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• ЯЯюТоК“?НА сьрвия мирко МАРЯНО-• АКТУАЛНА ТЕМА

кой в клин кой в книн... РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ 

СПЕКУЛАНТИТЕ
• Мирко Марянович, председател на правителството на Сърбия, Светозар Кръ
ст ч. подпредседател, Ивко Джонович, министър на селското сопанство и Радо- 

Панков, министър за сърбите извън Сърбия, посетиха на 10 ноември Южно- 
банатски окръг, където водиха разговори с най-отговорни дейци в окръга.

ри. Тук отговорно твърдя, че 
занапред, колкото и трудно 
да бъде, правителството ще 
води сметка за бюджетното 
равновесие. Същото се отна
ся и до финансовата дисци
плина в държавните органи 
и институциии. Уверени 
сме, че това е най-добрият 
начин Програмата по иконо-

Най-новото развитие на положението в бивша Босна 
и Херцеговина може да се окачестви така: един в клин, 
други в Книн — а трети направо атакуват в сърцето на 
БиХ, Сараево... И така, вместо гражданската война 
тази бивша югославска република да клони към своя 
край, тя като чели тепърва се разгорещява... Мирният 
план на Контакт-групата е пред сериозни изпитания.

Продължителната офанзива на мюсюлманските си
ли срещу босненските сърби, придружена от подкрепа на 
Вашингтон и мълчанието на Европейския съюз, доведе 
под въпрос създаденото с големи усилия през последни
те девет месеца предложение за мирно решение на 
гражданската воина. Има немалко познавачи на воешги- 
те обстоятелства в бивша Босна и Херцеговина, които 
твърдят, че настъпват още по-страшни и по-жестоки 
сражения и че подписалите мирния план на Контакт- 
групата не са направили това искрено и честно. Твърди 
се, също така, че засилването на мюсюлманските пози-
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Взимайки думата п рази
скванията председателят на 
правителството на Сърбия 
Мирко Марянович между 
другото подчерта:

— Според най-нови пре
ценки, общенственият про
дукт в настоящтата година 
като най-конкретен резултат 
на успешното провеждане на 
Програмата ще бъде с 6,5% 
по-висок в сравнение със съ
щия период на миналата го
дина и е достигнал сума от 20 
милиарда динара. Про
мишленото производство, 
като резултат на стабилизи
ране на цените и курса на ди
нара, от началото на про
веждането на Програмата за 
икономическа стабилизация 
бележи възход. След дълго
годишно спадане, в настоя
щата година производството 
е нараснало с 2% в сравнение 
с миналата година. Очакваме 
и в предстоящия период този 
растеж да върви в крак с мер
ките на икономическата по
литика.

Сслкостопанското произ
водство, и при условията на 
санкции и относително не
благоприятни климатиче
ски условия, бележи ръстот 
над 6% в сравнение с минало
годишното, като по такъв 
начин е обезпечено не само 
домашното потребление, по 
са осъществени и излишеци 
за износ след премахването 
на санкциите.

При стабилен динар и це
ни, при възстановяване на 
стопанската дейност, твърде 
бързо растяха и реалните за
плати и покупателната мощ 
на населението. Реалните за
плати пораснаха почти девет 
пъти - от януарските 25 па 
септемврийските 220 динара. 
Пенсиите в същото време се 
увеличиха над седем пъти - 
от януарските 23 — на 165 ди
нара в септември. Нас гоя
щият растеж на заплатите и 
пенсиите е ускорен и зана
пред ще се съгласува изклю
чително с растежа на реали
зираното производството.

Опустошителната хипс- 
ринфлация през миналата 
година засегна всеки наш 
гражданин, с изключение на 
малък брой профитсри, кои
то възползвайки се именно 
от нея, сграбиха огромни па

ят оборът на стоки се увели
чи двукратно в сравнение с 
начолото на годината и по
край херметически затворе
ните граници. Най-важното 
е, че поради подобрението на 
конкурентността на родното 
производство, както и урав- 
новесеността на размяната - 
вносът с 90% е покрит с из
нос.

Правителството на Рпу- 
блика Сърбия започна подго
товка за 1995 година. Основ
но е в идната година да про- 
дължи повишението на 
производството и общата 
икономическа активност и 
то без инфлация и при здрав 
динар. Ние вярваме, че 
нашата приемствена полити
ка ще доведе до по-ната
тъшно смекчавне и оконча
телно премахване на санкци
ите. Това пък от своя страна 
ще даде възможност по-се
риозно да се насочим към из
носа и по-пълно използване 
на производствените мощно
сти. Според анализи на спе
циалистите ръстът на обще
ствения продукт в идната го
дина, до колкото се стигне до 
вдигане на санкциите, може 
да бъде и много по-голям от 
осъществения през 1994 го
дина. Затова съвместно с На
родната банка на Югославия 
ще изготвим отделен пакет 
от мероприятия за на
сърчаване на износа - каза 
между другото председате
лят на правителството на 
Сърбия Мирко Маряанович.

ции сериозно разяжда и вашингтонското споразумение 
с Хърватско, специално когато се касае за приближаване
то на становищата между Загреб, Книн и Бе 
ватската подкрепа на мюсюлманската офанзива те тъл
куват като маневър да се осуети договора със сърбите в 
Крайна и Белград. Някои хърватски лидери се опитват, 
на всяка цена проблемите които ги измъчват да ра
зрешават чрез Босна!

Към пълната „замесеност” и неизвестност на по
ложението в Босна и Херцеговина съдействува и поведе
нието на водача на босненските сърби Радован Ка- 
раджич, който с въвеждането на ембарго на Дрина се 
озова в пълна изолация. Сега и той изглежда се опитва

лград. Хър-

да направи всичко възможно положението още повече 
да се за мъти, като по този начин намери скрита пътека 
към изхода. Някои отиват толкова далече в прогнозите 
си, че казват как Караджич уж нарочно иска да се въз
ползва от употреба на „пораженията” с цел във войната 
да въведе и сърбите от Сръбска Крайна, провокрайки 
Хърватско да удари срещу Крайна и по такъв начин да 
сруши всички мостове за преговори между Загреб и Бел
град. Загубването на Куп рее, и др. места се оценява каго 
стремеж на Караджич за издигане на въпроса с бегълци
те...

Мирко Марянович
мическо възстановяване и за
напред успешно да се осъще
ствява. При здрава пазарна 
обстановка, в коя то се спаз
ват финансовата дисципли
на, предприемчиви стопан
ски дайпи щс могат да орга
низират производството ида 
обезпечат и но-нататьк да ра
сте.

положението в бивша Босна иКъм изострянего на ___ _______
Херцеговина свой „принос” дава и УНПРОФО! . Допу
скайки на 5 000 изетбеговичеви войници да се промъкнат 
по тунела под сараеяската аерогара, 
твърдо държейки в хангарите тьжките оръдия на По- 

сърби гой открито взема страната на 
отегьпва от основната си задача - да

а в същия начин

В областта па икономиче
ските отношения с чужбина 
сс стигна до динамизиранс 
на вноса и износа. Мсссчнн-

сненските 
мюсюлманите и 
пази мира на босненските простори.

Най-новото проникване на мюсюлманските сили по 
направлението' Калиновик-Търново — стратегически 
важна позиция - може да бъде голяма заплаха га съще
ствуването на Република Сръбска и затова може да се 
очаква жестока иротивофанзива от страна на босненски
те сърби.

И последното изявление на Бил Клинтон, че в бивша 
Босна и Херцеговина се касае за гражданска война, както 
и изявлеиияа на др. високопоставени говорители на 
Стейт департмета още веднаж потвърждават грагиказа 
„а непостоянството на американска .а политика на Ьал- 
каните, а като чели сочи и това чс нищо не са научили о I 
войната във Виетнам. ' -

Калканите са далече от Америка и

• ПА 15 НОЕМВРИ Т. Г.

СЕСИЯ НА СРЪБСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

Нредсслатслиг на Скупщина п» на Република Сърбин Драган То- 
мич с свикал за 15 ноември първо заседание на Втората редовна сесия на 
срьбскии парламент. В дневния ред са включени 18 точки, така че 
заседанисго ще ирод|.лжи няколко дни.

11о и ьрвата точка депутатите ще обсъдят проект на Правилника за 
работа на нарламешя, който се подгониш още от май. Сигурно е, че по 
този документ щс сс води д|^тгг|мйна дискусия. Щс бъдат обсъдени и 
9 акзи: изменения в Закона за пблапшняти за социално осигуряване, 
изменения п Закона занвннтс служби, законопроекти завалорнзацня на 
заема за сгонанско развитие, за виното н ракията, за потюна, закул гур- 
нитс бла!и, за 1»слубликанскин ссизмоложки завод и за премахване на 
закона за п|>оизподстоо и оборот на лекарства /този въпрос ще бъде 
У|1еден със съюзен закон/.

От аспект на проблемите на и.|д1ггслсг1ю „Ьратст*" особено важни 
са предложените измении в закона за явни служби, понеже с тях трябва 
да сс създядот законни нрсдносгапки за уреждане статуса на нашего 
издателство.

шшштти в вмесването на обостоятелствата в Бивша Югосла
вия, като сред първите признаха отцепилите се бивши 
републики на съюзи а Югославия: Словения, Хърватско, 
Босна и Херцеговина.

по-

Ма гея Андонов



НАКРАТКО• СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СР ЮГОСЛАВИЯ
ВЕСТИ МЮСЮЛМАНИТЕ И ХЪРВАТИТЕ 

НАРУШАВАТ ПРИМИРИЕТО В БОСНА • ПОДКРЕПА И 
КРИТИКИ 
НА СЪЮЗНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

• ПАРЛАМЕНТЪТ НА ИРАК 
подкрепил решението на 
иракския държавен връх да 
признае Кувейт в рамките на 
международните му граници, 
които бяха определени след 
войната в Залива през 1991 г. 
Иранският парламент е приел 
изцяло резолюцията на Съве
та за сигурност на ООН Иа833. 
По този начин Ирак е изпъл
нил едно от най-важните 
условия за премахване на 
международните санкции.

премахне ембаргото върху доставки на 
оръжие за мюсюлманите са несъвместими с 
усилията за укрепване на умиротворител- 

процес и насърчават мюсюлманската 
страна безиаказно да нарушава споразуме
нието за примирие.

Съюзното правителство изразява голя
мата си йбезпокоеност от откровената под- 
крспа1 на фронталното нарушаване на при
мирието, която се оказва от някои страни, 
включително и от една страна-членка на Ко
нтактната група. Оценявайки това нару
шаване па примирието като съзнателно на
насяне удари на мира и като опит да се осуе
тят преговорите и да се натрапи военната 
опция, съюзното правителство призовава 
всички страни в гражданската война ведна
га и безусловно да прекратят военните си 
действия и последователно да спазват спо
разумението за примирие. Правителството 
на СРЮ призовава и други страни да не оказ
ват директна или индиректна подкрепа на 
страните в гражданската война, които на
рушават примирието, да се противопоста
вят на ескалацията на войната и да окажат 
подкрепа на умиротворителния процес”.

• ПРАВЯТ СЕ ОПИТИ ДА СЕ ОСУЕТИ 
УМИРОТВОРИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС И ДА 
СЕ НАТРАПИ ВОЕННАТА ОПЦИЯ - СЕ 
ПОДЧЕРТАВА В СЪОБЩЕНИЕТО

Правителството на Съюзна република 
Югославия, както предаде Танюг, тези дни 
издаде съобщение, в което остро осъжда по
вия размах на гражданската пойна в бивша 
Босна и Херцеговина.

„Съюзното правителство-се подчертава 
в съобщението - разгледа най-новото обез
покояващо развитие на обстановката в 
бивша БиХ и отново потвърди увереността 
си, че планът на Контактната група и уми
ротворителният процес са единственият ра
ционален и правилен път до преодоляване
то на кризата и справедливото и трайно 
решение за нея. Изхождайки от това опреде
ление, съюзното правителство най-остро 
осъжда най-новия размах на гражданската 
война, който е пряко последствие на обми
слено и масовно нарушаване на споразуме- 
нито за примирие от страна на мюсюлман
ските, а напоследък и от хърватските вой
ски. Правителството на СРЮ смята, че 
зачестилите опити на отделни страни да се

По предложение на парла
ментарната група на Сръбска
та радикална партия в Ску
пщината на СР Югославия се 
води маратонна дискусия във 
връзка с работата на съюзното 
правителство. Опозиционни
те представители остро кри
тикуваха решението на Кон- 
тичевия кабинет за скъсване 

отношенията с Република 
Сръбска, а депутатите на 
управляващите партии СПС и 
ДПС оказаха пълна подкрепа 
на правителството на СРЮ, 
подчертавайки, че именно то
ва негово решение е истинска 
защита на националните и 
държавни интереси.

пия

• КАТАСТРОФАЛНО НА- 
ВОДНЕНИЕ спо летя север ма
та част на Италия. Няколко де
сетки пострадали лица, пара
лизирани съобщения, мате
риални щети от няколко би
лиони лири - това е балансът 
на природното бедствие, пре
дизвикано от проливните 
дъждове, които са опу
стошавали най-развитата част 
на Италия три дни и три нощи 
непрекъснато. Това е най-го- 
лямото наводение в Италия 
през последните 80 години.

на

• ДИЛЕМА 
ОКОЛО 
РЕДУКЦИИТЕ 
НАТОКА• АМЕРИКАНСКИТЕ ДЕМО

КРАТИ и президентът Клин- 
тън са претърпели голямо из
борно и политическо по
ражение на проведените тези 
дни допълнителни избори за 
Сената и Конгреса. Гласувай
ки за републиканците, които 
сега имат мнозинство и в Се
ната, и в Конгреса, американ
ските избиратели са прекра
тили доминацията на демо
кратите в американския пар
ламент,която е утвърждвана 
през изтеклите четири десети
летия.

ПРОБЛЕМЪТ сенормното 
изразходване на електроенер
гията и редукциите през тези 
доста топли ноемврийски дни 
напоследък прераства в една 
много голяма дилема: дали 
навярно гражданите харчат 
толкова много електроенер
гия /за отопление/ или пък 
Електростопанството пред
стави на обществеността 
фалшиви данни, за да повиши 
цената на електрическия ток?

Представителите на ЕПС 
обясняват рекордното изра
зходване с факта, че отопле
нието с помощта на елек
трически печки е много по-еф- 
тино от отоплението с дърва и 
въглища, докато мнозина спе
циалисти и „обикновени” 
граждани смятат, че такова 
изразходване на електроенер
гия при въшна температура 
до 20°С просто не е възможно, 
още повече, че е голям броят 
на домакинствата, които пол
зват парно отопление. Затова 
са все по-големи съмненията, 
че електростопанството на
рочно увеличава количество
то на изразходваната елек
троенергия, за да се избори за 
по-висока цена на тока и да 
оправдае неподготвеността 

производствените му капа
цитети за зимния сезон, която 
е истинската причина за ре
дукциите.

• НА СВЕТОВНИЯ КОНГРЕС НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПЕН-ЦЕНТЪР В ПРАГА

РЕЗОЛУЦИЯ ПРОТИВ 

ЕМБАРГОТО ЗА КНИГАТА
• ПИСАТЕЛИТЕ ОТ СВЕТА СЕ ЗАСТЪ

ПИЛИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ 
НА САНКЦИИТЕ ПРОТИВ СРЮ, ОТНА
СЯЩИ СЕ ДО ОБОРАТА НА КНИГИ, ПУ
БЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Скупщината на участниците в шездесет 
и първия конгрес на Международния пен 
център, който се провежда в чешката столи
ца Прага, тези дни единодушно прие резо- 
луция, в която писателите от света се за
стъпват за окончателно премахване на сан
кциите против СР Югославия, отнасящи се 
до обората на книги, публикации и инфор
мации. Резолюцията е гласувана по пре
дложение на канадския ПЕН клуб.

Обяснявайки мотивите си

несъвместимо с разпоредбите и духа на чл. 
19 от Общта харта за правата на човека, по
неже ограничава свободната размяна на ин
формации и литература между страните и 
е бариера в работата на независимите ме
дии.

Шефът на делегацията на сръбския ПЕН 
центъ Предраг Палавестра заявил пред 
Танюг, че на миналогодишния ПЕН център 
сръбските писатели са предложили почти 
идентичнарезолуция с идентични аргумен
ти, но тя не е била подкрепена с достатъчен 
брой гласове. Когато е предложил сегашна
та резолуция - изтъкнал Палавестра - канад
ският ПЕН клуб е действал независмо от 
сръбския ПЕН клуб, ръководейки се от прин
ципни причини, поради което сатисфакция- 
та на сръбската страна е още по-го ля ма.

• ОЩЕ ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ 
претърпя катастрофално по
литическо поражение тези 
дни. Става дума за президента 
на Албания Сали Бериша, ко
муто албанският народ казал 
„не” на референдума за нова 
конституция на тази страна. 
Неочакваният резултат на ал
банския референдум навестя
ва неизвестно развитие на по
литическата обстановка в Ал
бания. Политическите на
блюдатели оценяват, че съд
бата на сегашния поли
тически режим в Тирана е до
ведена под голям въпрос.

за това пре
дложение, писателите то канадския ПЕН 
клуб са изтъкнали, че включването на това 
ембарго в общите санкции против СРЮ е

• СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СРЪБСКА КРАЙНА

ОБЕДИНЕНИЕТО Е ЦЕЛ, 
СПОРЕН Е НАЧИНЪТ

• „ТЕМПИРАНАТА ЯДРЕНА 
БОМБА сплашва Европа” -
предупреждава лондонски 
„Обсервър”, предавайки съ
държанието на тайни руски 
документи, от които ясно 
може да се разбере, че съще
ствува опасност от нова ядре
на катастрофа, по-тежка и от 
чернобилската. Специалисти
те на Международната аген
ция за атомна енергия във Вие
на преценяват, че са необходи
ми най-малко 20 милиарда до
лара за санацията на руски 
ядрени постройки, които 
може да експлодират всеки 
час.

• Обединяването на сръбските земи в една проблем, който може да се реши в скоро вре-

п!Г,Гм'1СЛ “ 3аШ“'Л КраИМСКИ"т премиер Бо- та Белград - Загреб трябва да става Р
рислав Микелич на сесията на Супщината на под закрилата на УИПРПФор”
Република Сърбска Крайна, която сс с състояла закрилата на УНПРОФОР . 
тези дни в Книн.

на

в конвои

Подчертавайки заслугите на Сърбия и 
Говорейки за отношенията между РСК и Югославия за създаването на РСК, краин- 

Република Хърватско, Микелич подчертал скнят премиер казал, че Краинската репу- 
резултатите и значението на загребското блика търпи последици от санкциите на СР 
мирно споразумение. Лоши аспекти на спо- Югославия към Република Сръска особено 
разумението са проблематичните линии за на стопански план, но въпреки това Прави- 
разграничаване в Западна Славония, Цапраг телст|ю на РСК полага усилия да облечки 
и Равни Котари, но въпреки това документът положението на РС. Обаче РСК има десет пъ- 
съдржи значителни предимства за държав- ™ по-обемисти икономически връзки със 

интереси на РСК. Подписвайки загреб- СРЮ и евентуалното прекъсване на тези 
ското споразумение, изтъкнал Микелич, хър- вРъзки би било катастрофално за Крайна 
ватите признаха Крайна като страна в кон
фликта, а според словото на международното Министърът на външните работи на РСК
военно право това означава, че сме станали Милан Бабич прочел на депутатите 
международен субект. Прекратени

• РАБОТА 
ЗА ЦЯЛО 
ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Белградските 
„Прогрес” и „Югел 
ринг” от една, и частната фир
ма „Хангук” от Красноярск и 
Сибирският фонд за развитие 
от друга страна тезе дни тряб
ва да подпишат няколко про
токоли

фирми
инжене-

• И НАЙ-НОВИТС ПРЕГОВО 
РИ за преодоляване на криза
та в македонско-гръцките от
ношения не са донели ника
къв напредък. Това е основна
та оценка за шестчасовия раз
говор между генералния се
кретар на ООН Бутрос Гали и 
президента на БЮРМ Киро 
Глигоров в Женева. Македон
ският президент и този път не 
сс съгласил да се поведе какъв- 
то и да било разовор за името 
на македонската държава.

ните

и договори за сътруд
ничество, което трябва да оси
гури на белградските фирми и 
много други предприятия от 
Сърбия работа за цяло десети
летие. Става дума за реватали- 
зация на
„Красноярск хидро”, 
има 12 агрегата с обща мощ
ност 6 000 мегавата.

Във връзка с втората, така наречена ико- обединяване на РСК и РС
номическа фаза на преговорите с Хърватско кпнАрпЛ^ ’ К0ЛТ° "°^ъсн0 ла се свърже 
Микелич посочил водоснабняването като и РС вДуР °ЪС СРЮ; обединяваие на РСК

хидроцентралата 
която

е
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силеп^дЕ НА общинската СКУПЩИНА в бо-
• ОКРЪЖНА СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В РУСИЯ

БЕЗ ДИМИТРОВГРАДЧАНИНЕРЕДНОСТИ В 

ОБЛАСТТА НА 

СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА
В обемистия дневен

В началото на този месец от Русия се завърна 
стопанско-политическа делегация на Пиротски 
окръг водена от началника на окръга Нешко Ма- 
дич. За съжаление в състава на делегацията не се 
намери никой от димитровградското стопанство, 
макар че като големи износители тъкмо на руския 
пазар са двете най-големи димитровградски фир
ми: ГИД и „Свобода”. - Никой не ни е поканил, 
мито от името на началника, пито от общината, 
ако тя е била осведомена!, категорични са двамата 
генерални директори Михаил Иванов и Арсен То
доров.

Михаил Иванов преди санкциите от 13 подобни 
на ГИД фирми е избран като югославски експерт 
за гумено-технически изделия и изключителен 
познавач на комерческите сделки да представля
ва гумарската индустрия на тоговашна Югосла
вия тъкмо в Русия повече от една година. Ако 
причината за непоканване на Иванов е факта, че 
той като председател на Демократичната партия 
в Димитровград е обидил началника на окръга, 
това

ред на осма- 
та поредна сесия на Общинската 
скупщина в Босилеград, състояла се 
на 8 ноември тази година, доминира
ха три теми: информацията във връз
ка със социалната защита, снабдява
нето на населението с основните за 
живот артикули и информацията с 
водоснабдяването.

институция своята работа да до
ближат до хората и да сътрудничат 
със съветите на местните канцела
рии, и местните организации 
Червения кръст.

Не по-малко внимание бе посве
тено и върху информацията по снаб
дяването. Бе изтъкнато че отговор
ните по снабдяването все още безот
говорно се отнасят по този въпрос, 
и че снабдяването въпреки, че по от- 
ношенне на миналата година 
значително е подобрено все още не 
е на желаното равнище. Отделно ко- 
гато става дума за снабдяването на 
населението в планинските села, къ- 
дето магазините са празни, а зимата 
е на прага. Големи забележки, от- 
борннцнте отправиха и на инспекто
ра по пазара.

Когато пък става дума за водо
снабдяването и този път бе подчер
тано. че недоимъка на вода е преди 
всичко поради това, че количество
то на водата на самия извор 
значително е намалена и че има 
изливане във водопроводната 
мрежа, което засега предприятието 
не е в състояние да открие. Изходът 
се търси с допълнително водоснаб
дяване от бунари с което да се под
сили водата в съществуващия резер
воар с около 24 литра в секунда. 
Проектът вече е готов. Средства се 
обезпечават, а в ход са и останалите 
нужни за работа документи, 
решаване на имуществено-правови
те отношения и пр.

не трябва да се „изолира” от стпанските 
течения. Още повече, че ”... не е комплетно аз да 
представлявам ГИД, има и други, които комплет
но биха представили и нашата фабрика и общи
ната...” казва Иванов.

на

- Поканено е ръководството на община както 
и „Циле” но поканата не е приета поради обектив
ни причини, казва Зоран Геров, председател на 
Изпълнителния отбор при Общинската скупщи-

Що се отнася до „Свобода” неофициално уз
наваме, е огромен производителен на вълна, коя
то сетне би се заплатила с произведения на кон- 
фекционерите от окръга, в който „Първи май” не 
е единствен производител.

А това че „Циле” е отказало да отиде с деле
гацията на окръга в Русия, е и разбираемо тъй 
като, то изобщо не изнася на чуждестранен пазар.

Разисквайки във връзка с инфор
мацията от областта на социалната 
защита на населението в общината, 
оез оглед на това дали тази защита 
се дава от страна на Центъра 
циална защита или пък от страна на 
Общинската 
ния кръст, повечето от отборниците 
отправиха остри забележки по адрес 
на тези две институции. Преди 
всичко става дума за големи непра- 
вилности при правенето на на спи- 
сковете за получаване на една от те
зи помощи, в списковите има и таки
ва лица, които ги няма в съответната 
местна общност, или в село Буцале- 
во, където има общо 18 домакинства 
социална помощ от страна наЧере- 
ния кръст са получавали 29 души. 
Подобен е случая и в село Барйе. 
дето от 15 домакинства помощ е да
вана на 25 души. От друга страна има 
местни общности и с по 80 и повече 
домакинства а помощ не е получил 
нито един човек. Сдруги думи спи
съците са правени и приемани и от 
страна на ОО на Червения кръст и от 
страна на Центъра без да се проверя
ва истинското състояние. Затова ед
но от заключенията на ОС бе зана
пред и едната и другата социална

па.

Дали общинското ръководство е поканено 
или не, всъщност и не е най-важно. Факт е обаче, 
че обемът на сътрудничеството на ГИД с руската 
автомобилна индустрия преди ембаргото е въ
злизал на 3 - 4,5 милиона щатски долари, че ГИД 
и в момента е в състояние на руския пазар да 
предложи стоки за около 5 милиона долара, че

за со-

организация на Чеве-

А.Т.

• ДЖИНДЖИЧ В БОСИЛЕГРАД

СЪРБИЯ Е ЗА ПЪЛНО 
НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕ

- Българскито национално 
малцинство в Сърбия не създава 
никакви проблеми и числящите 
се към него не позволяват да ги 
носят националистически въл
ни. заяви д-р Зоран Джинджич 
на трибуната на Демократична
та партия на 5 т. м. в Босилеград. 
Съдбата на Сърбия в която 35 на 
сто от населението не са сърби, 
й налага в нея да цари пълно на
ционално равноправие, каза 
той.

Застъпвайки се в Босилеград 
да се формира общински отбор 
на Демократичната партия, ней
ният лидер заяви , че тази пар
тия има организации в 145 
общини в Сърбия. Подчертавай
ки, че в Сърбия са необходими 
икономически и политически 
реформи г-н Джинджич каза, че 
се налага на отговорни постове 
да идват способни, умни и тру
долюбиви, а не да се назначават 
хора, които са „благонадежни

къ- на сегашната властуваща пар
тия”. Демократичната партия, 
която се застъпва за здрава ико
номика, здрава политика и здра
ва държава. С трбия само по то
зи начин може да стане страна 
на компютори, интегрирана в 
Европа и държава със силна ва
лута, каза той.

Трибуната организира 
Общинският отбор на ДП от 
Враня.М. Я.

В. Б.
шшшшшш

• ПОВОДИ: СЪОБЩЕНИЕ НА ЕТНОГРАФСКОТО ДРУЖЕСТВО И РЕДАКЦИЯТА НАВ-К„ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ” ОТ БОСИЛЕГРАД

Ръководството на ДСБЮ - легално или нелегално?
• Етнографското дружество „Поречието на Драго
вищица“ и редакцията на независимия вестник 
„Глас на българите в Сърбия’- /?!/ и двете със седа
лище в Босилеград, на 21 септември издали съобще
ние, в което посочват причините защо не се проведе 
насрочения за 22 октомври т. г. научен симпозиум в 
Босилеград в памет на чл. кор. на БАН Йордан За
хариев, както и нелегалната според гях дейносг на 
ръководството на Демократичния съюз на българи
те в Югославия • Съобщението, което получихме 
преди десетина дни, предаваме с незначителни по 
съдържанието съкратения.

се заявява, че пркъсването на контактите и връзките ще 
продължи все докато между другото не се разясни „кои и 
каква това сме сръбска агентура, кой се крие зад посочена
та „нелегална група”, кой е ДСБЮ и кой се крие под чадъра 
на легалитета на тази партия".

От нашия текст, т. е. Съобщението читателите може 
би ще заключат, че в Босилеград съществува редакция, 
която издава независим вестник под название „Глас на 
бъгарите в Сърбия”. Такъв в-к не съществува и не излиза. 
Да ли е или не е етикета и дали нзтъкнотото е точно, но 
„сръбската”, т. е. „българска агентура”, която се посочва 
в Съобщението се отнася до г-н Васил Станчев. Той едно 
време бе всред най-активните членове на ДСБЮ, който 
и в чуждестранни средства за масовно информиране зая
вите, че „сръбските власти нарушават правата на бъл
гарското малицинство”.

„БЪЛГАРСКА”, Т. Е. 
„СРЪБСКА АГЕНТУРА’

Следва втората, струва се главната част на Съобще
нието. И нея дружеството и редакцията се дистанцира от 
всички изявления, дадени от името на ДСБЮ след 21 януа
ри 1993 година, като ги провъзгласяват за юридически 
невалидни и несъществуващи, „понеже са дадени от неу
пълномощени лица, които нямат легалитет и легитимитст 
от членовете-учредители и от легалните и легитими орга
ни на ДСБЮ”. Посочената група лица. казва се в Съобще
нието. в борбата за лидерство, профит на грипната, лични 
стипендии, лична полза да бъдат мега-звезди в чужде
странните информационни средства, пътувапия в Женена 

други привилегии отвътре разбива ДСБЮ”. Според 
изтъкнатото в Съобщението тази група на 17 декември 
1992 голина направила разкол в партията така че едни 
провъзгласила за „сръбски аг ентура”, а себе си за лидери 
и патриоти.

В Съобщението се изтъква, че този „сръбска агентура” 
ма 25 декември 1992 година е рспресиани от страна па 
местната полиция в Босилеград, като сега пък е ировъзгла- 

„българска агепгура" /5-а сгр. в Съобщението/. 
Подчертава се на какви уж репресии била подложена тази 
„сръбска”, г. е. „българска агентура”: „обк ържпвани бяха 
домовете пи, бе правена обиска, конфискува се имущество 
от 4 хиляди /1М, бяхме физически ирскълципи и изгонени 
от Босилеград”.

Следват въпреи отправени до „самообявителнте се ли
дери”: на коя коференция и къде бяха избрани; в кой доку
мент на съдебните органи са вписани че представляват 
ДСБЮ; не ли е срам Иван Григоров да се подписва като 
председател на Главния съвет, а Иван Николов като секре
тар на Главния съвет на ДСБЮ; по кое решение са провъз- 

ДСБЮ е в Босилеград, а не в 
Ниш; но чия програма и на кой ДСБЮ водят външна 
политика?

След като се изтъква, че едно време разбитият, мало
броен и почти несъществуващ ДСБЮ направил опнт да се 
преустрои по принцип на етническа неделимост от сръб
ския народ, в Съобщението се казва, че на 21 януари 1993 
година легалното ядро на ДСБЮ в Белград е взело 
решение да замьрзие дейността на партията докато не се 
види съдбата на ДЕПОС към когото се бе присъединила. 
След гази дата, подчертава се по-нататък, ДСБЮ остана 
партия па еднонацнонален принцип, която разделя бъл
гарското малцинство от сръбския народ. С този тезне 
името па ДСБЮ се отлъчва „нелегалната група”, която в 
името па малцинството на 6 април 1994 година организира 
информативна война срещу Сърбия, водн пнтнсръбска 
пропаганда в информационните средства в България, не
легално пътува в Женева и обвинява Сърбия, че е асими
лирала малцинството.

— Насроченият за 22 октомври т. г. в Босилеград 
международен научен симпозиум в памет на Йордан Заха
риев се отсрочва на неопределено време „поради на
рушаване суверенитета и интегритета на СР Юг ославия 
от страна на нелегалната група, съставена от Владимир 
Харалампиев от Скопйе, Иван Григоров, Иван Николов, 
Пене Димитров и Радко Стоянчов, всички от Ьосилег рад- 
ско” казва се на първата страница на Официалното и пу
блично съобщение на Етнографското дружество „По
речието на Драговищица” и на редакцията па независимия 
в-к „Глас на българите в Сърбия”, прието иа 21 септември 
т. г. Според Съобщението, което подписал Васил Станчев, 
адвокат в пенсия, бивш член на ДСБЮ и председател, г. е. 
създател на дружеството и редакцията, организатор на 
симпозиума под название „Посещение на родното място 
на Й. Захариев” трябва да бъде Етнографското дружеств >, 

съорганизатор Историческият музей от Кюстендил, I с- 
лублика България.

гласили, че седалището на
и с

сена за

а а

Посочените липа в съобщението са обвинени поради 
това, че „се крият пол чадъра на Етног рафското дружество 
като лъжовно се представляват пред съорганизатора на 
симпозиума, който ги приема, а все отхвърлят л=те 
и легитимни представители на дружеството • Подчер а а 
се че легалните и легитимни органи ма дружеството /да 
се чете Васил С танчев, заб, на авт,/ от страна на „нелегал-

Съобщението/.
След като се посочва, че дружеството и редакцията нс 

ше позволят да се манипулира с легалитета и лет и т ими Iс- 
та им те заявяват, че „прекъсват всички досега създадени 

бодни кон такти в областта па културата, науката и 
изкуството с майка отечество”, „Даваме предимство ма 
нелегалната група”. Ето ви я! За нея и за нейната плат- 

фоома- малиинството ябълка на раздора - не се хваща, 
нито врабците”, казва се в Съобщението. Същевременно

НЕВАЛИДНИ РЕШЕНИЯ
Главната цел ни Съобщението е обществеността да се 

осведоми, че ръководството ни ДСБЮ е нелегално, следо
вателно и всички негови решения. - Ма първото редовно 
кофереппия в Ниш па 19 октомври 1991 година от 122 -ма 
учредители идват само 22 души, казва се в Съобщението и 
се подчертава че тя нс е проведени. Иа втората годишна 
конференция в Димитровград па 2 октомври 1993 година 
идват само 15 членове. Същото се случва и 1993 год. И 
първата година на съществуване пито един българин не 
иска да се зичлепи в този партия, понеже етнически го 
разделя от сръбския народ с когото съвместно живее. Като 
такъв ДСБЮ се намери в тежка политическа изолация и бе 
провъзгласен за „иационал-шопипистка и сепаратистка 
партия”, се изтъква в Съобщението.

К ъм края на Съобщението се задава въпроса: могат ли 
пет души да съчиняват партия ДСБЮ, съгласно Зако- 

политичсските партии в Сърбия? Оставяме
тези 
на за
заключение да извлекат лицата, които ще ползуват този
материал, казва се на края иа Съобщението. А според 
Съобщението, взето е решение то да се изпрати на някол
ко адреси: Босилсградска и Димитровградска общини, 
нашето Министерство иа външните работи и закритото 
неотдавна миниотерство зп човешки нрава и права иа мал
цинствата, Министерския съвет на Република България, 
Министерството на външните работи на България и до 
Историческия музей в Кюстендил. В. Божилов

сво

о
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• В „ГИД”-ДИМИТРОВГРАД• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
С МНОГО УСИЛИЯ 

ПОДЪРЖАТ 
ПРОИЗВОДСТВОТО

ЗА КОМУНАЛНИ АКТИВНОСТИ 

- 200 000 ДИНАРА

субективни причини не са постигнати и качествените показатели, 
относно не е изпълнена качествената норма. Ето зашо цялото вни
мание на ръководство в предприятието е насочено тъкмо към пре
махване на тези субективни пропуски.

От иачалато на месец ноември на делови събрания по бригади 
се анализират направените пропуски, за да се направи калкулация 
по всички работни места, което в крайна сметка трябва да доведе 
до повишаване на какачеството на продукцията.

Инак през октомври са заплатени част от септемврийските при
надлежности и регрес за годишни почивки, който максимално въ
злиза тази година 150 динара. До голяма степен успешно е решен и 
въпроса за бенефициран трудов стаж, така четиридесетина работ- 
пика до края на октомври са заминали в пенсия. При това трябва да 
се има предвид че на този въпрос се работи вече две години, и то от 
страна на професионален екип, на кадровата служба и ръководство, 
за да се заплати за бенефициран стаж.

за пътища и лично участие на гражданите.
Стабилността на динара и ре

конструкцията на монетарната 
система, покрай резултатите в 
съживяване нй прозводството, 
благоприятно се отразяват и вър
ху разрешаването на комунално- 
битовите проблеми. Благодаре
ние на това и в Босилеградска 
община в периода от начолото на 
настоящата година до средата на 
октомври, са разширени, 
частично разширени или проби
ти на ново над 30 километра ме
стни и некатегоризирани пътища, 
изградена е водопроводна мрежа 
на дължина от над 500 метра, 250 
метра фекална канализация, уре
дени са няколко улици в града, 
построена е явна чешма и редица 
други комунални активости. За 
целата са изразходвани над 
200 000 динара, които са обез
печени от няколко източници: по 
75 000 динара обезпечиха Репу
бликанската дирекция за пътища 
и Общинският фонд за пътища и 
строителни площи, 25 ОООот 
средствата на местното самообла- 
гани и 22 хилади динара отдели 
Общинската скупщина от своя 
бюджет, докато гражданите от 
своя страна са учествували с обез
печаване на навта и работна ръка

целата се запланувани 170 000 ди
нара от които 88 на сто ще обез
печи Републиканската дирекция 
за пътища, а останалите 12 на сто 
Общинската скупщина от своя 
бюджет. Пътят е частично напра
вен на дължина от 8 км и са изра- 
зходовани 37 000 динара. Втория 
етап ще продължи през първата 
половина на април следващата 
година. Със средства на Републи
канската дирекция за пътища е в 
ход и изгражднето на бетонно- 
желязен мост на Любатска река за 
село Гложйс. За тази цел са обез
печени 60 000 днара, а досега са 
изразходвани 30 000, а изпълни-

път” на дължина от 200 метра и 
още няколко други активности. 
За целта са изразходвани над 
100 000 динара, от това, около 
92 000 от Общинския фонд за пъ
тища и строителни площи и око
ло 12 000 динара от средствата на 
местното самооблагане и лично
на гржданитс.

От другите местни общности, 
които са ползувани тези средства 
са: Караманица за прокарване и 
прочистване на път за махала „Га- 
ринарци” и ,,Софтарска” на 
дължина от 2,5 км, след това Гор
но Тлъмино за махала „Баратар-

През октомври също така добри резултати са постигнати и по 
на готовата продукция. Не само че еотношение на пласмената 

продадена приозведената готова продукция, но е продадена и част 
от залежалите стоки. Обаче поради югоембаргото и санкциите, 
поради нарушаване на деловите вързки с чужбина, фабриката не 
може да изнася, а с това не може и да обезпечи необходимите 
валутни средства за стопанска дейност в бъдеще. Липсата на валут
ни средства осуетява нормалната работа, тъй като по-голяма част 
от суровините и възпроизводствените материали се внасят от 
чужбина Доколкото се касае за ноември и изобщо до края на годи
ната очаква се с много усилия набавката на основните материали да 
се разреши. Един от най-трудните проблеми е набавката на мазут 
като технологическо гориво и нефт за необходимата водна пара. 
При това фабриката не може да получи необходимите количества 
от „Югопетрол”, които чрез дилери, тъкмо предлага мазута, но 
разбира се по по-високи цени. Като заяви директорът на предприя
тието м-р Михаил Иванов такъв начин на работа е удар срещу 
Аврамовичевата програма, както и срещу стабилността на нашата 
валута

МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ БОСИЛЕГРАД 

НАЙ-АКТИВНА
Инак, от дванадестте местни 

общности, колкото в посочения 
период се провеждали такива ак
тивности, най-много е направено 
в местната общност Босилеград. 
Тук са уредни улиците: „Прво- 
майска”, „Младост” и „Църноок”, 
както и уреждане на улица „Геор
ги Димитров” и тротоарите на 
улицата. След това тази местна 
общност построи водопроводна 
мрежа на дължина от над 590 ме
тра, от това 440 метра с пластма
сов маркуч за явната чешма и око
ло 150 метра в квартал „Изворщи- 
ца”. Прокара на ново път от квар
тал „Ясиковац” до местността” 
„Рамни-дл” на дължина от 1,6 км 
и прочисти пътя към махала „Ли
па” на дължна от 4 км. Построи 
фекална канализция в квартал 
„Магурка” на дължина 250 метра, 
реновира мрежата с низко на
прежение в квартал „Груински

-Аз лично считам, че Аврамовичевата програма е твърде добра 
и че стопанството с нея може да излезе от задънената улица. Обаче 
необходимо е да я съпътствуват, относно да я подкрепят и съответ
ните предписания и държавните закони, които не са концепирани 
така, че да подкрепят Аврамовичевата програма и пазарното сто
панство.

тел на работата е строителното 
предприятие „Изградня”.

ци” и „Свиньорище” на дължина 
от 5 км, Бистър за махала „Бумбар” 
на дължина от 1 км и Рибарци за 
махалите: „Падинье”, „Рид” и 
„Гьеловци” на дължина от 7 км.

Накрая да подчертаем, че ме
стното самооблагане което въве
де Общинската скупщина преди 
четири године е в сила до края на 
идната година. Затова всички ме
стни общности кито имат нера
зрешени комунално-битови про
блеми, а сигурно е че всичките ги 
имат, трябва навреме да се орга
низират. Защото и за напред пре
димство при получаване на меха
низация ще имат онези местни 
общности, които организацион
но са най-подготвени и обезпечат 
гориво, което е и участие на 
гражданите, както и разрешени 
всички имуществено-правови въ
проси.

Законите, които уреждат дейността на стопанството, а това е 
задължение на нашата държава, относно законите за трудовите 
отношения, закона за предприятята, митническите предписания и 
законите за валутно и динарско стопанисване, да се съобразят с 
пазарното стопанство. Тогава може да очакваме пълноценно 
заживяване на Аврамовичевата програма и изобште стабилизиране 
на целокупното стопанство, заяви накрая М. Иванов.

СРЕДСТВА И ОТ РЕ
ПУБЛИКАНСКАТА 
ДИРЕКЦИЯ ЗА ПЪ

ТИЩА
С о?лед на факта, че селата в 

Босилеградска община все още са 
в окаяно положение по въпроса на 
местните и некатегоризирани пъ
тища в помощ им притече и Репу
бликанската дирекция за пътища, 
като отдели свои средства за из
граждане на път от Брестнички 
мост през Брестница и Зли-дол до 
Яришник на дължина от 17 км. За

Ст. Н.

• ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ТЕЗИ дни 
„ГРАДНЯ” И „МЕТАЛАЦ” НАЙ-УСТОЙЧИВИ

От всички дймитровградски предприятия в условията на санкции
те строителите от „Градня” и заетие в ,,Металац” като чели са най- 
устойчиви: те най-малко или почти не са прекъсвли работата и имат 
най-малко на платена отпуска. Отделно земеделската кооперация 
„Сточар”, която наистина работи без прекъсване, но тя все пак е от 
друга област не зависеща толкова от санкциите.

В момента работи и най-голямата фирма ГИД, втората по големина 
„Свобода обаче не работи поради недостиг на суровини. В мебелната 
фабрика една част от заетите е на платена почивка с изгледи и други 
да отидат. „Градня” ангажира над 80 на сто от заетие и благодарение 
Н1?дХ^баВ0»0 вРеме строителния сезон още не завършен. Същото е и с 
„Металац , който придружава строителите и има обезпечена работа 
Димитровград, а също и в Пирот. Гостилничарите 
по-добрите и те в момента усилено инвестират 
колкото и остри да са санкциите все пак 
както и за комуналните.

М. Я.

• • В БОСИЛЕГРАДСКИЯ „АВТОТРАНСПОРТ”

ПОДГОТОВКИ ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД
• В „Автотранспорт” Босиле

град, предприемат съответни мер
ки, а зимния период подготовени 
да посрещнат • Шестмесечната за
губа от 1600 динара е погасена • 
Новите съюзни облагания, нови 
обременявания на дохода • Лични
те доходи навреме се заплащат.

И в извънредно трудните 
условия на стопанисване, „Авто
транспорт” Босилеград не само, 
че досега успешно одолява, но и 
навреме предприема съответни 
мерки, зимния период подготвен 
да посрещне. Още повече: ако се 
има предвид, че зимата не рядко 
досега изненадва с пристигането 
си и че „Автотранспорт” Босиле
град, е единното предприятие, 
което поддържа автотранспор
тните връзки на общината с въ
трешността.

Директорът на предприятие
то, Йордан Велинов, ни уведоми, 
че предприятието навреме е обез
печило и това от собствени сред
ства, над 50 автогуми предназ
начени за зимен период и същите 
вече на някои рейсове са монтира
ни. Обезпечено е и известно ко
личество антифриз, резервни 
части, акумулатори и пр. В ход е 
реновиране на авторемонтната 
работилница.

Охрабрява и факта,че отчете
ната загуба от 1600 динара на 
шестмесечието според мнението 
на Велинов е погасена и че засега 
проблеми във връзка с гориво и 
мазиво не е толкова изпъкващо, 
което също така е някаква гаран
ция за успешно посрещане на на
стъпващия зимен период.

Инак, предприятието разпо
лага с 16 засега годни за движени- 
ние рейса, с които понастоящем 
поддржа 7 съобщителни връзки, 
от това две от местно, две от 
междудържавно и три от между
градските, а най-непродуктивни 
са тези в местния транспорт, кои
то работят едвам с капацитет от 30 
на сто. Тя се компенсира от страна 
на Общинската скупщина и това 
вързката с Караманица с 100 дина
ра, а за Горна Любата със 700 ди
нара месечно. Когато пък става 
дума за линиите от междудържав
но значение/една от Кюстендил -
България и една за Скопйе-Маке
дония/ с новите сюзни облагания 
от 200 динара и инак тънкия доход 
се обременява с месечни разходи 
от 14 000 динаа, а това е равно на 
личен доход в бруто износ за 30 
работника.

Когато говорим за босиле- 
градския „Автотранспорт”, тряб

ва да подчертаем, че в рамките на 
него стопанисва и товарен тран
спорт, който за сега стопанисва от 
случай до случай. Всъщност той 
споделя съдбата на стопанисване
то на останалите стопански пред
приятия, в общината. Но и покрай 
това, в „Автотранспорт” досега 
редовно се заплащат всички при
надлежности , а личния доход, 
един път месечно и същия за сеп
тември възлиза средно на 182 ди
нара.

За отбелязване е и това, че тези 
дни приключи строежа и оборуд
ването с нужни инструменти и 
машини, постройката за тех
нически преглед на всички видове 
возила и земеделски машини. 
Остава да бъде прегледана от 
страна на Републиканската ин
спекция по съобщения, която 
всъщност и трябва да даде 
решение за ползване. Безспорно 
че с това босилеградският „Авто- 
транспорт”, не само че ще 
разшири стопанисването си, но и 
ще осъществява нов доход, защо
то освен технически преглед, тук 
ще могат да се вършат и някои 
поправки: монтиране на гуми, по
правки на спирачната система, ре- 
глажа и пр.

в
редовно са сред 

и може да се рече, че 
за тях има място за работа,

1
„ЗДРАВЙЕ” - ЛЕСКОВАЦ 

ТРУДОВА ЕДИНИЦА В БОСИЛЕГРАД 
дава

&1

ОБЯВА

цеха за^сушене*на Г~ “ Ра6°™ »
град. Взеленчук в осиле-

УСЛОВИЯ: 
без ограничения относно 
дидатите

— средна месечна заплата около 200 динара
- топла закуска

Допълнителни информации може да се получат
ДдрйОе”0вДБос^еградТРУДОВаТа еДИНИЦа

възрастта и пола на кан-

М. Я.

о
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* тювтд ДЕТСКИ ИГРИ"в мми- • ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ В НИШ

Посещение на издалателство „БРАТСТВО”изклю ЧИТЕЛНО 
КУЛТУРНО 

СЪБИТИЕ
Връщайки неотдавнашното

писатели в Бългаоия лелептияТ^ТЛ^“* ,ШШКИ Г0В0РИ с нишките писатели в най-глемите нишки из- 
тсли в състав: Благой Димнтроп. П.мличЛ1»1™ "иса- дателства „Градина” и „Просвета” и набелягаха реди- 
рилГончев Бопислав Пойчгп иЛ ®ЛадИМИр *!,св’Ки- «а “Д*™ за по-нататъшно обогатяване на сьтруд- 
посетиха Издателска къща ,Брат “вГв Ни “ "Г ™ “ ПИСаТелИе ОТ двете СЬ“Д,1И 6Ра™" 
дего се запознаха с развойния път и проблемите 
„Братство” и списанията ..Другарче” и „Мост”

Гостите от Бългапмя лгпр.. _ * ПРИС заместник-председателят на Общинската ску-
ресни литературни четения за възцаетни в^алят!^6 ШЦИна в град Ниш Радое Костич, който запозна на- 
универзитета. а за няй тт^что ^ с *алата ,,а кратко с историята на този голям културно-исто-

ричсски и културсн центьр ,,а

ити'Тнп1Тг1Т На детски

кхтгггВйНЗпоетите Оливера Шаячки и РадеОбреношч 
НпниГ™еи°Р Ш ”Зшевите Детски игри" от

град, инак живущ в Нови Сад. и

на в. В края на пребиваването им българските писатели

М. А.

# ВОД ИТЕ УЧЕБНИПИ по български език в основните училища като по-

в програмата едно, читанката - нищо
/Мариана Алсксич - Анка Анастасова: „Вълшебни пъте

ки , читанка с езикови поуки по български език за четвърти 
клас на основното училище, Завод за учебници и учебни 
помагала Белград, 1994 година/

Учениците и преподавателите в основните училища 
новата учебна година започнаха с няколко нови книги по 
български език и литература. В издание на Завода на учеб
ници и учебни помагала в Белград бяха печатни Буквар за 
първи клас и читанки за втори, трети и четвърти клас. 
докато останалите бяха преработени и приспособени на 
Учебния план и програмата за основно образование и въз
питание, читанката за четвърти клас „Вълшебни пътеки”, 
автори на която са Мариана Алексич и Анка Анастасова е 
нова. Без оглед, че е нова тя не може да е от голяма полза 
на учителите като останалите посочени книги. Защо?

Въпросната читанка, която издаде посочения Завод, 
които дава голям принос в областта на просветното дело, 
излиза от контекста на учебниците по български език в 
двуезичното обучение. Не докрай е в унисон и с Учебния 
план и програмата. В Плана и програмата на пример се 
предвижда едно, което в читанката не съществува. И 
обратно: в читанката има материали, които не са предви
дени с плана и програмата за този клас. Когато се говори, 
че липсват материали трябва да се посочи че дори 60 на 
сто от материала за класно четене не се намира в читанка
та. Ето и примери: в Плана и програмата са предвидени, 
в читанката не съществуват народните приказки „Умен 
сиромах”, „Неволята учи”, народната песен „Янка през 
гора вървеше”, разказите „Майка” от Георги Райчев,
„Страхил войвода” от Орлин Василев, „На сватба” от Ран 
Босилек. Вторият пример, когато се касае за материали, 
които не се планират в Плана и програмата, а по избора на 
авторите се намерили в читанката е много по-широк и

пространството тук не ни позволява да го посочваме.
Защо въпросната читанка не може да издържи изи

скванията на Плана и програмата и защо не може изцяло 
да е помагало на учениците? Отговорът ще бъде ясен ако 
се посочи, че Заводът не публикува конкурс, както това е 
ред и на него да се обадят автори, които да се наложат с 
качество на предложения учебник. Сигурно е, че отговор
ност носят редакторите и останалите отговорни лица в 
Завода, които са дали съгласието си да се печата такъв 
учебник. Накрая, учудва как съгласието си за употреба на 
учебника даде и министъра по просветно дело в Република 
Сърбия, който дава последната дума дали един учебник 
изпълнява критериите да се ползва или не.

Сега посочената читанка създава трудност не само на 
учителите, но и на органите на Министерството по про
светно дело. Представители на Отдела на това министер
ство във Враня, които неотдавна посетиха основното 
училище в Босилеград, не само че констатираха слабости
те, т. е. недостатъците на учебника, но изразиха и съмнение 
как е могло той да се печата.

Какво да се прави понеже, все пак заради една читанка, 
не може да се мени Учебния план и програмата? Предста
вителите на Отдела покрай това че за настаналото осведо
миха Министерството, предложиха три възможности за 
предоляване на слабостите: да се ползува читанката на 
Димо Ст. Илчев и Рангел Д. Тошев, издадена в Завода 1980 
година/от които все пак има малко екзепляри/, да се пре
дложи на авторите на новата читанка да изготвят притур
ка и третата възможност, струва се засега единствено 
приемливата, е материалите които липсват в учебника да 
се печатат в детското списание „Другарче” в Ниш.

Куклените артисти Мнма н Бане Якковнч от Ниш 
въодушевиха публиката

Поетите и куклените артисти изпълниха 
три програми в детската градинка за ученици
те от основното училище и за учениците от 
гимназията Тяхното представяне и в трите 
програми беше изключително, като при това 
програмата в гимназията достигна наистина 
кулминационната си точка и направо въо
душеви бройната публика

Учасниците в „Змаевите детски игри" по
сетиха" Погановски манастир.

а

Ст. Н.
Вл. Стоименов

• АСЕН МИНЕВ те на Калину. И за почуда очите й били черни и големи.
Няма що: удивителна игра на 

природата - може да създаде под 
красота.

А добрината? Добрината, повтори дядо Дим, която 
разливала Калина към всички и към всичко: към деца и 
стари хора, към болни и немощни, към жени и мъже, към 
овце и кучета, къв цветя и дървета - била добрина и за 
сърцето, и за душата. Просто казано - за всичко живо от 
нашето поднебие Клаина била като светица...* • *

А после легендата за Калина продължава така:
... Кладенец с бистра като сълза вода в овощната гра

дина на Калин до потока „Сълзи бара”. До кладенеца с 
кобилица на рамо, на която са два пълни менца с кла
денчова вода, застанала Калина. Задал се конник-крассвец. 
Стояла така Калина и чакала конникът да отмине, но той 
не отминавал. Не отминавал, а бързо се приближавал на 
своя кои към кладенеца и към Калина. Когато конникът 
отблизо погледнал Калина, тя дигнала поглед и го погле
дала с големите си черни очи. Нейният поглед първо зако
вал конника на седлото, а след този миг го и свалил от 
него. Конникът пристъпил към Калина, поклонил се и 
коленичил пред нея:

-Много съм жеден, красива девойко, моля те, позволи 
ми да се напия от твоя медник.

-Напий се, юначе, напий се-продумала Калина. Даже 
и не помислила да се досети хубавата Калина за доверието, 
по което съдбата свръзва завинаги девойката о момчето, 
което първо отпие вода от нейните менци.

И как да помислим, как да се досети хубавата Калина, 
когато тя поднасяла котела да се напие хубавото момче, а 
... под липата гърда на Калина нещо заиграло, занръхтнло и 
затрептяло, сякаш не било сърцето й, а пиле слаткопойчс, 
запръхтяло, че да изхвръкне.

- Ще дойда пак във вашия край - изговорил конникът 
и се метнал на коня, сякаш крилс му пораснали.

- Дойди, дойди - отвърнала Калина, но не чула соб
ствения си глас.

Била замаяна хубавата Калина...
Така почнала обичта на Калина и ДАМЯН. В легендата 

обаче се говори повече за голямата любов на Калини. Ко
гато започнала тази обич, Дамян бил на осемнадесет и 
Калина на шестнадесет години.

Дошсл Дамян и изпросил Калина.
Сгодила се Калина за Дамян.
Занизали се дни и месеци в щастие за Калина и Дамян; 

пълно било тяхното щастие цели две години, когато тряб
вало до бъде уговорена тяхната свадба...

* ф *
Бяхме замаяни както от предишната, така и от тази

легенда. Този следобед сенките се бяха вече удължили, 
когато Марин от четвърто отделение помоли дядо Дим:

- Дядо Дим, разкажи ни нещо повече за любовта на 
Калина и Дамян. Сега има ли такава любов? - пресрами се 
Марин да попита стареца, но не улучи.

- Вървете деца - засмя се този път някак с тъжна усмив
ка дядо Дим и печално изражение на лицето -.. .огладнеха 
кравите... Пуснете ги.

природата. Само тя - 
обно творение, такаваКАЛИНА

/ОТ НЕПУБЛИКОВАН РЪКОПИС „КАЛИНОВО” - 
ЖЕЛЮША, ЛЕГЕНДИ И ИСТИНИ”/

а под лявата гърда на Калина иешо заигра, запръхтя 
и затрептя, сякаш ие било сърцето й, а пиле слатко- 
пойче...Г’ Из легендата за Калина

* • *
На утреден целият орляк махленски деца още по-рано 

запладнихме кравите и побързахме към дебелата сянка на 
ореха.3ай едно су се ставили, 

Стави ли небо и земдя 
И се договорили:
При Бога че отидемо 
Од Бога да измолимо, 
Девойкю кико Калину 
Бог друг у да не създава 
Бог им молбуту послушал 
Калину йе Слънце създал. 
Една йе само на света, 
Калина мома убава 
За ню цъвти цвекь ето 
За ню пою птиците 
Птиците и човеците.

Старецът дойде натъжен, помръкнал. Свали шапка. 
Когато говореше или споменаваше Калин и Калина, вина
ги сваляше шапка. После можахме да узнаем, че дядо Дим 
сваляше шапката си от дълбока почит и уважение към тези 
две имена. Той позаглади вече почналите да белеят силно 
къдрави руси коси и дълго се загледа в някаква празнина 
към барата...

- Първо на първо /пак започна по такъв начин своя 
отговор дядо Дим на въпроса от вчера на „големия" Ма
рин/ ще ви кажа, че в един стар мисловник нощес 
прочетох: ..Любовата е най-висша категория на 
човешкияа дух”. Другото разбрах, но това„карегорня" не 
можах да разбера. На вас ще ви кажа по-простичко да 
разберете: любопатя с п рои на на душата, извира и се пие от 
сърцето. Това с то. Но вие сте още малки, рано е да можете 
до го разберете. Та... „любов не йе за свачия уста".

За любов е необходимо човекът - било мъж или жена - 
преди всичко да е ЛИЧНОСТ каквато е била КАЛИНА.

- Второ на второ, любовта е винаги по-силна и от живо
та, и от смъртта. И трето и треро, любовта е най-високото, 
докъдсто може да се изкачи човешкият дух - човекът в 
жизении, си път то може да се изкачи човешкият дух - 
човект в жизении си път.

Пак сс омълча отарецът.
А ние, въпреки че бяхме деца, знаехме, слушали бяхме 

за човека, който седеше с нас и ни разказваше за великата 
любов на Калина, че и той горял в същия игън в своето 
младо време и него било докоснало кр1 
безсмъртието, наречено от хората ЛЮБОВ . А това чудо се 
случвало много пъти във вековното оъществуване на хо- 
ратп от различни генерации на хубавото ни село Желюша.

- Нямам повече думи, мили деца. Казвах ви доота за 
големата любов на Калина и Дамян.

Такава любов като тяхната разтваря книги, навлиза в 
тях. Такава любов се обезсмп>ртява чрез книгите м после 
служи за доброто, за благото, за щастието на хората, конто 
четат тези книги и се учат от тях...

И Калин, и внучката му Калина са били изключителни 
личнооти.

По желюшкв народна песен 
А. Минни

т на тази легенда, за да пресъздадат колкото се може 
по-лобре красотата и прели всичко добрината на Калина. 
Но не се иемерили достатъчно хубави думи за това.

Като че ли думите на дядо Дим все пак очертават
най-добретози образ, това същество, това явление в леген
дата, назовано с името Калина.

Хубавата Калина - така са й викали хората.
- Най-пъво и първо, най-напред Калина е била С Л Ъ 

н Ц Е - обичаше да казва дядо Дим, когато спомеше 
нейното име.

Ако си шястлия да видиш и да погледаш Калииа 
ОПКпо-щастлив Калина да говори с тебе, тогава с месеци ще 

душа и сърце, ще вървиш - не, . ще летиш по 
този божи свят, сяиаш си с ириле.

В снага Калина е била бяла като мляко, в лице бяла и 
червена - ябълка. Косата й била руса - толкова руса и на 
такивавълни, сякаш слънцето плело своите нишки в коси-

илото на... кажи го

или
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- Как при това течал процесът на създаване на шопите, 
като отделен славянски вариант?

- Кой съчинявал главната етническа маса на романи- 
зираните туземци, а кой доселените славяни?

- Колко племена и в какви степен са останали имуни на 
смесването с туземното население и коя етническа маса е

/ПО ПОВОД КНИГАТА НА В. ЖИВКОВИЧ „ТОРЛАК” °Р~'
Цвекло на н^сната1Т|аселс11Ис,Лрс'П1юш1яГТич|1а имена до торете ^има/^ ”
1878 годни»/, Народна библиотека, Пирот, 1994 ГОД. Вв*"8? с™™»иТпОДобни"'племенП3»^“^

различават? _
- Каква и колкава роля е имало християнството върху 

шопите и торлаците в промяната на техния етнически 
състав?

ЗА ШОПИТЕ И 

ТОРЛАЦИТЕ
Темата торлаци и шопи, с който се занимава настояща- 

иследователски интересна, нота книга е преди всичко същевременно и изклучителио сложна и чувствителна. 
Такава деликатност произлиза тъкмо от естеството на 
предмета на изследване, защото засяга националния ин- 
дентитет, етническата индивидуалност и човешкия инте- 
гритет. Да се отговори на въпроси за етническите корени 
и етническата вкорененост на въпроси за етническите дел
би и преселения, изисква от изследователя освен подгот
веност и висока степен на отговорност и храброст. Гова 
особено е подчертано, ако се касае за открит въпрос, имаш 
международно измерение. Съществуването на между
държавно несъгласие по тези въпроси до голяма степен е 
резултат, както от наследството на сложното и противо
речиво минало на Балканите, така и изнасянето на този 
проблем извън научните рамки. С това се създава въз
можност за раздухване на политическите страсти на ,;за- 
щитниците на изключителните национални интереси и 
мисионери на чисти нации”. Явно, политическото измере
ние на този проблем не е спорно, но окончателно съжде
ние трябва да оставим на науката. Единствено тя може да 
обезпечи обективно научно изследване и коректна диску
сия. Но, също така, е важно да се напомни, че премълчава
нето на откритите въпроси /каквото е и настоящият/ никак 
не е от дългосрочен интерес на ония народи, в чийтоетнос 
тези племена сега са интегрирани.

Витомир В. ЖивковиЬ!■$' яШя Сигурно е, че тези, както и много други въпроси, свър
зани с шопите и торлаците, очакват своите изледователи. 
В този смисъл тази книга е ииспиративна.

Ни най-малко не е лесно научно да се обясни как 
влашките скитско-номадски племена са запазили някои 
свои етнически особености до днес, минавайки през 
всички опия социални стълкновения, които с векове се 
разигравали на тези балкански пространства наред с 
изключително сложните етнически процеси. Чудно е и 
това как някои части на влашки племена до XI век са 
запазили своя романска/етническа/ индивидуалност, за да 
може през XII главната етническа маса на тези простран
ства да представяват славянски слой, смесен с останки на 
романизирано население. Това ведно е открило и въз
можност да могат да се следят корените на отделния шоп
ски вариант в далечно минало, шопите к то продукт на 
смес от доселилите се славяни и останките от романизи- 
ранитс туземци имат далечна етническа връзка, чиито ко
рени допират дори до Кавказа. Днешният шопск вариант 
/особеност/ и културният ареал имат своя особеност, запа
зена само в няколко етнически елемента. Той не успял своя 
етнически индивидуализъм и автентичност да изведе на 
по-високо интегративно ниво, каквито са народът или на
цията. Останал да съществува на нивото на етническа общ
ност, която запазила някои свои елементи на етнически 
идентитет, но неразполага с основна етническа константа 
и основна характеристика за по-висока степен на ет- 

беност. И ако тук-таме тя и съществува руди- 
ментирана на равнището на етническа реминисценция - 
както у числящите се на не така отдавна изчезнали племе
на, изчезнали по същия начин, или подобно на начина 

определен исторически момент изчезнали етрур- 
ците или хазарите, траките или илирите. Като етническа 
общност шопите вече и не виждат. Техният етнически 
процес със стечение на определени исторически, поли
тически, воени обществени и др}ти обстоятелства е пре
къснат и той не е иреверзибилен. Тяхното участие в създа-

Ш

ТорлакУверени сме, че е принципно застъпването за научно 
обмисляне на тази, често избягвана тема, но и за застъпване 
против всяка категорична и ненужно политизирана ин
терпретация от принципен характер. Четейки тази книга 
уверени сме, че и самият автор е бил на следата на тези 

оки.
Феноменът и етногенезата на торлаците/и по-широко/ 

на шопския етнос, както и обстоятелствата на тяхното 
асимилиране и изчезване е основно изследователско интс- 
ресование на В. Живкович в тази статия. Неговото жела
ние и усилие да даде свой принос към разсвстл яшнето па 
този „етнически възел” е повече от видимо.

Да се дадат задоволителни отговори на множество 
открити въпроси, на крупните етнически процеси, разви
вали се с векове на тези балкански сложни пространства 
при твърде усложнени обстоятелства, ни най-малко не е 
лесна и проста изследователска задача. Множеството 
обществено-икономически, историческо-политически, 
како и други фактори, създадоха твърде комплицирана /и 
за изучаване интересна/ етническа композиция на Балкан- 

полуостро.
Много са 

но и почти п
пътствувана и с несъгласието за семантичното съ
държание и етимоложкото значение на етническите имана 
..торлак" и „шоп”. Може свободно да се каже, че тази 
теоретична конфузия на понятията е резултат преди 
всичко на комплексността на самите етно-процеси, както 
и на липса на проверяеми историограф 
ски информации. Особен принос към т 
и опитите да се изнесе тази проблематика извън рамките 
на науката.

Един от основните етимоложки и особено етно 
ски проблеми е идентиф
ности, които са участвували в създаването на истор 
нови етно-групи, както и откриването на възможно повече 
етнически елементи, които в етнически процес са форми
рали този нов етницитет. Същите тези проблеми, се отна
сят и за торлаците и шопите, но те са предимно определе
ни с основния тезис на авторите за тяхната етногенеза.

Становището на автора съвпада с най-широко прие
тия тезис за отдавна вече етнически издиференцираната 
шопско-торлашка теория, на която живяла историческа и 
етно-културна група, която е имала, а до известна степен 

Негово основно стано-

нас

ническа осо
ския

разискванията, в които са изнесени различни, 
одобни тезиси. Тази теоретична основа е съ- както в

Пирот, 1994.

раф-
[ават

ски и етногеог 
несъгласието д ването на същестуващата етнокарта на прстранствата, къ- 

от по-широка територия на шоплъка, заемаща простран- дето народи и племена с векове са най-смесени в Европа, 
стпо на днешно Горно Понишавие. „Предтечите на торла- не може да се занемари, нито да се забрави. Остава насто- 
ците живеели под византийско управление, а на няколко ящата етническа картина и бъдещите възможни ет- 
пъти под български ханове, князе и царе, сетне под разни нически процеси. Актуалната етническа карта е резултат 
сръбски крале и великаши. Намирали са се дори и в съста- от завършени етнически процеси на развитост на нацио- 

на Самоиловото царство. Под турците останали все до нално съзнание и изявена воля за свободно национално 
средата на XIX век, по-точно, до 1878 година” - твърди изясняване, което стана съставна част на достигнатото 
авторът. Тази година е една от най-съдбовните в история- равнище на човешки права и свободи. Сигурно, всичко 
та на шопите и торлаците, защото започват нови ет- това разбрано в смисъл на определяне на нация, 
нически процеси в тази част на Балкана. Именно, сръбска
та войска освобождава от турците цялото пространство 
на торлаците и Знеполето и го владее все до разграничава
нето според разпоредбите на Берлинския конгрес. През 
тази 1878 година във Виена е уточнена линия между Крал
ство Сърбя и Княжество България, която разделила тери
торията на торлаците. Това ведно било и началото на

граф-
общ-икацията на ония етнически

ически ва

Тъй като науката не пледира за окончателна истина, и 
настоящата книга предпоставя още един успешен опит да 
се даде не дефинитивен, но възможен отговор, който в себе 
си да включва достигнатото ниво на познание на тази 
проблематика. Несъмнен е фактът, че тя представлява още 
една основа за по-нататъшни изследвания на национал
ния идентитет и етническите процеси на тези балкански 

създаване на национални държави и населението, което пространства. За проникване в есенциалните съдържания 
влязло в състава на Сърбия било принудено да приема на този проблем са необходими основни знания в много 
сръбски национален индентитеъ а останалото на терито- науки и научни дисциплини /история, археология, етноп- 
рията на Кнъжество България-български идентитет и да сихология, етнография, етнология, лингвистика и т. н./. 
го предава на потомството си. Към тази цел били насочени Само с всестранен и иннтердисциплинарен поход може да 
и множество административни мерки на младите се даде пълна картина на етническите процеси, но затова 
държави. Процесът на асимилация на шопите и торлаците е необходим по-широк изследователски похват, който 
продължил много засилено и през II балканска война, а "ГЬРСИ и много по-голям брой изследователи, 
след това и през Първата световна война. Така процесът на Но, над всичко, необходимо е голямо желание, смисъл
претопяване и на без това флотантната маса на шопите и и смелост в издирването на научните истни, която се съ- 
торлаците в сърби и българи бива завършен. държа в основата на етичността на науката. Книгата на В.

Този, в главни черти интерпретиран тезис на автора за Живкович „Торлак” е още един хубав пример на голямо 
етногенезиса на торлаците и шопите имплицира редица пРеДизвикателство пред бъдещите изследователи. На 
нови въпроси, чиито решения търсят нови научни изслед- мнейие сме’ че на авт°Ра не липсват смелост, упоритост и 
вания. Ние, по този повод, ще изнесем само няколко, за пР°Фесионалност и че е изпълнил основната си задача: 
които държим, че са от есенциален характер. „представил е предцете на съвременниците си и е оставил

- Колко и какво е влиянието на романизираните бал- на П0Т0МИите”. Благодарим му за това, а книгата
кански племена /власите/ върху доселеното славянско на- топло препоръчваме на вниманието на читателя, 
селение? Кой кого в тази среща повече е претопил и аси- „милирал? М-р Драган Колев

има и днес автохтонен ха 
вище

рактер.
: е, че торлаците са отделна етно и културна цялост, 

но и преходна, флотантна и колеблива етническа катего
рия. Торлаците, които по-подобно са изучавани особено 
от становището на личните имена /речни лични имена/, 
според автора, 
шопите. Приел 
от Стара пл 
Сичеваш

, са част от по-широка етническа група - 
ма становището, че „цялото пространство 

анина на север до Беласица на юг, и от 
ка клисура на Запад все до местността Побит 

камик/зад София/ на Изток, е единна теритирия, която се 
нарича шоплък, на която живеят шопи, словенизирани 
туземци от влажко потекло, смесено с доселници” /стр. 
20/. Торлак е значи дял от шоплъка, както Левач илиГружа 
са дял от Шумадия. Торлаците са се различавали от своите 
съседи и се отличавали по отношение и на други племена 
в шоплъка”, твърди авторът. Но трябва, зарад истината, да 
кажем, че точно определяне на шоплъка никога не е на
правено, както поради несъществуване на ярки морфо-

___ фактеристи-
рад неизградеността на по- 

твърдо съзнание за съвместна принадлежност. Следова- 
телното, торлак /с ударение на а/ е дефиниран като част

ложки признаци или етнопсихологически ха 
ки на населението, така и за

НА КОЯ ДЕЙНОСТ ДА СЕ ДАДЕ ПРЕДИМСТВО?
Димитровградската среда е с богата и дългогодишна културна традиция. Повече от 

сто години театър, библиотечно дело, просвета... Високи постижения в изобразително
то изкуство, редица поетични книги, белетристични произведения, над сто години 
печат... Изобщо, почти няма област в духовния живот, в която да не са постигнати 
завидни резултати.

Това са фактите, когато говорим за миналото и културната ни традиция. Какво е 
обаче сегашното състояние на тази област в нашия живот?

Години наред Културният център в града, като единствено културно ведомство, дава 
широка улица на една дейност, докато останалите изтласква в задънен сокак. Именно 
сокак, защото някои от тези дейности напълно заглъхнаха. Например фолклорното 
творчество.

Тук ще стане дума за една културна дейност, с чиито постижения явно пред различни 
делегации и гости изтъкваме на преден план и се хвалим. Става дума за изобразителното 
изкуство. В него през последните години постигнахме световни резултати: наши ху
дожници с голямо уважение и. авторитет се ползват несамо в нашата страна, но и в 
чужбина. Например художникът Слободан Сотиров, карикатуристът и художник Мето
ди Петров, художник Велча Велчев и редица още други.

Димитровград се гордее с над тридесетина художници, 
академии в Белград, София и други градове. Мнозина

КУЛТУРНИ ТЕМИ 
И ДИЛЕМИ

^обра^^
Културния център към изобразителното изкуство и към художниците изобщо7
ния^е^^°за^лтур^и цели^относно^узей1!, под31Ъзвтаряме^за^у1лтурни1целиЛа^не

се ну^кдаят^^Художествена^лери^Град с околсГ^художник с/без Художествена

трешността, когато идват в града на почивка или изобщо на по дъл!г престой ла твооят 
в тях? Естествено, че може. И не само може - но обезателно трябва/ Р 'да творят 

Културният център с две театрални представления годишно счита, че въппти кчп 
турната си „мисия" в града При това малката зала, която бе превърната и в изложбена 
зала сега е преуредена на малка сцена И на тази малка сцена през цялата година е игоано 
само едно представление. Естествено градът се нуждае и от сцена И о? кГмеони 
изпълнения. И от поетични вечери. И от редица други културн^съдърженм ТоябвГли 
обаче да ни учудва огорчението на художниците от .Погановския пленер^ че тяхната 
изложба се състоя в хола на Центъра неподходящ за целт! Както Р ’ 

помещение с четири огромни прозорца и двойно повече врати'
Очевидно, театърът в Културния център се фаворизира. За 

ното изкуство и останалите културни дейности. Но Р 
срещу театъра. Напротив, считаме че две 
„хвърляне на прах в очите” на 
трябва да бъде поне

завършили художествени
вътрешността на страната, но почти всички, без изключения, дълбежов себе^цГпазят 
обичта към родния край, желанието именно тук да се представят, па дори и да творят
мояштститеза тяха^ворческаНизя™” ^рдния краС! 11 това^н^ху^во^апрекрасно1^!)

този темп каним наши художници, тогава на един наш художник ще дойде пела му” 
веднъж за десет или петнадесет години! А напира и ново, младо поколение Р У
гтЯИСчеЛЦ^,Та1Г^ изобразително изкуство при Културния център е сбутана в таванска стаичка и няма основни условия за дейност. Нима наистина няма помещения в Култур-

каза един художник:

сметка на изобразител- 
веднага да уточним: ние не сме 

премиерни представления годишно са само
още толков^защо-пГи^или^^алакгп^има.^Нетрябв^много да се 

шест.^па ^повече гфек^иери годишно.Г°ДИНИ сам°дейният теа™Р представяше по пет-

КултурЦшГцшпър?0И^КС^Й тщГбвТда решаЕ^това?01"Тря^ва дасеползвас предимствов

Стефан Николово
ьрятстНо • 15 НОЕМВРИ 1994 г.



• ДИМИТРОВГРАД

ПАЗАРА В РЕД, А 
ОКОЛО НЕГО...ВАКСИНАЦИЯ 

СРЕЩУ ГРИП
• БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 

- ПЧИНСКИ (ЖРЪГ
СЛЕД ПОРАЖАНИЯТА - ОТКАЗВАНИЯМакър ме Димитровград вече доста години 

уредено пазарище, все още на петък главният пазар 
„става на улицата, която води към пазарището. Съ
щото в останалите дни ползват български гражда
ни, дошли да препродават разни стоки. Понеже ло
венето от стоките, които ежедневно се продават на 
пазара, идват от Турция, то „Комуналац” редовно 
чисти и дезинфицира пазарището.

Недлач от пазарището съществува тоалет, пред
назначен като явен. Тоалета е построен преди 
вече от 15 а може би и 20 години и е в полурухнало 
състояние. Да не споменаваме че вътре няма пода, че 
на петък на само две крачки от него се продават 
хранителни продукти, зеленчуци и овощия. А кога- 
то някой от там излезе, мърсотиите обезателно се 
разнасят по улицита. Прахосани са толкова 
пари, а за повече от 20 години не се направи тоалет 
към пазара и изобщо града. Пък и водата на паза
рището едвам цицри - само толкова е пусната да 
тече. Не рядко се случва продавачите гроздето да 
мият с вода от реката, а тя в какво е състояние знае 
се. Изглажда че сме забравили епидемията от преди

има Когато в начолото тазгодишното футболно първенство във 
футболна дивизия - Пчински окръг, босилеградският футболен 
отбор „Младост” отбеляза в три срещи две победи, от които една 
като гост, мнозина от любителите на футбола в Босилеград искре- 
но се зарадваха и при това не скриваха желанията че „Младост” ще 
претендира за горната част на табелката. Впрочем тези свои жела
ния те подкрепваха с фактите, че след едногодишен застой, треньо
рът Георги Георгиев, можеше да разчита на всички футболисти, 
които преди играеха, и с още няколко млади, но талантливи фут
болистите. Обаче всички тези надежди и желания останаха празни. 
Защото колкото първенството заемаше мах, толкова дисциплината 
при отделни футболисти и нссистематичната работа, преди 
всичко тренировка изпъкнаха на преден план и като резултат на 
това „Младост” претърпя няколко поредни поражения, а след това 
и отказвания. Именно в последните два кръга бослеградските фут
болисти трябваше да гостуват в Бело поле - Сурдулица отбора 
„Челик” и във Враня на втория отбор на „Динамо”. Обаче и за 
единия и другия футболен мач пред тръгването се отзоваваха само 
по три-четири футболисти и това всичките млади, а изоставаха 
тези о г по-старата „гарда”, които всъщност трябва да носят игра
та. В случая, треньорът Георгиев, бе безпомощен, освен да забла- 
годари на младите и да откаже мачовете. Разбира се тези футболни 
срещи сега ще бъдат регистрирани със служебен резултат, 3:0 за 
домашните обори. Загубата на тези точки и не толкова съществе
но, загрижаващо е за босилеградския футбол това, че старите и 
вече опитни футболисти, безотгворно се отнасят към футболния 
отбор и към спорта. Наистина те това работят на чисто аматьорски 
основи, обаче, ако до вчера на игрището край Драговищицалюби- 
телите на футбола им аплодираха, сега те така да се отнасят към 
тях.

”“7™цата ■ кат° те спадат в така наречените 
2" ™ни групи. Интересът е значителен, обаче в 
печачч „ недос™гат дози С ваксина, които обез 

^ 5убликанският 3авод за здравна защита от Белград. В епидемнлогичната служба се надяват че 
и този проблем скоро ще бъде разрешен, тъй като в 
Пирот вече са обезпечени ваксини.

Дело на споменатата служба при Здравния дом 
в Димитровград е и акцията по дератизация, дезин
фекция и дезинсекция, която сащо е в ход и вече е 
проведена в „Сточар”, „Пекара", „Балкан”, „Свобо- 
да , а в течение са преговори и с останалите фирми 
в града. В подготовка е и същата акция да се проведе 
в домакинствата в град, която всяко домакинство ще 
струва пет днара.

по-

много

А.Т. А. Т.

* В ДИМИТРОВГРАД КЦИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА

ДИЛЕМА НЯМА: Ще се строи една зала От всичко това треньорът Георгиев, както и другите субекти 
във футболния отбор трябва да извлекат съответни поуки и зана
пред повече да разчитат на млади футболисте, трябва и по-систе- 
матична работа с тях.• „ПАРАЛЕЛИЗМЪТ" МЕЖДУ АКЦИИТЕ И 

ПЛАНОВЕТЕ НА ГИМНАЗИЯТА И ОБЩИНАТА Е 
РЕЗУЛТАТ НА НЕСЪГЛАСУВАНОСТ

Неотдавна се проведоха две заседания: на 
Училищния съвет на гимназията и на Изпълнител
ния отбор на скупщината, които оповестяваха за 
изграждане на спортни зали в Димитровград. По- 
осведомените недоумяваха дали в града ще се стро
ят две зали: едната при гимназията, другата в Спор
тния център. С оглед че се касае за крупна инвести
ция, отнесохме се с въпрос до директора на гимна
зията, Томислав Гаков и председателя на Изпълни
телния отбор на Скупщината Зоран Геров за 
уточняване на въпроса.

В своето изказване Томислав Гаков ни потвърди, 
че построяване на спортната зала при гимназията е 
т. н. „тети етап" на доизграждане на гимназията, че 
по тоя въпрос има проект, приет от предишния съ
став на скупщината и че гимназията ще настоява 
приетите отпреди решения да се проведат на дело, 
относно да се създадат истински предпоставки за 
целесъобразно провеждане на физическата култура, 
като едно от условията за съществуване на гимна
зията.

Касае се преди всичко за изпълняване на необхо
димите условия. А те са: залата трябва да има разме
ри. с които да задоволи потребностите нат. н. „мал
ки спортове”, седалища за публика, трим кабинети, 
делови помещения, физическа повързаностс гимна
зията. Проектът, които има гимназията предвижда 
„класическа”спортна зала” за провеждане на обу
чение по фнзкулура. Следователно, този проект е 
застарял и несъответстува на изискванията, които 
възлага Министарството по спорта, като едно от 
съществените условия да участва с 40 на сто от стой
ността на обекта безвъзвратни средства. А този 
обект, според груби изчисления ще струва от 3,5 до 
4 милиона динара, в крайна сметка къде ще се строи 
спортната зала ще кажат архитектите на Министар- 
ство на спорта, които до 15 ноември ще проучат 
възможностите и условията и при гмназията и в 
Спортния център.Очевидно и от изказването на г-н 
Гаков и на г-н Геров се налага заключение: спортна 
зала на Димитровград е необходима, както за про
веждане на обучението по физическа култура в гим- 
наията, така и за упражняване на „малките” спорто
ве под закрито. Понеже се касае наистина за крупна 
инвестиция, почти е абсурдно да се водят „паралел
ни акции". Налице е необходимост от съгласуваност 
на стария проект е новите изискваня, а компетентни
те архитекти ще определят целесъобразността и въз
можностите къде залата ще бъде построена - при 
гимназията или в Спортния център. Едно обаче е 
ясно: Димитровград от отдавна сс нуждае от спор
тна зала и всички акции трябва да сс насочат към тази 
цел.

М.Я.
• ИЗБОР НА СПОРТИСТ НА ГРАДА

ИЗБИРАНЕ ДО 25 НОЕМВРИ
От минллата година в Димитровград е установена манифестация избиране на 

спортист от града през изтеклата година Биратсе най-успешни спортисти, най-добър 
талант, най-добър спортен деец и най-добър спортен клуб Акцията провежда Съюзът 
на спортове в Димитровград.

Тази година изборът щс се направи на 25 ноември, а подготовките вече започнаха 
така че писмени предложения от страна на клубовете вече са събрани и съответната 
комсия предложенията ще обсъди и накрая ще реши кой е най-добрият спорт и отбор.

• МИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА
НИЩО НОВО: НОВО ПОРАЖЕНИЕ

ФК „СИНДЖЕЛИЧ” /НИШ/ - ФК „БАЛКАНСКИ” 3:1
Ниш, 30 октомври 1994. Зрители около 300. Съдия на срещата: 

Прсдраг Цвсткович - Л ебан е. Голмайстори Тротер вЗ м, Попович 
в 55 м и Дииич в 87 м за „Синджелич", а С Димитров в 25 за 
„Балкански". Жълти картони: Крумов, Костов, и М Стоянов от 
„Балкански”

Футболистите на „Балкански" продължват счерния сериал, на 
който не се вижда края. Този път те бяха победени от отличния 
отбор „Синджлич" в Ниш. По-голяма част от играта бе равноправ
на борба, дори „Балкански” има няколко изгодни голови по
ложения, но все пак накрая трябваше да се предаде пред добрия и 
по-подготвен домакин.

Самият меч бе доста качествен и премина в коректна игра.
След това поражение „Балкански” и занапред държи „фенера" 

но в следващите мачове ще положи усилия да го предаде на друг.

По същия въпрос Зоран Геров, изпълнителен 
председател на скупщината заяви: че на Димитров
град е необходима спортна зала и че акциите, които 
води Изпълнителния отбор са в съзвучие с изисква
нията на Министерството по спорта, като единстве
но, упълномощено от правителството за построява
не на спортни обекти.

Ст. II.
• МЕЖДУНАРОДЕН ФУТБОЛЕН МАЧ

УСПЕХ НА „БАЛКАНСКИ”
• ФК „ЕНЕРГЕТИК” /ПЕРНИК/ - ФК „БАЛКАНСКИ” 0:0 
Перник, 27 октомври 1994. Зрители около 1000. Съдия: Геор- 

гияиов - добър. Без жълти и червени картончета.
Димитровградските фотболисти гостуваха в Перник /Републи

ка България/, където играха прятслски международен мач с та
мошния отбор „Енергетик”, в момента най-добрия пернишки 
клуб.

• ДИМИТРОВГРАД
• ДИМИТРОВГРАД ОЖИВЯВАТ СЕЛСКИТЕ 

АМБУЛАНТИМОДЕРНИ
ЗИРА СЕ 

МОРГАТА НА 
ГРОБИЩАТА

На територията па Димитровградска община съществуват пет ссл- 
амбуламти, които доскоро бяха почти напуснати и не работеха. 

Отскоро те отново са във функция, така че ежедневно в тях има меди
цинска сестра. Лекар па понеделник ходи вТръпекиОдоровии иПога- 
ново в сряда в Смиловпи и Изатопни, а задържа сс и в Долни Криводол. 
понеже е на път. Тук хората са оспособили едно помещение в сг радата 
на училището където декара може да им премери кръвното, да ги 
прегледа препише рецепта. Ренетите събере сестрата, която път ува 
ежедневно по списък втеме лекарствата и после ги раздава. I ака колко 
- толкова болните, а но селата са остарели и има доста бодни, имат 
добра здравна зашита. За старите и осамотснитс по селата хора, това 
с достатъчно.

В четвъртък декар посещава Долна 11спля.

Мачът предизвика голям интерес в тази част на България. 
Имаше доста фоторепортьори и журналисти, интересуващи се за 
нас.

ски
Самият мач бс доста интересен и липсваха само голове. Дома

кините още в първата минута можеха да поведат от подарената им 
дузпа. До края па мача и двата отбора създадоха по няколко голови 
положения, но пито един од тях не откри резултата и мача за
върши без голове.

„Балкански" се представи на българската публика в твърде 
добра светлина. Инак това не е първото гостуване па „Балкански" 
в Република България, понеже дори н по време тта санкциите фут
болистите на „Балкански" гостуваха в крайграничните общини.

Д-С.

Моргата на градските 
гробища в Димитров
град е направена преди 
няколко години и днес 
едва ли се ползва. При
чината е, че там няма съ
ответно помещение със 
съответен хладилник къ
дето труповете да пре- 

или два. Сега 
са обезпечени средства 
за набавка на нсобхоли- 

помещеиия. Очак
ва се това да се завърши в 
най-скоро време.

С модернизация на 
моргата /капелата/ създа
ват се условия от улици
те на г рада да се премах
нат погребалните проце
сии както и навиците 
по чина лите да се държат 
по домовете. В началото 
услугите ще бъдат без
платни.

• ДИМИТРОВГРАД

ОПТИМАЛНИЯ СРОК 
МИНАВА, СЕИТБАТА ЧАКА

ТЪЖЕН ПОМЕН
стоят леи

11а1гърпша се една гадина от смър
тта па скъпата ни н никога не» 
нрежалнма майка, свекърва, бабаМсички оптимални срокове за провеждане на есенната сеитба еа 

чака дъжд за да се пръсне в почвата попе нещо от
мите

ззплч||Уяяндго зърно, изтъкват специалистите а земеделската коопера
ция Сточар" в Димитровград А ако все пак ис падне дъжда, тогава... 
тогава поне к ъм половината от заплануваните 300 ха на общсстиепия 

сек’ ш ше бъдат засети”, казва Ивица Матов, агроном в „Сточар .
Обезпечено с всичко необходимо-семе, изкуствени торове, нефт, орис 
за началото Може би механизацията не е достатъчно подготвена, но 
трябва да сс има предвид, че както тракторите тока и останалите 
съоръжения са стари от 8 до 15 години.

Все пак специалистите препоръчват па земеделците там, където с 
възможно да сс сее, макар че в условията па суша сеитбата е ризскопа- 
ия тъй като условия за развой ма зърното има само в началото на 
растежа. А доколкото сеитбата не се проведе, тогава след зимата щс 
бъдат засети пролетни култури.

ГОРАНКА 
ГОГОВА 
- ГОРКА 

ШУШЕИНА
от Димитровград

I (нннхида1Ъ щс сс състои п събо та па 26 ноември на гробищата 
и Димитровград. Каним близки и познати да присъстват на 
помена.

От опечаленото семейство
АТ. А. Т.

оЕря-тстЕо . 15 НОЕМВРИ 1994 г.



СаТиРа * забава
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ЩО СВЕТУ...
очо
X

Срсте ме онядън байРисга Пензионеръ ти гледам га нален- 
дзил се ко варена тиква Узел пснзицуту, па помисли дека йе 
млого доволъи.

- Д че имали у Гацинотода мунемо по йедну?
- Слушай, да йе малко - малко йе, ама че се. опушим...
Седим тека с /ьега и си ора тимо:
- Ви до те цъвнул си нещо, реко да не су ви дали некою 

парицу повече...
- Анесу, ама слуша сабале радио, па ми досмешне:питую 

кво йе „рекорд". Яви се йедън пензионер и рече: „ Рекорд йе 
кига пенсионер с пензиюту подмири свете трошкове иживейе 
нормално, а успейе оди пензийуту да отдели за бързе прубе 
кроз Сърбию и даде заем за економсби препород на Югосла- 
вию..."

Iи
Ом

• ШОПСКИ ИСТОРИЙКИ /Заимствувано от „Писмо от България”/
- Убаво га йе с мислил! - на смея се и я
- Море знаеш ли ти дека не га йе смислил, ама тека си йе 

Еве тия дни писа ми сина т од Ниш: Каже „ Та те, я знам дека и 
при вас йе густо, ама при нас йе йоште по-густо. Задеца требе 
тетрадЬе, моливйе, боичбе... и нареднил цел йедън списак кик- 
во требе на деца та кока йа на съм би школувал и не съм давал 
паре кига они учеоше И най-интересно то дооди накраят. „... 
твойта пензиица нейе голема, язнам това, ама надвоичка та ви, 
горе доле треба и да ви остане по некой динар. Струйу не 
арчищ осем за видело не купуйшмлеко, дърва снимащ житце 
си понавърл, значи и леб не купуйш ако ти се прийеде месце, 
а ти теглиножатна некою по-стару илиболну кокошку, смае 
немой да се претоваруйете, оти сте у године, по чаршийуту 
немойда излазиш млого ем опънци нема да Ьинеш, ем нема да 
те ва ча съ клет да купиш това или онова, па гледай та тия месец 
одвой педесетина динара за унукатога. Сака да купи па ти бе шо 
свету... "Ка прочето писмото оди тея патибе ми се стъвни. И 
сегаМанчо не знам кводамуодговорим. Оти ако я развържем 
мойте сметбе, че га уплашим...

- А ти немой да би развързуйеш Стисни се, па дай 
децата, нали за тъй йе му ката!

- Да ти ’бем туя муку! Бесмодеца, немаше за що куче да ни 
вати - нема дрейе, пъртенице носейемо, немаше обуче - 
свинсби опънци шкнеемо, с навоща би постилямо... А съга 
унукъ т се сетил за некикве па тибе що свету...

После цел живот ринтамо да изшколуйемо децата, залъкът 
делеемо на две, за н>и да има да не се муче Аеве накраят требе 
да се стискаме и гъжвамо и за унуците...

- Я бая Ристо тая ни йе залюляла - тая че ни идолюля 
Па ти кво мислиш че прачашли?

- Янема кво да мис Дим-за мене мисли баба та. Шом дойде 
писмото 3 она рече: „Не може детето да иде освен свет. Шом 
тражи теквая патибе, сигурно му требу. Оди пензиюту нема да 
стигне, ама че бъркнеш у сандъкъ т и узни оди онея що смо 
скутализадрубиятевет... Нека децата не се муче, азаониясвет 
може да си отидемо и ко смо дошли!". Демекголи и боси!

- Айде- айде Ристо, немой толкова да секахъриш: У тебе
иоше има работа, че искараш йош паре, че ватиш нешо у бе
глия; нали си парче майстор. у

- Чул те господ! - рече бай Риста - па се обърну къмто

одикошаруту- вещачкото било преселено... '
Идокига онраспрая, я си мислим: е колко требе на нашета 

човека, па сведа снима: самодве-триребийеитолкова'

ЩО ЗЯЕШ ТОЛКОВА
Когато Гагарин излита в космоса, комшията на 

Вуте- Гига прочел във вестника и отичал да съобщи 
новината. Започнал да вика отдалече:

- Вутеее, Вутеее, Вутеее, чуеш ли Вуте или 
оглуше?

С голямо закъснение се обажда Вуте:
- Що бре?
- А бре руснаците излетели у космосо!
- Сите ли бре?
- Не бре, само един.
- Е по тогай що зяеш толкова! -отговорил Ву-

- Тези, които играят хоро имат да връщат пари 
на умрелия и се радват, че няма да ги връщат, а тези, 
които плачат имат да получават пари от него, но 
няма да ги получат.

РОДИЛ СЕ И УМРЕЛ
Вуте запитал попа:
- Оче, защо на паметниците на много възра

стни хора пише роден еди коя си година, живял 5 
или 10 години? N.

- Защото са пожелали да им пишат само броя 
на щастливо проживените години.

- Отче, я кога умрем да ми пишете на паметни
ка „Вуте родил се и умрел”!

МАЙСТОРЕ ЩО ТУПНУ?
Веднага след женидбата си млада невеста напра- Трънски майстор паднал от строеж. Чиракът го 

вила сватбен подарък на свекървата си. Сложила на запитал: 
един поднос сребърна пара, ножица и игла с конец. - Майсторе що тупну?

- Ето майко, моят подарък - казала снахата. - - Ватенката.
Парата ти подарявам защото си родила, изгледала 
и изучила моя съпруг. Ножицата ти подарявам от
сега нататък да прережеш всякакди връзки със сина 
си и с мен и да не те интересува кога работи, кога 
почиваме, на колко месеца ще раждаме, на девет или 
на три. Това си е наша работа, а иглата с конеца ти 
се дава да си зашиеш устата ситно, като гоблен как 
се пошива, за да не говориш нищо.
ЕДИН ИГРАЯТ, ДР}/ГИ ПЛАЧАТ

Карали мъртвац на погребение. Тези, които хо
дели пред колата, плачели, та се късали от плач.
Срещнал ги другоселец и запитал защсКедни 
плачат, а други играят хоро. Един от погребалната 
процесия му отговорил:

те
СВАТБЕН ПОДАРЪК

- Па ногу силно тупну.
- И я бе у ню.

на

ИЗВИНЕНИЕ
Поради ор1'аиизационни и технически про

блеми в процеса на предпечатната подготовка 
в миналия брой на вестника са допуснати по
вечко печатни и материални грешки.

Молим читателите за извинение.
Редакцията
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