. Преди години ра
ботеха и около 50-60 души такива 
работници. Миналата година на 
сезонна работа имаше 15 души.
Сега няма. След някое време, ко- * СТРАТЕГИЯТА ИА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ВЪЗМОЖНО ПОВЕЧЕ ДА ПРОИЗВЕЖДА ФИНАЛНИ 
гато започне да се суши лук. пак ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО» В ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПАРКЕТ ЗАЕМА ЦЕНТРАЛ- 
ше раоотят. Сигурно с. чс ЦО МЯСТО» ТОВА ПРОИЗВОДСТВО ПИ МОГЛО НАЙ-МАЛКО ДВОЙНО ДА СЕ УВЕЛИЧИ АКО можеше да има повече раоотници 
на постоянна работа ако в цеха бе 
открита и някоя нова линия за 
сушене. Преди няколко години.
на пример, се планираше тук да се та, която е стара вече четири годи- През мар г гази година обаче Фон- тези средства, ще открием още ед- 
открие линия за производство на ни и да се открие още една линия дът отпусна 84 хиляди. Заплану- на линия за производство на пар- 
подлравки за ястия, но до това не за производство на паркет в обще- ваното не можа да се реализира, кет, казва Фила Симеонова, шеф

ственото предприятие,.Бор” в Бо- понеже „Бор" не беше в сила да на производството в „Бор". Имаме

• БОСИ ЛЕГР АДСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БОР” ВСЕ ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДЛ ОТКРИЕ ОЩЕ 
ЕДНА ЛИНИЯ ЗЛ ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРКЕТ

НЯМА СРЕДСТВА ЗА МАШИНИ
СЕ ОТКРИЕ ОЩЕ ЕДНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ* ЗА ЦЕЛТА ОБАЧЕСА НЕОБХОДИМИ ОЩЕ 
140 ХИЛЯДИ ДИНАРА, КОИТО ПРЕДПРИЯТИЕТО НЕ МОЖЕ ДА ОБЕЗПЕЧИ.

За да се реализира програма- ства щс обезпечи предприятието. - Доколкото Фондът отпусне

се стигна. Андонов подчертава, че 
понастоящем в ДД „Здравйе" не се силеград сега са необходими око- обезпечи всички останали сред- 
планира нова линия за произвол- ло 220 хиляди динара. Изхождай- ства. Преди два месена ръковод
ство в тукашния пех. Известни ки от финансовите си /нс/нъз- ството на предприятието отпрапи 
идеи има, подчертава той, но тс можности, предприятието потт.р- нов иск до Фонда като потърси да 
ше последват слел премахването си 170 хиляди динара от рспубли- му отпусне още 85 хиляди динара.

В. Б. канския Фонд за развитие. Досега по този въпрос във Фонда 
Считаше сс, чс останалите сред- не е решавано.

В плановете на „Бор" цен
трално място заема произ
водството на паркет. Ме
сечната продукция от около 
2100 м4- веднага намира купу
вачи. В предприятието ! м~ 
паркет струва 18, а ако върху 
топа се заплаща данък и цена
та сс повишава на 20 динара. 
Произвеждат и дървена кон
струкция за покриви. Един 
кубичаски метър такава кон
струкция от бор струва от 200 
до 250 динара.

на санкциите.

• КОМЕНТАР

НЕСПОЛУЧЛИВА ИНТЕГРАЦИЯ-СЪДЕБНА РАЗВРЪЗКА

всички'недвижими и движими име,ги
извършеното преди двадесет години обединение 

три земеделски кооперации в Босилеградска община 
и босилеградската/ в*една коп

ани-

мсдслска кооперация, която след нужната процедура бе регистрирана ---- ----------------------------------------
преди две години и е първа от този вид кооперация в Босилеградска обект и всички други съо- 
общима. В кооперацията си се зпчлснили пад 200 селскостопански ръжения. Необходимите две 
производители от селата Долно Тлъмипо, Горно Тлъмипо, Бистър, машини, по всичко личи, ще тряб- 
Рикачсво, Пазърипа, Ярсшпмк, Кариманици и Голсш, а според думите ва да набавим в чужбина и това 
на изпълняващия дьлжное п п председател па Скупщината Кромс Пи- може да създаде известни трудно- 
колон. има заинтересовани и от селата извън Тлъммнскил район. сти и да забави реализирането на

След регистрирането ..една... възникни проблем ши. връзки е ври- ^"("“оЛсХнозн^иТю^рад- 
шипето ни целокупното имущество, е което бившити долпотлъмнпски ' ятмст0 кя„ш Симеонова. Тя 
кооперация е плезла в обедииинеиие с останалите две. Настанаха съ- ,1 ииежда и данни. Сега месечно 
дебни дела и едва слсл повече ог една година Общинският съд в ' сс произвежда около 2100 м* 
Босилеград донася присъди, с която надига на обществените пред- к.,,,сс,иен паркет. С откриването 
приятни „I 1амрсдък" и „I 1рогрсс" да върнат всички имущества, конто |Ш лттЯта това производство ще 
са собственост иа бившата долно глт.минска кооперация. Между дру- се увеличи двойно, 
гото общест венот о предприятие „I 1апрсдък" от Босилеград трябва да [1С само в развойната страте-
й върне и една треги от кланицата п Босилеград и всички обекти в РИЯ па „Бор”, но и в общинските 
Долно Тлъмипо, а общественото предприят ие „Прогрес” сградата и планове с записано, че откриване- 
грсбснсци в Босилеград. Общественот о предприятие „Слога" без съ- го на нова линия за производство 
дебел процес върна всички имущества, собст веност на долнотлъмии- па паркет с едно от условията за 
ската кооперация. приемане на пови раоотници и за

увеличаване на производително
стта. Сега тук работят86 души, но

Накрая да кажем, чс след присъдата на Общинския съд в Босилс- едвам пад 50 в производството, 
град, пи обществените предприятия „Напредък" и „Прогрес" остава Останалите са в администрацията 
да сс надяват, чс по-горните съдебни инстанции щс анулират приет- или хора в напреднала възраст, 
дата ни Общинския съд в Босилеград. Обаче изгледите им за успех са иди инвалиди по труда. Топа еед- 
мииималии, защото всички законни нормативи са на страната на но- на от причините за низките запла- 
воформираиата долно глт.минска кооперация.

Очакванията от 
на тогавашните .

2^Гя"ояго ПО-КЪСНО С НО,.., рсор, 
запия прерастна в ООСГГ „Напредък”, също със седалище в 1*>силс- 
град, не само че не повлия върху подобряването на селското сгопам- 
ство. Преди всичко върху животновъдството и развитието на селата, 

дори бе крачка назад в това отношение. Животновъдният фонд 
оязко намаля и сега в Босилеградска община едва ли има десет до 
петнадесет хиляди овни, а преди закриването на земеделски!е копие-

повишената ми. рания иа младите от селата. Остане..и сами, бст какиа- 
то и да е ломош, те започнаха да напускат бащините о.пиша и да 

егзистенпия по градовете в областта на индустрия.».
И ис само това. С обединението на трите земеделски кооперации .. 

е-.на поради крайно псдомакинско отношение и дру. и обс гоя <слсм.а, 
имуш«?юта е кои го разполагаха тогавашните кооперации частично 
и ти напълно еа упишжени. Само от имуществото на долнотлъминека- 
та зомедслека кооперация частично или напълно е унищожено: ка
ми шг хладилник от 12 тона - марка „Мерцедес", товарен камион „Фан 
от 10 тона овошарник от I ха в Долно Тлъмипо, 3 сгради, предиаз- 

ачени м о-"глеж7»нс на овце, трактор „фсргусон", агрегат за едек- 
тоически ток и радиоуредба е 8 високоговорители от по 100 пат., 
стойността на които сс преценява на над 2 милиона динара. Покрай 

значително са унищожени и недвижимите имущссгва, \ ори,

но

положение

търсят

пи
то ва 
ви, ливади...

Имайки всичко гова предвид, група селскостопански произволите- 
от Тлъмински район раздвижиха инициатива за формираме на зс-

ти, които сега вълизат па около 
100 динара.м. я.

И. Б»ли
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» БОСИЛЕГРАД
СЛЕД

„ГОЛЕМАНОВ” 
И „СВЕКЪРВА” 

ПРЕД
БОСИЛЕГР АД

СКИТЕ ЗРИТЕЛИ

ДИМИЛ,Р АНАКИЕВ, ХАИКУ-ГЮЕТ
• НАШЕНЦИ

ЛАУРЕАТ НА АВТОРИТЕТНИ ЯПОНСКИ НАГРАДИ
• ЗА НЕПЪЛНИ ДЕСЕТ ГОДИНИ АНАКИЕВ НА
ПИСВА СЕДЕМ И ПРЕВЕЖДА ОТ АНГЛИЙ
СКИ НА СРЪБСКИ ЕЗИК ДВЕ КНИГИ, СЪ ТРУ
ДНИЧИ В ДВАДЕСЕТИНА ДОМАШНИ И ЧУЖ
ДЕСТРАННИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, 
„ВЛИЗА” В ТРИ АН ТОЛОГИИ СПЕЧЕЛВА ТРИ 
НАГРАДИ- ЕДНА ЮГОСЛАВСКА И ДВЕ ЯПОН
СКИ, ОСНОВАВА И РЕДАКТИРА ЕДИН В1> 
СТПИК...

През първата половина на осемдесетте годи
ни, търсейки себе си в света и света в себе си, 
нашенецът Димитър Анакиев намира книгите на 
Владимир Девиде от Загреб и за първи път се сре
ща с японската традиционна кратка поетична 
форма, наречена хаику поезия. У младия студент 
по медицина веднага пламва силна страст към то
зи вид поетично творчество, страст, каквато из
бухва само в моментите. в които напиращият та
лант открива поле за изява. От тази страст се 
ражда поетичното, сетне и професионалното 
определение на Анакиев „за цял живот”: днсс той 
е афирмиран хаику-поет и хаикуист по професия.

Когато обяснява отдаде носна си на хаику пое
зията, Димичър Анакиев сс връща в дните, в кои
то в захлас е чел поезията на Девиде и други авто-

• Димитър Анакисп с 
родей 1960 г. в Белград, 
където тогава работил 
баща му Григор Ана
ниев, лекар от I розна- 
товци. Завършил е ме
дицински факултет, 6 
години е бил лекар в 
Словения, а след топа 
оставя лекарската про
фесия и изцялоссотда- 
ва на хаику поезията. 
Гой с основател и гла- 
пен и отговорен редак
тор на „Хаику новинс”, 
вестник за хаику тво
рчество, който излиза 
в Ниш. Анакиев живее 
и твори в Ниш.

В рамките на утвърденото 
крайгранично сътрудниче
ство Кюстендил в областта 

културата, Кюстендил
ският драматичен театър в 
началото на настоящия ме
сец повторно гостува в Боси
леград. Този път пред зрите
лите на театралното изку
ство се представиха с комеди
ята на Антон Страшимиров 
„Свекърва”. Режисьор на ко
медията е Никола Петков, а 
художник Аделина Хаджий
ска.

на

съка” а„Свитак”отГ1ожсга„Сглавичка до цвета”. 
От английски па сръбски език той превежда кни
гата на Сангока „ Песи и за самотата” и я издава ка
то собствено издание. „Дом” му издава „Похвала 
на гряха” и превод на „Изкушаване па планина
та” ог Сантока. Тези дни издателство „Мацуо Ба- 
що” от Кула му издаде седмата книга с оригинал
но творчество „Изостаналият сняг”.

Стихотворенията на Анакиев вече са немари- 
ли място в три сборника и антологии па хаику 
поезията: „Махащият клон” /1991, По жега/, „Пти
ци в синевата” /„Развигор”, 1991, Пожега/ и „Пепе
руда на чай” /„Графичар”, 1991, Ту зла/. Включва
нето в антологии е значително признание за все
ки литературен творец, естествено и за Анакиев, 
но то не е единственото признание, което е по
лучил той за досегашното си творчество. На чет
въртия юго-фестивал на хаику поезията през 1991 
г. Анакиев е награден с трета награда. Миналата 
и тази година той стана лауреат на две авторитет
ни литературни признания в Япония: втора на
града за най-добра хаику поезия в света на ан
глийски език за 1993 година, присъдена от „МаЙ- 
ничи дейли нюз”, английското издание на изве
стния японски вестник„Майничи шимбун”, и 
почетна грамота /едно от първите две равнопрани 
признания/ на Пролетния конкурс на сп. „Азами” 
от Осака за 1994 година.

С комедията „Свекърва” 
зрителите в Босилеград пов
торно видяха популярната 
артистка Стоянка Мутафова, 
а участвуваха още: Раил Пу- 
нев, Василка Василава, Кън
чо Стоев, Мария Седлева, Ма- 
риела Христова, Грозда Русе
ва, Любомир Вълчев и Давид 
Алвандари.

Да кажем, че това е трето 
представяне на Кюстендил
ския драматичен театър пред 
зрителите в Босилеград, от 
това с едно представление за 
деца, а според утвърдената 
програма за сътрудничество 
до края на годината ще се 
представят с още една детска 
пиеса.

ри:
- Тогава бях изцяло пленен от невероятния па

радокс, съдържащ се в хаику поезията: толкова 
кратко стихотворение, само три стиха, а огромно 
богатство от картини и емоции, релации и асо
циации в него. Въодушеви ме майсторството на 
хаику-поетите да отразят с малко думи същността 
на природата и живота и емоционалните си въл
нения, способността им да се намерят в състоя
ние на пълна духовна хармония с природата, да 
се идентифицират напълно с обекта на поезията 
си. Тогава разбрах, че хаику поезията е път до про
светлението. И почувствувах силно желание да 
влезна в света на хаикуистите, а някакъв въ
трешен „глас” ми подсказваше, че в себеси„крия- 
” спосбност за такова поетично творчество. Опи
тах се и първите резултати ми вдъхновиха нео
бходимия кураж да тръгна по пътя, по който вече 
шест века вървят хаику-поегите в страната на из
гряващото слънце и техните многобройни после
довател и в света.

м. я.

• ДИМИТРОВГРАД
СПОНСОРИ ЗА 

ЕКСКУРЗИ
АНТИТЕ

Попитахме поета в каква конкуренция е 
спечелил споменатите награди в родината на 
хаику поезията?

- В отговор на този въпрос - казва Анакиев - ще 
ви приведа няколко данни за популярността на 
хаику поезията в света. Само в САЩ над един ми
лион хора пишат хаику. Голям е броят на хаикуи
стите в много други страни. Сърбо-харватският 
език например е трети език, веднага след япон
ския и английския, в хаику поезията, а това е за
слуга на над 500 творци от тази езикова област.

Досегашните постижения и признания са яр
ко доказателство, че Димитър Анакиев е намерил 
себе си в хаику поезията и свързал с нея всички 
свои планове за бъдещето. Попитахме го какво 
конкретно е запланувал за предстоящия период?

- Събирам материали за следващия брой на 
„Хаику нов и не” и се готвя да из да да една своя 
книга в София. Хаику поезията има традиция в 
България, понеже първата книга с хаику творби 
на Балканите е печатана в София. Голямо е жела
нието ми да посетя Япония, но то ще намери мя
сто в плановете ми след като осигуря материални 
средства. Досега получих две покани да се пред
ставя в Япония, но отказах по финансови 
причини.

От 1985 година, когато започва да твори хаику 
поезия, Димитър Анакиев се проявява като плодо
вит поет. Неуморно сътрудничи в двадесетина из
вестни домашни и чуждестранни вестници и 
списания /„Паун” - Пожега, „ Мост” и„ Градина ” - 
Ниш, „Книжевна реч” - Белград, >кКо” - Нагоя, 
„Азами” - Осака, „ХИ”, ,,Дейли Йомиюри” и 
„ Майничи дейли нюз” - Токио, „ Пето ей” и„Блайт 
спирит” - Лондон, „Видноутс”- Сан Франциоско, 
„ Модерн хаику” - Медисон и други/. Твори на 
сръбски и английски език, превежда отединия на 
другия език, добре владее български език. Първа
та му книга „Хаику” излиза през 1991 година като 
издание на „Дом” от Ниш. През 1992 г. същото из- 
датлсство му издава още две книги - „Есен на се
ло” и „Пролетни хабуини”. В първото творческо 
десетилетие на Анакиев особено плодовита е 1993 
година: УЛКС от Оджаци му издава,, Чертеж в пя-

Пове че от 80 на сто от нео- 
бходимите средства за чети
ридневна екскурзия са успе
ли да обезпечат от спонсори 
четвъртокласниците от ди
митровградската гимназия. 
Досега нещо подобно не е 
успяло нито на едно поколе
ние.

От 54 четвъртокласници 
на екскурзия по Черногор
ското крайбрежие, както и до 
Цетине ще се разходят 44 
ученици. За тези със слабо 
материално състояние е обе
зпечено безплатно пътуване. 
Изгубените по време на ек
скурзията часове ще бъдат 
наваксани в течение на учеб
ната година.

• Димитър Анакиев
Първият сняг 
вали по Топли кестени 
и копнее.

/Втората награда на 
Токио, за най-добъ 
през 1993.

1 Новата година - 
плик на някое писмо 
от стария календар.

„МАЙНИЧИ ДЕЙЛИ НЮЗ”, 
р хаику на английски език За това стнхот 

метна грамота
ение Ана 
снимка г,*„°Г 1кпев е удосто 

а/ на „Азами”.
ен с по-

година/
Кирил ГЕОРГИЕВ А.Т.

■Ш&. Ш ■&• НОВИ книги

ПОГЛЕД КЪМ КУЛТУРНОТО МИНАЛО НА ЦАРИБРОДСКИЯ КРАЙ
• БОГДАН НИКОЛОВ: „ЦАРИБОРДСКИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ЛЕТОПИС”, 1994 Г., СОФИЯ “

В ръцете на читателите е още една книга за ми
налото на Царибродския край, относно културно
то му и просветно наследство, създавано от 1869 до 
1920 година. Автор на книгата е журналистът и ху
дожник Богдан Николов.

В книгат са обхванати учебното дело, работата 
на самодейния театър „Христо Ботев” и наГрадско- 
то читалище, както и хронологически преглед на 
излизащия по това време печат, т. е. вестници и 
списания: „Домашен учител” /1889 г./, „Цариброд” 
/1901/, „Нишава” /1919/.

Като специално приложение е отделът за лите
ратурното творчество, а накратко е дадено описа
ние за работата на първата печатница на Г. Минов 
и първия художник Георги Машев. Дадени са и 
приложения - стихове от първите поети в нашия 
град Христо Гоцин и Георги поп Николов, както и 
на няколко автори на хумористично-сатирични 
стихотворения и прозни текстове, подписани с 
инициали или без подписи.

Авторът Богдан Николов с книгата си „Цари- 
бродски културнопросветен летопис” 
само е подигнал завесата на един период и пред 
очите на читателя е изнесъл на показ само една 
малка част от богатото по съдържание и облици 
културно наследство, с което може да се гордеем. 
Есетествено, в книжка от само пет печатарски коли 
едва ли е могло по-обстойно да се даде и по-задъл- 
бочено да се навлезе в този период, за да се предста
ви на читателя по-голяма част от това творчество. 
При това, получава се впечатление, че изворът на 
книгата са вестниците и списанията, а малко са 
спомените на старите царибродчани за този 
риод. Липсват и карикатурни приложения, както и 
приложения от изобразителното изкуство. Самата 
книга е ценен пътеуказател за самия автор, а и за 
други изследователи в тази област, накъде да се 
върви и какво да се изследва по-нататък.

Следва да се отбележи, че книгата, колкото 
скромна по обем и по техническо оформление,

представлява единствената книга от този вид коя
то дава ценни сведения и съдържания за един бо
гат културно-просветен живот в Царибродския 
край. В нея личи подчертана системност в по
дреждането на данните, опит да се тълкуват някои 
културни събития /предадени от тогавашния 
чат/, сравнително богат език.

Естествено „Културно-просветен летопис” е 
кратък „обзор за определен период - до 1920 годи- 
на, а сегашните поколения остават без данни за ку
лтурно-просветните събития от 1920 година до пе
тдесетте години, когато започват да излизат нови 
вестници „Глае на Българите в Югославия” Сво
бода , „Братство” списание „Мост”, в които главно 
са отразени тези събития.

Общо тази книга би трябвало да стане настолна 
книга на всеки димитровградчанин, интересуващ 
се от миналото на своя край.

всъщност

пе-

пе-

Ст. Н.
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ЙЖтн!^ОРДАНМ^шм>"?м?ШНИЕ НА РОДНОТО 
ВРИ НЯМА ДА СЕПРОВЕДЕИЕВ ' ,,ЛС,ОЧЕИ ЗА 22 ОКТОМ- • БОСИЛЕГРАД

МАЛКО 
НЕВНИМАНИЕ 

- ГОЛЕМИ 
ПОСЛЕДИЦИ

КОЙ Е ЛЕГИТИМЕН И 
ЛЕГАЛЕН ОРГАНИЗАТОР?

* ГГРАД: ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПЧИИСКИ

ДОБЪР СТАРТ 
НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

ФУТБОЛИСТИ
7-^-годишнинап отш^иятпул'пзяЛ'аУ''сн симпозиум, поссвеген на

Дружеството Поречието Н1 гтпяпНИ!!* симпозиум трябваше да бъде 
ДИЛСКИЯТ Исторически МУЗСЙ^Тое^п^ ’ * СЪОРГаИИЗаг<>р кюстсн- 
посоченого етнографско^пп Десетина дни прсдседателят на
срочсниятза™т „™\?п?РУ СТВ° г'н Васил Станчев заяви,, иченият за 22 т. м. симпозиум няма да се проведе

срещнем мда поелппиемем Р ПаТОрЪТ "е прош" поля ла се

че тТхнч^1?пп?^РОВ' пРелседат<г'1наглавния съветнаДСБЮ. казва ПП организация не с формирала никакво етнографско
Л™, Че няма причини да затруднява сътрудничество между
глорАпСГвОП> Н3 ГН Стянч ев и посочения музей и че не му е известно - коя е причината за отказването на симпозиума

В. Б.

• В СЕЛО ДУКАТ - БОСИ ЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ПОРА
ДИ НЕВНИМАНИЕ ИЗГОРЯ 
КЪЩА С ЦЯЛАТА ПОКЪЩ
НИНА

В рамките на футболната дивизия - Пчински окръг, се състеза
ва г 9 футболни отбора. Между тях и Футболният отбор „Младост” 
ог Босилег рад. Състезанията започнаха към средата на септември 
и досега се проведоха четири кръга. Босилеградският футболен 
о гбор добре стартува. Досега отбеляза две победи, от които една в 
гости и претърпя едно поражение. В четвъртия кръг, който се 
проведе па 9 октомври ма босилеградските футболисти гостуваха 
фу I болис ги ге от 1 ърговище. Всъщност това бе дерби в дивизията. 
Защо го и единият, и другият отбор са между най-големитс пре- 
темден ги за първо място. Обаче на обща изненада и за футболисти- 
~~ 1 за любителите на футбола, срещата не се проведе, поради това, 
че пито един от трите съдии не дойде. Причината за сега не е 
иизвсстпа, а с това и какъв ще бъде изхода от това. Все пак любите- 

на футбола, не останаха недоволни от това, че дойдоха на 
футболното игри пе „Пескара”. Двата отбора отмериха силите си 
в приятелска среща. Резултатът бе 1:1 и онова което е най-важното 
показаха мъжествена игра.

В първия кръг босилеградските футболисти гостуваха 
Иранска баня на футболния отбор „Минералац-Кощана” и претър
пяха загуба от 1:4. Гол за босилеградския отбор отбеляза младият 
футболист Менад Йойич, а „Младост” игра в следния състав: Г1. 
Гашевич, Д. Златков, И. Раигелов, Г. Глигоров, Б. Воинович. Й. 
Глигоров, И. Йойич, М. Василев, А. Ковач, М. Младеновйч и . 
Димов.

Често пъти и най-малкото 
невнимание предизвиква голе
ми последици. Това пот
върждава и пожарът в село Ду
кат - Дудина махала, в който 
изгоря къщата па Васил Тасев 
с цялта покъщнина на 3 октом
ври вечерта.

Пожарът, както ни уведо
миха в Отделението на въ
трешните работи в Босиле
град, които па следващия ден 
били па мястото и направили 
официална бележка, предизви
кала домакинята Маца Тасева с 
газова лампа. Тази вечер в село
то нямало слсктричсн ток и по
неже се смрачавало, Маца 
решила да запали газовата 
лампа. За нещастие в нея имало 
малко газ. Затова, без да я гаси, 
тя решила да й долее още. При 
това обаче най-вероятно, е 
сбъркала и вместо газ 
бензин и след като го до
ближила до лампата от един 
път пламнало. Тя се уплашила, 
грабнала малкото дете и изле- 
зла в друга стая, без да се опита 
да го гаси. Когато се осъзнала, 
вече било късно. Огънят захва
нал пода и дограмата не само 
на тази стая, но и на другите. 
Съседите й се притекли на по
мощ, но при огъня били безпо
мощни. Къщата, която Васил 
лисничсй в Горскотоуправле- 
ние в Босилеград, построил 
преди десетина години, с 
икзлючение на стените, изго
ряла с цялата покъщнина: ме
бели, дрехи, храна, жито...

Сега Васил със семейство
то си временно е настанен в 
друга къща, обаче от храна ня
ма нищо. Съседите, а и в ме
стната общност казват, че съсе
лянинът им няма да остане без 
помощ. Ще му помогнат кой с 
какво има. Помощ няма да изо
стане и от Общинската ску
пщина. разбира се, и от Гор
ското управление, Общинска
та организация на Червения 
кръст и други институции и 
частни лица. Единно за утеха 
ако може да бъде и на Маца и 
Васил е това че в пожара не са 
пострадали хора, двете депа па 
Тасев, едното на 5 години, дру
гото на 5 месеца.

Този пожар е втор за по
следните двадесетина дена в 
Босилсградска община, пре
дизвикани от невнимание, т. е. 
с бензин.

че на

гон

.1111 г

във

жесгва
взела

Във втория кръг на босилеградските футболисти гостува 
поимепият отбор „Младост” отСувойница. Срещата бе интересна, 
но с голям превес на домашния отбор в течение на цялата игра 
Като резултат на това босилеградските футболисти отбелязаха 
убедителна победа от 5:2. Голмайстори: Александър Ковач и 
Здравко Миладинов по 2 и Любомир Динов -1, а този път отборът 
игра в следния състав: П. Гашевич, М. Глигоров, И. Рангелов, Г. 
Глигоров, Б. Воинович, А. Христов, 3. Миладинов, М. Василев. А. 
Димитров, М. Младеновйч и Л. Динов.

В третия кръг „Младост” от Босилеград гостува в Павловац, 
където извоюва важна победа. С резултат от 2:1 босилеградските 
футболисти победиха домашния отбор „Павловац”. Голмайстори: 
Александър Ковач и Мишо Младеновйч, а отборът игра в състава: 
Г1. Гашевич, Д.Длатков, С. Стефанов, Г. Глигоров, Б. Воинович, Й. 
I лигоров, Н. Йойич, М. Василев, А. Ковач, М. Младеновйч и Л. 
Динов.
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• БОСИЛЕГРАД

СЪСТЕЗАНИЕ НА ПЕВЦИ 
И МОДНО РЕВЮ

Към края на миналия месец в 
Босилеград се проведе твърде ин
тересно музикално състезание, 
което привлече вниманието на 
много любители на народната му
зика. Става дума за състезанието, 
популярно наречено ..Първи глас 
на Босилеград - 94”. Състезанието 
организира Центърът за култу ра 
и според думите на ръководител
ката на самодейността Нала Стам- 
нкова. това музикално състезание 
занапред трябва да прерастне в 
традиционно състезание с основ
ната цел: откриване, афирмиране 
и насърчаване на таланти за на
родната музика.

В състезанието участвуваха 12 
души. За отбелязване е, че между 
тяха имаше и състезатели от Сур- 
дулииа и Ниш, така че свободно 
може да се каже, че то бе състеза
ние на междуобшинско равнище

Накрая на състезанието, което 
бе допълнено с модно ревю на бо- 
силеградската конфекционна фа
брика ,,Кобос'\ петчленното 
жури с председател Владаи Ка
раджов - музиколог, се намери в 
твърде трудно положение, кого 
от участвуващите да провъзгласи

за победител, защото от първия 
до дванадесетия състезател за
служаваха награди. Това най-до
бре потвърждаваха и зрителите, 
които бяха над 500 със силните 
аполодисменти. Дали това да бъ
де, досега непознатата Ягода Ста
менова от село Райчиловци, или 
Соня Таскова от Босилеград, или 
някоя друга или друг изпълни
тел. Накрая журито даде предим
ство на Ягода, която и спечели 
първата награда от 100 динара, и 
ведно понесе епитета ..Първи глас 
на Босилеград - 94". Второто мя
сто и награда от 70 динара 
спечели Соня Таскова, а на трето 
място се класира петнадесетго
дишната ученичка Райна Стояно
ва от Радичевии. която получи на
града от 50 динара. Специално 
признание журито присъди на 
Леонардо Байрамович от Сурлу- 
лица.

В петия кръг босилеградският отбор ще гостува в Левосое на 
футболния отбор „Синджелич-Тома Млин” а в шестия в Босиле
град ще гостува футболният отбор „Трешневка” от Буяновац.

М. Я.

ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ 
И ПОБЕДА НА 
„БАЛКАНСКИ”

Любителите на футболния спорт в Димитровград доживяха 
неприятна изненада, когато „Балкански" загуби като домакин от 
отбора на „Буяновац” с 2:0, но затова пък ги зарадва младежкия 
отбор на „Балкански, който нанесе високо поражение дори от 14:0 
над отбора на „Будучност" от В. Йовановлц.

Първият състав на „Балкански" загуби и от „Ястребац” /Блаце/ 
дори с 4:0.

Следва да се отбележи и хумо
ристичното представление на Ди
митрина Михалкова ученичка от 
III клас на Г имназията в Босиле
град. „Верка Шверперка”. М. Я.

ДС.м. я.

.шШШШ ТЪЖЕН ПОМЕН ТАЗИ ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ:
ДЕВЕТ ГОДИНИ 

от смьрп'» на
ТРИ ГОДИНИ 

от преждевременната смърт па
ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта наIш ПРОДАЖБА. 11ЧАСТНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
„ГРАНАТ
Босилеград

г Продавам обзаведена 
семейна кът от 130 
м.кя. с дворно място 
от 4,5 ара 
в Димитровград.

11«II \1П * шш 
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върши бързи 
и качествени услуги: 1
- счетоводство,ш\ 1Къщата разполага 

с ток, вода, 
телефон; до пея 
води асфалтирана 
улина.

- комиюторни 
програми, Iт * ь й1- реклами и 
маркетинг,
- продажба на 
книжарски 

материал
- компюторна 
техника
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IЧА 2 I ГЕОРГИ СТАНУЛОВ 

- ТАСА
Служащ и ГИД

МИЛКА ГЛИГОРОВА ИСТАТКО ГЛИГОРОВ 
-СТАНУЛОВI -

- телефакс апарати.
Ча справки 
тел. (0П) 77-060.

I (спа - /достъпна.
библиотекарю! н дими грош рад- 

скатабиблиотекаШI артист-самодеец и постанопчнк 
п самодейния театър 

„Христо Ботев”
11» този повод ни 25 октомври тази година в 11 часа в димитровградските гробища ще дадсм помен. 
Каним близки и познати да присъстват на помена.
Времето минава, по те вечно ще живеят в сърцат ни със своето блап>родие и чоиеколюбне!

Опечалени семейства Гдитропн и Каменови

Г« Справки 
- на телефон* •ШI
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0 Млого отдавна съм бил при бай Миялка от Пирот, па реко 
си тия дни чс идем да си поора тимо, да видим кво он удара на 
рабушатпо добретс и лошете стране у Пирот. Мислим си, щом 
може би и обшинаре, и учителе, и глумци, и спортисти, да и ду 
У ДРУг) и градове да разменую опит, айде и я и бай Миялко че 
,менямо опит". Има само йедна мънечка разлика: я при бая 
Миялка идем чаено, турил съм у дисадзите малко сенокошпи 
кашкавал, одоровско сиретье ииедпо шише репию. Надам сей 
он нещо да допринесе, та разговорът ни да буде„на ниво . А 
опия що /]и спомену по-горе иду на държавне ясле, иеден>е и 
пийе/ъе пак на държавне ясле, подаръци с държавне паре А ка 
се распиштоли държава, тъгай йе и по-богато, и по-весело...

Елемкачи се яу атобусат преди общинуту, набута се народ 
ама и превари я иедно летище, та се до. Минумо покрай атобу- 
скуту станицу, я чекамдаулезнемо, ко що смо улазили по-рано, 
амаочеш Опада ме простите кока йезамлотреедоживеяла: тека 
жално изгледа

- Ама защо не свърнумо на атобускуту? - питуйем йеднога 
до мене

- Ти дедо кига си се возил сатобус?
- Па има преди пе-шес годин...
- Е - насмея се он - толкова године вечимка атобуската не 

работи, растурише бу, док трепнеш. Съгада ме простиш служи 
за примочище

Видим ядуйе човекат, вати ме и мене яд, па си реко: ка се 
върнем от Пирот, че идем да питуйем, защо туяубавицу тека са 
1)у огрознили иупропастили..

Тамъ н нещо да питам, йедна жена ме и спре вари:
- Тия аутобус иде ли до болницуту у Пирот?
- А не иде, иде само до аутобускуту!
- Па ко че отидем до болницуту?
- Че минеш у друг аутобус или че идеш пеш йедно половин 

час- обяшнявавойкондуктерат.
- Епа има йевтинода ме коша тая рецепта!-рече ядовито она.

- Само за йеднурецепту сеакамдо Пирот... - обърну се она кьмто 
йеднога.

- Ядай да видим рецептуту! -рече ониузе старуту рецепту.
Погледа, повъртеЬу, па сеусмину. Жена та га гледа и га пита:
- Е що се смейеш?
- Е смейем се ей тека...
- Море не й бъш„ей тека", ти нещо знайеш - поче ядовито
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ДИА4ИТ ровГрД^
• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ Й. МИЛАНОВ

НЯМА ДА ИМА 

МЪЖКИ ДЕЦА...
ОГЪН,
който

НЕ ПРЕГАРЯПрез 1949 година годих на младежка брига
да Нашата Цариборкска бригада беше съставе
на от ученици от гиманазияга и учителската 
школа. Работеше на автопътя Белград-Загреб. 
Комендант на бригадата беше Нача Станишев.

Бригадата товареше и изтоварваше камъни. 
Те бяха големи и ние на 17-18 години едва ги 
вдигахме. Те обаче не представляваха никаква 
трудност за Любомир Стефанов-Анадолеца, ко
йто беше силен мъжага и ги хвърляше като от 
шега. Наблюдаваше го една другарка от Щаба 
как ги гвърля и добави:

- Тия дето хвърлят големи камъни, нямат да 
имат мъжки деца! <•

Чул думите й, комендантът Станишев я на
каза да почисти клозетите на бригада.

Преди десет години, когато за
почна да работи хотел „Мир” в Зво- 
нска баня в едно ъгълче беше им
провизиран огън. Сложени дърва, 
а вътре електрическа крушка, която 
свети. Над огъня - верига и котел.

Като гостенка в хотел дошла и 
една ясеновделка, живееща в Пи
рот. Гледала, гледала, но огъня все 
гори, а никак не прегаря. После по
питала готвачката:

- А бе, сестро, какъв е този огън 
дето не прегаря?...

жената
- Знайем - рече човекът- знайемдека туя рецепту требел да 

ти 1)у препишем!
- Леле, ма ти ли си тиядоктур? Ещо не ми рече у Цариброд 

% чим за джабешре? емда ие ^ийемпУт^тло Пирот, ем да не
- И да съм ти казал, пак не вреди- рече доктурат.
- Кико не вреди, па нали ти требеда ми Ьу напишеш?

Пирот.Д6> Я> тР?бе да вой се удари печат. А печатат йе у
за пу3ГИ’самоза печатат> требеда седангубимидадавампаре

• Изгледа, тека че йе... - у смину се пак докторат.
Тамъида зинем да питам нещо, от друго седище, яви се друга

Яви се и третаж жена, и она пошла по иекикву потвърду. 

мйе н7кишшр%аСКаруЮ- Шжеда сеусещ народ
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