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• ОРГАН НА НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ • ПЪРВИЯТ БРОЙ 
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959 
ГОДИНА • С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ 
14 ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
Е УДОСТОЕНО С ОРДЕН 
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ •
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СЪРБИЯ 11 ГРАЖДАНСКАТА ПОЙНА Н БИВША БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНААКТУАЛНА ТЕМА

НЕОТМЕНИМА Е РОЛЯТА 

НА БЕЛГРАДМирът не се 

постига с война Раздухме ли се войната в 
бивша Босна и Херцеговина, 
столицата на Република 
Сърбил Белград става глав
на спирка, в която се от
биват най-отговорни поли
тически дейци, учеству-ващи 
в потушаването на този 
опасен пожар на Бал-каните. 
Така стана и този път. след

В продължителен и изче
рпателен разговор те обсъди
ли положението, създадено 
след наъ-новите бомбардиро
вки на Удбине от страна на 
самолетите на НАТО, с

преди всичко да се обезпечи 
строго спазване на раз
поредбите на Споразумен
ието за прекратяване на 
огъня от 29 март насто
ящата година и от двете 
страни на разграничаване да 
се прекъсне съредоточа- 
ването на войски; второ, 
веднага да се пристъпи към 
сключване на Споразумение 
за нормализиране на иконо
мическите отношения меж
ду Книн и Загреб във 
водоснабдяването, елек
троенергията, нефторовода, 
и снабдяването с нефтни 
деривати и отварянето на 
автомагистралата и да про
дължат преговорите и по 
други въпроси, което всичко 
съвместно значително би 
ускорило процеса на об
щата нормализация на 
отношенията, и трето, от 
страните в конфликта в 
бивша Босна и Херцеговина 
да се поиска веднага да се 
приобщят към Общото 
споразумение за прекра
тяване на огъня в интерес на 
създаването на условия за 
продължение на мирния 
процес".

Ясуши А каши изразил 
съжаление на председателя 
Мартич зарад поднесените 
жертви на аерогара Удбине, 
като подчертал, че акцията 
имала за цел аерогарата да 
бъде изхвърлена от строя, но 
също му заблагодарпл зарад 
взетите мерки с цел да се 
заштитят числящите се към 
УНПРОФОР и по-нататъшна 
ненамеса в събитията в БиХ.

За конфликта в Босна н Хърватско не може да се 
намери справедливо и приемливо решение с военни 
средства. Тази истина беше потвърдена много пъти през 
изтеклите три години, но и масовите страдания на 
цивилното население, и огромните човешки жертви, и 
разорените градове и села, и дългите реки от бежанци не 
успяха да принудят закърмените с националистическа 
омраза и нетърпелнвост национални върхушки да 
разберат нейното значение.

В момента, когато всички доброжелателни хора и 
привърженици на мира бяха готови да повярват, че в 
края на дългия и мрачен босненския тунел се съзира 
светлина, в момента, когато се създаваше обща 
увереност, че платът на Контактната група, макър и 
несъвършен, е добра основа за мирна развързка на 
конфликта и за траъно-разрешаване на споровете чрез 
преговори, привържениците на военната опция от 
редовете на всички воюваши страни побързаха да 
раздухат огъня на войната. II за голямо съжаление 
коварните им усилия излъчиха "завидни " резултати: 
военното напрежение в Босна, а до голяма степен и в 
Хърватско, оързо се изкачи към връхната си точка. 
Използвайки предимствата на защитената зона около 
Бихач и някои други обстоятелства, войските на 
м и ск> л яа вско.% ъ р ва тека та коалиция предлрп 
офанзивни действия в северозападната част на от 
БиХ и превзеха няколко важни стратегически пункта. 
Разбира се, отговорът на босненските сърби във вид на 
силна контраофанзива беше очакван, но някои техни 
намерения и действия компрометираха им правото на 
нужна отбрана. Меж ду на родната оощносг, която сега с 
пълно право може да се нарече активен участник в 
трагичните босненски събития, и този път не отстоя пр
инципната си позиция. Вместо да интервенират със 
силен натиск върху босненските мюсюлмани и хървати 
в момента, когато те започнаха сериозно да нарушават 
примирието, най-влиятелните световни фактори, коиго 
всъщност диктират политиката на ООН към кризата в 
бивша Югославия, си направиха оглушки и със 
задкулисни действия насърчаваха офанзивата против 
сърбите. А когато сърбите от РС и РСК предприеха 
някои ненужни, пък и неразумни действия, каквото с 
например бомбардирането на Бихач със самолети от 
Сръбска Крайна, САЩ и западните му съюзници 
издействуваха специална резолюция на Съвета за 
сигурност на ООН и веднага активизираха военно
въздушните сили на НАТО. Самолетите на западния вое
нен съюз разориха военното летище в Удоина, а след 
това бомбардираха и някои позиции на босненските 
сърби около Бихач. От западните политически центрове 
се оповестява, че такива акции ще бадат предприемани се опо»а^™™'ато се оцени, ,е е "застрашен авторитетът

мисия на ООН в Босна

което преговорите за мирно 
разрешаване на кризата 
били доведени под въпрос. 

Председателят на Репуб-

\
вша

От срещата при председателя на Сърбия Слободан Мнлошенпч

лика Сърбин Слободан 
Милошевич, между другото е 
изтъкнал и следното:

"Военно решение на кон
фликта 
бинта
е невъзможно. Мирното реш
ение. чрез преговори е без 
алтернатива. Затова той 
счита, че 
жпране на 
компетентните инстанции в 
Книн и Загреб, трябва първо

бомбардирането на аерогара 
Удбина в Република Сърбска 
крайна. В сряда, на 23 ноем
ври председателят на Репуб
лика Сърбия Слободан 
Мило-шевич прие Ясуши 
Акаши, специален пратеник 
на генералния секретар на 
ООН и шеф на мисията за 
бивша Югославия и Милан 
Мартич, председател на Реп
ублика Сърбска крайна.

на протпанствата 
Босна и Херцеговина

при пряко анга- 
Ясуши Акаши и
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всеки
на мирната

Военните акции па НАТО всъщност са практическо 
приложение на често повтаряните в последно вр, 
западни политически становища, според които е нуж I 
радикализания на политиката на Обединените нации в 
Босна и Хърватско, което ше рече, че ООН 
наложат мир с военен натиск, те с военни акции против 
босненските сърби. Като че ли и световната ор| а низа ция 
забравя безспорния факт, че този подход още по-сили > 
ще раздуха военния пожар.

лявг

г/реодолг.лане на босненски/* конфликт.

АКТ НА
НЕОТГОВОРНОСТ

Председателят па Съюзна република Югославия 
Зоран Лилнч осъди нападението на авиацията на НАТО 

аерогара Удбниг в Република Сръбска краъна нарече 
"акт на неоггонориост".

II речта си вред Комисията за пъннпш работи и 
сигурност в Евронсъскни парламент председателят 
Лилнч обвини Обединените нации, които одобрили 
нападението, зарад падане под "влияние на ония страни, 

са заинтересовани да продължи воъиата в отива

па

КОНГО
Босна и Херцеговина".

Тон заявил, че с нападението се рискува да се 
насърчат екстремистите вън воюващите страни и се 
произнесъл, че опасността от разширяване на конфликта 
се увеличава.

Лилнч апелирал към всички държави, 
заинтересовани за възстановяване на мирна Ьалкашггеда 
упражни г натиск върху Съвета за сигурност нрн ООН да 
отмени решението си за пьзду.... и нападения извън тер
иторията ма Босна.К.Г. Зоран. 1или'1



0 СР ЮГОСЛАВИЯ БЪЛГАРИЯ НАКРАТКО
ИКОНОМИЧЕСКИ 

САМИТ В СОФИЯ
ВЕСТИ

НЕФТНАТА ПРОМИШ
ЛЕНОСТ в Сърбияг обезпо- 
*ги 6 милиона литра бензин 
от 98 октана, отлично каче
ство, като по такъв начин 
обяви контрол на пазара на 
нефтни деривати и връща
нето на тази гьрговия в лега
лни канали. Бензинът от 98 
октана ще струва 2.80 ди
нара.
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ насто
ящата година нашата страна 
е домакин на първата среща 
на специалисти от поду- 
навските страни - Югосла- 

Унгария, Румъния и 
България по защтита на 
растенията. Срещата се про
вежда в град Суботица. 
СЪЮЗНОТО правителство 
председателствувано от др 
Радое Контич е обявило 
предварително разискване 
във връзка със съюзния 
бюджет за 1995 година. 
Решено е твърдо да се 
отстоява бюджетът да има 
стабилизационен характер, 
като общественото потреб
ление в обществения про
дукт в 1995 година не смее 
да надмине размера от 
настоящата година. Рази
скването по съюзния 
бюджет ще стане през месец 
декември.
ВТОРАТА СЕСИЯ на
есенния дял на Съвета на 
гражданите на Скупщината 
на Югославия е насрочена за 
6 декамври - е съобщено от 
кабинета на председателя на 
Съвета Радоман Божович.
В дневния ред на сесията ще 
се намерят проекто
предложения на закона за 
ценни книжа, за борсите, 
отделните даждия при внос 
на селскостопански произве
дения, амнистията, както и 
проектозакон за сдружаване 
на граждани и политически 
партии в Съюзна република 
Югославия.

СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА 
ОПЕК на редовната си 
полугодишна конференция 
на остров Бали решнлн да 
запазат сегашния максимум 
в производството на нафта и 
през 1995 година. Това 
означава, че в идната година 
тези страни ще произведат 
общо 24,5 милиона барела 
сурова нафта. Решението с 
взето с цел да се създаде 
възможност за постепено 
увеличанне на цената до 
утвъдреиия в ОПЕК макси
мум от 21 долара за барел
ОКОЛО 1200 УЧАСТ
НИКА в състоялия се тези 
дни в Париж конгрес за 
модернизация и развитие на 
железопътния транспорт в 
Европа се съгласили, че 
занапред модернизацията на 
европейските железници 
найлесно ще осъществи 
желаните 
рационализации само ако се 
развива с помоща на 
проекти, в реализацията на 
които ще участват повече 
страни. Желенпчарският 
конгрес във френската 
столица завършил под 
девиза “За железници без 
граници".
СЛЕ СЕДЕМ ГОДИНИ И 
ПОЛОВИНА октомвр
ийската инфлация в Евро
пейския съюз отново е само 
3 процента. Най-низка 
инфлация в ЕС, само 1,6 
процента, има Франция, 
докато инфлацията в Гърция 
е най-висока и възлиза на 
11,1 процента.
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ
Бил Клинтън подписал 
програма за помощ на 
Украйина на стойност 900 
милиона долара за период от 
две години. Помощта на 
Украйна е четвъртата по 
големина американска по
мощ на една държава.
В ИТАЛИАНСКИЯ ГРАД 
НЕАПОЛ тези дни се про
вежда Конференция на 
Обединените нации за 
международната 
престъпност. Това е първото 
такова международно 
събрание в историята на 
световната организация. 
Т ранснационалният 
криминал е идентифициран 
като един от най-големите 
световни проблеми в 
последното десетлетие на 
XX век и затова представите
лите на всички страни 
(министрите на вътрешните 
работи и правосъдието) са се 
съгласили, че е необходим 
"глобален пакт" против това 
голямо зло.

Приветствайки участниците в югославско-
българския разговор 3^Иг,к01г^пГ,1ппмяТи сътрудничество между СР Югославия и 
България, председателят на Стопанската 
камара на Югославия Михайло Милоевич 
изтъкна абсурдността на международните санк- 

срешу СР Югославия и призова стопанските 
дейци да се застъпят за премахването им, понеже 
те нанасят големи щети на балканските народи. 
Българското и Югославското стопанство, каза 
между другото Милоевич, са комплементарни, 
намират се на завидно техноложко равнище и със 
съвместни усилия по-лесно ще си пробият път до 
световните пазари.

Двата народа имат голям взаимен интерес да 
сътрудничат и сега, и утре - заяви югославският 
посланик в София Радош Смилкопич и добави, 
че сътрудничеството между двете страни в 
условията на блокадата е увод във всестранно 

Югославия и България

« БОЖИДАР БОЖИНОВ: Стопанските 
дейци трябва да развиват сътрудн
ичество за добруването на народите от 
двете страни

0 МИХАЙЛО МИЛОЕВИЧ: Бълга рското 
и юфославското стопанство са комн- 
лементарни, намират се на завидно 
техноложко рашице и със съвместни 

по-лесно |цс си пробият нът до

ции

усилил 
свстовнтс пазари.

Търговско-промишлената камара па Репуб
лика България и Стопанската камара на С1 
Югославия тези дни организираха о София 
българо-югославски икономически самит с 
участието яа пад 200 директори на авторитетни 
държавни, частни и смесени фирми от двете 
страни. Откривайки това голямо събрание на 
българските и югославските стопанствен- 
ици, председателят на Търговско- 
промишлената камара па България Божидар 
Божинов между другото подчерта, че е дошло 
време балканските народи самостоятелно да 
решават за икономическото си сътрудничество не 
само след премахването на международните санк
ции против Югославия, но и сега, като се 
възползуват от възмо жвостта да сключват сде
лки с позволение на Комитета по санкциите на 
ООН. Стопанските дейци трябва да развиват 
сътрудничество за добруването на народите от 
двете страни, каза той.

вия.

сътрудничество между 
след премахване на ембаргото.

В седем делови групи участниците в 
събранието обсъдиха възможностите за сътрудн
ичество в нафтната, химическата и хранително- 
вкусовата промишленост, транспорта, селското 
стопанство, строителството, машиностроенето, 
туризма и други области. Състояха се и 
многобройни делови срещи на представите
лите на отделни фирми от двете страни.

ицели

■° СЪБРАНИЕ МА МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ В БЕЛГРАД

Балканите - на балканските народи
Участниците в събранието от България, Румъния, Гърция, Кипър, Република Сръбска, 

Репулика Сръбска Крайна, Черна гора и Сърбия приеха декларация, в която се подчертава, че 
най-големият интерес на балканските народи е свободно и демократично развитие в 
политическо. икономическо, културно, спортно и всяко друго отношение, спазване на 
независимостта. териториалния ннтегритет и суверенитета на балканските страни.

Под девиза "Балканите - на балканските 
народи" тези дни в Център "Сава" в Белград се 
състоя събрание на младите социалисти от 
балканските страни. В събранието участвуваха 
делегации на младежките организации на

интерес на балканските народи е свободно и дем
ократично
икономическо, културно, спортно и всяко друго 
отношение, опазване на независимостта, тер
иториалния ннтегритет и суверенитета на всички 
балкански страни, осуетяване на всеки вид

развитие в политическо,

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЯТ на съюзното 
правителство прие тези дни в 
Палатата на Федерацията 

директор на 
с който води 

разговори за продължение 
на сътрудничеството на 
югославски предприятия с 
тази известна германска 
компания. Констатирано е, 
че през изтеклите две години 
на блокада на Югославия са 
останали тежки последствия 
върху югославското стопа
нство. Рудолф Берч е подче
ртал, че "Сименс" има 
големи проекти за сътрудн
ичество със стопански 
партнъори в Югославия 
занапред.

Рудолф Берч, 
"Сименс АГ",

КАКВО ЩЕ СТАНЕ с 
"Дафимент - банка"? Този 
вопрос измъчва немалко 
спестовници, внесли пари в 
някога известната банка в 
Белград. Докладът на неза
висимата одиторска къща за 
дейността на въпросната 
банка вече е пристигнал в 
Народната банка и какво е 
изнесено в него, ще стане 
известно тези дни.

49 ПАРТИИ И КОАЛИ
ЦИИ ще участвуват в извъ
нредните парламентарни 
избори в България, които ще 
се проведат на 18 декември 
1994 година - съобщила 
Центра-лната избирателна 
комисия. В Бълга 
стрирани около 
60 партии са проявили 
желание и готовност да 
участвуват в изборите, но 11 
от тях не са изпълнили 
всички законни условия. На 
декемврийските * избори 
трябва да бъдат избрани 
240 депутата в Народно 
събрание. Преди-зборната 
кампания е запо-чнала тези 
дни с рок концерти и 
митинги на Съюза на дем
ократичните 
Б ъ л
социалистическа партя.

Българската социалистическа партия, Партията 
за социална демокрация от Румъния, Всегръцкото 
социалистическо движение, младите социалисти 
от Кипър, Съюза на социалистическата младеж 
от България, Младите социалисти от Република 
Сръбска, Младите социалисти от Република 
Сръбска Крайна, Демократичната партия на 

Черна гора и Социалистическата 
партия, в Сърбия. Организатор на събранието 
бяха младите социалисти от СПС.

В края на събранието си югославската 
столица представителите на младите социалисти 
от балканските страни приеха декларация, в 
която между другото се подчертава:

" Младите социалисти изказаха дълбоката си 
привързаност към идеята за съдружие на 
народите от балканските простори. Най-големият

дестабилизацпл на Балканите при същевременно 
укрепване на всички връзки между нашите 
народи, младежки организации и партии, както 
на бнлатерална, така и на мултилатерална 
основа.

рия са реги- 
150 пртии,

В МРАК - и по 4 часа? Заче
стилите проблеми с електр
ическия ток напоследък 
доведоха до редукция в 
ползването му. Електросто- 
панството на Сърб 
предложение до правите
лството на Република Сър
бия за провъзгласяване на 
общ недоимък на ток и в 
такъв случай вместо по 2 
часа - рестрикциите може 
да бъдат продължени на 4

Младите социалисти са уверени, че нашата 
основна цел - Балканите като зона без конфликти 
и зона на мира, сигурността и всестранен 
напредък - може да се осъществи само чрез 
последователно спазване на принципа балканск
ите народи да решават за съдбата на Балканите."

От събранието в Белград воюващите страни в 
ьосна и Херцеговина бяха призовани веднага да 
прекратят въоръжените си стълкновения и да 
поведат преговори за мирното преодоляване на кризата.

социалистите в

пя готви

сили 
г а реката

и
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИ-ГРУПАТА НА 
АВРАМОВИ»! ЗА ЗАПЛАТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПО ПОВОД ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ПРОСТОРНИЯ ПЛАН НА РЕПУБЛИКАТА ЗАПЕЧАТА НА СПО В 
ДИМИТРОВГРАДМинималната заплата - половина от 

средната заплата
Предлагат допъ- подкрепа 

лнеиия в областта намира 

на стопанството и 
инф растру ктурага Общинският отбор на 

Сръбското дпижение за 
Публичното обсжъданс по повод предложената версия на Про- °®,|0ва (СПО) в Димитро 

сторния план на Република Сърбия н Босилсградска община ще про- пгРаА през средата на ноември 
дължи до 17 декември, а Общинската скупщина резултатите ще Организира конференция за 
сумира до 25 декември т.г. печата,

Република С*Г,СД|10Т0 съобщение:

Вместо
заплати зя и^г^г^к6145У1 " минимални и гарантирани 
аГат ? би тряб??л0 да съществува само една - 

гарантирана заплата. Върху нея би се облягала
=с=тежна система," а средства би обезпечавал 
бттп гммм ?/РЯВаН& Заплатите биха се формирали в 
°РУ°СГ„ИСа За явни пРедпРИятия, като алтернатива, платежни разреди.

Това са само

на която даде
Пред ложе 11а та версия па Просторния план 

Сърбия до 20 10 година, която изготви Института за архитектури 
и урбанизъм в републиката и която за публично обсъждане пусна 
Министерството за урбанизъм, жилищно-комунална дейност и 
строителство в Ьосилеградска община предизвика 
внимание, казват представители на тукашната Общински 
скупщина.

на

някои подробности от концепта. който е 
предложила мини-групата за заплати, която работи в 
състава на екипа за заплати, пенсии и данъци под ръ- 

ДР Драгослав Аврамович. Мини-групата за 
заплати е създадена преди известно време, а своето 
предложение за реконструкция на платежната система 
Югославия наскоро ще бъде представено на разискване.

Според предвидения концепт. категорията минимална 
гарантирана заплата трябва трайно да остане в платежната 
ни система. Размерът на същата би се определял 
цялата страна, но има и алтернатива - републиките отделно 
да определят свойразмер, въз основа на съвместно утвърдени 
критерии.

значително
По повод, през последно 

време неразбираемите недо\м-

ще трае до 1 ( декември. вото последователно определе-
п. иие за политика на мира, която
до тази дата заинтересованите предприятия и организации с започва да приема и Социа- 

верспята на плана ще могат да се запознаят в Отдела за листическата партия в Сърбия 
стопанствто. финанси, урбанизъм п строителство към ОС. като Общинският одбор на СПО в 
дадат свои мнения, сюгжестии п допълнения. Резултатите от Пимитпппгпяп 
публичното обсъждане Общинската скупщина ще сумира до 25 гойното Р декември т.г. «ледною.

ководство на

в

ИЗТЪКНИеднакво за

Даваме пълна подкрепа на 
председателя на СПО г-н Вук 
Драшкович и неговата после
дователност в осъществяване 
политиката на мир и още от 
началото без каквото и да е

В Общинската скупщина подчертават, че покрай другото ще 
предложат няколко допълнения, които са от значение за 
стопанството и инфраструктурата в Босилеградска община. В този 
документ, конто по сила, речи си, с след Конституцията, 
трябиа просторно да се запланира експлоатирането на
фосфатите. Между /шугото по-значптелно място трябва да се двоумение оставаме с него на 
даде на пътищата в общината, а пътят през Власипа да получи трънливия път за пълно осъше- 
магнетрално, а не да бъде с регионално значение. Не по-малко ствяване Програмата на СПО, 
внимание трябва да се посвети на туризма. По-точно казано, която води към осъществяване 
казват гук, значението което в туристическо отношение се на икономически силна и дем- 
дава на Власипа трябва да продължи и на Босилсградска ократична Сърбия, 
община.

Минималната гарантирана заплата би трябвало да бъде 
поне 50% от средната югославска заплата и тя би се 
определяла според трудочас и в бруто-сума. Инак, всички 
елементи за определяне на заплатите би трябвало да 
залегнат в колективните договори, които биха се сключвали 
след приемане на заключителните баланси, със срок на 
давност от една година.

Когато става дума за данъците, мини-групата се застъпва 
за по-малки аконтационни данъци върху личните доходи. В.Б.

По време на срещата си със 
журналистите членовете на Общ-

° БОСИЛЕГРАД: ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗ А Н А ниския отбор на СПО в Димитро 
КОМУНИСТИТЕ - ДВИЖЕНИЕ З А ЮГОСЛАВИЯ ?1кна« и своето недово^от

факта, макар че са първата опози-

ЗАНАПРЕД ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ В ”
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ" кратена. тъй като те са легална па-

ргия.регистрирана от съответните 
органи.

ар че 
общ-

На първото редовно заседание, 
което се проведе веднага след 
събранието на ОК на СК-ДЮ, 
Общинския отбор избра Славчо 
Николов за председател, а след 

тбор от 
и кол оп.

успя да спечели две отборн- 
ически места.

Инак. както бе подчертано в 
отчета, а и участвуващите в 
разискванията. Съюза на 
комунистите - Движение за 
Югославия и занапред в 
програмните определения ще се 
застъпва за единна Югославия, 
за свобода, мир и равиоправние 
и стабилно развитие на всички 
краища. При тона тази партия и 
занапред всестранно ще 
сътрудничи и координира в 
дейността си, с останалите 
лево и демократично опреде
лени партии и дружества.

В продължение на събрание
то членовете на Общинската 
конференция на СК-ДЮ в 
Босилеград избраха нов Общ
ински отбор от 9 души (досе
гашният наО|>оянаше 15) и това: 
Славчо Николов. Владимир 
Младенов, Стоян Анастасов. 
Стойне Радснкон,, Борис 
Стоев. Будимир Кърстич. 
Боян Христов, Дннка Сто
янова И ДИМИТЪР ДИМИТ|Х1П. 
Бе избрана и Комисия за дем
ократичните права с пред-

"бйлиЧо|ша гора и вследствие 
на това чсстаувинето на 110111111 
Ден на граничари трябиа да 
отразява традициите ма 
сърбскин и черногорски 
народ, а 13 ноември е тъкмо 
такава дата. Ма 13 ноември 
1913 година, крал Метър I 
домел Уредба, с конто дото
гавашните гранични стража
ри и служби, на просторите 
на днешна Югославия се 
приобщават и стават състав
на част на регулярните 
войскови части.

Изабран е нов общински отбор н членове на изпълнителния 
отбор. За председател на Общинския отбор избран Славчо 
Николов, а за секретар на Изпълнителния отбор Стоян 
Анастасов. Владимир Младенов предложен за член на I епуб- 

■ференния на СК-ДЮ*.Миряца Маркович за 
СК-ДЮ, а за секретар Иован Иованович.

На 21 ноември тази година в делно когато става дума за 
Босилеград се проведе редовно дейността в местните общно- 
отчетно-изборно събрание на сти. Това потвърждаватфак- 
Обшинската конференция на тите_ Че членството на тази 
Съюза на комунистите 
Движение за Югославия, на

Съобразени с историческия 
момент и положението, в което 
се намираме, със своята отго
ворност към отечеството, както 
и факта, че Сърбия, доведена до 
ръба на икономичеката пропаст 
и гражданска война, не може да 
бъде от никаква полза сама на 
себе си. сръбския народ в Репуб
лика Сръбска н Сръбска Кра
йна. считаме за лудост всяко 
продължаване на войната. Тя за 
съжаление и по-нататък съще
ствува при отделни партии и та
ка." дали нарочно или случайно, 
бутат Сърбил и Югославия във 
посини страхоти. икономическо 
пропадане и международна 
изолация, довеждайки по този 
начин под въпрос дори п тер
иториалния нитегрнтет на 
Сърбия и Югославия.

Затова ценим.и зачитаме 
преминаване на Социалисти
ческата партия (СПО както и 
председателя па Сърбия г-н 
С.лободан Мплошсвпч към 
политиката на мир като 
предварително условие за 
премахване на санкциите и меж
дународната изолация, без 
което няма пито икономически 
напредък, пито демокрация в 
Сърбия, относно реализация па 
програмата на СПО.

Наясно сме. чс съществува 
възможност за манипулация с 
нашите последователни стано
вища и програмна ориентация 
както от опозицията така н от 
позицията, но това чима да ни 
разколебае, казва сс в кран на 
съобщението ма Общинския 
отбор на СПО в Димитровград, 
подписано от Деен Иванов.

топа и изпълнителен от 
трима души: Славчо 11 > 
Владимир Младенов и Стоян 
Анастасов, който след тона на

ликанската кон
председател на

ание за секретар 
|астасоп.

отделно засед 
изора Стопи Ли
седател Иван Дес.потов. а за

Републиканската 
конференция на СК-ДЮ от 
Босилеград с предложен 
Владимир Младенов. Съще
временно Конференцията 
даде предложение, Миряна 
Маркович ла бъде избрана за 
Председател на СК-ДЮ. а 
Иован Иованович от Ниш за 
секретар.

Конференцията 114
и.... ... на Стоян Евтимов
па 15 май идната голина да се 
отбележи 50-голншшпттп 

формирането 
Околийския отборна К1110 н 
Босилеград.

организация счел сформира
нето бе направен отчет за ^0^^1992^ 
досегашната двугодишна от ши пре31Д^ годи
оабота, приета орненташгоина на на колко го пю нас из 
програма за работата през яшем челнуват втазиоргани- 
следвашия двугодишен период и зация. Затова в предстоящия 
избрани нови ръководни органи период една от приоритетн

ите задачи на всички трябва 
Отчет за работата през да бъде по-ангажирано дей- 

изтеклия двегодишен период (16 ствуване в местните обшно 
октомври 1992 до 16 октомври сти. формиране на нови 
1994година).на СК-ДЮ, изнесе местни партийни органи- 
досегашният председател на ОО за ци и. по на стоя щем 
на СК-ДЮ Владимир .Младенов, с;ам0 и две (Дукат с о души и 
който между другото подче- злилол с 14 души) и омасо- 
рта, че всеобщата активност вява),е на членството им. 
на общинската партийна МаЛка утеха,както подчерта 
организация, ако се наблю- Младенов, е това, че тази 
дава от всички сфери на дей- партийна организация 
ността, не може да получи последните местни избори 
положителна бележка. От-

члев на

и тела.

1110 II
има

паот

на м.н.

Съгласно тона, па 13 ноем
ври ма всички гранични застави в 
Ьосилеградска община, в 
присъствие на населението и 
покровителите, па отделните 
гранични застави се проведоха 
скромни тържества, па които па 
заслужили войници-гранича
ри биха връчени различни 
войнишки призна пил, а по
кров и тел и те им подариха 
цветни телевизори, видеор- 
икордери, ТВ-антсни и пр.

денят на 
, вместо на 15

Югославия 
граничаря 
август, занапред ще се 
чествува на 13 новемри. I еш- 
ението е взето в унисон с все
общите обществено-поли
тически промени, които 
изискиват и вони отношения 
към таченето традициите на 
Войските на Юг ославия. 11ри 
определение на датата се 
изхождало от факта, че на
стоящите Войски на Юго
славия съчиняват въоръже
ните сили на Република Оъ|>-

° БОСИЛЕГРАД

Чествуван 

е и новият 

Ден на 

граничаря
М.Н. А.Т.яаСъгласно решението 
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° В КЛОНА ИА "ЮГОБАНКА" В БОСИЛЕГ РАД° ЗАПОЧНА АКЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДО
СНАБДЯВАНЕ ИА БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ НЯМА ЧУЖДЕСТРАННА 

ВАЛУТАВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО 

УЧАСТВУВАТ И 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
не са в състояние на официално

ияе^иТа^ите^с^цудаиа^а си земат чуждестранна надута
когато излизат от страната. ^„„иттщатсГиинствспата банка в града - клона на Югобаика ис■.«риспкитщртскн 
долари, германски марки, швейцарски или френски франки, австр 
ийнски шилинги и други "здрави валути.

Според решението .. ску.п........ те ..........естипте об,„„.ст. . К.с.детрпд . „
РайчилОпдн домаккретнптр пее учаешурат С |,Да1Ж>оЯйК1*,2;^.Я^ТзШШЯТЧПйЖтс "нл^ешГ^агГпва.а!'“гкуает от |йроян«та Оопео. II
обществени фирми и ведомства ще участвуват с .>00 2000 динара, а .м“«> ........ 1,оС0.,сния клон няма ирилип пити но една основа.
работилници със ЮО ДО 300 динара, решил е Изиълиитслинт отбор НИ ОС. Дали Т«ЯИ "Югобаика" допреди дна месеца с чуждестрана
решения ще бъдат равносилни записи от волята па потребителите, кои го мнението си Готие „,® бдяваше ва гранично-■пропусквателини пункт IРибарци,
трябва да кажат до днес. където тази банка посредством търговското 'Р*™^**™*,

Изясняването на потребителите за допълнително като най-изгодната възможност и п сегашните условия Босилеград оказва услуги жоом^?а,шТзточниц2водоснабдяване на Босилеград и Райчиловци, което най-добро решение, казват в Общинската скупщина и в мнто „бменя валута. От но-добре информирани изто шицн
става чрез списъци на самите потребители (започнало нейния ИО. Въз основа извършените анализи от страна узнаваме,, че е”®"^*л“^\бмеия отива в касата на "Балкан" от 
преди десет дни и трябва да приключи днес) но се слага „д белградския "Геозапол" и водостоланското решение аа"-™цаис ва „„то у 1а с"а„а конкурент на "Слога",
под въпрос, казва Владимир Стоичков, председател па „а "Морава" от Ниш водата от този бунар е годна за Димитровград, конт д
Скупщината на местната общност в Босилеград, пиене. Финансови средства, казват те, без оглед че не са Валута, разбира се чуждестранна, ще има в клона на »игооанка .
Положителен изход от тоя своебразен референдум малко, може да се осигурят и водата да се включи в Доколкото това може да се заключи по существуващия тук с гец але 
очакват и представители на Общинската скупщина и сегашния водопровод. печат, който .за да осуети спекули се слага в паспорт и служ з
нейния Изпълнителен отбор, които предложиха тези доказателство, че валута не може да се вземе повторно докато ие се
две селища да се осигурят с по-голямо количество вода, ФИНАНСОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ "ДИКТУ- замине в чужбина,
като това се направи с вода от бунар. ц д-р- СУМИТЕ В.Б.

Посоченият кладенец подава 24,5 л/сек. Счита се, че 
това количество заедно с водата от Извор ще бъде 
достатъчно за двете селища за следващите 20 години.
На мястото където е бунара ще бъдат положени две 
помпи - едната с мощност от 30 л/сек постоянно ще 
вкарва водата до резервоара на Рампи дел, а втората с 15 
л/сек ще бъде резерва.

За уреждане на мястото около бунара, за довеждане 
на ток до него, за помпите, търбите от бунара до 
резервоара (отдалечен е 920 м) и за други потребности 
са неопходими 480 хиляди динара. 40 на сто от тези 

дства ще отпусне републиканският Фонд за води. 
таналите средства ще обезпечат потребителите, по

точно казано домакинствата, предприятията, органи
зациите и частните работилници.

Според решенията на скупщините на посочените 
естни общности и на ИО на ОС домакинствата в 
силеград и Райчиловци (1290) ще участвувате по 100 

(доколкото имат по два-три водомерни уреди ще 
платят двойно, тройно повече). Предприятията, 
организациите и ведомствата, в зависимост от 
финансовите си възможности, ще заплатят 500 до
2000 динара. Собствениците на занаятчийските рабо- - -
тилници ще участвуват с по 100 динара, с изключение Дълги опашки от пеше- ват на многорройните оензино- 
на гостилничареките обекти, които според решението ходци, мотористи, автомоби- станции в Кюстендилско. Не 
на ИО на ОС ще дадат по 300 динара. Решенията на листи или от онези, които пъту- минават границата и не плащат 
съветите и на ИО на ОС дават възможност на потребите- ват с автобуси не се вият на задължителниия депозит. Не са 
лите дълж имите сум и да внесат на два пътиг първата част

ДЕНЕЦЪТ Е НАЙ СПОЛУЧЛИВО СЕГА
ШЕН ИЕ

КЛА 
ШНО РЕ ° НА ГРАНИЧНО ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ 

ПУНКТ РИБАРЦИ КРАЙ БОСИЛЕГРАДупщините на тези две местни общности, а 
ОС и нейния ИО взеха решение за

Защо ск 
преди тях
допълнително водоснабдяване? Защо решиха това да 
стане чрез вода от кладенец, а не от текущи води? 
Отговор на първия въпрос не е трудно да се даде, с оглед 
на факта, че не само през изтеклото лято, но и сега, в 
Босилеград и Раъчиловци няма вода. Водата на 
водоизточника в сИзвор рязко намаля. От някогашните 
38 л/сек този водоизточник сега дава едва половината. 
Съмнява се, че вода изчезава и в мрежата на градския 
водопровод, но досега не е намере 
аварията. Обстановката накара общинските и градски 
власти заедно с явното предприятие "Услуга", което се 
старае за водоснабдяването, да въведат режим. След- 

варталите един след друг бяха 
водопровода. Колко сериозно е положението показва и 
факта, чесега по-високите апартаменти и части на града 
са без вода.

Все по-малко хора 

въртят бизнес с 

бензин
срс
Ос!но мястото на

Увеличаването на депозита когото наши граждани 
заплащат при излизане от страната, и студеното време 
повлияха да се намали числото на минаващите югославско- 
българската граница на този контролно-пропусквателеи 
пункт.

изкючваниот ме
Бо

ствиетова к
динара

Отговор на втория въпрос е малко по-сложен. Не 
толкова заради друго, колкото зарад 
Общинската скупщина в предишните си състави, когато 
тогавашните е членове бяха категорични: водата в 
сегашния водопровод да се подсили с текуща вода, а не 
с вода от бунари. В "игра" бяха няколко възможности: 
вода да се доведе от местността "Рода", от Църноок, 
Лисинското езеро... По-късно обаче тези възможности 
станаха - невъзможни. Едни поради малко количество 
вода, други поради големите капиталовложения, които 
потреб ител ите не са в състоя н ие да обезпечат. Водата от 
кладенеца в местността "Требеница" (под индустри
алната зона на града към река Драговищица ) се оказа

и решенията на

гранично-пропусквателиян изложени на рискове, преди 
сега, а втората до края на декември. пункт Рибарци край Босилеград всичко на различни неприят-

Очаква се, след положителния отговор на потреб- като преди. Няма вече опашки и ности, с които го посрещат или
ител ите, да се публикува конкурс за изпълнител на На отсрешния пункт Олтоманцн изпращат различни престъп-
работата. на българската страна. Само до ници от границата към гСюстен-

и,|х преди месец-два на тази част на дил и обратно. При това не са си-
югославско-българската гурни дали ще могат при бъл- 
граница беше като в кошница, гарските и нашите митничари да 
Минавщите грани-цата повече минат с поголямо количество 
от които въртеха бизнес с бен- бензин. Официално българск- 
зин и други "дреболии" бяха ите митничри не позволяват да се 
принудени да чакат и по няколко кара повече бензин отколкото 
дни. особено при влизане в 
нашата страна. Сега п на единия, 
и на другия пункт не се чака

:::::::::

° В АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД

ОТКРИТ СЕРВИЗ ЗА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА

може да стане в резервоар в ко
ла. При тях контрабандист труд
но ще мине ако не се "пипне" по 
джоба си. На нашата митница 

Без оглед, че няма съвсен количеството бензин извън 
За изграждане и оборудване на обекта са изразходвани към ЗООхиллди динара. Очаква се ясли правила, по всичко личи, че резервоара (до 100 л) подлежи 

рамките на сервиза наскоро да започне да работи работилница за ремонт и поправка на возила числото на минаващите грани- на така наречения аксиз, а над 
и селскостопански машини. цата намаля поради все по-сту- това количество и на данък,

п - . деното време. Числото на на- Истина, от тези даждия не са
Ь босилеградското автотранс- ни от създаването си) откриването на стопански машини. Всичко това, шите граждани намаля и поради освободени и когато бензина

Ж,1Юп|1Уп?ПпК11и пшИфшш сервиза щебъдеотособенозначение каза той, ще даде принос да се неотдавнашното решение на купуват на тукашния черен
порт преди десетина дни офици- за жителите на общината, по увеличава безопасността в движен- съюзното Правителство да се пазар но оазчитат чр ппмално бе открит и пуснат в действие специално за собствениците на мо- с во да се " но Разчитат, че при
сервиз за технически преглед на мо- торните возила. Те, каза той, досега °‘ увеличи депозита при излизане върщане не ще паднат в ръцете
торни возила. Соткриването на този бяха принудени возилата си на техн- За изгараждане на сервиза и От страната от Ю на Л) динара на контроли, което е малко
обект-по тържествен начин лентата ически преглед да закарват във работилница, на които ползваемата и °т о1) на Ь1), доколкото в вероятно,
пресече председателят на ОС в вътрешността, преди всичко в Сур- ПЛ°Щ възлиза 270 км2, са чужбина се заминава с кола. и~
Босилеград Сотир Сотиров-се съз- дулица, която е на 65 км делечина. изразходвани към 300 хиляди дина- Българските пък автомобили- 1а1Укашн,1Я чеРен пазар са
дават условия за по-сигурно и по- Значението на обекта рпшрпп- ра' н®°бх°яимите средства обезпе- сти ие идват вече като преди “с*1л^ законите на предлагането
безопасно движение. Според думите ГОЛямо ако с™ има предвид че поп ™ха Фондът за развитие в Сърбия, понеже от страната сн могатда търсенето. Когато предлага
на Йордан Велинов, директор на „е „окрив наскоро ще започне Фондът «аборсата по труда н репуб- излизат след всеки 15 дни Това щото се количество бензин е по-
най-ста^юто°предприятие^обич и- ТО™ «№2^^ ^ва^лнотоТуж ЛГ в*! Р^енне на български?“ вл1?ти ЕГКиГ“: 
ната (тази година чествуоа 45-годи- "«"Ра“™ «а возила и селско- Главен филиал^раня. Тази застра- ® ново-н0 служащите на бъл- изключително та гепмРа°нД?«

хователна организация, както под- гаРския пункт сега последо- мапкинпитпя1^»4 веРма|1Ркичерта нейният представител при вателно го прилагат. марки или щатски долари. Сега
ЩШЩГ' откриването на сервиза Миодраг В непогпепгтирия „„ УеД?та наеДин нитжр възлиза от

Петровия, за своите клиенти в ня иш близост до 1,60 до 2 марки. Имайки пред-
Босмлеградска община ще даде /X “ 1™' ПуНКТ Нл.-Ма ВИД’ че 1Л бензин в Кюстендил 

Ш "овече облекчения. По-късно от С°‘1Т0 да ВЪР™Т би- струва 20 лева и че техните
9 Мвиаси Глигорои, също така от аносс°ензин като преди. Вместо банки за марка дават от 41 до 43
Я Дунав узнахме, че техните клиенти с авт<>мобили тук все повече лева тогава заработката на
Ш ще имат намаление с 20 на сто идват български граждани с мо- българските бензинджии не е за

.. ^н^еСс^иЛпИреепСлИеГтойНакРа^В^ ^“^оТ^^Гд
ШВЕ за^лиентитеезе " ДРуГИб*НИфИЦИИ бензиностани- богато няма

цип на две колелета. Намалява рии, те са принудени бензина да 
и числото на наши граждани, продават и за динари Тогава

присъствуваха представи- Т°ЗИ "Чере“ Па' °1аЧенГ° 3аСметват Срещу 30
— обществено-политическия и зар ^ си заРеДят автомобили- лева- Нашите пък "майстори" с 

стопански живот в общината, както те' тУ|2ите’ резервните резерво- бензина с доволни и от този 
и г-н Милча Христов, директор на аРи- Без оглед че им намалява обмен. Знаят, 
пътния транспорт на ДАП от 
Кюстендил (Р.България) с когото 
Автотранспорт" подържа 

отношения.

повече от един час.

в

ш

На тържеството, което бе 
устроено по повод откриването на обекта, 
тели на

че във вътреш-
числото, нашите граждани по- ността този бензин ще мине и по 
радушно купуват тази течност 3-4 ДМ. 
на този пазар отколкото да ид-делови

В.Б. В.Б.о с
ЬРЯ-ТСТВб * 1 ДЕКЕМВРИ 1994 г.



О I СРЕЩАТА С ПИСАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ В НИШ

С ПЕРОТО ДА СЕ РАТУВА ЗА МИР!
\ Ч-. „л-

Неотдавна в град Ниш пребивава делегация на Съюза на писатс- 
г“™°Т р гария «състав: Благой Димитров, Владимир Янев, Кирил 

ев, Борислав БоИчев и Алсксандар Миланов, като посети редица 
п^а'оРН0 ИСТОрически забслсжитслности, издателство "Братство", а 
ПК„?.?^аТр,,АНев,ЮТ0 им посещение я ирис и зам. - председателят на Оощннската скупщина в Ниш Радое Костнч.

Писателите от съседна България устроиха и две литературни 
четения - пред нишката публика в залата на Университета и за 
Йога!ГскиРмапаст»»р ^е,,търа за к'Улт>Ра- Посетиха и прочутия

Ето какво споделиха свои впечатления за видяното

НАСКОРО

РЕПУБЛИКА 
НСКИЯТ МИ 
НИСТАР ПО 

ПРОСВЕТАТА

Д:

антифашиската идея, ако щете, социалистическата, без много да шуми. Но 
не беше справедливо, след една такава трудна, тежка, антифашистка 
история, на Югославия да се случи именно това. Може би е изкуствена 
държава била тази голямата федерация, но не е създадена нито от сърбите,
Н1ГГООТ черногорците, а от великите сили. Сега отново те. Тогава им било ЦЦ|? ДОЙДЕ В
от майки, не знаят, че боли когато те убиват. Аз не мога да разбера! И тая 
арогантност, която се разигра за сметка именно на балканската кръв - няма 
равна на себе си. Те вече не ни броят за хора... Аз съм много чувствителен на 
тая тема. Именно, не се чувствувам виновен за това защто съм бил емигрант.
Вярвал съм в тая идея. Но, ние видяхме, всички наши емигранти видяха, че 
ние просто сме били хора. които са лъжливо, на лъжлива следа са отишли.
Проумяхме го и скоро имах един гост от нашите краища, който казва:

Какво да правим, нито да се срамуваш, пито да се гордееш, с това което се 
е случило стебе?". през декември тази година по

лз съм много чувствителен, когато някои наши хора оттатъка, а може пгякл нгппятногт п Пммитпп- 
би и оттука - по-малко, просто искат «а преаърпат а пякакла карта нащи, ^ ™Р°С*Т™1*Г ^еща Рна 
край. едно е конюктурата. политическата, но наръдът е друго... Нашият ммнистъпа по ппогветата на Ррп- 
кГттктГОГО ТЛ' М"ОГО ° Зажаднлл’ 3ГП- "ИЩ0 па "С "" пре"" яа убликаЬ??ьр61Ия^Ско^динатор-
!^Гви^^ ^ректо^Гн™ йщитГо?
загасне лампата в българското кино и се чуе първата югославска дума • ДиРектоРите на същите от 
усмивка разцъфтява по лицата на българите. Всеки има някакъв близък в ,,ИР0ТСКИ окръг, 
тая страна и обратно, всеки има някакви човешки контакти, които никоъ не Това бе оповестено на
1'оже да прекъсне, какоото и да правят. Затова в това много сложно за заседание на Училищния отбор 
Югославия време, за Сърбия, която всички смятат едва ли не виновна за Пр[, димитровградската гимна- 
венчкнте трагедии на света, а никой не иска да признае, четочно тя изплаща ЗИя. Инак, училищния отбор 
вините на цялата европейска политика, която се преобръща на десетилетия, прие решение за преподавател

по география на мястото на 
пенсиониралата сде гим.учи- 
телка да бъде преит професор- 
доктор на географските науки 
Младен Владимиров. За четири 
часа по биология е приета Дра
гана Пешич, а за учителското 

Щастлив съм. че тук, сред вас, и място ще работи досегашната 
темата за брат ми Детко Димитров гим.учителка - пенсионер. На 
Петров, наистина е значителна, но аз заседанието на училищния от- 
като негов брат не мога да бъда бор е констатирано, че акцията 
обективен, не мога просто да го по събиране на средства за на- 
преценявам.. бавки на компютори върви

Той беше най-малък, най- ДОСта бавно поради субективни 
чувствителен и много по-особен по причини. До 24 ноември пари са 
характер. Аз съм човек, който не дали само "Пекара" -4500 ди- 
задържа в себе нещата, аз ги нара. Беобанка 1000 и застр- 
изхвърлям навън, но той бешемного ахователно дружество "Дунав" 
деликатен, не затворен, но много . 500 динара, 
волево деликатен, и той има много

ДИМИТРО 
В ГРАД?

и доживяното.
АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ: ИИШ Е 

С ЕВРОПЕЙСКИ ДУХ... В подготовките за промени в 
Закона за средно образование

- Град Ниш ми направи впечатление със своя европейски облик, г 
като дух. Европейски го казвам, не като укор на балкански, щато най- 
старата цивилизация на Европе е на Балканите. Много добро 
ми направи, че отлично се поддържа тази крепост, нишката, една от най- 
известните, сърдечността с която бяхме посрещнати надмина очакванията 
ни. Мисля че доста полезни идеи бяха споделени. Много добро 
ми направи срещата в издателство "Братство",
"Братство" и списания за възрастни и за деца.

Надявам се това издателство 
сънародници и заедно с книгите, които получават от България, те могат 
пълноценно да изучават родния си език. Мисля че тука за тези три дни в Ниш 
взаимно спечелихме приятели.

главно

впечатление

впечатление 
където излизат вестник

повече книги да издава за нашите

КИРИЛ ГОИЧЕВ: 
КАТО НА ГОСТИ У 

БРАТОВЧЕД
ДА НЕ "ОТКРИ

ВАМЕ" ПАК 
АМЕРИКА

- Прво искам да кажа. че аз не се 
чувствувах чужденец в Ниш. нямам 
чувството че съм бил в чужбина. 
Просто се чувствувам, че съм бил на 
гости на свой братовчед, на свой 
брат. на свой 
наистина така.

иятел и това е 
ловите ни корени 

са в една и съща почва. Те черпят
?7:

сокове от една и съща земя.
Разхождайки се по улиците на 

Ниш аз с една носталгия започнах да 
си мисля какво ние сме загубили в 
тези години на така наречената дем
окрация у нас - времето на 
промяната. Загубили сме чувството 
на сигурност да излезеш на улицата 
независимо в какъв час на 
денонощието и да не се боиш. че 
някоъ ще те удари по главата, че 
някой ще изнасили жена ти. дъщеря ти. че полицая ше отмине вика ти за

А.Т.по-високи качества от мене. затова 
че той не допусна границата да мине 
душата му... Аз на майка, на моята 
майка Й разправям: "Каква чест е- Й » 
викам - улица са кръстили на името о 

на сина ти", а тя. сиромашката е на деветдесет години, тя не може изобщо 
мее какво е това. Тя вика" А. файда ми от улица, ка ми га нема 

майката разсъждава. Викам Й:" О. мамо. не си права,
когато

Гостите прие и зам. председателя на ОС Радое Костнч

ГОСТУВАНЕ НА САМОД
ЕЙНИЯ ТЕАТЪР “ХРИСТО 
БОТЕВ" В БЪЛГАРИЯ

да проу
сина"... нали. така
никак не си права, защото всички сме смъртни, всички умираме, но 
се уважи един човек, по какъвто и да е начин от другите хора и то след 
смъртта му, това е много нещо." То не е приживе да си направил нещо, да 
речем да си угодил на тоя или на оня и да те почитат. Тука вече има друго

помош.
по нишкитеЗагубили сме усмивките си. тези усмивки, които виждаме 

улици и дай боже горчивата чаша на нашата промяна да ви отмине. Това е 
моята надежда. "БОРЯНА"Й 

"ПРОФЕСИО 
НАЛАЦ"В 
СМОЛЯН

БОРИСЛАВ БОЙЧЕВ: ЩЕ СПОДЕЛЯ ЗА 
ДОЖИВЯНОТО! признание, което е по-голямо.

Но ние несмесеотчели пред оас. както гюдобапа, пред българите, но не 
българските обстоятелства, не са виновни сръбските 

Вие виждате, че ппи всяка среща, ние като че ли откриваме Америка, 
мама му стара, че сърбинът е добродушен, че е хубав човек, че с него може 

може да се пие. че с него всичко може да се свърши

са виновни
- За пръв ггътсъм в Ниш. за пръв път съм в Сърбия.
Впечатленията ми са много силни и когата се завърна, разбира се Ще 

всичко с моите колеги, с моите близки. да се говори, че с него к 
добро и обратно, нали?

споделя които бяха изключително 
дълготрайно

Аз вярвам, че разговорите които водихме,
попезни ше се превърнат, не след дълго в една програма за полезни, г и сътрудничество, което ше допринесе за

и викам:" Моля. ви. гледайте, виждате лиАз вървя тук с моите другари 
някъде човек с протегната ръка. Димитровградския самодеен

Ами тука се чувства че държппп има, само минеш по улицата, и слава тсатЪр "Христо Ботев" гостува 
богу е така. *• от 15 - 20 ноември тази година в

Тази демокрация, която дойде при нас е един ужас, това с неописуем ррад Смолян - България с двете 
нещастие, да даде господ дп ай се размине. Бог да ви прихване ПрСМцеру за тазц^година - "Бор

яна" от Йордан Йовков и "Про- 
фссиоиалац" от Си ниша 
Ковачевнч.

сътрудничество, за едно 
зближаването, за опознаването иа нашите народи.

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: ЩАСТЛИВ ДЕН ЗА 
МЕНЕ ужас и това 

войната вместо демокрацията.
Бпягг.й Лимитоов който оглавяваше делегацията на българските 

ДРУГОТО:

което е отпечатано, но трябва яа си призная, чедъг и _ „ато „м,тгя.
него. защото познавам голяма част от авторите, които пиштквто им
разбира се. Мило ми е яа отношения презособено за съдбата иа тези унизени С».лгарог)ГО'ла» мс и ,.т
годините, от чисто унижение ние много бивно се таим
последната война отново ни ТГпсвдтя^ж"оттази свобода се ползват Постигнахме свобода иа словото и печата, но от ял наляво
всякакви хом.коитоснай-лекомислсга (лка мог ш,т Г,и
и надясно. Това мене особено мс натиска, зашо г1!глучилис 
трябвало да бъде напразен. Всички тези неща. които са сс . у 
трябава да се случват иа депата ни, на внуците ни.

Зашото по-велики неща от "риятелст^ „сща
..

ВЛАДИМИР ЯНЕВ: ДА ОБЕДИНИМ 
БАЛКАНИТЕ 1) Родопския драматичен теа

тър от град Смолян, който офи- 
I писател след избухването пя Втората световна пойна цшшю е бил домакин на дими- 
К1,п писател съм лз, щом допуснах лл избухне нтората спотаила троиградските самодейци, са да-лЖ

нейна!" Мисля тези думи ле сп израз ял грандомания, п израз нл попишела ПСШ| две представления по едно 
отговорност, която изпитва всеки който шшге. Сега малко се позамислих „„ "Боряна" и "Профецпонплац" 
като слушах тук " Л нямаме ли слоя липа лис. всички които си служим с ц едно в околността на Смолян, в 
перото зл съществуване на границите и не трябва пи по никакъв начин дл Рудозем (Професионални). С.по- 
изкупггвме вината си? Зп тото повече от ясно е. че тези неща които казаха .,-од Свобода» Алексич, артист в 
тук, са перни. 11ио живеем на Балканите, които винаги са били раряиро н тптЬра ,, реферант по само- 
от нротипоречия и много рядко смсго'1'™;"11‘'ЙаГсФегт па духя И ДойноСТ. турнето е било твърде

дяже.ня ролята яа общуването между писателите е огромна. ^ нога в Смолян и от домакините и
Струпа ми се, че ако не създалем един духовен свят на писате- от публиката. Уговорели са ср- 

литс н Балканите, ако не сс познаваме достатъчно добро, ние 0щ,|„ контакти, а получили сан 
действително ше бъдем разединени и то този път завинаги разед- цокано за 15 дневно гостуване с 
ипени духовно. Л още повече сега, според мене. имаме огромна "Професионален", 
задача - да се противопоставим духовно на одна ерзан-кулзура, г-."Г„м,.
каква то изнедпаж нахлу от една велика страна, конто ни е Ма връщане от Смолян Бор
въз11итаваласъссвоитоголемифш1мп,съсс1Юитеголемимайсгори яна е представена на софий-
на перото. Сега ние всъщност о ткриваме, че тази страна, говори за ската публика в Културния нен- 
Америка, има и друга страна и чети ип заплашва седна абсолютна тър "Светлина на квартал 
духовна ннпелация. Заплашва ни с екшънито, с трилсрито. с "|||Шц Вазов”, а Професи- 
ептипата литература. опадан" в квартал "Княжево".

Д.Т.

нас не

- нямя. А пък зп

ДО КОГ А ЩЕ СЕ ПРОЛИВА 
БАЛКАНСКА КРЪВ?

Някои наши другари, отми
’ ли, ние трябава дп

макожем. А вижте, 
най-плътно.

ний-силио, с най-много жертви защити тази идея,

платиха тоя тежък данък на онова 
тази страня е изменила на социализма, и виждаш 
направим всичко възможно за да я възстановим иди да я 
ГаГв парадокс излезе: те,и изменил» „г, социализма страна 
най-продължително. 1.

Ма ген Лндопон
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° СЛЕД "МЕСЕЦА МА КНИГАТА"° ИНТЕРЕСНО

ДОСТА СКРОМНОМОНЯ ПРАВИ МАКЕТ НА 

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР О „СЕ ОЩЕ ВИСИ ПРОБЛЕМЪТ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ ПОМЕЩ

ЕНИЯ П ДИМИТРОВГРАД

от^Ниш, груп^поети^^штературпи творщГо^Б^гария^състав

оградено Иван Петров, както и брат 
му Методи Петров, а разбира се, и 
много други от по-младите поколе
ния художници.

Що се отнася до самия макет, то 
макети се правят от различни 
материали. Мен вече десет години ме 
"измъчва" идеята да направя макет 
от автентичен материал и онзи из
глед от л 
страна на ! 
метницитеотНиш. Организиране на 
първия пленер в Погановски мана
стир бе удобен момент "да му узнем 
марку" и да започна да събирам ма
териал. С работа започнах през юни 
миналата година и ето днес ма
настирът е готов.

Макетът на манастира изгежда 
чудесно. Камъните са събирани от 
околността на самия Погановски ма
настир, от Звонска баня, от Запой, 
Видлич. С глето, чукче и други 
помагала камъните са направени в 
съответна големина и изглед. Мана
стирът (макетът) е покрит с кере- 
миди-шопки, специално направени в 
съответния размер, дори и печени, а 
сетнеслагани с пинцета и свързани с 
малтер. Момя в момента довършава 
конака, а запланувал е до следващия 
пленер да направи макет на целия 
манастирски комплекс.

А колко време провежда на ра
бота около макета, нека да посочим 
следното: когато дойде някой да 
търси Момя в къщи и попита съпру
гата му къде е той, тя отговаря - ето 
га в манастира!

Момчило Андреевич, препода- го знаят, прави макет, двадесет пъти 
френски, работещ като по-малък от манастира и слагакамъ-вател по

библиотекар в димитровградската чета, тухлички по същия начин както 
библиотека, всички знаят най-добре е направен и манастирът, 
като известен артист-хуморист. Но '
този път няма да говорим пито на ' Откъде идеята тъкмо така 
френски, пито за библиотеката, направите макет на манастира, 
нито пък за четиридесетгодишната - Погановски манастир като ед- 
му самодейност като артист в инствен паметник нп културата под 
димитровградския театър. Повод да защтита на държавата винаги е бил 
го представим е факта, че той тези инспирация на художници, живо- 
дни е довършил макет на прочутия писци и обикновени хора. До кол- 
Погановски манастир. Сигурно и кото ми е познато, може би нпй- 
това не е нищо, особено ако се има добра рисунка на манастира с на- 
предвид че правене ма макети е хоби правил известният български 
на много хора. Интересното обаче е акварелист Щъркелов, след това 
там,че Момчило, Моня както всички покойният художник от димитро-

да

несоха литературна вечер.
Литературната вечер наистина бе рядко културно събитие в 

града За съжаление освен учениците от четвърти клас малцина 
Ж посетителите от града, относно изостанаха бройните 
любители на поетичната реч. Въпреки това литературната вечер бе 
па твърде високо равнище, понеже се касае за представяне на 
литературни творци и поети, ползващи се с висок авторитет в съ- 
времената българска литература.

Инак акцията "Месец на книгата" бе запланувана с още няколко 
културни начинания, които поради заетост на библиотекаря, 
относно неговото ангажиране в самодейния театър Христо Ьо- 
тев", преди всичко заминаване на турне по България със самодейци
те, не се реализираха. Става дума за наградната тема за книгата, на 
която трябваше да привлекат млади начеващи таланти в писаната 
реч, след което да бъдат раздадени награди.

- Този път не липсваха средства за награди, но просто времето 
ни бе попълнено с други дейности - заяви библиотекарят Момчило 
Андреевич. - Между другото тази акпия използвахме за набавката 
ва нови книги на стойност от 500 динара. Впрочем и да бяхме в 
състояние да набавим повече нови заглавия, те едва ли щяха да 
станат достъпни на читателите, с оглед че и сегашният книжен фонд 
е в неподходящи помещения.

Тези думи на библиотекаря М. Андрееви с цялата си острота 
откриват проблема за библиотечни помещения, за което се говори 
години наред, но почти никаква подкрепа няма, и от страна на 
общината, п от страна на други ведомства, и проблемът да се реша
ва. Оценката на "Месеца на книгата" именно трябва да послужи за 
раздвижване на акция за доизграждане или построяване на нови 
библиотечни помещения.. Ст.Н.

1реди реставрацията от 
Завода за защтита на па*

Погановски манастир - макет А.Т.

° АСЕН МИНЕВ Този исторически период е четиринадесетият век, период 
преди падането на България под турско робство. Първите три 

на този век са били години на нестабилни и
* * *

десетилетия
сложни отношения между Българско и Сръбско. Въпреки 
многото добри и близки отношения, през тези три десетилетия 
стават и сериозни сблъсъци между двата братски народа.

Както се вижда и разказването в легендите, и личностите 
в тези легенди са от тази щастлива, да кажем, отсечка от 
историческо време на двата на 
когато са царували цар Душан1 
столетието преди турското робство.

Естествено е. че в условията на продължителен мир села и 
градове в тези две съседни славянски държави са процъфтя
вали, а хората са живеели добре и са се радвали на изобилие 
и богатство. Добруване е било и в нашето село. От радостен 
по-радостен е бил и дядото вече Калин като е виждал как пред 
очите му израства такава красива и умница - неговата внучка 
Калина.

КАЛИНОВО :рода. българския и сръбския. 
Силни и Цар Иван Александър.В тези именно неспокойни години е роден и възмъжава. по 

легендата, знатниятовчар истареъшина на нашето село Калин. 
Избран за стареъшина на селото. Калин съумява, още съвсем 
млад, да запази селото от разорение през неспокоънпте години. 
Усетил голямото значение на нашия край за добрите отноше
ния между двата народа, той допринася за такива отношения, 
като съумява да посреща и изпраща, както трябва и както 
подобава, големите пратеничества и царски кортежи и на двете 
братски държави. За добруването в мир на нашето село Калин 
и другите млади овчари правят голяма страноприемница към 
селския хан и засаждат около нея и от двете страни на царския 
друм нови млади брестове...

/ОТ НЕПУБЛИКОВАП РЪКОПИС "КАЛИНОВО 
ЖЕЛЮША, ЛЕГЕНДИ II ИСТИНИ"/

Сърбине брате 
десница дай 
българин своята, 
добре го знай 
от сърце 
на тебе дава.

Естествено есъщо така било и всички люде от нашето село 
и околните села - нашите овчари да са били щастливи и да са 
говорили така: "Че идем у Калинови, чесвърнем и до Калинови, 
че питам Калин, сакам да узнаем съвет и у Калинови, докато 
и говора на обикновените хора овчари не се е полу 
само себе си името и названието КАЛИНОВО. Не 
съзнанието на народа, в битието на хората да не оставят белег 
и следа такива личности, каквито са тази легенда от вековното 
разстояние на времето, с удивление и въображение Видно е 
значи от легендата, че нашето село преди сегашното име се 
е назовавало Калиново. То се е получило като спонтана 
благодарност на хората за всички добрини, направени от 
Калин и Калина на хората, като обич на цялото население 
от нашия край към тези две личности...

Много са били чудесиите, минали по царския друм през 
нашето село, видени и доживени от нашите деди през времето 
на Калин. Легендата за Калиново пази памет и за една тъжна 

ма за една лития, по-точно за едно

чило от
може вА.Мпнин

процесия. Става
По камения бял път, който минава и през нашия хубав погребално 

роден край, по тази бяла лента, пресекла цяла Европа по 
средата от Атлантика на запад до Босфора на изток - са ми-

ДУ
(е.1минало през нашето село, пак по царския 

друм - най-прекия път от Сърбия за България. Била е огромна 
навали ..отминавал и какви ли несъбптия, какви ли не народи. бХа^га^ тялото на
Отминавали са, но ние винаги смс си тук, край този път, н починалия в Търново Свети Сава, син на крал Неманя, за да го 
нашето хубаво село Желюша. донесе в град Рашка и оттам послеСвети Сава да бъде погребан

шествг

Корав и добър 
Така си е. Всрно е.

Като се започне от диви хунски, аварски, вандалски.

народ сме значи ние желоюшанн п*. в манастира Милешево.
На в 

да види
ръщане от Света гора Свети Сава е минал п рез Търново 
Ана Неда, сръбската принцеса, станала българска ца-

турски, татарски и други източни пълчища - имената им не рица На празника Богоявление той служил света лнтупп 
на°*~еТ запада” да са УгХли Гкотм“ ^едралнГта черква в Търново Бил,, саУ големи студовете™ 
всичкГтши завоеватели напасГбо“ иГ&и сме и узнал" Са8а "ас™"ал и там починал в Търново. Смъртта на Свет,.Сава 
че за тези от изтока да отсекат главата на човек е равно на това е ® ила голяма загуба за сръбската държава. Той е най-голе- 
да утрепат муха, а тези пък от запада са считали кръвта миятсръбски просветител и сръбски светац, издигнал сръбска- 
човешка е кръв на добиче и чуждото е само тяхно. От тези православна църква в самостоятелна патриаршия.

* * *
А легендата завършава така:
За жал и мъка на хората всички главни богове и богини 

завидели, изпълнили се със злоба първо на южнославянските 
държави Българско и Сръбско, защо да живеят в мир и добру
ване, и изрекли злокобието - да се затрият тези две държави. 
По-специално позавидели богините, вилите и самовилите на 
Калин и Калина. "Как може дори царски колони да спира този 
Калин, без да ни пита" - възмущавали се боговете. "А Калина 
като слънчева царица да ни заслепява със своята хубост" - кре- 
щяли разни богини и самодиви-"да ни принуждава, скрити по 
клоните на дърветата да гледаме и да се ненагледаме на по- 
хубавата и от нас Калина." И изрекли клетва, богове и богини 
прокълнали Калин и Калина.

1Я В

нелюди до средните векове и през цялото средновековие е България и българският народ тогава искрено съчувству- 
трябвало ние желюшаните да съумяваме да оцелеем. А за да вали и жалили заедно със сръбския народ,... да, така е, ама ... 
оцелеем, е трябвало да се скрием в "миши дупки", по усоите на ама тогава е имало мир между братята, каза в размисъл дядо 
"Мечи преод", по най-затънтените места на "Кличков дол" и Дим, като че ли в разговор със себе си. Получи се своеобразен 
къде вече не, само да останем живи, живот да спасяваме монолог на стареца:... други условия. Добре де, верно е но щом

сега са други условия, та са измислени граници, митници, 
паспорти и толкова много други глупости да спъват, спират, 
пречат и преграждат братския народ, къде им е, питам аз,

има и голяма достоверност.

* * *
И не закъсняла изречената клетва от побеснелите богове и 

зачернил асело^ Ка& Л а на^ иапРед Калина и Дамян, след товаи целия наш роден край, за да се 
стовари върху всички християни на нашето родно балканско 
поднебие...

Млъкна дядо Дим, а ние децата, какво можехме, зяпнали в
него...Ако приемем, че личностите, каквито са били Калин и

неговата внучка Калина, са не само в народната памет, която Та ми е думата да ви кажа, че и тази траурна лития е мина
ти е запазила от забрава, то може да се приеме, че селото се ла през нашесело, носейки на ръцесвоя любим просветител от 
е именувало Калиново. В легендата се говори зашо и как е сръбски братя, а ние желюшани смея изпратили със запалени 
получило това име. Тук ще бъде предадена тази легенда по свещи в ръце.
по-голямо вн||Д"|ание''наНдвстоНли'шост||В от легендата,Рто йА!.е е Ра6ота сега аа хващаме на тесно историята, но и това
лесно Ще се разбере „ приеме „мето Калиново.

Калин и Калина неса исторически личности. Споменава ги българския, нашите прадеди и деди са били много по-мъдри от 
само народната памет чрез легендата за тях. Въпреки това и техните по-сетнешни синове, т.е. от нас.
нстинас в то^^историческ^период от време, посочегГслед чш за «°6ГаСте“ТНаСЯД0Насжелюшааите’и™есмебиливинаги 
лко. вашето село действително се е именувало Кал.шо„а Д, Раз6ирателств0 и «а‘. «".рши размислите дядо

Започнали да пристигат все по-често царски повиквания на 
млади воини в бран. В един есенен ден дошло повикване и за 
дамян. 1 ака че в гъстите конни редици на воините се намерил 
и той, годеникът на Калина. Как релефно и хубаво това иска-

песенна форма народният творец:
"Кон до коня, юнак до юнака".
Започнала да чака Калина да се върне нейният Дамян.
А поверието казвало:

. Вогш» не се ли върне до три лета от бран - няма да се върне н ико га.

зал в

Така започнала да гасне Калина.о
ьря-тстНо • 1 ДЕКЕМВРИ 1994 г.



° РЕАГИРАНИЯ
СПОРТ СПОРТИЗМИСЛЕНИ "ИСТИНАТА" И ИМЕТО

° НИШКА ФУТБОЛНА ЛИГА

ПОРАЖЕНИЯТА НЯМАТ КРАЙ
ФК-НАШАКРИЛА"(БЕЛОТИНАЦ) •

Ф К"БАЛКАНСКИ"(ДИМИТРОВГР АД) 4:1 (1:0)

/"НЯМА ТОК, А ДИРЕКТОРЪТ ПРЕПРОДАВА БЕНЗИН», "БРАТСТВО", I НОЕМВРИ 1994 ГОД/ 
Господин редактор,

пуНмпи! Закона за печата, моля ви да 
публикувате настоящия ми отговор на 
текста Ток няма, а директорът препро-
но1<1впеНЗиН ■/}°местен в"Братство" от 1 ноември от Стоян Владимиров от село 
Дукат.

В тази

попгн,?.:^,е%~ЛНиЧ"те' както посочва въ- Бела паланка. 20 ноември 1994 г. Игрището на "Еди-
... дин. нство . Зрители около 200. Голмайстори за "Наша кри-
що се касае до препродажбата на бен- л" • НДазаревич в 26 м. Стоянович в 50 и 88 м и Спасич 

зин и играта на коне на граничния пре- е 70 м от дузпа. За "Балкански" С.Димитров в 63 м. Жъл- 
%0ппКлпКП0 " п1оаа■ че съм някакъв си "бос" ти картони: пра "Наша крила" Ристич, Ранд/релович и 
та е следната^с бенпол2и- истина- Димитриеоич. а при "Балкански" С.Стоянов, Иованович, 
то Костов и Матов. Червен картон: С.Стоянов от "Балкан-
страна, която се намира под санкции. Как- Ски ' Съдия на срещата: Небойша Ристич от Ниш - слаб.
"оеет™»1.™!!9”"11*' "*,?*“ " м»н. не Съставътаа "Балкаиски":(токолов6,,Таков5.М.Стоянов7.Костов6( 
пая ч.нне . „Е. Яеижение. Приказката" за СДимитров 6), ССтоявов 6, Пейчев 7, Иованович 6, Крумов 7, Ценков 6
персонал на тп^п‘1 ,И°Л° оп стР«"« па (Златкович). Иванов и Мито. 5.!!гт на тРУдовата единица, също е
измислена и крайно тенденциозна, защото 
ние разполагаме само с едно возило и за 
всяко негово ползване

измислена статия, поместена 
във вашия вестник са 
неистини. Да тръгнем

Не е вярно, онова което изнася посо
чения господин, че не се четат електриче
ските измерители. Същите четем редовно, 
два пъта в годината, както става и във 
всички други гради ве в Електродистрибу- 

лесковац. Това че на този господин 
едното не е известно си е негов проб- 
пие. макар и с твърде скромни сред-

м по-ж-г, гу? СП €1г но по99ъРжаме електро- мрежата в общината, според всички техн
ически нормативи. Що се касае до почи
стването на храстите и клоните, които 
споменава авторът на статията, това е 
в компетенция на местните общности и 
много по-умно би било господин Стоян да 
е организирал почистване на мрежата, а 
не да си служи с подобни лъжи. Що се каса- 
е да честите дефекти ..отговорно твърдя, 
че такива в течение на годината не е 
имало. Мрежата в село Дукат, 
други села е сравнително'нова. но при из
граждането на същата от страна на 
изпълнителя на работата са били допу
снати редица нередности ( изпълнител не 
е била Електроди ст ри буция .1 есковац), 
които се наложи ние да премахваме. Това 
правим и днес. Естествено, всички 
грешки не можахме да премахнем, но те 
пък не бяха от такъв характер за да пре
дизвикат няколкодневно прекъсване на 
тока-

изнесени редица 
по ред:

ция в 
поел 
лем. 
ства. Футболистите на "Балкански" продължават сериала поражения, кои

то сякаш нямат край. Този път те бяха победени от отбора "Наша крила" 
същестуват съот- от Белотинац, който поради наказание играха мача в Бела паланка, като 

домакини.вети и командировъчни.
гане1 ка^ръководгшеГна^пащ^труаова "Наша крила” от<>елязаха ™л след грешка на съдията, коъто позволи 
единица, участвувах о изгра-ждането - акцията яа продължи след дълбока засада. Обаче мачът бе решен, когато 
електрификациата на всички селища о ПРИ резултат 2:1 за "Наша крила" С.Стоянов без да бъде необходимо игра 
общината, пък и на село Дукат. За моя с ръка в наказателното поле и "домакините" от дузпа отбелязаха и третия 
принос в тази акция свидетелствуват гол. с което мача практически беше решен. До края му футболистите
Елект^исшрибТиГле^о“ацТпочиаро- от(!елязаха още ™ а "Балкански" утешителния гол. 
ката обществено-политическа общност. След това поражение на "Балкански" наистина надвисва тежък провал 
които досега са ми присъдени. Това авто- на Футболистите от Димитровград. 
рът на текста нарочно премълчава.

Ощетеният" всички посочени доводи е 
могъл да провери и при други, разбира се 
и при мене. като ръководител на тру
довата единица, а веаг
ник-председател на Общинската скупщи
на. Вярвам, че тогава съвестта му ще бъде 
по-чиста, поне по две причини: не би се ос
мелил да пише такива неистини, от кои- “МЛАДОСТ- (БОСИЛЕГРАД):-АЛАКИНЦИ“ (АЛАКИНЦИ) 7:6(43)
то д сам и се засрамил когато ги чете. Босилеград: 13 Ноември 1994 године. Игрището край
а най-малко да ги подписва с чуждо име и Драговищица. Времето и теренът подходящи за игра. Зр

ители около 150 души. Голмайстори: за домашния отбор 
, -Павле Гашевич 3 и Любомир Динов 4. за гостуващия от-
Мнлча Лазаров, ръководител бор-Ивица Савич и Перица Кръстич по 2, а Владииа Ни- 

на Т.Е."Електродистрибуция” колич и Сагиа Трайкович по 1. Главен съдия Йона Бо 
Босилеград от Сурдулица.

както и в
д.с

° БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ПЧИНСКИ ОКРЪГ

но и като замест-тези
ПОРОЙ ОТ ГОЛОВЕ КРАЙ ДРАГОВИЩИЦА

Съвсем е разбираемо, че прекъсване на 
тока ще има. и занапред. Об а 
тояхваме в най-къс срок да премахваме де
фектите - най-много за десетина часа. Го- 
ето с оглед на конфигурацията на терена 
и дължината на мрежата е съвсем разби
раемо. Това толкоз повече, защото поняко
га сме принудени и за най-малка дебролия

че винаги нас- презиме.

гоев

В деветия, последен кръг на есенния полусезон от футболното 
лъовенство във футболната дивизия - Пчински икръг, футболистите на 
"Младост” от Босилеград, като домакини, и футболистите на "Алакинци" 
от Алакинци се представиха с извънредна игра, изобилствуваща ефутболно 
майсторство, силни атаки и контраатаки, а над всичко с много голове в 
мрежата и на единия, и другия отбор, от което любителите на футбола 
останаха твърде доволни. След голяма неизвесност. победиха домашните 
футболисти с резултат 7:6. полувреме 43. Обаче нямаше да бъде нереално, 
ако победител от този дуел беше и гостуващият отбор, защото Футболи
стите от Алакинци през целия мач бяха равностоен съперник и изходът на 
мача бе крайно неизвестен от първия до последния съдийски сигнал.

Отборите играха р следните състави: "Младост" : Д.Захариев, Л.Пе- 
трунов. Г.Глигоров, И.Глигоров. Б.Воинович. П.Гашевич. З.Миладннов.

Местната общност Рнкачево е елна от де- акинлта, макар че пътят е нужен н на тях. Мила- з Раденков, ЛДинов. П.Пенсо и Н.Йойич. 
сетнната местни общности в Босилеградска нов. казва, че това са малко число, които ползуват ••АлакилциМШшюванович.И.Савич.В.Нпколич.Б.Славкоащ.П.К-ръс- 
община, която през настоящата година е всичко, а не искат да участвуват в разрешаването иГпйимич ГРаауловпч СИвкович ПИйовановнч СТгайковпч иползувала средства от местното самооблагане, на комунално-битовите проблеми веслото. иътаякович. игадулович. иивкович. Д«иованович. цлраикович
Тези дни приключи разширяването и прочи- . Освен селския път. прокарахме нов път до ‘ овн1, 
стването на селския и няколко махленски пътнша, гробищата, до които досега трудно пристигахме. ° 
за което са ползувани средства от местното само- ОьШО така разширихме и няколко махленски пъ- 
облагане и Общинския фонд за пътнша и стро
ителни плоши, както и лични средства на

° ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ РНКАЧЕВО - БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ПРОЧИСТВАНЕ II РАЗШИРЯВАМЕ НА 
МАХЛЕНСКИТЕ ПЪТИЩА

мл.
ДИМИТРОВГРАД

ПОКРИВА СЕ ФИЗКУЛТУРНАТА ЗАЛА
Едно време беше мода па сградите да се слагат равни покри

ви. Така и физкултурната зала към основното училище полу
чи такъв покрив, който издържа до преди една година и запо
чна да тече.

тиша, така че сега почти до всяка махала имаме 
годен за движение път, което е крачка напред в 
подобряването на селския ни бит 
Миланов.

населението. - подчерта
Крум Миланов, член на Съвета на местната 

общност и общински отборния за Рнкачево и Бис- Местиата общност Рнкачево, наброява над 50 
тър, подчерта, че благодарение на тези средства домакинства. Характерно е. че през последните 
са прочистили и разширили на дължина от около двс.Трц години миграцията на младите по Тези дни строителното предприятие " Градня" слага нов по-
7 километра селския път, минаваш през пялото ОТНошение на предходните години значително о кри» от ламарина, за да се спре по-нататъшното пропадане па 
село. С прочистването започнали от регионалния спряна. Обаче се оше нал 50 на сто от населението залата. Ведно с мокриш! залата ще бъде частично реновирана. 
път Босилеград-Караманнна, при училището, е „ напреднала възраст. Селското стопанство. задаможсощс11о-добрсданослуж1111асво11тс"кл11С11ти",прс- 
след това през махалите "Граовипа”. "Чукар", „,,ели всичко животновъдството им с главен ди всичко на учениците, а и на всички останали, които я пол- 
"Раков-дол”, "Браньовипа" и по Браньовички рил, П0Мц(п>к. Загрнжаваш обаче е фактът, че опнете зшгг, понеже тази зала засега е единствената в града, 
пак слезнали иа шосето Босилеграл-Карамашша. от година на година намаляват. Само тази есен, Стойността па работите е 53 000 динара, а парите са обез- 
За целта са изразходвали над 12 1)ии динара, а спорсл думите па Миланов, 5-о домакинства, ш.,)(.|,|, от Общинската скупщина. Очаква се за десетина дни 
местното население учествувало с обезпечаване- поради недоимък на храна и други обстоятелства, покривът да бъде готов. А.Т.
то на нефт. Всяко домакинство, според решението са продали стадата си. Зл разлика от овцете, сь- 1 
на местната общност, е трябвало да лале по 40 стоянистос говедата ссъвсем друго. Миланов нол- 
литра нефт. Изненадва обаче фактът, че отделни ЧСртава.чеброятна кравите може би си увеличен 
липа, рикачевчани, които не живеят в Рнкачево. а 
имат имот и къщи в Рикачсво. ве се отзовали в

II ио може то да см купите книжката
ЦЛГИЬРОДСКИ културио-проенстен ЛЕТОПИС

ако широтите долния талон на адрес

ЧЖГч64° В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОПИ ЦЕНИ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ или се обадите на телефон (018) 323-304 
Една книжка струна 3,30 динара. В тазм цена са включени н 

пощенските разноски.

посяеддатасвсия<1мй(бщиисжаТв скупщина дадоха Чуващи тезв услуга ио 0,06, а^с«А;тпш.нцнтс ва 
съгласие ил новите цени. Гака иа пример гра- Гьргомински и гостилничарски обекти ио 0,10 дм 
ждамите м един кубически метър изразходоваиа пи- ИЙ|Ш. 
теъил вода занапред ще заплашат по 0,143 динара, ц ко(ИуМалиото предприятие "Услуга1 нодчер- 
пи«* то досегашните 0,07 динара, а предприитиита и тй||йТ чс новите, но отношение на предходните зна- 
яоуги ведомства по 1,03 5 динара вместо досегаш- читеЛ1|0 по-високи цени, са само сагласу иани с цени*

те „а комуналните услуги в рамките на Пчински ок
ръг и те ис застрашават програмата за икономическа 
стабилизация.

ТАЛОН ЗА КУПУВАНЕ НА КНИЖКАТА 
Цпрнбродски културно-просветен ЛЕТОПИС 

I. фамилни:
Име:......
Презиме:

2/Гочсн адреса

иите 0420 динара.
За канализация гражданите »це заплащат едни 

кубически метър изпусната вода 0,03 динара или 
0,07 онези, които нямат т*. ие са приключени иа

Панкова сметка: 62500-620-16-80700/507

"Мишка банка" ДД-1НШ1М.я.

ОВРШТВО * (ДЕКЕМВРИ 19941.



Л^^®7^*СаТиРа * забава
РАЗНИ

НАЦИОНАЛНОСТИДРЕБНИТЕ
УДОВОЛСТВИЯ

Един японец • шпионин о полза на отечеството си. 
Двама японци • патриотична манифестация. 
Трима японци • завладяване на Манджурия.

Този народ го друса хронична хипохондрия.
Вместо да си гледа живота, той все жали за нещо.
Все ходи кахърен, все апокалипсиса
Три синджира роби, цар Асен удавя жена си при 

Урвич, Калина, пленница на татари, баща потурчава 
сина си, Мануш убива брата си.

Яна жали девет братя жътвари, конто отнася чума.
Балканджи Йово не дава Яна на турска вяра, след 

което започва истинско клане.
Отрязват му едната ръка, после другата, избождат 

му очите • абсолютен Хичкок.
Хипохондрията може би е генетична.

Един американец ■ гангстер.
Двама американци - конкурс.
Трима американци • три конкурса за едно и също "РИТНИ ТОПКА"

нещо.
Един турчин • лвлш-япаш. 
Двама турци • мързел. 
Трима турци - дембелхане.

Вати ме онуя неделю унукат за рукав а поне да 
ме сеца:

"Дедо, че идеш с мене ,
■ Ква те утакмица снашла ? ■ питуием га.

реме се йе окала мач.
I - досети се я. - Мали се бре,

утакмицу ?"на
Един българин - българин.
Двама българи • партия.
Трима българи - разцепление.

(От ЕК, издание за българите в чужбина)

Историята се повтаря и днес.
Все се занимаваме с проблеми, все глад, безработи

ца, престъпност, трупове, изнасилвания.
Все липса на перспектива, все културата загивала, 

младежта бягала, пенсионерите изнемогвали, старците 
измирали.

Икономиката издъхвала, инфлацията се увеличава
ла, нямало морал в политиката, имало хаос.

Все ни се привиждат стопанск 
ски катастрофи, етнически бедстЙ

А бе, я оставете тези работи, несезанимаоайтестяХ.
Толкова ли не можем да се занимаваме с дребните 

удоволствия в живота - да пребоядисаме яхтата си, да 
сменим градинаря или да колекционираме Гоген.

Нищо не действа по-ободряващо от една разходка 
до Малибу, смяната на имението или покупката на 
няколко расови коня.

Вместо да се отдаваме на хипохондрия, по-добро е 
да сменим готвача - може би той е виновен.

Опитайте и ще оцените дребните удоволствия.
Трябва някак да излезнем от тази хипохондрия.
От тези апокалипсиси.

-Не знам ■ у наше в 
- А на" ритни-пхопку 

я ли съм за текоая зрелиша; товя йе за младиню...
- Море, дедо, иду и по-стари, само ти се се 

ложил...
ма накуде - пристадо.

Цакани се да седнем на циментът, а унукат 
извади из пазуве весник и ми га пружи:

-ЦГури весникат поди— тебеГ да не береш ядове 
после. Пай-после поче и мачат. Нашата деца, гледам 
изподо-карена, зарубила шиие, младиня да вой се

Незап

° ДУМА ДУПКА НЕ ПРАВИи разрухи, политиче-
ия. ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ ЗА 

КАРИЕРИСТИТЕ
ненагледаш.

Судията дуну у свирку и поче йедно търчанье на 
ртране.

И е сън ритне топкуту навамо, три-четворица 
потърчу натамо, сбутаю се, пак свирне судията: 
ваул.

- Море изеч му бубредзите ! - дере се йедън 
цървеняк оди трибинуту !

- Строши му кокалицете, та на патерице да и- 
де ! - ока друг малко по-отдалеко.

- Судиио, намочам ти се у пЪгцалНуту ч - дере се 
трет.

- А, бре сине, кво стайе? - п итуйем унукатога.
- Нищо дедо, направише ваул.
- Добре де, това видим, ама що се дере тия народ 

и що се йе тека накървил?
- А, тия л

сее
С едната си ръка затваряйте устата си, с другата 

задника си. Горе-да не ви излезне,доле-да не ви влезне!

ДЯДО И ВНУЦИ
Мнозина длъгогодишни политически ръководители 

и дейци никак не успяват да се освободят от комитетск- 
ите си маниери. Щом някой каже нещо, което не е по 
волята им, те вднага ръмжат: "Трябва да се види коъ 
сток зад него".

Съвсем не би било лошо те да погледнат и зад себе 
си. Там ще видят дядо им Сталина. и, тека си окаю! Сваку неделю дойду 

та се изокаю, иепцуйу, да им олъкне. Може дома да 
не смею думу да кажу, може да юуту е предузеНето 
кико рибе, па тука се изокаю, изокаю, да им олъкне—

Значи, тука може да окаш кво си очеш и никой 
нема да те дърпа за уши?

- Може, дедо, може— - рече унукат и пак зазапя у игру- ту.
"Е щом йе тека - помисли си я - чекай да се изокам 

и я, ега ме съга барем некой чуйе, оти това що ударам 
на рабушат изгледа тия горе свачаю кико, йе да ме 
простите зайебанцию".

Чекам тека къмто ва- дуту, 
жиле:

Станислав СТРАТИЕВ К.Г.

° МОЛЯ. БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ
° НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ЧЕ ТЕ ОБОРИМ
Преди 20 години беше организирана акция по 

ограмотяване и дошколоваване на възрастни. В 
звонското училище имаше и до 500 души годишно. 
Тогава в училището работеше и Иван Колев, препо
давател и голям ентусиаст, сега вече покоен. По време 
на изпита една млада хубава невеста полагала история. 
Колев й задавал въпроси, задавал, но тя не отговорила 
нито на един. Тогава преподавателят й казал:

- Сега ще те пусна да минеш, но за другата година, 
ако не знаеш, ще те "обора".

Минало време и невестата пак дошла да полага 
изпит за по-горен клас. Когато дошъл редът на история, 
пак се случило същото: Колев й задавал, въпроси и 
подвъпроси, а невестата не знаела нищо. Тогава той 
решил да изпълни обещанието си от миналия път:

- Няма как, сега ще те “обора".
Невестата се поусмихнала и му отговорила:
- Първо ми дай една двойчица, па след това ме 

"обори".

На заседание на Изпълнителния отбор на ОС 
в Димитровград бе константирано, че 
отклоненията за влизане в града от главното 
международно шосе са недостатъчно осветлени.

В какво състояние и какви са самите 
отклонения, по-добре и занапред да си останат в 
тъмно.

тне некойе а она полете
да ри 

па когс детената куту 
напе

- Не ритай топкуту у говььивуту ваду. Не видиш 
ли дека личи на канализацийу, кой че слази да Ьу 
узне?

Сви 
съм па 
смали,
и поче да ме мо- ли:

и се бре, дедо, од 
ьъе и пцуване, а н< 

аш и пцуйеш ама да
Например тека: Дрислъо, що не си си седал у 
маНути, а си дошъл тука да сереш!" Или: "Копиле, 
обриши си цивНете, па тъгай дойди 
риташ! ... Или-
тамоРК°Па °НО това може 9а се односи и за друйи

- Може, може! Само имена немойда споминяш оти 
може да те суде, а и бой може да искарамо. 
и Гледай ти киква била работата. Значи
п^аТ^ГиГвес^нГне^е&н^ “Ма Некой"

У /^во^вреже накараше гол. Делата публика
- Чекай бе

топ м, а я

се обърнуше къмто мене име изгледаше кока 
дал оди другият свет. Унукат до мене се 
чини ми се станупомънечък оди зърно на лечуЕМБАРГО

- А/ ан
ка> уналне работе. Тука 

оди политика. Можеш 
не споминяш имена.

и ком 
е се вйе заС радост сме свидетели, че несправедливите 

санкции на Обединените нации срещу СР 
Югославия попускат.

"Справедливите" санкции на "обединените" 
противници на ТВ Цариброд все още не попускат 
и не се знае докога.

т о 
окт

топку да

А.Т. Йордан Миланов
на туя 

некойаяжзжата71яа "откъсляци" рокну:

%
йе ра"Язвикало дете/7Г0?Ш

гЯ,и^’ нали йе това само игра 'фшптмштт
Видим кахъри се детето, яд га че пукне па веко-

ни гол у9лезеЯраим Ва не видим, видиш и сам дека 
време ’ЙЛсвеесиУае3до'орсмеЛзезне- Тека си йе открай

па пал и дадоше гол ? 
е друрите ! - само що не се

ше

щтшт
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