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ВАТСКАТА БРАВА
0 Големите повишения на цените в края на миналата и в началото на настоящата 

година са резултат от немренията на предприятията да си обезпечат "необходимия 
доход", а не желание да се запази стабилността на пазара

Когато рухне една сравнително напреднала държава, 
както се случи с Втора Югославия, нейните бивши “обикно
вени" граждани - ония стотици хиляди и милиони хора, 
които никога не са били и никога няма да бъдат субекти на 
политиката - в края на краищата усвояват две основни 
обяснения за събитието, записвайки ги в народната 
като предание и поука за идващите поколения. Едното 
обяснение е философско-религиозна примирителност - 
"така й било писано". Другото е грубо рационално 
обобщение - "разтуриха я душмани и изедници". И прави са 
хората, защото двете обяснения заедно по своеобразен 
начин отразяват причините и същността на разпада 
/епилогът му е общоизвестен и вече е записан като истор
ически факт/. На Втора Югославия е било "писано" да 
"друсне" понеже беше колиба, къща или палата/кому как 
уйдисва/ на три подпори с много кратък исторически век: 
Титовата личност, комунистическата идеология и 
комунистическата партия. Тито почина, идеологията 
крахира, партията изеде хляба си и сградата падна от 
подпорите с начални изгледи да не рухне, даже и да се 
стабилизира. А тогава на сцената постъпиха "душманите и 
изедниците” - външните фактори и техните интереси и 
вътрешните политически, икономически, културни и други 
противоречия и омрази._

Не разрешавани по природен начин, а само позадушени 
и прикрити с тънък слой пепел, вътрешните противоречия 
бяха бързо разкрити от първите по-силни бури на 
югославската държавна и политическа криза. В 
неугасналото огнище се показаха много малки жарчета и 
един голям жар - традиционният сърбо-хърватски 
антагонизъм. Още тогава беше ясно, че уреждането на 
сърбо-хърватските отношения е въпрос с най-голямо 
значение за съдбата на голямата Югославия и за мира и 
стабилността на Балканите. Не може да се каже, че тогава, 
преди да пламне огънят на неразумната война, не бяха 
направени опити да се намери ключ за тази брава, но така 
или иначе опити останаха без резултат ни и - стана що 
стана...

Сега, три-четири години по-късно, сърбо-хърватският 
антагонизъм, междувременно прераснал във въоржен . 
конфликт и незавършена война, като че ли отново се намери 
на позиции, подобни на предвоенните, и от Босна се връща 
там, където и избухна - в Хърватско. "Заслугата" за 
началното нажежаване на атмосферата пак се падна на 
Туджман и неговия режим. Решението на официален 
Загреб да не продължи мандата на умиротворителнитесили 
на ООН след 31 март 1995 година и от най-влиятелните 
международни фактори се оценява като опасен 
политически ход, който ще предизвика нова война, разбира 
се, доколкото решението остане в сила и след критичната 
дата. Колкото по-близо е краят на март, толкова по- 
интензивни и по-сериозни са предупрежденията, които се 
отправят към хърватския държавен връх от ООН, 
Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Москва...

Опасното решение на Туджман все пак не е централният 
пункт на най-новата обстановка. Тази позиция е 
резервирана за подготвения от международните посредн
ици ПЛАН "3-4" за глобално уреждане на хърватско- 
сръбския спор в бившата югославска република 
Хърватско. В най-общи черти този 
формула - и Хърватско да е цяла държава, и сърбите да имат 
максимална автономия. Ако аналитикът трябва да бъде 
апстрактно обективен и безучастен, тогава може би ще 
склони да бъде конкретен и да каже, че този план е ключ за 
сърбо-хърватската брава. Нещата обаче не са пито 
абстрактни, нито “безучастни". От реакциите, с които 
проектът на международната общност беше посрещнат и от 
хърватите, и от сърбите, е ясно, че и сръбската, и 
хърватската страна не искат да приемат Плана "3-4 , 
защото при сегашните обстоятелства не могат да го пр
иемат. Една причина за това са слабостите на плана, а 
другата "се крие“ в национално-политическите проекти, с 
които двете страни “стартуваха“ в началото на спора и 
конфликта. Приемането на предложения план все още е 
голям политически риск и там, и тук. И няма кой да поеме 
този риск - нито управляващите партии, нитб опозициите.

К.Г.

Вълната от повишения на голяма част са неоправдателни, 
Правителството на Република 
Сърбия остана при енергичното 
си становище всички пред
приятия да върнат цените на 
равнище от 25 
година.

цените, която се създаде в края 
на 1994 и в началото на 
настоящата година е спряна в 
първата половина на януари - 
беше констатирано между 
другото на сесията на Прави
телството на Република Сърбия 
от 8 февруари председателству- 
вано от Мирко Марянович. Първ
ите резултати от мерките, които 
предприе Правителството вече 
са налице. Според статическите 
данни - спаднали са цените на 
дребно през последдните две 
седмици за 2%. Това е устано
вено с контрола на цените на 
най-важните производения в 
500 най-го леми предприятия в 
Сърбия през януари, направен 
от страна на републиканската 
инспекция по пазара.

Анализите показват, че цен
ите на равнище от 25 юли 1994 
година се върнали или намалили 
137 предприятия. Правителство
то е утвърдило също, че всички 
аргументи, посочени като 
причина за повишение на цените 
- са на стъклени крака. Защото 
във второто полугодие на 1994 
година, както и в началото на 
настоящата - не са били проме
нени условията на стопани
сване, за да се търсят по-високи 
цени.

» • дпамет

юли миналата
Правителството също е 

наложило на компетентните 
министерства да ускорят проце
дурата с приемането на анити- 
монополистични разпоредби, за 
да се обезпечат инструменти и 
действия за действуване срещу, 
отделни субекти, внасящи нару
шения на пазара. Всички, които 
не са върнали цените, или пък ги 
покачват наново наскоро ще се 
намерат под удар на дести- 
мулативни мерки на иконо
мическата политика /ще 
останат без облекчения при 
кредитиране, набавка на въз- 
произведствени материали и 
под./, а членовете на техните 
делови органи ще бъдат 
изключени от координацион
ните екипи за възстановяване на 
стопанството.

Правителството е одобрило 
Програма по поддържане и 
развитие на магистрални и 
регионални пътища в Сърбия 
1995 година. Според про
грамата за тези цели ще бъдат 
ангажирани 180 милиона 
динара, като се даде предимство 
на поддържането и защитата на 
съществуващата 
мрежа. Капиталовложенията в 
тази област ще стават според 
съществуващите финансови 
възможности. Приемайки плана 
за работа на туристическата 
организация в Сърбия в 1995 
година, Правителството се 
съгласи главните активности да 
бъдат насочени към създаване

Сградата на ПрЙВТИШ!
Сърбня

ството на в

значение от гледна точка на 
опазване на пазарната ико
номика.

Големите повишения на цен
ите в края на 1994 и в началото 

1995 година са резултат от 
иятията 
ходимия

Цените на енергията главно 
са били стабилни, дори пък цен
ите на нефта и земния газ са 
били намалени с 7,9%. И цените 
на вносните компоненти са 
много по-ниски от тези, които 
посочват предприятията, пови
шили цените на произведенията

шосейна
на
намеренията на предпр 
да си "обезпечат“ неооз 
доход, а не желание да се запази 
стабилността на пазара. При 
условия за ярки монополи
стични и олигомоно по диетични 
структури на пазара, такива 
повишения лесно можеха да се 
осъществят.

Тъй направените анализи за 
движансто на цените потвъ 
диха, че повишенията им в на

си.
Факт е, че транспортните 

разноски са били повишени, 
преди всичко от страна на 
самите производители, докато в 
явния превоз не е имало по- 
значителни промени. Цените на 
основните суровини, често 

правдателно са били пока
чвани. Отделно в това отноше
ние са се "проявили" производи
телите на алумий, които са ги 
дигнали дори с 60%

"на алуминия на борсите. 
Правителството също е оцени
ло, че и политиката на заплати
те в някои предприятия е предиз
виквала повишение на цените. 
Като драстичен пример в това 
отношение се привеждат произ
водителите на цигари, които 
пред декември 1994 година са 
имали средни лични доходи от 
около 841 динар, относно 1050 
динара в Тютюневната промиш
леност в Ниш, или повишение 
през второто полугодие на 
годината от дори 246%! Те са 
искали повишение на цените от 
80%. Поради това и ограни
чаващите заплатите мерки в 
ггьрвите три месеца на настоя
щата година имат особено

на основи за възвръщане на 
международния туристически 
пазар, относно профилирането 
на Сърбия като туристическа
страна.нео

план е компромисна • ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РУСКАТА 
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в Д-Р МИРЯНА МАРКО 
ВИЧ заявила по българ
ската национална телеви
зия, че ние на Балканите, 
,"ако и по-нататък сс 
занимаваме с миналото, 
ще загубим бъдещето си". 
В петдесетминутно интер
вю, излъчено в рамките на 
най-г леда ната 
"Наблюдател", Мира Мар- 
кович още подчертала, чс 
България, Югославия и 
останалите балкански 
страни сами трябва да 
решават своите проблеми 
и проблемите на региона. 
Сега, когато Балканите се 
намират в трудно, преди 
всичко икономическо, 
положение, е необходимо 
да се насърчават интегра
ционните процеси.

и ВУК ДРАШКОВИЧ, 
лидер на Сърбското дви
жение за обнова, неотдав
на направи четиридневно 
официално посещение в 
Британия. В Лондон той е 
бил приет от британския 
външен министър Даглас 
Хърд и неговия заместник 
Даглас Хог и е участвал в 
две авторитетни трибуни - 
на Унията на студс 
от Оксфорд н на Кралския 
институт за междуна
родни отношения.

_ ТЪРГОВСКА ВОЙНА е 
избухнала между Съед
инените американски 
щати и Китай. В началото 
на февруари във Ваши
нгтон е съобщено, че САЩ 
са въвели търговски санк
ции за стоките, които се 
внасят от най-многолю- 
дната страна в света. На 
американските икономи
чески санкции китайските 
власти са отговорили с 
остри контрамерки.
СЕДЕМДЕСЕТ И ДВ АМА 

“ журналисти са убити през 
1994 година в света, сь- 
обши Комитеът по защита 
на журналистите със 
седалище в Ню Йорк. 19 
журналисти са убити от 
алжирски екстремисти, 14 
са загинали в краищата, 
захванати от граждански 
и други войни, 13 случая 
са окачаствени като 
политически убийства, а 
58 като убийства с 
предумисъл.

Русия до 2010 година «Разговори Контич - Давидов
ции против СР Югославия, 
които затрудияпат преодолява
нето па кризата и продължават 
стълкновенията, окуражавайки 
по този начин носителите на 
военната опция. Затова, както 
оцениха Милошевич и Давилов, 
колебанието на международ
ната общност да направи крачка 
към окончателното премахване 
на санкциите, застрашава мира 
и сигурността на по-широки 
европейски простори. Русия, 
като велика сила и безспорно 
важен международен фактор, не 
иска да участва в тази лоша 
практика.

И председателят на 
правителството на СР Юго
славия Радос Контич прие шефа 
на руската правителствена ле 
легация Олег Давидов. Г1ри 
сегашните обстоятелства, оце
ниха съвместно Контич и 
Давидов, официалното посеще
ние на руската правителствена _ „ ,, Г1 __делегация има изключително Слободан Милошевич приветства Олег Давидов
тото^клпаванс^и югославската за по-нататъшно запазване на ната промишленост. Това е 
кр«аРТа Г-ната“ш?ото раз блокадата, а премахването на доказателство за стремежа на 
витае на югославско-руското югоембаргото може да бъде нашите страни да сътрудничат 
икономическо сътрудничество и голям принос за мирното интензивно по-нататък - заяви 
за ускореното включване на СР политическо решение на Давидов.
Югославия в международната кризата в бивша Югославия. -Днешното споразумение, 
общност. Премиерът Контич Съгласявайки се с тези оценки, заяви Шаинович, утвърждава 
изрази надеждата си че наскоро гостът от РФ заяви, че неговата решимостта на двете правител- 
и други чуждестранни партньо- страна и по-нататък ще се ства да работят .интензивно 
ри ще дойдат в Югославия^ зада застъпва за мирната развръзка върху подобряването на иконо- 
се поведат разговори за въз- на обстановката в бивша мическите ни отношения, 
обновяване на икономическото СФРЮ. Отговаряйки на въпроси на
сътрудничество. Руската фе- Шефовете на правителствен- журналистите, Олег Давидов 
дерация, изтъкна югославският ите делегации на СР Югославия още веднъж подчерта, че меж- 
съюзен премиер, е голям гарант и Руската федерация Никола дународнитесанкции са антиху- 
за справедливото решаване на Шаинович и Олег Давидов манни и не отговарят на 
мжзата в бивша Югославия, подписаха договор за снабдява- интересите на двете страни. Вече 
Тази година се очаква поли- ает0 на СР Югославия с газ от две години Комитът по санкци- 
тическа развръзка на югослав- Русия до 2010 година. ите на ООН не разрешава
ската криза и Русия може да -Сега подписахме споразу- доставки на 130 милиона куб- 
окаже влияние върху уск- мение за дългосрочни доставки ически метра руски газ на 

разрешаване на тези на газ на Югославия и обмен- Югославия. Тази практика 
въпроси. Във връзка със санкци- ихме мнения за сътрудниче- трябва да бъде прекратена, 
ите Контич изтъкна, че не ството ни в много области, от добави той. 
съществува нито една причина селското стопанство до нафт-

смисил
В рамикте на интензивните 

усилил на Съюзна република 
Югославия и Руската федера
ция да положат солидни основи 
за всестранно икономическо, ку
лтурно, спортно и други видове 
сътрудничество слсд /очаква
нето/ премахване на санкциите
правителствена делегация на 
Руската федерация начело със 
заместник премиера и министър 
за икономически отношения с 
чужбина Олег Давидов тези дни 
направи официално посещение 
в нашата страна. В началото на 
посещението шефът на руската 
правителствена делегация беше 
приет от председателя на Репуб
лика Сърбия Слободан Мило
шевич. Изразявайки 
ство от официалното посещение 
на руската делегация, пред
седателят Милошевич подчерта, 
че Сърбия и СР Югославия 
придават особено значение на 
икономическите си отношения с 
Руската федерация. В прияте
лски и конструктивен разговор 
са обменени мнения по темите, 
които са включени в дневния ред 
на официалните разговори на 
делегациите на двете правител
ства. Изразена е двустранна 
увереност, че договорите, които 
се постигнат по време на 
посещението в по-нататъшния 
период ще бъдат успешно 
реализирани и че интензивните 
процеси 
икономическо сътрудничество 
ще се развиват и занапред.

Олег Давидов между друго
то изтъкна, че правителството 
на Руската федерация оказва 
подкрепа на усилията на нашата 
страна за мирно преодоляване 
на кризата в бивша ТО 
както и на 
даване на 
отново подчерта положител
ното становище на руското 
правителство относно премахва
нето на международните санк-

задовол-

нтите

на взаимното

гославия, 
а усилията за съз- 
СР Югославия. Той

ореното

нш

° КОМЕНТАР В НАЙ ТИРАЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК "24 ЧАСА" • ДОГОВОР МЕЖДУ ВЛАС
ТИТЕ НА СЪРБИЛИ БЮРМ_ ОСТРА

■ МЕЖДУДЪРЖАВНА 
КРИЗА, заредена с въоръ- 
жени стълкновения на 
границата, избухна меж
ду южноамериканските 
страни Перу и Еквадор. 
Става дума за радика- 
лизация на стар спор 
между тези страни за 346 
квадратни километра тер
итория, покрита с джун
гла. Според 
който е подписан през 
1942 година в Рио де 
Жанейро тази територия е ' 
собственост на Перу, но 
Еквадор никога не е 
позволил интеграция на 
тази област в перуанската 
територия.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА 
БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СКАРА СОФИЯ И 

БЕЛГРАД
БЕЗ ГРАНИЧНИ 

ТАКСИ ЗА 

АВТОБУСИТЕ
За автобусите, минаващи границата 

между Сърбия и Бившата югославска 
република Македония, занапред няма да 
се плащат така наречените входни 
гранични такси.

Това решение е резултат на договора 
между властите на Сърбия и БЮРМ. 
Македонските 
приложили решението и са премахнали 
таксата от 200 германски марки за 
всяко влизане на автобуси от Сърб 
Наскоро такова решение 
Сърбия.

-Това е текуща проблематика и въз 
основа на репроцитета е направен 
договор за премахване на таксите, за да 
се улесни минаването на пътниците 
Всичко е направено за задоволяване 
потребностите на пътниците Транспор
тът е като кървотока и не е възможно да 
бъде спрян - заяви по този повод Драган 
Стефанович, съветник за пътния 
транспорт в Министерството за 
транспорт и връзки в Сърбия.

Най-тиражният български вестник “24 
часа”, както предаде Танюг, е публикувал 
коментар, с който се предупреждава, че 
Демократичният съюз на българите в 
Югославия /ДСБЮ/ може да скара София 
и Белград с екстремната си политика, на 
която се противопоставя по-голяма част от 
българското малцинство в Съюзна репуб
лика Югославия /СРЮ/.

Българският всекидневник 
повече от ясно, че "от прекрояването на гра
ниците няма да стане нищо и че българите в 
Ьосилеградско и Димитровградско завина
ги ще останат граждани на СР Югославия. 
Следователно, трудностите и проблемите 
може да се решават само с разумен диалог 
между София и Белград". "Грешка е на дем
ократичния съюз на българите в Югосла
вия, че се явява като единствен представител 
на малцинството на българите, които 
живеят в Сърбия. Голяма част от нашите в 
Сърбия дори се противопетавят на 
екстремната политика на този съюз", се 
изтъква в коментара на този вестник.

С, начина, по който представя положен
ието на българското малцинство ДСБЮ 
само предизвиква сръбските власти" 

предупреждава вестникът.

Вестник "24 часа" критикува ръко
водството на ДСБЮ задето иска помощ от 
партии и организации в България и по- 
голяма част от времето прекарва в София. 
" Не може да се каже. че по този начин най- 
добре защитава правата на българите в 
Сърбия".

Българският всекидневник призова 
социалистическото правителство на Жан 
Виденов да използва приятелството си с 
властите в Белград и заедно с тях да разреши 
проблемите на малцинството за двустранна

протокола,

пише, че е

власти вече са

Софийският вестник пише, че ембаргото 
на Съвета за сигурност на ООН против СРЮ 
един ден ще бъде премахнато, но нито едно 
досегашно българско правителство 
опита да направи договор с Белград за 
икономическите отношения след пре
махването на ембаргото. Никой не се сети да 
предложи създаване на свободна търговска 
зона на границата, което може само да 
подобри положението на българското 
малцинство в Сърбия, смята вестникът.

1 ози вестник изтъква, че проблемите на 
малцинствата са една от приоритетни?! 
задачи на новото правителство в София.

■ РУСКИТЕ ВОЙСКИ са 
потушили съпротивата на 
последните чеченски сепа
ратисти в Грозни в начало
то на миналата седмица, 
съобщиха руски изто
чници. Руският министър 
на отбраната Павел Гра- 
чов заявил, че въоръжени
те сили на РФ " 
ли задачата си докрай" и 
че са създадени условия за 
възстановяване на ко
нституционния строй в 
Чеченската република.

ия.
ще вземе и

не се

са изпълни-

*
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• ДВЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ В ДИМИТРОВГРАД ° ОБЩИНСКИ ОТБОР НА СПС ДИМИТРОВ ГРАД

ЧИЯ мисия
БЕ НА ПО 

СЕЩЕНИЕ В 

ДИМИТРОВГРАД?

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ОБЩЕСТВ ЕНОСТТА
На 25 януари тази година в Димитровград щз 

и кът на унгарското посолство в Белград Ищван Фехервар 
и представителите на посолствата на Австрия, Ил 
Швейцария - Алойз Краус, Стефан Санино и Бенон Жино.

ебиваха съветн- 
и,както 
талия и

Тези дни сме свидетели на още една широка мед
ийна кампания на българските медии за 
застрашеността на българското национално 
малцинство в Югославия. Статии и коментари гъмжат 
от сами неистини и с нищо неаргументирани факти за 
насилствена асимилация и застрашеност на основните 
човешки права и свободи на числящите се към 
българското национално малцинство в Югославия, 
както от официални държавни органи, така и от страна 
на местните органи.

Да не знаем сами правата истина и да не сме 
всекидневни свидетели на истинстото положение, след 
такава медийна кампания бихмесеозовали в положение 
и сами да повярваме в тях. Това с основание възмущава 
всички граждани и ги принуди да изкажат револта и 
огорчението си към такъв начин на манипулиране и 

ментализаци 
какво се кае

Представители на четири посолства: Унгария, Ав
стрия, Италия и Швейцария на 25 януари тази година, 
в качеството на членове на Камисия на КЕБС водила 
затворени разговори с представителите на ДСБЮ по 
техен иск, в съорганизаторство на българското 
посолство в Белград. На представителите на 
присъстващите посолства се бързаше своето виждане в 
мнимото нарушаване на човешките права към 
числящитесеот българското малцинство да осъществат 
преди 51-то заседание на Комисията на ООН за човешки 
права в Женева, за да подкрепят Декларацията, която 
Република България отправи до ОН, в която обвинява 
Югославия за осуетяване в осъществяването на човешк
ите права на числящите от българското национално 
малцинство. Това е трети път на интернационализация 
на положението на българската етническа група в 
Югославия отстрана на Република България.

Самият начин на идване, както и подход във 
виждането на състоянието на човешките права и 
свободи на числящите се към българското национално

лите на посолствата сами да избират събеседниците си, 
но не можем ни себе си да освободим от правото на 
такъв едностранчив и мистериозен подход да не им объ
рнем вниманието. Такъв подход отваря възможности за 
съмняване в неискрените намерения, както спрямо СР 
Югославия, така и спрямо числящите се към 
българското национално малцинство.

Сега е съвсем ясно, че всичко онова, което като 
политическа активност на ДСБЮ през последните 
месеци е водена, е преследвала целта себе си да 
представи като единствен легитимен представител на 
българското национално малцинство и единствен 
защитник на идентитета на българската малцинствена 
общност. И неотдавнашното събиране на подписи за 
родилен дом и здравен стационар е имало за цел на този 
начин пред световната общественост да се потвърди 

шаванеп

Каква е целта на посещението и кой го е организирал, както и 
какво качество са пребивавали споменатите представители на 

посолствата от Белград, остана неясно, тъй като проведените 
разговори с председателя на Общинската скупщина Никола 
Стоянов, както и с ръководството на ДСБЮ се проведеха зад 

. Нищо не се изясни ни след отделно

в

закрити врати 
организиринатите срещи с журналистите, най-напред на ДСБЮ, а 
сетн^ и на председателя на Общинската скупщина.

Никола Стоянов, председател на Общинска скупщина в Дим
итровград, каза пред журналистите, че е водил разговори със съ
ветника на унгарското посолство в Белград господин Ищван 

• Фехервари, който десетина дни преди това посредством 
Министерството за външни работи пзарзил желание да посети 
Димитровград, за да се запознае с общината. С останалите трима 
дипломати Стоянов не се е срещнал, нито е запознат в какво 
качество са те в Димитровград. Отговаряйки на бройни въпроси, 
зададени от български журналисти (Ш души), отнасящи се до 
нарушения правата на малцинството, Стоянов изтъкна, че ако нару
шения има съвкупното положение в общината не би било така 
стабилно каквото е сега както и добрите междунационални 
отношения. Що се отнася до употребата на български език, той 
изтъкна, че Закона дава три варианта за ползване на български 
език, за една от които всяка година се определят учениците и 
родителите им. "Трябва да създадем условия български език да 
стане нужен на всекиго", подчерта той.

и нс?аУ като доказателство за умишлено нару 
Югославия. Такъв в

най-чувствителните жизнени интереси на гражданите 
говори, че целта е била само политизация. Дг 
пътят, по който действителните потребности на 
гражданите на Димитровград могат да се решават? С 
петиции и събиране на подписи безспорно НЕ..

Съвкупната тази активност се свежда до това да се 
опетни авторитета на страната, в която живеем, и още 
веднаж да се изнесе неистина за истинското състоянаие 
на свободите в Югославия. Дълбоко съзнаваме, че 
възможна одиозност, зарад такива инсинуации могат да 
понесат много числящи се към българското национално 
малцинство, които като уважени специалисти работят 
навред из нашата страна. Но съзнаваме, че всичко това 
може да бъде и фактор на влошаване на 
междунационалните отношения в средите, където 
числящите се на българското национално малцинство 
живеят интегрирани с представителите на останалите 
народи.

Преценяваме, че всички тези активности не са в духа 
на неотдавнашното интервю на посланика на посолство 
на Република България в Белград - Георги Юруков, 
особено не в духа на разговорите, които общи 
партийното ръководство води с Марин Рай) 
ветник за политически въпроси на българското 
посолство в Белград. Дълбоко вярв 
допринася за сътрудничество и дъб 
държави и двата ши

Затова остро протестираме против всички такива 
явления и казваме да знаят, че няма да дозволим 
българското национално малцинство да бъде ничий 
инструмент на манипулация и инструментализация. 
Най-решително осъждаме и този по трети опит за 
интернационализация на българското национално 
малцинство в Югославия, понеже сме убедени, че това 
може да послужи за дестабилизацията на нашето 
отечество Югославия и да нанесе вреда на самото 
малцинство. Още веднаж желаем да подчертаем, че ние 
нямаме "резервно отечество“ и че онова, което желаем 
е да бъдем истински мост на свързване на двете съседни 
държави и двата по много неща сродни народа. При това 
не отричаме правото на България да се грижи за 
таченето идентитета на българското национално 
малцинство в Югославия, но степента за тази грижа ще 
определят легитимно избраните органи и политически 
субекти, на които гражданите на изборите дадоха 
правото да ги представят.

:я.
ае?

рав
ид манипулация сата на

малцинствата в
али е това

За разлика от председателя на общината ръководството на 
ДСБЮ /Демократичен съюз на българите в Югославия/ на среща 
със същите журналисти изтъкна, че са разговаряли с 
гтоедставители на Организацията за сигурност и сътрудничество 
Европа (ОССЕ). Те изнели пред тях проблемите в осъществяване 
правата на малцинството: от неравноправната употреба на 
майчиния език до закриване на болницата и родилния дом и разни 
видове натиск. На въпроса за конкретни данни, представителите на 
ДСБЮ казаха, че те всички документи за конкретни нарушения, 
преведени на английски, са доставили на представителите на 
ОССЕ. На въпроса по чия покана са те тук отговора бе, че "по 
покана на кметството сигурно не, но тъй като ние /ДСБЮ/ сме се 
обръщали към различни институции, между които и към тези от 
ОССЕ, представителите на ОССЕ вероятно затова са тук". На ко
нкретен въпрос на един от българските журналисти дали една 
културна автономия би решила проблемите на малцинството, 
Марко Шукарев, лидерът на партията, категорично изтъкна, че 
“ДСБЮ не търси нито автономия, нито промяна на границата, нито 
е за сепаратизъм, но само търси да се спазва онова, което за 
правата на малцинствата е записано в Конституцията. А що се 
отнася до езика, той с декрет е отнет, търсиме с декрет да се върне .

амалцинство говори за истинските намерения и желание 
обективно ца се запознае истината. Въпреки че чрез 
Министерството на външните работи на Югославия 
идването бе оповестено за представител на унгарското 
посолство с желание чрез общинските органи на 
властта да се запознае с положението на обществения, 
икономически, културен и политически живот на 
средата, ненавестени допътуваха и представителите на 
австрийското, италианското и швейцарското 
посолство. Представителят на унгарското посолство бе 
приет от страна на представителите на местните органи 
на властта, докато желание за среща останалите 
представители на посолствата не проявиха.

Представителите на посолствата водиха разговор 
само с ръководството на ДСБЮ, а зад затворени врата. 
Присъствие на средствата за информиране небе разреш
ено. Официален домакин на гостите - ДСБЮ, 
знанието и за изненада на представителя на унгарското 
полоство е поканил само представителите на средствата 
за масово информиране от Република България / с 
изключение на вестник “Дума"/. И тозифактеам за себе 
си достатъчно говори за намеренията на ДСБЮ.

Ако представителите на споменатите посолства 
наистина желаеха да запознаят действителната истина, 
основен принцип на обективност / да се чуе и другата 
страна/ ги задължаваше да чуят и останалите 
политически субекти, на които гражданите на изборите 
дадоха право и легитимност да представляват техните 
интереси. С това не отричаме правото на представите*

в нското и 
ков - съ-

аме че всичко това не
росъседство на двете

изкиславянска народа.

без

И така и след двете конференции за печат остана неясно кой в 
какво качество и по чия покана посети Димитровград - съветникът 
на унгарското посолство или мисия на ОССЕ. А гражданите на 
общината, несвикнали да са в центъра на вниманието, се учудват 
какво се случи и защо. Общински отбор на СПС в Димитровград, пред

седател м-р Драган КолевА.Т.

° В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВДИГАНЕТО НА 
ЕМБАРГОТО° ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНАТА НАР I ИЛ В

ДИМИТРОВГРАД

СПРАВОЧНИК ЗА 10Г0 
СЛАВСКИ ИЗНОСЧИЦИВ ИНТЕРЕС НА НАРОДА

..«“V,пм»д“ икия® "*■»
иов"на"з февр$ри орган«з»Р. изв^гоюряйки на въпроса -пътъм!.:товашГсе"ижж.чи 
среша с локалните журналисти «" П0ССщенист0 на ГИД н Димитровград докато 
в Димитровград. какво м четирите "Тигър "пПиротсиима ток.Илн

Пет години от създаването или де- пък -Тигър" получава мазут по
на партията в многопартийната пошлет 0ССЕ 1?ваноп изть- държавна цена от 0,32 динара, 
система не са малко за партия легация на ицц, а ГИД се насочва към лидерите,
която работи за интереситена киа че тази ши *ъдей цената с 0,60 а носле-
хората, осебено тук в Димитро- за насепечи зделка дори 0,94 динара
вград. изтъкна Иванов. Когато тшигуктряттьяа^ ^ ^ ЛИ1,ар. Такива „ подоб„и ак- 
става дума за малцинството еш. ат с Р с сд„а. ции дават повод на националис-
известно е, че Демократичната всички г^Р™од нанася повече титс и сепаратистите и по друг 
партия има «ай-широк поход I ‘‘^в “0то полза на мая- начин да гледат на нашата, 
към този въпрос. Конкретно °™°л |1о изтъкна Иванов, изразявайкиджжгг.жг дагедаяй*?
този смисъл и настоянията Например, за да излезнеш ог

от Сега, когато махването на санкциите спрямо нашата страна 
о съвсем близо, "Иитнмарсимн" .дружество за делови инжене
ринг от Белград и БИГЗ се натовариха с отговорната задача: да 
изготвят каталог на югославските нзиосчицн "ига &шс1е оР Уи- 
оояЬу ЕхроПегх". и който ше се внесат важни информации за 
производствените и износните потенциали на нашите най- 
големи износни предприятия, или такива, които в скоро време
ще стават.

Каталогът ще съдържа адресите на разни институции в 
света, кон то се занимават с установяване на делови контакти с 
фирми н страната. Каталогът е луксозно подготовен и издаден 
на английски език с около 700 адреси в повече от 100 страни в 
света.

Авторите на проекта, който е бил на оценка в Стопанската 
Югославия и Търговската камара на Югославия секамара на

надяват справочникът занапред да с периодично издание, което 
ще се доп ълва с нови данни. Промоцията на справочника с 250- 
300 фирми в сегашния обем трябва да стане в началото на месец 
май.

А.Т.

€>БрятстВо 15 ФЕВРУАРИ 1995 г.



“ НАРУШЕНИЯТА В БОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА НЕЗ ИАЧИТЕЛНО СЕ УЦЕЛИ 
ЧАВАТ

ДВИЖЕНИЕТО Е ПАК НА 

ПЪРВО МЯСТО
ПРИЗИВА• ВМРО-СМД ОТ СОФИЯ 

МРАКОБЕСИЕ 11А БАЛКАНИТЕ

ОПИТ ЗА 

РЕВИЗИЯ НА 

ГРАНИЦАТА
■ Нарушенията и Босилс- обшилата значително се уне- 

градска община незначително личи чилсото на минаващите 
се увеличават, но не н толкова возила през югославско-оългар- 
сернозна форма, та да може да ската граница. Съдията парично 
засегнат сигурността в общи- е глобил 785 лиша, на 30 души е 
пата, казва Готе Митов, общ- забранил да карат леки коли в 
ниски съдил за нлрущения в срок ог три месеца, а едно число 
Босилеград. е предупредил. От областта на

обществения ред и спокойствие 
През мпиалаат година ма ир- ,ШрИчно са наказани 99 лица, 

имер общинският съдил за докато осем души са ирсяу- 
карушения, чивто работа е прелени. През миналата година 
някакъв си барометър за /не/ съдията парично е наказл и 30 
спазваме на общоприетите ДуШИ< които са нарушили сигу- 
прапила и законни норми, е мцостта п общината. С това 
получил 1616 искове за раз- отношение е отвзелЗ пистолета, 
движваае па дела срещу липа, ;ше ловджийски пушки и 
предприятил, организации и ИЗВССГц0 колижество патрони, 
отговорни хора и тях.П стравне- Сигурността са нарушили и 
шше е по миналата година това ,,СТИрма чуждестранни гражда- 
число е увеличено със 118 пред- ин_ от КОито на трима е забра- 
мстн. С доказалата се ажурност нено да шшзат„ нашата страна в 
в работата си, съдията не се е ^|юк от три, а за едно от един 
произвел само по 18 дела, месец, От областта на стопаи-

1 Око 10 Ю на сто от це
локупно го течо иежоае:;» 
I ш Д1ИЖ1ШШ на дела ль 
яб}ЛЛ11 различни н‘ Щ Вй| 
иии. а всички сечаща ли 
Отделениегр на нътрешнше 
рабош и Босилеград, Без 
оглед ЩМШ|| рр 
ибследоватвДиа ра (кна на 
ог рощщзо число (/^(лилава 
му, осведомени казват, че и 

'хора от тазй^едужба у/ас-

стена > иъи ко.ш б> I чоху 
е мензи за/бряюунрав-шиш/, 
| учаегнат^в I др ьчмарски

Поби И ГО V НО 1)11 *«ЯН« 1Т
едужбената униформа при 

^кон|рабанда е бензин. Тези 
осведомени казват,че "врана 
на врана очи ке вади" и че 
сряну тях не се възбуждат 
дела за нарушения. .

° Брошурата под название "За рспизни на Пъойскин 
договор н за връщане на Западните покрайнини", н 
издание на ВМРО-Съюз на македонските дру
жества, София 1994, нма за цел да затрудниш! пее 
по-добрнте югославско-български отношения

| Авторът на брошурата г. Стоян Г.Болджнеп, лидер на 
| ВМРО-Съюз на македонските дружества със седалище в 
| София, миналата година в собствена издателска дейност, от 
| чекмеджетата извади старите призиви на мракобесие на 
| Балканите. Посвещавайки а на 75-годишинната от 
| подписването на Ньойскня международен мирен договор /27 
1 ноември 19197, г.Бонджнев в, всл търси да сс извърши рспизил 
I на договора и на югославско-българската граница и т. вар. 
I западни покрайнини - Босилеградско, Димитровградско, и 
1 части на Сурдулишка, Бабушнишка и Пиротска общини - да се 

България! Намерението му е идеите си да прокара 
всред дипломацията на България и някои други "виновни" за 
договора страни и повторно да сложи тъмна завеса в 
отношенията между Сърбия, т.е. Югославия и България. 
Следователно, след това Балканите отново да станат "барутен 
погреб".

пристигнали в края на голината. ството - най-много поради нару- 
От целокупното число пред- |1|ения „ горското дело и тьрго- 
мети, 1о32 дела са станали ипнта - съд мита парично е нака- 
правосилпи. Па този орган, зал 77 души, шест души е 
който понакуцва в реализира
нето на правосилните дела, в 
края па миналата година са 
останали 565 неизпълнени реш
ения.

според някое неписано правило 
предупредил, от шест души 0бВцНеният трудно може да се 
отвзел бензин, цигари, иаре- Избавибезнаказаниеотсьдията

за нарушения. През миналата 
година обаче е отхвърлена или 
прекъсната процедурата по 31 
искове, понеже не е доказано, че 
'обвинените" са направили 
нарушения.

върнат на
вица...

Съдията е имал и 11 дела ср- 
,, , ешу малолетните от които един
Най-много искове за раз- уцествувал е побой, а остана- 

движпанс на дела през миналата лите карали коли без доку менти 
година е имало от областта на ’
движението - 1115. През по
миналата и миналия година в

След като пояснява на читателите си, че "договора е голяма | 
неправдина за България и за Западните покрайнини", г. 1 
Бояджиев казва, че сега, след 75 години, той е невалиден и | 
несъществуващ. Тон обаче не търси ревизия на границите с 1 

. други държави. А известно е, че като поразена страна в Първата | 
| световна война България е загубила Добружа. която е | 
| присъединена към Румъния и територии около Бело море, I 
I; които са дадени на Гърция. Г.Бояджиев не обяснява зашо ас 1 
I търси ревизия на границите към тези страни, а това прави само | 
| за "западните покрайнини". I

|равоуправление. 
Съществува мнение, че

за п
В.Б.

РЕАГИРАЛИЯ

НЕ ЛЪЖАТ РОГАТА!Получавайки дипломацията на България, че “сега е време 
за действуване и момент да се отмъсти", г. Бояджиев казва: 
Югославия изчезна напълно, както и Сърбо-Хърватско- 
Словенското кралство. Комбинацията от Сърбия и Черна Гора, 
наречена “Остатъчна Югославия", не е призната от никой като 
наследник на изчезналата Югославия..." Спред него това и леко 
ще стане, понеже "Хърватска и Словения от юридическо глед
ище имат точно толкова права на Западните покрайнини 
колкото и Сърбия“. Раздавайки уроци на българската 
дипломация и правителство, че "още сега трябва да започнат 
дипломатически преговори с Хърватска и Сл 

^ формалното си съгласие за анулиране на договора“,! 
| г.Бояджиев ги получава, че "още сега трябва да убедят ръ-1 
| ководството на Русия, традиционния закрилник на Сърбия да § 
| съдействува във връщането на Покрайнините".

| Официална София досега не придаваше 
| значение на тези и подобни призиви. След очакваната и съвсем 
| убедителна победа на БСП на неотдавнашните извънредни 

парламентарни избори -по време на които ВМРО-СМД 
етърпя огромен погром - лидерът на българските 
Жан Виденов пред ТАНЮГ заяви, “че не трябва 
връщаме на тргичните и тъжни моменти от нашата история". 
На опозицията, особено на ВМРО-СМД, Виденов не харесва и 
сега като министър-председател, който "на външнополити-1 
чески план води проюгославска политика". |

• ••
Първо, как ще си уреждат отношенията г-н Станчев 

Васил Станчев: Не съм давал такива и ДСБЮ, и дали това изобщо ще правят, е техен въпрос. 
изявления, “Братство", I февруари 1995 гУ Аз не съм член нито на ДСБЮ, нито на етнографското

Дружество "Поречие на Драговищица", нито пък на 
В миналия брой на нашия и Ваш в-к бе печатана редакцията на в-к‘Глас на българите в Сърбия", който 

статия "Не съм давал такива изявления" на г-н. Васил никога не е излизал и не излиза, нито пък ми е известно 
Станчев, адвокат в град Варварин. Реагирайки, той в нея какво урежда тази редакция. И второ, читателите не 
подчертава, че не е доволен от няколко изречения, излъгах, когато казах, че г-н Станчев в чуждестранни 

като пояснение в статията "Ръководството на средства за масово информиране атакува властите в 
ДСЬЮ - легално или нелегално?“, печатана неотдавна Сърбия. Сега добавям, че той като говорител на ДСБЮ 
във в-ка. Аз тогава написах следното; и Етнографското дружество обвинява много други

От нашия текст. т.е. Съобщението читателите субекти за "желязната врата, която отделяше 
може ой ще заключат, че в Босилеград съществува българите от Босилеградско от тяхната родина", както редакция, която издава независим вестник под название казва той.

Глас на българите в Сърбия .Такъв в-к не съществува Г-н Васил Станчев дейността си разви в повече 
и не излиза. Дали е или не е етикета и дали изтъкнатото информативни средства в съседна България. Ще приве- 
я ние известно, но сръбската".т.е. “българска дем тук само някои от "бисерите му" в няколко броя на
? Н Вя?иг' Г™С»е.ПОт°пвавСъобщеНН^осеотнасядо кюстендилска "Пауталня\ които намерих в "богатата Станчев. Той'едно време бе всред най- му библиотека". В тоя вестник от 9 октомври 1992 
гпрпртпI6 яГеа0Ве На ДСБ^' който 11 в чуждестранни година в статията “Желязна завеса отделяше българите средства за масовно информиране заявяваше, че от Босилеградско от тяхната родина" г-н Станчев като 
малцинство "ЛаС™ НаРУШаВаТ ПРаВаТа На събеседникТсъс снимк™ ”аз“ "асимГац™

Реагирайки г-н Гтаннев ..... Босилеградско е поразителна". "За съжаление, най-
кореспондент В. Божилов не е дал обективна и точна а нтн бъ л г! река“ политик а са мо™ сънародници* 
врад°еРбе кред^ай^ктганите члено^на ДОДКХ*който
в чуждестранните средства за масова информация 1^92епометна стТтн,™ Г °Т ,Ноември

“имка/ и»» -лав™™ оцелее“бъ лгарското 
Заради истината и уважаемите читатели, които са пгоир^тезатасГче^ЛГБИ^^им381'"^’ к К0ЯТ0

казвам това, което казах и тогава. Сега малко по-подр- влеТее Гели'73 г^ГГ^тоя^нГро^^ста^й^та
констатира, че "само учители от България можат да 
бъл гари“М°” итността н и- отнета от учители - предатели

В Пауталия" от 8 декември 1992 година г-н Васил 
Станчев - Кръстчански от Бослиеград пише статия под 
заглавие На изборите - със своя програма, собствени 
кандидати и съюзници" (освен на автора Станчев, на 
други автори снимки не забелязах), той покрай 
множеството въпроси си задава и следния:" Ще стане ли 
Сърбия родина на всички свои граждани?" В същия в-к 
91“° септември 1993 година г-н Станчев пише статия 
желязната завеса не бе разкъсана", в която покрай 

останалото "доказва" и това, че "официалната 
номенкалтура в общините Босилеград и Цариброд 
оспорва съществуването на българското национално 
малцинство в Сърбия и че малцинството е единственото 
което няма информация на майчин език"...

Това са само част от фактите на г-н Станчев. Те 
потвърждават, че ако лъже козата, не лъжат рогата! 
При условие ако тези вестници някой не счита за чуждестранни.

!

овения да дадат

някакво си

пр-
социалисти, 
винаги да се

| Г.Бояджиев лее сълзи за братята в западните покрайннини, | 
| “които са подведени под различни режими и които лошо I 
^ живеят". Търсейки да се върнат териториите той обаче не си
| поставя основния въпрос: искат ли тези "обезправени братя" да 
| дойдат при него? Изпусна да каже г.Бояджиев, че те винаги 
| тези_и подобни покани отговаряха, че им е хубаво тук където 
| са. Тези братя от "западните покрайнини" и преди четири 
I години-когато крайно десни кръгове в България също така 

търсеха тези територии - се самоорганизираха и на протестните 
митинги поръчиха, че с Бъгария могат да бъдат само добри 
съседи, мост между двата приятелски народа и че нищо не може 
да ги отдели от сръбския народ с когото по различни основи 
съдбовно са свързани.

на

ТГДУТДАИЯ
[ният съюз на бълаар^те 0 ЮаоелаВия

% г а., брой,104

| От осведомени източници узнаваме, че брошурата по тайни 
р канали минава границата към Босилеградско и Димитро- 
| вградско, където главно живее българско малцинство Това 
р малцинство, на което дотегнаха игрите около границата и 
| грижите на братята Бояджиеви, не й придава значение. Хората 
| казват, че не искат да се обременяват и да тълкуват нечии мисли 
| и идеи, за които са убедени, че са - мрачни.

ГОРИТЕ-Ш'
ПШШЙНДИД,

СВОЯ ПРОГРАМА, 
АТИ И СЪЮЗНИЦИ

ЙЙИР
-Е;т зжчтвдс:4

/

В.Б. |
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I БОСИЛЕГРАД 1

ТРУДНО, НО НЯМА СЕ КЪДЕ 1 И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ
' 8В»вГ,от‘ |1А в .... . Е I УСЛОВИЯ - ЗАВИДНИ

РЕЗУЛТАТИЮгославският Червен кръст от началото на войната 
в бившите югославски сепаратистки републики понесе 
огромно бреме и грижа за половин милион бежанци, 
които бяха принудени да напуснат родните си огнища и 
местата на живеене. От тогава досега в Босилеградска 
община пребиваваха 216 души, от които моментално 
нея живеят 47 лица. Останалите са

сички бежанци са от Босилеградско. Тук са при свои 
близки или пък си имат свои къщи. Това че имат покрив 
над главата си е голямо облекчение в ре 

изправени. Това об; 
достатъчно и не може да бъде отговор на въпроса от 
какво живят, какъв е поминъка им.

Зоран Такев, секретар и завеждащ общи работи в 
общинската организация на Червения кръст в 
Босилеград казва: -Помощта зависи от броя на члено
вете в домакиството. Четиричленно семейство месечно 
получавало 50 кг брашно и по два колета с различни 
хранително-вкусови стоки и хигиенични средства. Съ
държанието на колетите е различно и е в зависимост от 
коя държава пристига посредством Хуманитарното 
бюро на Европейската общност. Не казвам, че това е 
винаги достатъчно, но повече няма.

-Трудно е, но няма се как. Травмите са големи, казва 
ица Новкова. преподавател. Тези травми децата по- 
е превъзмогнаха от нас възрастните. Колко ми е 

известно всички деца вече успешно се приспособиха в 
живота и училището. Когато пък се касае за помощта, 
казва тя, малко е за цял месец. Достатъчни са само 
хигиеничните седства, всичко друго не стига. Но какво 
да се прави. Че помощта, която получават от Червения 
кръст е малка казва и преподавателката Виолета, която 
както и Новкова сега е без работа.

Едни от бежанците, които искат да останат 
анонимни казват, че "голяма част от хуманитарната 
помощ, предназначена за тях се дава на училищата и на 
детската градинка", чиито родители според тях не са 
иЙ1аднали в беда като те.

В живота на бежанците в общината понастящем 
най-остър е проблемът с трудоустрояването им. Всички 
нямат късмет като Александров или пък като Рангел 
Петров от Ресен, който сега е преподавател в Порна 
Любата. Без оглед, че почти всички са школувани хора. 
работа в общината засега няма. В клона на Борсата по 
труда в Босилеград казват, че над 100 души с више и 
полувише образование отдавна чакат работа. А 
П.-жанците повече са с полувише училище.

° Общата производствена продукция през изтеклата 
година възлиза на над 180 хиляди чорапогащници. 
Осъществен доход от над 215 000 динара. Цените 
средно наша лен и с 10 на сто. При наличие на санкци
ите търсят се нови делови партньри. Големите 
обществени данъци обременяиат производствения 
процес. Личните доходи се заплащат навреме.

Самостоятелната плетачно-трикотажна работилница “Таня", 
собственост на Павел Иванов и Спасена Мишнч, в Босилеград и в извь- 
нредно затруднени условия на югокризата, когато машините на много 
занимаващи се от този вид дейност предприятия спряха или стопансиват 
с намален капацитет, не само че успя даоддържи производствения процес, 
но дори и да отчете завиди и производствени резултати. И не само това. Тук 
блгодарение на стабилността на новия динар, броят на работниците през 
миналата година е увеличен, с шест нови работника, и сега те възлизат на 
18 души.

В работилницата главно се произвеждат чорапогащници, малко 
доколенки и женски чорапи. Тук казват, че производството им, преди 
всичко зависи от потребите на пазара. Онова, което е характерно за 

- всички техни приозведения е, че се отличават с извънредно качество, с 
което си пробиват път, както на домашния, така и на чуждестранния 
пазар.

-Нашата работилница стопанисва от 1990 година. Работим на най-съ- 
времени италиански машини. Боите и другите химически компоненти 
обезпечавамеот Швайцария, средствата заомекотяванеот Германия, а за 
еластичност от САЩ. Към това, ако добавим, че ползуваме и извънредно 
качествена прежда, която 95 на сто е от чужбина, качествата на нашите 
изделия са неоспорими - подчерта един от собствениците на работи
лницата Павел Иванов.

През изтеклата година, с малки прекъсвания поради недоимък на 
суровини, в работилницата в Босилеград, са произведени над 180 хиляди

дицата 
аче не езатруднения пред които са

в
заминали в други 

среди или пък са загубили статуса на бежанци поради 
трудоустрояване или са си 
начин. От целокупното число 
пет души са избя 
останали са от бившата БиХ.

Някогашните удоволствия на тези хора ненадейно, 
но съвсем сигурно, станаха напразни желания. 
Останали без къщи, които построили, без апартаменти 
които обзавели, без планове... Милан Александров от 
Горна Любата, който преподавал история и география 

Босански брод цели 20 години казва: -Когато за пръв 
път тръгнах в Босна в ръцете си носех едно малко 
куфарче, нищо повече нямах. Там станах домакин. По
строих къща, купих малко имот, просто казано бях 
наредил живота си. Но, всичко отиде в майната. Дълго 
време воювах срещу войската на Алня, разболях се. 
завърнах се в Любата... Преди известно 
Александров замина на работа в околността на 
Семейството му остана при неговите в Любата. Там го 
приели да учи деца. -Започвам пак отново. Понеже от 
домакинството и покъщнината нищо не ми остана пак 
тръгвам с една пътна торбичка, малко по-голяма от 
куфърчето преди 20 години, казва той.

РбееШИЛИ въп роса по други 
жанци в общината само 

гали от Хърватско, докато всички

Зор
ДОО'

в

време
Чачак.

Всред бежанците в общината шест 
семейства са четиричленни, три трнчленим пет 
двучленни, четири едночленни. Всред тях има 
21 дете, от които 4 до седемгодишна възраст, 11 
деца до 14-годишна н 6 до 18- годишна бъзраст. 
Всред възрастните повече са превода патели, 
юристи и социални работници.

различни видове чорапогащници, женскщчорапи. доколенки и детски 
чорапогащници. Осъществен еобщ доход ат над 215000 динара. Личните 
доходи тук навреме се заплащат и наврем Ле плащат всички други видовевсред
обществени данъци и, за които казват, че са релативно високи и до 
значителна степен обременяват производствения им процес. От общата 
продукция, около 40 на сто е реализирана на чуждестранния пазар,тоест, 
доставяне на чуждестранни делови партньори, а останалата на домашния 
пазар.

-До завеждането на икономическото ембарго, 80 на сто от нашите 
поизведения пласирахме чрез делови партньори на чуж 
Германия, Швайцария, България, Македония... Се 
значително е намален, само в Македония. За сметка на това продажната 
мрежа разширихме в нашата страна. Лесковац, Бор. Смедерево, Чачак. 
Младеновац. Ниш, Прищина, Печ. Подгорица, Бар, Будва. Котро, Рожай

В.Ь.

дестранния пазар: 
га този процент

ЕИ НИТО ОРГАНИЗИРА ПРОИЗ 
ВОДСТВО, НИТО ДАВА ДА СЕ ДЕЛЯТ

и др. Но и покрай доста разширената мрежа търсиме нови делови 
нови пазари - подчерта другият собственик на
1ШИЧ.

партньори и проникваме на 
работилницата. СпасенаМ|

Когато говорим за самостоятелната работилница "Таня“ от 
Босилеград, трябва да подчертаем, че нейните асортименти бяха 
изложени на тазгодишния текстилен панаир в Белград от където стигнаха 
ласкави признания за качеството на асортимента, а като резултат на това 
се явяват и нови партньори.

Да кажем итова.чев "Таня“ следейки препоъкитена Правителството 
на Сърбия за връщане на цените, тук всички асортименти средно са 
намаление 10 на сто, т.е сега теса на равнище от преди юни тази година, 
а в отношение на 1993 година дори със 70 на сто. М.}|.

• Работниците в Босилеград търсят АД "ЕИ - Съставни части" или да организира

Правителството на Сърбия. веднага да започне производство на 
части за обу

- "Кощана“ обаче търси най- 
напред да се отделим от "СЧ" и след 
това да активизира производството 
и да ни вземе в състава си, казва Дане 
Велинов, ръководител на цеха.

делена принудителна почив- 
й като им дотегна тази 

петгодишна непланирана почивка, 
те в края на миналата година на 
събрание на синдикалната си 
организация потърсиха от АД "ЬИ- 
СЧ“ да им позволи да излезнат от 
състава му. В иска, който са 
изпратили на повече места, покрай 
останалото се казва:

- Определихме се за това реш- 
понеже цехът не работи вече

неоп^ехПо инициатива на председателя 
на Правителството на Сърбия 
Мирко Марянович преди един месец 

Министарството за индустрия бе 
проведено събрание, посветено на 
съживяване производството в цеха. 
Тъй като на събранието не 
участвували представители на ЕИ 
Холдинг корпорация, в чиито рамки 
са и "Съставни части“, присъству- 
ващите - представители на Сто
панската камара на Сърбия, Пчинки 
окръг, 'СЧ “, Босилеградска община 
и на цеха - не са дали отговор на 
въпроса какво да се предприеме, та 
да се отворят вратите на производни
те халета на цеха.

вки. - ДИМИТРОВГРАД

НАД ХИЛЯДА НЕЗАЕТИ
Според евиденцията ма Републикански* завод за трудова борса , 

клон Димитровград, въпреки тежкото икономическо .изложение, н 
което се намираме, през миналата година тук са обявени 301 конкурси 
за настаняване на работа на около 500 леда. Положението е почти 
непроменено и през началото на тази година, От първи янтари аоавесса 
обвиели 14 конкурса за около тридесет вакантни работни мжтаЛ! 
занапред най-много свободни места се откриват в обществените фирми, 
"Балкан“ преди висичко. но и частните фирми са между тези. които

на нови работници продължи

цялостното заживяване на програмата по икономическа стабилизация, 
а''«ГХнанезаегнвДнм_

ка

в

КАКВО КАЗВА ЕИ?
След интервенцията 

Марянович да се реши проблема с 
цеха, "активизираха се" и п ЕИ. 
Генералната дирекция на ЕИ- 
Холдинг корпорация ечите, че проб
лемът трябва да се реши по един от 
следните два начина: цеха да се 

с "производствена

на
ение,
пет години, че нашата фирма не е в 
състояние сериозно и трайно да 
реши въпроса и че се създават 
условия с формиране на 
самостоятелна организация да се 
обединим с организации, които са 
готови тук да разширят дейността

активизира 
програма на фабриката" или ако 
това е по-ефикасно и по-рационално 
"да се формира съвместно пред
приятие с някоя заинтересована 
фирма по принципа на взаимен 
интерес, като се започне с нова 
производствена програма".

Упрлвителнилтсьпстна АД ЕИ- 
СЧ" пък предлага три възможности. 
Според първата, "в цеха ще про- 

производството на МоЦ-ко- 
ндензатори“ .според тора та " ще се 
ускорят подготовките за 
производство на запалки за комб
инирани печки, което да започне 
след премахването на санкциите и 
блокадата на внос на газ от Русия". 
'Рова АД третото решение вижда 
като задължава директора си, който 
с професионалната служба в сроки 
от два месеца да утвърди конкретна 
производствена програма”!

Какво ще стане с цеха и работн
иците му, за сега не е известно. Из
вестно е само, че без съгласйс на ЕИ 
босилеградските работници трудно 
могат да решат проблема. Очакваше 
се отговор на въпроса "какво с цеха 
и работниците му" да се даде на нооо 
събрание, което трябваше да 
орган изпра република мекото 
Министерство за индустрия.

РАБОТНИЦИТЕ ТЪРСЯТ 
ТРАЙНО РЕШЕНИЕ

СИ на ОС вПредставители 
Босилеград и на цеха са направили 
допитвания с "Кощана" от Браня, 
която се наема да отвори вратите на 
обекта в Босилеград. Специалисти 
на тази фирма казват, 1 
съществуващите машини и съоръ
жения и с набаква на някои 
допълнителни части в цеха може

След тригодишно производство 
на ПВЦ-кондензатори, които почти 
никой не търсеше и на 
чуждестранния и домашния пазар, 
"Съставни части" през първата 
половина на 1990 година прек
ъснаха работата в Босилеградския 
цех и 45-те работника заминаха на

че със

0 ЕЛЕКТРОНОТРЕБИТЕЛ1ГГЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
дължи

ДЪЛЖАТ НАД 210 000 ДИНАРА
Тежката обстановка и Електростопа нетното на Сърбия, покрай другото се дължи 

и на крайното неотгооорно отношение на голямо число електро потребител  и с 
електродистрибутнпийте предприятия. Именно с нередовното запла

и около 20 000 елек гронотреби голите от Райчиловцн.
В Електроразпределиителния клон в Босилеград, подчертават, че 

всички дължипци трябва в най-скоро време да заплатят дълга си. защото 
след това ще бъдат изключени от електромрежата.

Инак, когато станс дума за спазване препоръките на Електро- 
стопаиството на Сърбия за пестене на тока, потребителите в Босилеградска 
община зачитат тези мероприятия. Дори както казва ръководителя 
Клона в Босилеград, Мплча ЛАзаров, изразходваното количество 
отчита спадане. Поради това с изключение на изключванията, два пъти. към 

миналата година, други нови изключения не е имало. Естествено

ш прямо 
не зау гжг..- 4 ща

становка

—-»д

(к.|>
наа гок

I
края питоца сс дължи, преди всичко па факта, че тук тоци вид енергия малко сс 
ползува за отопление, или се изразходва 
десетина домакинствп. Останалите за отопление ползуват дърва.

; и минимално количество - само
/ II. Ь. м.я.
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«от районното заседание и; долно
ТЛЪМИНО БОСИЛЕГРАДСКА ()1>1ЦННЛ КУЛТУРНАТА 1994 ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

ШИРОК СПЕКТЪР о г 

ВЪПРОСИ БОГАТ ОТЧЕТ - МЪРШАВИ 

ДЕЙНОСТИ
торни иа този район. Всичките 
биха категорични но този 
въпрос. В здравната станции в 
Долно тлъмино да има постоя
нен лекар и зъболекар с мед
ицински техници, а в амбу- 
латропитев Назърица и Бранко- 
вци да се спазват утпрденнто 
договори.

В овбластта на учебното 
дело най-големи забележки 
бяха отправени по въпроса за 
опазване на училищните сгради, 
в които временно песе провежда 
редовно обучение. Училищната 
сграда н Ьаратарпн например, 
как то подчерта председателят 
на местната общност Горно 
Тълмпно, Стоян Спасов, е без 
врати и прозорци, сградата а 
Карамапппа без пол, а вече 

Подобно е

устното богатство, относно обичаите, свързани едаяж
път, когато се касае за тачене културата иа 
малцинството и съхраняване на ценното наследство, 
което е вече на загиване. Но и тук драстично се поставя 
въпроса за помещения.
• ЗАБРАВЕНИ ДЕЙНОСТИ

В отчета иито една дума няма за две също с няколко- 
дестеилетна традиция представлеия: “Прокисло лято и 
"Новогодишна програма“. И двете представления с 
охота се очакваха от гражданите, но своеволно от 
Културния цетър бяха заличени от миналогодишния 
план и не се състояха. Защо?

Най-вероятно, защото трябва да се положат доста 
усилия и да се обедини работата на двадесетина 
самодейци -театрални изпълнители/хумористи/, певци, 
музиканти. Пък и двете програми,освен с десетилетната 
традиция, бяха характерни по хумора и сатирата на 
местна почва, по възможността да се привелкат млади 
изпълнители.

Н началото иа настоящия 
в Долно Тлъмино - Традиционно в началото на всяка година 

Културният център а Димитровград поднася отчет за 
миналогодишната работа и план за работа през 
настоящата година. И докато отчетите предишните 
години бяха кьси.отчслзт за миналогодишната раоога 
е доста обемист, но не извън традиционнитестереотипи. 
За разлика от преди, тази година са употребени много 
думи, гъсто написани на почти 12 странички, за инак 
по-бедия дейност по отношение на 1993 година.

Да кажем какво ни е било предложено на ку 
I изтеклата година.

месец
Босилеградска обшила, сс про
веде разширено заседание, на 
което. рькоподитслетс па Общ- 

скупщина /председа
телят Сотир Сотиров, подпред
седателят Милча Лазаров и 
секретарят Никола Савов/, 
водиха разговор с предеапители 
на местните общности, пред
седателите на скуишшштс и сь- 

на местните общности, 
както и с делегатите от съотве
тните местни общности н Общ
инската скупщина), от Тлъм- 
инския район. Целта на разго
вора, както подчерта Сотиров, 
бе актуалнитс проблеми в 
местните общности през изтек
лата. както и плановите актив
ности през настоящата година.

ниската

лтуринга “трапеза" през
• ДАННИТЕ

Самодейният театър "Христо Ботев" е подготвил

малката сцена в Димитровград и 14 пъти настрани, в 
Пирот, Деспотопац. Враня, Алексинац, I есавица, 
Княжевац, Чичевац, Крушевац, Велика Плана, Кранево, 
и п София и Смолян.

По въпроса на качеството няма да спорим, а ще 
приемем оценката, дадена в отчета: “Професионалист 
е изключително постижение.

Тук ще открием само въпроса: достатъчно ли са 
годишно /ще премиерни представления, които през 
голината се "въртят на сцената“ до вгъсоаие.' Защото и 
даете бяха представени на димитровградската 
театрална публика до май, а оттогава до края иа 
годината не видяхме нищо ново.

Вече “втората" дейност на Културния център 
абсолютно е измислена: "В рамките на културно- 
художественото дружество при Културния център 
работят танцов състав, секция на певци-солисти и 
музиканти и тамбуражки оркестър“.

Вече години наред градът е без танцов састъв, без 
организиран музикален живот. Отделен въпрос е, ако 
някой певец се и представи, като например на коледния 
концерт, с какви песни се представи. А именно това 
дружество б и трябвало да тачи фолклорното богатство 
на нашия край: народни песни и хора.

Секцията по избобразително изкуство изчерпва 
дейността си с пленера “Погановски манастир' и 
изложбата на минало годишните участници в него. За 
няма изложбени помещения, най-добре знаят в 
Културния център. Та именно те превърнаха малката 
зала в малка сцена за едно театрално представление 
годишно, а тя бе предзначена главно за изложби и други 
камерни изпълнения. Вместо подвижни седалища, тя 
практически се ползва само за "Професионалист“, 
който също успешно може и се игра и на голямата сцена.

За работата на библиотеката се посочва, че има 
книжен фондот 37 0 38 книги и че е обогатен с нови 551 
заглавия. През годината на 584 са дадени на прочит 
4272 книги и че са записани нови 127 членове, предимно 
ученици. Градската библиотека е била и съорганизатор 
на литературната среща с поети и от София.

Тук особено ярко изпъква въпросът за помещения 
и обрудване. който от година на година се изостри все 
повече.

вета

разнася т и стъклата.
о НАЕМОДАТЕЛИ

Истина е, че помещенията в Културния център до 
голяма степен са неподходящи и не позволяват размах 
на отделни дейности. Но факт е, че и разполагаемите 

не се п/юлзват докрай и най-целесъобр 
Редица от тях се отстъпват срещу незначителни /и във 
Финансовия отчет непосочени/

Така например Клубът на самодейците е даден на 
частно лице за “диско-клуб". “Джаджиното”, което 
трябваше да прерастне в местен музей, години наред се 
ползва от “Пекарата“ за административни помещения. 
Киното, което възобнови през 1994 година работата си, 
пак е отстъпено на частно лице, чиято е главна заслуга, 
че от време на време димитровградските кинолюбители 
могат да видят най-хубавите филми, които се про
жектират в други градове Нещо повече: едно кътче в 
градската библиотека е отстъпено на 
застрахователното дружество “Стари град“, въпреки че 
се посочва недостиг на помещения за биб 
дейност. Колко съобразно е в читалнята да се върши 
застраховане, предоставяме на читателите сами да 
преценят.

Въпросът за помешения тази голина още повече ще 
се изостри с оглед на строящото се радиостудио 
съществуващото, но не работещо, телевизионно студио.

Налице е необходимостта компетентните, в случая 
изглежда най-компетентна ще бъде Общинската 
скупщина, задълбочено да разгледа въпросите, 
свързани с отделни помещения в центъра, да прецени и 
степенува кои дейности да се ползват с предимство.

Би било накрая несправедливо да не изтъкнем, че в 
тазгодишния план Културният център е предложил 
изместването на отделни дейности в други помещания 
на града. Естествено, това е свързано е определени 
средства, но струва ни се, че предложението на центъра 
заслужава сериозно внимание и отношение.

Съответни разговори на н-о покорните от Общ
инската скупщина в Босилеград проведоха н к 
•ГБобатскн район /Долна и Горна Любата/, къдсто 
сопред думите на председатели на Изнълннтелнии 
отбор Васил Щованчов. доминирали въпроси от 
областта на комунално-битовото устройство, 
ветеринарните услуги, електроснабдяването, 
снабдяването. ПТТ-съобщениятп н нр, а съответен 
разговор ще бъде проведен и в Лисинскн район.

аз но.помещения
наеми.

илиотечна
щоЗаплануваните активности не 

трябва'да бъдат списък от 
желания, но съдржателни и ко
нкретни и да се обосновават на 
реални основи, защото само 
тогава ще бъдат във функция и 
успешно реализирани. Естест
вено, реализирането им ще 
зависи и от ефпкаността на 
съответните общински органи, 
обаче много повече от организи
раността и готовноста за 
разрешаването на проблемите в 
местните общности. Сега, както 
подчерта Сотиров, основни 
предпоставки за оптимизъм в 
това отношение, ни дава успеш
ното провеждане на Програмата 
за икономическото възобновя
ване и финансовата реконст
рукция. гСато резултат на това, 
деловата 1994 година в отно
шение на 1993, бе по-резултат
на, във всяко отношение, а се 
надяваме че настоящата 1995 
година ще бъде още по-успешна.

В разговорите присъствува- 
щите изтъкнаха въпроси от 
всички области на обществения 
и стопански живот, като при 
това доминираха онези които 
пряко се отнасят до ежедне
вието: снабдяването, неразреш
ените комунално-битови въпро
си, здравеопазването, проблеми 

областта на учебното дело, 
електроснабдяването, ПТТ-съ- 
общенията, проблеми в област
та на пътно-транспортните връ
зки, селскостопанското произ
водство, ветеринарните услуги, 
опазване на общественото иму
щество, социалната защита и пр.

СНАБДЯВАНЕТО ПРОБЛЕМ НОМЕР ЕДНО
Все пак, най-големи забеле

жки, участвуващите в разговор
ите, направиха по въпроса за 
снабдяването. Почти всички 
магазини, не само. че са незаре
дени, но отделни като в село 
Назърица, Голеш или Бранко- 
вци и по повече дни, дори 
подчертаха представителите от 
Назърица, Ярешник и Дога- 
ница, /Гоше Стоянович, Досте 
Петков и Максим Стоянов/ 
мяколко седмици не се отварят. 
Не по-малко забележки бяха 
направени по поддържането на 
здравните станции и амбулан-

сьстоянието и със сградата п 
село Ярешник. Председателят 
на местната общност в Бранко- 
вцн, Саве Иванчов, остра кр
итика отправи и за работата на 
учителя в това село. Каза че 
нередовно дохажда на училище 
и крайно несъзнателно върши 
работата си. Затова местната 
общност е отправила иск до ръ
ководните органи на училището 
да бъде сменен.

Представителите от Бистър 
и Рмкачево, Асен Иванов и Крум 
Миланов, негодуваха по въпро
са и решението на Общинската 
скупщина за преселване на 
пощата от Бистър в Долно 
Тлъмино, като подчертаха, че 
тях никой не ги е консултирал 
по тази въпрос, а председателят 
на местната общност в Голеш, 
Радислав Манасиев, подчЕрта, 
че все още нерешения въпрос вв 
връзка с граничното преминава
не в Македония, и може и не 
може, им причинява отделен 
проблем.

и вече

Музейната сбирка, като дейност, се изяви през 
изтеклата година наистина с две по много неща Ст.Н.

’ По повод "Свети Сава" в Босилеград в Димитровград

СВЕТИ САВА, 
УЧИТЕЛ И 
ПОЛИТИК

ПРОВЪЗГЛАСЕНИ 
I II НАГРАДЕНИ 

НАЙ ДОБРИТЕ
Тх

И тази година възпитателно-образователните 
ведомства основното училище и гимназията, в 
Босилеградска община, на 27 януари, с подбрана 
програма отбелязаха общата училищна слава 
"Свети Сава’. Тържеството и в едното и другото
училище мина без каквито и да е черковни обреди ________ _
и обичай: с песни, рецитации, стихотворения, хора и спортни състезания 

В Гимназията тържеството се проведе в голямата зала на Културния 
където най-напред училищният хор изпълни Светосаския химн, а след това 
ученичката Ивана Стойнева, присъствуващите на тържеството запозна с 
живота и делото на Растко Неманич - Свети Сава, първият сръбски прос
ветител и политик.

-Растко Неманич е роден 1169 година и е най-младият син на Стефан 
Неманич. Като седамнадесетгодишен младеж, самонициативно напуска 
родното си място, макар че е можал да наследи бащиния си трон и заминава 
° ^Вета °Ра,' където става монах и получава името Свети Сава - подчерта 

п* и добави * че след това жизненият път го води в Цариград и други 
и^п™баЧе където и да е той' винаги на преден план е имал сръбския народ=>ж

посветеннНна жиюта^делото

изоб|)азите;шата^секция устронха а училищния хощ изЛожб”6"0“6

коаодегво на преподаГ/еля Ратко 
изложба с портрети на Свети Сава.

I? \БЕЗ ТВ ПРОГРАМА
Почти всички които взеха 

участие в разговорите негодува- 
и по въпроса на някои репуб

ликански институции. Именно 
въпреки, че миналата година 
този по-голяма част от района 
захвана лошо време компетентн
ите републикански институции 
не намерили за сходно да нама
лят част от данъка, макър че в 
село Ьранковци, Назърица и 
Ярешник, посевите бяха унищо
жени и 100 на сто. Иезадонол- 
ство бе изнесено,

Централното тържество по 
повод 2< януари - училищния 
празник “Свети Сава" в Димитро
вград се проведе в гимназията, на 
което прнсъствуваха, освен учен
иците и преподавателите и члено
вете на Училищния отбор, бивши 
заети в гимназията и най-добрите 
ученици през миналата учебна 
година.

За личността и делото на 
първия сръбски просветител 
говори ученичката Верица Бой- 
кова, след което членовете на 
рецитатореката секция изнесоха 
специално подготовен рецитал 
посветен на Свети Сава и неговия 
житейски път. На тържеството по 
установена т 
ученичка I 
миналогодишната четвъртоклас
ника Елизабета Георгиева, сега 
студент по сръбска филология и 
литература в Белград. Освен 
наградата за най-добър успех в 
училището, Елизабета получи 
награда и за спечеленото трето 
място на миналогодишното 
съревнование на млади поети в 
република Сърб

Подобно тържество се про
веде и в Основното училище както 
и в училищата в местните 
общности.

ха

дом.в

почти от 
всички, и по въпроса на инстптч 
циите за мрежата на Тв и Радио 
връзките. Бе изтъкнато, че още 
през 1990 година с решение на 
компетентните бе 
програма за изграждане на 
няколко ТВ-антени на този 
район, обаче все досега нищо от 
това. А 60- на сто от дома
кинствата имат ТВ-парати, оба
че не са в състояние да ги 
ползуват, заплащат съответни 
такси като другите, което е 
съвсем нелогично. Затова всичк
ите те, в името на съселяните, 
апелират, общинските инсти 
иии да се заемат всички I— 
лема час по-скоро да бъдат 
разрешени.

радиция за най-добра 
бе провъзгласена

приета

и по
ия.

Ж- учениците под ръ- 
в училищния хол устроихапро

М.Я. М.Я. А.Т.о БттстВо 15 ФЕВРУАРИ 1995 г.



!4«оо»«« • ДИМИТРОВГРАДВ месец февруари на 1973 година, преди двадесет и 
две години преждевременно и ненадейно почина Михаил 
Мнки Пей кон, един от редакторите и журналистите на 
вестник ЬрАТСТВО' •

Роден е веело Славния, през 1927 година в семейството 
на учителя Никола Нейков. Учи гимназия в Пирот и Дим
итровград, а в живота си беше чиновник, гимназиален 

. учител по литература. Почина като журналист, един от 
първите радетели и създатели на вестника ни. Погребан е 
е Славния, в подножието на Видлич, планината, която 
Мики обичаше с нестихваща сила и възхищение.

Ь-то, двадесет и две години го няма вече. Неговите бли
зки другари и колеги, когато се простиха с него, 
изтръгнаха от себе си най-хубави думи и спомени за да 
подчертаят неговите способности на интелектуалец и 
човек. Бата Мики наистина беше добър човек и 
специалист по език и стил. С необикновено прилежание и 
трудолюбие проникваше в тайните на думите и играеше 
си с тях със сигурност. Младите колеги се учеха от него на 
ТРУД» задълбочение в работата и точност.

В историята и традицията на "Братство" завинаги ще 
остане частица от способностите, труда и живота на 
Михаил Нейков. Той списва нашия вестник чстрнадесет 
години от 1959 -1973, а вестника живее вече още толкова 
много от него и радва своите читатели с всеки излязъл 
номер.

Най-забележителна творба на Мики Нейков остана 
историческата хроника за гроба на Отец Паисий, печатана 
в списанието "Мост" през 1970.

По-старите читатели на вестника ще си спомнят, че 
Михаил Нейков най-много обичаше да пише за Висока, за 
неговата природа и старите хора, като мъдра връзка с 
миналото, а на младите читатели поднасяме един от 
неговите репортажи.

В СПОМЕН
ПЕПИ НА ТУРНЕ ПО ИТАЛИЯНА

Надалеч известния вокален солист от Димитровград Петър 
Гигов в началото на годината ще участвува в концертите на 
известната вокална група "Оджила" запланувани в по-големите 
градове на Войводина, а след това на турне в Италия, включително 
и столицата Рим. Поканата е дошла след успешното представяне на 
Гигов в Белград на редица концерти организирани преди и след 
Нова година.

Най голям успех, обаче Петър Гигов като солист е достигнал 
на концерта, на който е представена новата грамофонна плоча на 
Лепа Лукич. На този концерт Пепи е участвувал наравно с първите 
имена на югославската естрада Мира Шкорич, Миле Богданович, 
Ана Бекута, Нада Обрич, Мерима Ньегомир и други. След това 
Пепи е бил гост в една музикална емисия на Студио "В", която 
също не е останала незбелязана, тъй като Пепи в течение на два 
часа се е показал не само като извънреден изпълнител на народни, 
старо градски и песни от миналото, но и като интересен събеседник 
и добър познавач на музикалното изкуство. След емисията са 
уговорени нови концерти предимно в Белград.

МИХАИЛ 
МИКИ 

НЕЙКОВ 
1927 1973

А.Т.

° ИЗ ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ ЗА 94 ДУШИ
Общинската организация на Червения кръст в Босилеград занапред 

помощ ще оказва на 94 души, съобщават в тази хуманитарна организация. 
До преди известно време метните общности можаха да търсят помощ и за 
десет свои съграждани, изпаднали в беда, но сега това число се ограничава 
най-много за пет души. Числото е намалено въз основа критериите на 
Републиканскатаорганизация на Червения кръст, изготвен и според броя на 
жителите в общините.

Местните общности, казват тук. 
съграждани трябва да доставят от 1 до 10 в месеца на Центъра з 
работа, който им /не/дава зелен сигнал към .Червения кръст. Хран 
вкусовите стоки, хигиенични средства и евентуално облекло и об 
издават до 23 в месеца.

И в Центъра, и в Червения кръст казват, че местните общности не би 
трябвало всеки месец да предлагат едни и същи лица за помощ. Там, където 
има повече изпаднали, едни ще почакат за следващия месец, подчертават 
тук.

° Така пишеше Михаил Нейков списъците за помощ на свои 
асоциална 

ително- 
увки сеЧОВ ЕКЪТ С 53 ГОДИНИ 

ТРУДОВ СТАЖ
-Ей там ми беше царството - продължи. -Два пъти на 

ден изкачвах тези стени с козете. Закарам сутрин и ги 
върна на доене на пладне После пак нагоре. Ама козата 
е умно добиче Това, овцата, било много глупаво 
създание,от хорска дума нищо не разбира. А козата, тя 
е като войник изпълнителна - само да й заповядаш. 
Направех си сянка от вършини, горе на зъбера при 
"Пладнището" и седнех. Козите бръстят на воля, но все 
по една диря вървят. Щом стигнат ръжанската мера, аз 
викна: "Ееее-еяаа". И те - кръгом към мен. Минат 
зъберака и полека стигнат до ‘Никадрина брада”, в 
брайковското охранително. Аз пак извикам - и те кръгом 
назад. Научил ги бях, като стигнат до моста при 
мандрата да чакат, докато не ги оправя накъде ще 
вървим.

СРЕЩНАХМЕ се случайно. В един слънчев ден бях 
> се запилял из лъките над селото и уплаших стадото му. 

Той, Камен Виданович - Чичо Кала, старият селски 
новата си сопа и гледаше в 
гато звънците на стадото 

тревога, той се огледа и ме видя.
-Я насам де! Ела да изгорим по 

цигара и да променим някоя дума, че устата ми 
изсъхнаха от самотия.

Така узнах за неговото пастирско житие и за 
надеждите му да стане пенсионер.

Той не е кореняк, а пришелец. Заврян зет, що рекли 
хората. Преди петдесетина и някоя друга година дошъл 
от село Пъклещица да слугува, много били в 
семейството и се налагало да се разпилеят, по той не се 
лутал много. Спрял в Славиня и се хванал козар, карал 
година-две-три, селото го хранило, плащало му хака, 
намерило му мома. И Камен Виданович пуснал корени в 
СлавиняДОКАТО палехме цигарите напук на тънкия вятър, 
който духаше откъм реката, той ми разказа за жен-
ИТб*Една вечер се падаше да вечерям у Асанковци. 
Разкарах козите и влязох у тях. Седях и чаках. Нощ 
хвана, смълчаха се сокаците, а те ни то вечеря слагат, 
нито питат гладен ли съм. г

Май нещо не е в ред - си рекох на ум, а дядо I еро се 
поусмихна дяволито и рече: "Е, Кале, ние вечеря не сме 
готвили за тебе*. Аз позинах да кажа нещо, но тоя ме 
изпревари:" За тебе вечеря е сготвена у Мичковци. 1 ам 
ще идеш. Мъжко нямат, мома за женитба имат, и то
М0М& Кала прекъсна разказа си и огледа стадото. 
После се сведе, взе един камък и с вик го хвърли пред 
овцете, що наближаваха нивата. Овцете юрнаха назад 
към него и той продължи:

-И отидох, бае. Кое зарад вечерята, кое зарад 
момата, ама отидох. Клопнах с резето, прескочих п^га, 
и ха, стареца в ръка, ха бабата, ха добър вечер... и 
свърших моята програма. Седнах на един триножник до 
огнището и занемях-

А СТАЯТА-не ти е ра( 
яхния ухае. Думам си: "И 
Асанков за вечерята, ама
подигравал". Никаква я нямаше, а нали уж сгледушка 
шяло да има. Старецът ме заговорва нещо за козете, 
бабичката пули очи у мене, а аз все гледам от кое кьоше 
ще изрипи момата. А тя ■ ей дъриосана си беше - била си 

-- отвъд реката, бутнала стомните в 
градските дувари и хванала разходката по Големо

Чакммебав дълго. По едно време вра^тасеотвори, 
Гтапият захока, бабата само що не рипна да я 
напердаши, а тя се усмихна и като ме погледна, клъцна 
ГоГТмигна ми дяволицата, та се изчерви като ве
ликденска перашка.

-Носле’6ПослТсложиха софрата, момата тупна 
един окмишГба^атаи итя зачошш в^псията М« ред
^ома^Гк мИи'таЙ.’Мб^ьЛ^Йак'

5е™з« отбаницата. После в плевника на дядо Геро

децаЕСдАи?меС д&рРи деца. Единият еучителдругият 
шофьор - хвалят го началниците му, дъщерята дооре 
у домих, там по Македония е,аединиятсин ми остана на 
имота - да не пустее при живи стопани. Аз ткъксьм.ке 
тъй я карам • еживинките - рече и се загледа в планината.

(СЛЕДЕН ПОЗДРАВ НА 
Й-ДШ.РИЯ МИДРУГАР

ПО
НА

пастир, бе се опрял на дре 
зъберите на Видлич. К01 ВАСИЛ ТОДОРОВ 

-ВАСА
огласиха долината с 

-Еее*ей - извика.

ВЕНКО

ЕДНА ГОДИНА с Остру шката се лових на бас да ги 
проведа между царевиците в "Протон", без да посегнат 
към стър ковете.

Кале - вика той - не можеш, козата е дяволско Последен привет
С дълбока скръб получихме вестта за 

'Щ' смрътта на члена на редакционната 
м колегия на списание "Мост" и 

на Издателство

-А
колено.

Ще ги прокарам - думам му аз.
И така и стана. Пуснах ги пред себе си, извиках им 

настрашно и нито една не погледна в стърковете. После 
Острушката дава черпушка - загуби бас човекът.

-Сега няма кози - рече натъжено. - Защо ги затриха, 
не знам. Гората били съсипвали! Акъл! Коза букова 
шума гледа ли? Глог, оскоруша, вълча ябълка й да й на 
нея. А това пък тора ли е, питам те тебе? Нали знаеш как

дългогодишен сътрудник 
“Братство". '

ВАСИЛ ТОДОРОВ
й викаме ние на тая дървесинна ■ пърли п...

ИЗВЕДНАЖ отвъд вадата издрънкаха чановете на 
друго стадо. По склона в див бяг препускаха овцете на 
пастира Герчо. Чичо (Сала заряза приказките и затича 
натам. Чак когато стигна до вадата се обърна и ми викна: 
"Да позавардя, чеоня е много некурдисан. Намешаме ли 
овцете, няма да оправим до Гмитровден.

Но Герчовото стадо не мина отсам и той се върна.
-Де да те питам нещо - рече. -Замаях се в приказите 

за козарлъха, та щях да забравя. Научвам, че съм имал 
право на пенсия. Гледам,хора смалко години работа си 
получават по нещичко. Взимат там някакви свидетели, 
съплитат се по коридорите на социалното, дърпат един 
- друг за ръкав и току видиш - изкюпил се пенсионер, 
(колцина ги знам, че са работили само частно, а сега 
пенсия си имат. Та и аз, такова, преди" благовес .водих 
свидетели да ми подпишат. Го цялото село знае, ама 
рекох, стигат ми двама - трима. Ей, бае, като отидохме, 
па като взеха да изчисляоат, излезе, че съм имал 00 
годили трудов стаж. Значи тринадесет години съм 
иадкаралГ бе. Ама нсичко си е истинка, толкова са 
годините.

Дълго ще помним неговия светъл лик и 
I приноса му за развитието на нашите 

издания.
От колектива 

1 “Братство"
на Издателство

СКРЪБЦА ВЕСТ
На Юфевруари 1995 година след 
продължително боледуване зави
наги ни напусна нашият съпруг, 
баща. дядо. брат и син

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 27 февруари 1995година се

"аВЪ|оШЬм.ЪБНИДНИ ,
без нашия скъп и никога незабравимбота. Все на баница и кокоша 

е казал дядо Геро 
за момата, май се е

стина ми

отишла за вода
К^Гк мислишГ&е ми падне ли секирато в мед-А, ти, как мислиш? Ще ми падне ли секири ти мод 

или ще е жали боже пътя и денгубата до Пирот? Аз, да 
ти кажа, не искам кой знае колко, ама да сс понамери 
някой динар за старини. Човек на себе си дотяга, та друг 
ли. А пенсионер няма да тежи никому, той е като 
нослива кокошка. _ .,

ГЛЕДАХ го, как с полуотворена уста чака да му 
кажа одобрителна дума - остарял и безсилен оечеда

се бои от самотията и

ВАСИЛ ТОДОРОВ
МЕТОДИ ПЕТРОВ

художник от Цариброд 
На този ден ( 27 февруари, понеде-
Л'1|ЕТЙРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН 
на царибродскитегробщаот Пчаса 
и 30 минути.

_ __ Каним близки и познати паЗа твоите топли щ,егрдн_ присъствена.помена.
гелина. ДъщеряГашссин Дредрас «Д™™6 Венета. дъщеря 
л"уЦъ„„,^п геетпи ГСннв и НииоЬшва. внучка Ясммиа, внук
Цеиа“р?тя11нколаиВаско,изет Игор и останали многобройни
Златко. роднини

овател в Общ-съдия - след 
инскя съд в Ниш

ис йии и. .............. - безсилието, набирано с 53-

пенсия? Може ли някой да каже, че не е заслужил?

Ще те помним по твоето чове
колюбив, доброта, готовост да 
раздаваш себе си на всички.

вечно ще жадМнки II. НЕЙКОВ

/"Братство" бр. 339-340 от 29 април 1968
година/

ОЕрягстйо 15 Ф1ШРУАРИ 1995 г.



сатиРа * забава
НАШ ГУЛАШ• ЗЛОЬОДНЕВКА

н чупстоителен момент дп обсъдят що йе и дама, а и соима познато, 
чувствителни въпроси от чувстви* бугарска моньина йс изузетно 
телната област, наречена нацио- пощована и ценьена маньина пре 
пална самобитност, при чувстви- света зато що йе позната по 
телни обстоятелства. И макар че в изузетном патриотизму и лоллности 
тази работа постигаха най-хубави држапи у койой живи, дакле, према 
успехи и най-конкретни резултати Србийи и Югослапийи, а исто тако- 
само когато събранията си про- дже и због тота що йе по брою оних 
веждаха без присъствието на коЯи су завршили више и високе 
обществеността, този път, поради школе убедлъиво на првом месту у 
чувствителните демократични односу на брой припадника... 
промени, имаха и малко публика. Половин час по-късно започна

•Другови, пардон, господо, дискусията. "Хайде, другови, пар- 
време йс да почнемо са радом - дон, господо, тема йе врло захвална, 
предупреди присъстващите пред- има ту ща да се каже, настоява пред
седателят.-Дайсм реч уводничару. содатслят. "Ево, я чу да пробийсм 

"Уводничарът* почака няколко лед" • обади се един от уважаемите 
секунди да стихне гълчът и с другари-господа. "Уводни реферат 
прочувствен глас в този чувствите- йе одличан, треба га подржати и 
лен момент започна: прихпатити га као основа за

•Другарице и другови, пардон, зпключке. У том смислу сматрам и 
даме и господо, као що йе и вама, а желим да кажем...“. Добро, хвала, 
и соима познато, бугарска каци* следечи? "Я бих само кратко да се 
онална маньина у Сърбийи и нпдовсЖсм на уводни реферат и но 
Югослапийи има сва уставом и ово що йе рекло мой претходник...". 
законима загарантована права. Као , Хвала, следсчи? “И я бих у том

смислу да кажем реч-две..."
В края на втория час пред

седателят реши да "приведе краю 
диск^сию".

На едно място, в представителна 
институция, се събраха 
представители "българи" или 
“торлаци" или "шопи" или 
"числящи се към българската 
народност" (науката все още не е 
обяснила кой от тези термини е най* 
правилиният) в сърбил и Югославия 
от разни краища на "Нашите 
краища". Все големи глави както 
казват нашите дребни хора от 
нашите бедни краища. Все хора на 
важни национални и други постове, 
и хора, афирмирали се с помощта на 
национални и други ключове, и хора, 
на които майчиният български език 
е единственото средство, с което 
изкарват поминъка си, с една дума - 

учени хора.
"Като мъже /и дами/ с тънка 

чувствителност към проблемите на 
своето българско илиторлашко или 
шопско или числящо се малцинство 
и като хора с голяма отговорност 
при решаването на всички проблеми, 
те се събраха на чувствително място

кикъв съм си
ТЕКЪВ СЪМ СИ

все Леда Йота Гелов оди село Славиню разказваше: 
"Синко, и я незпам кикъв съм: несьм у сърбйете 

сърбин, ниги у българйете - българин. Кига беоше 
испъриин българйете, син ми носеше шайкачу. Видеше га 
полицийцитс, сцепите му 1>у, а шега одраше от Нотек и 
нанцуваше му майЬу сърпску. Кига на дойдоше сърбйето, 
носео бел йелек и шубару, а синат касЬет. Сретоше га 
джандарйсге, н,ему сцепише касЬетат, а моюту шубару 
турише на търн, па !)у с пушЬе издупчише. Сииатога пак 
натепаше нанцуваше му маййу бугарску, па си отидоше.

Е са ми ти кажи, кикъв съм? Тия одозгоре, българйете 
ме караю да им думам "добър ден", тия одоздоле - 
сърбйете ме караю да я,им думам "добар дан", а я съм се 
родил и че си умрем със "добър дън ", па ко бог даде. Елем 
никига не сгоди, ни при йедните, ни при другите.

Са - преди последнуту войну пасем говеда у "Лютину 
ливаду". Милуше два жандара и я стурим шубаруту и 
окнем "добър дън . Нридоше при мене и йедън од к>и ме 
пита: "/ели стари, какав си?" Сети се кво сака од мене и 
кажем му: "Я съм славинчанин!". "Не питам те одакле си 
стари, веН какав си?”, пак че джандаринът. "Височанин, 
синко, от Славиню" - не давам се я. папцува ми майЬу 
"бугарску" и "посьветува": "Од сад кад те неко пита има 
да кажеш да си сърбин, ,!еси ли разумео?”. "Разбра,

" - прошъпча я, па ка си заминуше и я в>ега напцува.
Са пак през окупациюту, ка улезоше българйете 

довлече се некикъв полицаяц, не сечам се кико му беше 
името, ама беше голей иледннк. Видо га кико иде през 
"Бърдо" и я кико сакао да мърднем, ка он ме упази и изока. 
Придо и кико му йе адетат кажем му"добър дъи", 
господин полицаяц". Разбесне се одйеднуш и ми каза: 
"Бре говедо сърбско, знаеш ли, че тук е България и че 
тряова да говориш български. Стар си, но сърбите те 
посърбчнли и си забравил майчиният си език, станал си 
продажник на българщината. Как успяха тези гадове, 
сърби да ви така преправят! Знаеш ли ти какъв си?"

-Знаем, кажем му я - висс-анин оди Славиню.
-Майката ти мръсна продажнико, от такива като тебе 

България няма да процъфти!" - разбесне се полицаяцът. 
г Оте ми тоягуту из руЬете, опаса ме по гърбину и рече: 
Сър тази сопа ще те направя под стари години българин, 

разбираш ли, простако!*1. После засука тоягуту и \,у 
върли*

"Е сьг ти кажи кикъв съм. Йедну ш границата на "Белу 
воду - неднуш на Криводол. А нние се много добре 
знаиемо и живуйечо и със тия народ под "Белу воду" и с 
тия над Криводол и според мене че си останемо торлаци, 
височан>е.~ тека си ни, сине, препрачаю откига су сетурци 
истеглили отука, па докига че йе - незнам. Тия наш край 
на туя ветрометину нема никигаш да згоди на теквея 
власти кве беоше досьга."

9 Г9 МЕТОДИ ПЕТРОВ
акле, я мислим да се слажете 

са мном, сой се слажете да можемо 
йедногласно да заключимо, йел 
тако, да бугарска национална 
маньина у Србийи и Югославийи 
има сва уставом и законима 
загарантована права и у свим 
областима успешно негуйе и развия 
свойу националну самобитност, 
чува и негуйе свой матерньи буга- 
ски йезик и свой национални 
угарски идентитет и тако треба да 

остане и надалье.
-Моля Ви се, може ли един 

въпрос от публиката - обади се един 
господин от партера.

-Па знате... мало йе незгодно, ми 
смо...овай... веч завршили седницу и 
усвойилизаключак...али... кад сте се 
веч явили... изволите

-Ако на едно събрание българи 
обсъждат националните въпроси и 
проблеми на българското малцин
ство и имат конституционно и 
законно право това да го направят на 
майчиния си български език, а те 
дискутират само на сръбски език, 
тогава не става ли дума за евидентно 
отродяване или за денационали- 
зация, както казват учените хора?

-Па... овай... дакле другови, 
пардон, господо, чули сте ща йе 
питао дотични господин... и сад, кад 
се йе веч явио, и болье йе що се сам 
явио, него да га ми тражимо, овай, я 
мислим, бичу сасвим ясан, отворен и 
искрен, то що йе рекао, како га йе 
рекао, я то, а веруйем и сви ви, ни у 
ену не бих ни помислио, а камо ли 
рекао... Я мислим да чете се сви 
сложити самном да ]е наше уставно 
и законско право да говоримо на ком 
]езику хоЬемо и ту нища нтеспорно. 
Слажете ли се?

-Дааа!

синко

И успешното събра ние успешно приключи.
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