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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ ЕУДОСТОЕНОСОРДЕН 
БРАТСТВй И ЕДИНСТВО СЪС
СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ*

ГОДИНА\\\У *ЕР0И 1576* 1 АПРИЛ 1995 г * ЦЕНА (Ш ДИНАР/ 1а
° но ПОВОД 28 МАРТ ПРАЗНИКА ПА ДЪРЖАВ 

НОСТТА НА СЪРБИЯ« АКТУАЛНАТЕМА честитейки празни 
Република Сърбия - 28 

1а СРпредседателят I 
Славия Зоран Ли 
рамата си до нре 
ло шев н ч 
изтъкна, " че с . ко1 
ппнн 
Сърб 
жнте

лич в телег- 
деедателя Ми* 

между другото 
1Стнтуци- 
28 март 

аконила стреме
на огромното мнозинство 
рода в Сърбия наново да

СкупшинатаРнаПреп^тикаСър- 
бия взе решение за провъзглас- лесно. Беше необходима про- | силна, да продължи много* 
яване на амандмани към Консти- дължителна и упорита борба, § вековната си държавност". 
туцията на Сърбия. С тези про- която накрая се увенча с успех. | Сърдечни честитки с по
мени тя отново възстанови дър- След конституционните проме- | желания за успех в по-ната- 
жавност върху 'цялата си тер- ни от 28 март 1989 година - на § 1°™ хааппепгепТтел я тбна *
итория, включвайки и покрайни- 28 септември 1990 година Сър- § правителството на СРЮ 
ните. Последнитес Конституцп- бия изгласува и нова Консти- § Радойс Контич, намали 
ята на СФРЮ от 1974 година в туция. | Щаба па войските на Югос-
множество елементичимаха по- По повод 28 март - празника | лавия ген.-полковник Момчнло 
голяма държавност от нея и Сър- на Република Сърбия - предсе- | л и кчГг пъбгкаАк оа и на
бия на практика беше разделена да телят Слободан Мнлошсвпч * ? Милан Мартич, председателя

| на Скупщината на Република 
5 сръбска Райко Лежанч, пред- 
| седателят на Република Сръ- 
| бска д-р Радован ТСараджуч и 

мнозина други.

ПРЕЛОМНА
ГОДИНА

ЗА МИР И ПРОГРЕС 

НА СЪРБИЯ те промени от 
ия е УЗ

[>ОЛ
на на

Тези дни правителството на Република Сърбил 
начело с Мирно Марянович даде 
едногодишната си работа. Съставено предимно от 
специалисти, стопански дейци и успешни директори, 
наречено още и правителство на народно единство 
/въпреки че опозицията не винаги е съгласна с тази 
дефиниция/ то положи големи усилия за стабилизиране 
на положението. Работещо ирН твърде неблагоприятни 
обстоятелства, поради несправедливите санкции и при 
размирно време/в съседна Босна и Херцеговина бушува 
гражданска война/ - правителството на Марянович 
осъществи наистина завидни резултати.

В какво се състои тайната на успешната работа на 
правителството на .Марянович?

Преди всичко, то прием ствсно и стриктно провежда 
начертаната от д-р Драгослав Аврамович Програма. 
Нищо не оставя на случая, а внесе и един "нов стил" в 
своята работа. За разлика от по-рано, когато 
заседанията на правителството продължавала с часове 
и часове - правителството на .Марянович заседава са.но 
половин час. Но затова пък, предварително всеки 
въпрос, който се внася в дневния ред щателно е обсъден 
в съответни комисии. II сам предссдатслятчМаряиопич 
постоянно изтъква: "Застъпвам се за икономически 
мерки, защото не умея дА провеждам 
административни”. С други думи, той е непоколебим 
привърженик за пазарно стопанство.

През изтеклата година не беше лесно да се издържи 
под натиска за разни повишения на цените. Трябваше 
ежедневно да се води борба да се запази здрав динара. 
Правителството успя и в намерението си да запази 
у равновесен бюджет. Разходите за обществено потреб
ление са спаднали за 32%, а от 24 юли миналата година 
не се посяга към касата на централната банка за 
погасваие на бюджетни разходи. Проявява се непрек
ъснат стремеж да се облекчи положението на редовните 
и взискателни данъкоплатци, както и да се подсичат 
корените на правещите разни забежки. Боди и жестока 
борба против "сивата икономика."
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На подходящо тържество 
В беше интониран химна, а под 
В звуците на тържествен марш 
| председателят Милошевич изв

ърши преглед на почетно поде
ление на Войските на Югосла
вия. Председателят на Сърбиапо 
този повод е записал в спомен-
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Щ книгата и следните думи:
" За мир и прогрес на Сър

бия, да стане равноправен и ус- 
пешан дял на своето обкърже- 
иие, Европа и света, развито и 
хуманно общество.
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Нредссдатглят М и. |П п.гп и1. полша немец нм Нг.(н.ития нмпн на Лиа.ш
28 март 1995“.

1ЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО ПА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
'БИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ
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ЗА ПЪЛНА ИЗЯВА НА 
ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

Общестсеният продукт през изтеклата година п ‘ 
сравнение с този през 1993 година е нараснал с 6,2%, 
промишленото производство е увеличено с 1,5%, селско
стопанското производство с 6%, а търговският оборот 
дори с 47%. Живяхме без инфлация, се казва между 
другото в отчета на правителството. Средната 
е увеличена 11, а пенсиите - 8 пъти. II без каквато и да е 
подкрепа от чужбина.

заплата
юто па Република 
а"

II денн на 
Сърбин Мирно 
оцени едиогодинии

ПО ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ - 
САМО ПРИ ПОВЕЧЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

пелстн
олигнк

годишнината на праш 
Маряноннч даде на и."II 

ата му дейност.
пнтерпю, и което.

Поради съществуващите обстоятелства, в дневния 
ред на заседанията на правителството най-често са се 
намирали въпроси, отнасящи се до пазара, цените и 
селскостопанското производство. Нерядко са били и 
въпроси, отнасящи се до заставяне на големите апетити 

повишение на цените, като начин но който много 
с години са си обезпеча вели 

такива искания бяха

Спирайки се върху "замраз
яването" на заплатите и пенси
ите в крал на миналата година 
председателят Марянович заяви, 
че не съществуват администра
тивни мерки, които биха могли 
да заставят ръста на заплатп- 
те.пснсиитс и другите лични 
доходи, ако за това съществу
ваше икономическо оправдание 
като пир.: ръст на производ
ството, производителността на 
труда, по-пълно използване на 
производственитемощности п 
цр. Обаче ако не съществува 
икономическо оправдание - 
ръстьт на личните доходи и пен
сиите с отпечатването на пари 
бързо показва истинското си 
лице н довежда до същинско 
намаление на личните приходи. 
Мерките, които взехме през 
декември 1994 
раха да уважаваме тази реал
ност. И след 1 април ще ува
жаваме тази реалност ако не 
дойде до съществено повиша- ч 
пане на производството.

(На 3-та стр.)

-От началото на мандата, 
Правителството на народно 
сдинстпо свърза съдбата си с: 
осъществяването на Програма та 
по икономическа обнова, заши
то исъдбатд на всеки наш граж
данин неразривно с свързана сьс 
съдбата на нрогрмата-подчерта 
между другото Марянович. Из
вестно с, също така, че в 
сътрудничество с гувернера па 

* Народната банка на Югославия 
д-р Аврамович, съюзното прави
телство и правителството на 

' Черна горадопълпахме п доуточ
нявахме програмата.приспособ
явайки я към изпълняване на 
.основните й цели: сриване на 
инфлацията, съживяване на 
динара, обнова на системата на 
явните финансии развитие на 
стопанството нърху здрави 
пазарни основи. Известно е, 
също така/ че големите дефи
цити във финансирането на 
общественото потребление

към
стопански организации 
добър поминък. И след като 
"поиабъбиали" - правителството се отнесе с препоръка 

на 24 юли. Указа им с думи, чеза .връщане на цените 
цените трябва да бъдаг реални.

В отчетния период е намерена работа за 200 ОНО 
души, мнозина от които са били на "принудителна 
почивка" поради икономическите санкции спрямо 
нашата страна.

Заслужава да се отбележи и това, че след толкова 
години - през миналото лято за пръв път са изкупени 2 
милиона тона пшеница, а изпълнени са и г
към селскостопанските производители, въздаден е и 
специален аграрен бюджет. Правителството полагаше и 
големи усилия за опазване и възстановяване на 
околната среда с издадените " 12 сколожки заповеди . 
То набеляза и провежда в дело и редица мероприятия за

п областта на културата.въдворяване на повече ред и 
науката и популяционната политика.

Направено е много, макар че ще трябва да се направи
още повече, за да се подобри ж|««1еното '!”“'""шл..<> 
населението, сериозно засегнато следстви I I 
въведените санкции.

година ни нака-
Мнрко Маринопнч

явните приходи и разходи. На
..... ......... .......... .. __ VIIппп. тона поле бих казал -се водеше

бяха основни при шии ^ ДИРЯ]| решаваща битка за успеха на 
ннфлацията в1993 година. При |1рограмата. Победихме .. от 24 
реализирането на програма а, 1994 година нашият
Правителството на Сърбил има- бюджет е у папновесе1 
ше трудна задача да уравновеси Ш0ДА '

па

М.А.



МАРТ
• СВЕТЪТII КОНФЛИКТЪТ В БОСНА

ВЕСТИ шЯМШ&я ПРЕМАХВАНЕТО НА 

САНКЦИИТЕ Е ПРЕДНО 

СТАВКА НА МИРА
■БУТРОС ГАЛИ предложил 

па Съвета за сигурносГ па 
ООН да приеме резолюции
за нов мандат на умиротвор
ителните сили на световната 
организации в бивша Юго
славия от 1 април до аО 
ноември 1995 година. I «пе
ралният секретар на ООН 
предложил и промени в орга
низационната струкрура на 
"сините каски", т.е. раздел
яне на' УННРОФОР на три 
части: 01М за Хърватско, 
011-2 за Босна и 011-3 за 
БЮР Македония с отделни 
командувания и пълномо
щия и под общ надзор на 
Ясущи Дка ши.

иТУРСКАТА АРМИЯ преди 
известно време навлезе до 
40 км в територията на 
Ирак, за да унищожи базите 
на "терористите" от Работн
ическата партия на кюрд- 
итс. Макар че акцията на 
турските единици на ирак
ската територия е трябвало 
да бъде "бърза, краткотра
йна и ефикасна", турската 
окупация на крайгранич
ните области на Ирак про
дължава с неизвестен краен 

к. 11 докато страните от 
осъдиха нарушаването 

на иракския суверенитет от 
страна на Турция, амери
канската администрация е 
проявила разбирателство за 
акцията на турската войска.

■ МАСОВО ОТРАВЯНЕ на 
пътници в подземната же
лезница в Токио е предиз
викала една верска секта. 
Отравянето е извършено с 
помощта на отровния газ 
сарин. Осем лица са почина
ли, а няколко хиляд 
ици са получили наи-различ- 
ни здравословни комили- 
кации като последица от 
отравянето. Японската по
лиция е обискирала обекти
те на усъмнената секта, в 
които е намерила постройки 
за производство на опасни 
химикалии.' Водачът на 
сектата обаче не е арес
туван, понеже все още не е 
известно къде се крие той.

войната, което може да предизвика, пълен 11I10™;" !.™г. 1°,а

азгададажг» як .«к -
председатели па Сърбия. га

I! дипломатическите кръгове се опевпва, чс америкавпни.

II пяпиглая Йонаноиич в Рим и 
1)1 ма Скупщината на Сърбия води !я на ■, „ебойша Чович по

Посещения на

италианския министър на въишн[ [ /°°;|ицауделегаиия на 

пребивава в Испания, иа Дзпълиителния сьиет=1=11
ЕЕЖаййЬяЬ'"киГи силиТа мира за постигане на справедливо мирно реш- 
свие. Становището ва представителите на нашита страна, че 
премахването,на санкциите е предпоставка на мира и първата 
необходима голяма крачка по пътя към мирното Р^пение ср- 
ешна разбирателство и принципна подкрепа на техниге 
събеседници. Домакините подкрепиха миролюбивата политика 
па вашата страна и решимостта й да допринася последователно 
за възстановяването на мира на просторите на биЕша СФРЮ.

■Санкциите са сериозна бариера пред умиротворителния 
процес и затрудняават предвиждането ни ло всеобухватното 
мирно решение - заяви външният министър на СРЮ Ьладислав 
Иованович след разговора му със Сузана Анели. 1 Санкциите са 
главната опора, надежда и илюзия на еккстремните сили в Ьосна 
и на цялата територия на бивша Югославия.

И този път, както и в речта си пред депутатите в италианския 
парламент, Сузана Анели изтъкна, че Рим подкрепя югославск
ите искания за премахване на санкциите и похвално говори за 
политиката на Белград.

-Премахването на санкциите не може да оъде унилатерално 
решение на Италия - заяви г-жа Анели. -По този въпрос ше 
обмешъм мнения с европейските ни партньори и ше видим какво 
може да де направи за удовлетворяването на исканията на 
министър Иованович.

-В Испания намерихме голямо разбирателство за нашите 
аргументи и готовност за обмен на мнения без предразсъдъци - 
заяви Слободан Милошевич след шестдневното посещение на 
делегацията на Скупщината на Сърбия в тази страна. -Уверихме 
се, че Испания е на позициите на мира, а нашите събеседници се 
съгласиха със становището ни, че югославската криза трябва да 
се решава чрез равноправно третиране на всички страни в 
конфликта, към мирното решение трябва да вървим постепенно, 
крачка по крачка, при ясен ред на ходовете, а премахването на 
санкциите трябва да бъде първата голяма крачка по този път.

Участвайки в Международната конференция за семейство в 
американския град Солт Лейк Сити, кметът на Белград м-р 
Небойша Чович предложи на участниците да се застъпят за 
премахването на международните санкции срещу СР 
Югославия, понеже те дават кураж на екстремистите от всички 
воюващи страни, а най-много зстрашават децата. И в останалите 
американски градове, в които пребивава в рамките на турнето 
си по САЩ, чович представи много аргументи в подкрепа на 
исканията за премахване на санкциите, които бяха изслушани с 
голямо внимание и интерес.

Общо е определението на руския народ, структурите на 
властта и държавните органи на Руската федерация, че санкци
ите против Югославия са абсурдни и излишни и затова Русия 
енергично ще се застъпи за премахването им - изтъкнаха 
представители на руския парламент и няколко влиятелни партии 
и движения в разговорите с югославската делегация, която в 
началото на втората половина на март пребивава в Русия. Руск
ите парламентаристи остро критикуваха пренебрежителното 
о I пошепне на световната общност към въпроса за премахването 
иа санкциите и към факта, че СР Югославия изпълни всички 
.условия от релевантните резолюции на Съвета за сигурност на

№
КЛЮЧЪТ ЗА БОСНЕНСКАТА БРАВА Е В БЕЛГРАД:
Слободан Милошевич и разговор с Оуси и Столтсносрг

готови да не обуславят премахването на санкциите против СРЮ с 
признаването на Босна. От Сърбил сега се иска само да се съгласи 
с конституционните принципи, с ки го се гарантира интегритетът 
на Босна. С това се дава възможност на председателя на Сърбия да 
избегне формалното признаване на босненската държава и да 
интензивира натиска см върху ръководството на босненските 
сърби. Този жест международната общност би приела като 
отказване от проекта "Велика Сърбия" п индиректно признаване 
на Босна и Херцеговина в досегашните й граници. Като награда 
за един такъв ход на Белград се предлага шшциално премахване на 
икономическите санкции, а доколкото Слободан Милошевич реши 
да признае Босна в административните й граници, най-напред ще 
бъде премахнато търговското ембарго, а след това и забраната , 
върху оборота със стратегически стоки и международните финан
сови операции.

Същността на новите руски идеи, за които руският външен 
министър Андрей Козирев каза, че са съгласувани със Сърбия, е в 
същевременното признаване на Босна и цялостното премахване на 
санкциите. От този паралелизъм аналитиците правят извод, че Бе- 
лградченергично настоява за цялостно премахване на санкциите и 
само при това условие е готов да се съгласи със съществуването на 
босненската държава.

Не отказвайки се от предложението си за тройна среща 
Милошевич - Туджман - Изетбеговнч, официален Париж предлага 
"календар на постепенното пр
от кооперативностга на Сърбия в рамките на умиротворителните 
усилия на международната общност"> к
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■ БИЛ КЛИНТЪН най-сетне е 
приел поканата на руския 
президент Борис Елцин да 
участва в тържествата по 
случай 50-годишнината от 
победата над фашизма^ 
които ще се състоят на 9 май 
т.г. в Москва. След двуме
сечни колебания стратезите 
на Белия дом са преценили, 
че майската руско-амери
канска среща в ру 
столица може да от 
двустранна полза.

■ Д-Р ДРАГОСЛАВ АВРА 
МОВИЧ, шеф на югослав
ската национална банка, 
тези дни е удостоен с още 
едно международно призна
ние. Той 
ствува на 
среща на експерти, която ще 
се проведе от 2 до 4 юни т.г. 
в Сей Апдреол недалече от 
Ница по повод 50-годииг 
нината на Организацията на 
Обединените нации. Гене
ралният секретар на ООН 
Бутрос Гали ще изнесе уво
ден доклад на тази между
народна среща.

■ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ва
лутен фонд се отказа от ко- 
нтраверзиия си план, според 
които световното стопан
ство би освежил с 55 милиа
рда' долара, тъй като дого
ворът между богатите и бед
ните страни не стана. В каче-

емахване на санкциите в зависимост

“Подписано споразумение за подобрение па
СТОПАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПЕРНИК II НИШ

ската САМО ДА СЕ ВДИГНЕ 
ЕМБАРГОТО!

ъде от

Делегация от бизнесмени/ предвождани от Регионалната стопанска 
камара в Ниш с председателя й Ранко ИОВИЧ посети тези дни Перник в 
съседна България, като в Търговско-промишлената палата на града води 
двудневни разговори за подобрение на стопанското сътрудничество между 
двете камари. Зарад ембаргото против Югославия е изтъкнато в разговор
ите и стопанството на България търпи големи щети, без да е получила 
никакви кампенсации. Може би тъкмо затова в последно времестопапските 
връзки между балканските страни все повече крепнат и се задълбочават 
След рухването на Източния блок се стигна до прегрупирване и създаване 
на нови съюзи, а балканските страни от ден па ден развиват осе по-тясно 
сътрудн----------

Дб тези изводи са стигнали и стопанските дейци на двете камари 
Перник, подписвайки споразумение за дългосрочно сътрудничество на о » „
което присъствували над 40 фирмиотНиш и Перник. Целта на споразумей- В ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ п КГ пгр \ п
ието е да се подобри външнотърговската размяна, кооперацията и ььл 1 РАД
овладяването на нови произведения, както и задълбочаване на делово-техн
ическото сътрудничество. Предвижда се и създаване на дружески пред
приятия и съвместно излизане на трети пазари.

Тъй като Перник е един от най-силните промишлени центрове в п о
България, а стопанската структура там е подобна с нишката, оценено е. че 3 Март ' Деня на освобождението на България от турско
след вдигането на ембаргото стокообменът между двата региона може да посолство в Белград организира официаленЗем
се увеличи дори пет пъти. ■ ц Йаа",ътна приема, българският,посланик в Белград г-нТХгЖ™

От нишките предприятия в момента най-заинтересовани за сътрудн- а“0езно посрещна над стотина гости, дошли да честитят на Бл/т,я Пеня 
ичествос Пернишките са Машинната и Електронната промишленист сетне Яй 6ожяеН11ето' , честитят на Ьлгария Деня
млекарата, пивоварната и селскостопанският комбинат и др. Съществува и г-,п^м,ПУ Тях бяха съюзният министър за човешки права г-ж- м,пгнт
подчертан интерес за внос на стомана, която се произвежда в едно от Зич' пРедставптели на Социалистическата папти^ и, гчЖГ 
най-големите пернишки предприятия - "Стомана". Могат да се внасят и нЕп1вТавители на редица опозицоинни партии на Съобгкятя Ц.?ър 1' 
надалеч известните пернишки въглища, които у нас да се брикетират кЪрХВа’ народни представители, представители’на лпйк-егто1™Праб0Скааа 
Съществуват големи възможности и за сътрудничество с нишката БългаРСко приятелство и други изтъкнати личности'™/™™ засъРбск0' 
индустрия за производство на строителен материал “Челе кула" както и за К5'ЛТГУР1'Н" живот в столицата личности от политическия и
внос на цимент отБатановската циментова фабрика в България! ' Дойдоха и повечето представители на ччжпегтп.,,,» г

Пернишкото стопанство проявява интерес от внос на произведения ня лгРад от европйеските страни Лмет,1-п /™/йестраНпИте посолства в Бе- 
алексинашкн "Фрад".Сеществува интересование и от взаимна кооперация НЯК2И аФрпкански држави. Отзивът на’,^™!.? На Изток и на
между стопански предприятия от двата региона. р ц слаб поради съвпадането на 3 март с к юс/сюлмаисм 1 те страни беше по-

ще председател- 
Между народната

ичестоо.

ПРИЕМ ПО ПОВОД 3 МАРТ

ството на председател на 
|>Р ем е II н п л комитет на 
М1У1Ф Филип Мейдсъд за л ви 
между другото, чс този въп
рос няма да бъде включен в 
дневния ред на сесията на 
фонда, която ще се проведе 
през април.

М.Андоиов
Иван Николове Брд-тстНо

1 АПРИЛ 1995 г.
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ЗАЩО СЪРБИЯ НЯМА ПАРИ ЗА 

МИНА "ЛИСИНА"?
(От Тва стр.) \ конто са за война! В настоящия 

момент само пълното премах- 
ПРОТИВ ваие на санкциите може да бъде

НЕОПРАВДАТЕЛНОТО голяма крачка напред в спира- 
ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ нет0 на войната и в нашите пре-

------- дели да се дойде до трйно и спра-
Председателят на Прави- ведливо решение, което няма да 

телството на .Сърбия Мирко е във вреда на жизнените пнте- 
Марянович, отговаряйки на реси нито на една от страните в 
въпрос как да се осуети "сивата конфликта в бивша Б 
икономика “ изтъкна, че основна Херцеговина, 
задача на правителството е с 
всички разполгаемн средства да ето на сигурността на гражда- 
сеспре този процес. Тази акция ните, Марянович изтъква, че гя 
трябва да се реализира с ко- постоянно сеподобрлва. Това е 
нтролни и наказателни мерки, особено важно като се имат в 
ако се наложи. Във връзка с нео- предвид сложните обществено- 
правдателното повишение на икономически и други обстоя- 
цените Марянович между дру- телства, създадени преди всичко 
гото сподели:, * с натиска от чужбина върху

-Международната изолация нашата страна, военното обк- 
ържение и присъствието на над 
500 хиляди бежанци от преде
лите, в конто бушува война...

° За внос на фосфати годишно се дават четири пъти повече нари от сумата която е 
необходима за откриването на мина "Лнсина"

Сирия... - изтъкна проф. д-р 
Зоран Петкович и посочи 
няколко поразителни 
ти. През 1991 година _ 
внесла от чужбина 453 000 
тона фосфати, за които е 
заплатила дори 715 мили
она долара, т.е. по 715,5 до
лара за един тон. През първ
ите 6 месеца на 1992 година 

190 000

"Сърбия няма нито една 
фосфатна мина, а. има про
учено находище, което може 
да задоволи потребностите 
на аграра през следващите 
100 години. Това, което 
имаме ние е единственото 
находище на фосфати в Ев
ропа, освен онова, което има 
Русия, а останалите нахо
дища се намират предимно в 
Африка. Вярно е, че 
която имаме ние, в /'

и фак- 
СРЮ е

осна и

Що се касае до подобрени-

са внесени около 
гона, за които са отделени 
невероятните 462,5 мили
она долара или по 2446,5 
долара за един тон!?

рудата, 
лфрика 

се смята за яловина, но в 
Америка рудата със същите 
качества като нашата се 
експлоатира, след това се 
облагородява и се ползва в 
производството. Защо досе
га не се намериха пари за - 
проучване и откриване на 
домашна мина, а се отделят

КОЛКО ПАРИ СА 
11ЕОБХОД11МИ ЗАОТКР14 

В ДИЕГО НА "ЛИаП1А"?
на нашата страна предизвика 
срив на пазара на бивша СФРЮ 
и доведе в монополистическо 
положение някои предприятия, 
които никога не са се надявали 
на това. Но тук има и злоупо
треби и против ония, които нео- • 
правдателно повишават пазарно 
равновесие ще се взимат съот- Правителството на Мирко 
ветни мерки. Марянович е въвело и министер-

Мерките, които прилагаме ство за частно предприемачес- 
не са административни, защото тво.Ето как председателят Мар-

яновнч оценява неговата дей-

Обяснавайкп някоих 
подробности във връзка с 
фосфатните залежи в Лиси
ца, д-р Петкович напомни, че 
производството на изку

ствени торове има стратегическо значение и 
пзтькна, че възможната мощност на бъдещата 
мина в Лнсина е 3,6 милиона тона годишно, а 
след облагородяването на рудата биха се 
получили около 900 000 тона концентратс 32 
процента фосфорен пентооксид за по
нататъшна преработка. Това количество би 
било достатъчно за домашните фабрики за изку
ствени торове, понеже те и досега внасяха пр
иблизително такова количество.

За проектирането на първата фаза на 
мината, според д-р Петкович, е необходима една 
година, а за построяването на мината, от която 
през следващите 21 години може да се извадят 
82 милиона тона руда са нужни 3 години. Съще
временно трябва да продължат и изследванията 
на останалите две находища. Поради ниското 
качество на рудата е необходима полупромиш
лена постройка за облагородяване, така че за 
първата фаза ще бъадт необходими общо 180 
милиона долара. Тук ще има работа за 1600 
работника. За по-малко производство, само за 

домашните потребности, са не
обходими около 95 милиона 
долара, а това е само една част 
от сумата, която се отделя за 
вноса. Към 70 процента от не
обходимите за мината съоръ
жения може да се намерят на 
домашния пазар. За годишно 
производство от 32 мил. тона 
във втората фаза би били не
обходими около 57 милиона 
долара, които би могли да се 
отделят от профита на мината. 
Според изчисления, извършени 
въз основа на вносите цени от 
1991 година, годишният при
ход на мината в първата фйза е 
преценен на 643 
долара.

ЩЕ ПОМАГАМЕ 
ЧАСТНОТО ПРЕДПРИ

ЕМАЧ ЕСТВО
стотици милиони долара за 
внос?" - попита тези дни от 
страниците на в-к "Полити
ка" проф д-р Зоран Петкович ог катедрата за 
подземна експлоатация на минералните суро
вини към Рударско-геоложкия факултет в Бе
лград. Професор Петкович е експерт по рудар- 
ство и председател на Сърбското миньорско 
дружество, в което членуват 600 инженери по 
рударство.

ПРОФ. Д-Р ЗОРАН ПЕТКОВИЧ

довеждат производителите и 
стопанство в положение, в което ност: 
би ги довела и сводобната пазар
на конкуренция.

-Често подчертавам, че наше
то правителство придава голямо 
значение на частната инициа-' 
тива и предприемачество. Ако 
"сравним" положението на 
"частниците" някога и сега - ще 
видим голяма разлика. Развива 

След като констатира, че се и информационна система, 
през изтеклия едногодишен която да следи частното предпр- 
период се стигна на смекчаване иемачество, а изгласувани са и 
на санкциите, Марянович редица_закони,които регулират 
изтъкна, че благодарение ясната тази област. Раздвижена е ини- 
и приемствена миролюбива цнатива за създаване на фонд за 
политика на нашата страна,се насърчаване и развитие на пред- 
надява в скоро време между- приемачеството и осъществени 
народната общност да схване, че контакти със стопански асоциа- 
продължаването на санкциите шш и държавни ресори в радпиа 
охрабрява само ония сили, страна.

82 МИЛИОНА ТОНА 
ПРОУЧЕНИ З АЛЕЖИЗА ПРАВОВА 

СИГУРНОСТ НА 
ГРАЖДАНИТЕ

-Ако намери пари за откриване на мина 
"Лнсина“ недалече от Босилеград. Сърбия щесе 
освободи напълно от вносната си зависимост - 
заяви д-р Петкович и добави, че Теозавод" има 
комплектна геоложка документация за този 
проект. В периода от 1960 до 1965 и от 1974 до 
1976 за изследването на фосфатните залежи в 
Лисина са изразходвани над 2,5 милиона 
долара, а изследванията са показали, че там има 
сигурни 82 милиона тона залежи. Д-р Петкович 
добави, че в Лисина съществуват още две “рудни 
тела" със 160 и 100 милиона 
тона фосфатни залежи. Вярно 
е, че средното съдържание на 
рудата с Фосфорния пенто
оксид е 9'- 9,5 процента, а при 
вносната е от 28 до 38 процен
та, но в света съществуват пос
тройки и методи за облагоро
дяване на тази руда, с помощта 
на които се повишава процен
тът на фосфорния пентооксид 
и се получава качествен ко
нцентрат за изкуствени торове.

САЩ например се експло
атира руда с 4,5 - 10 процента 
и тази работа се изплаща.

-Вместо да влагаме в наша 
мина, ние влагаме в мини в 
Длжир, Мароко, Израел,
Йордан, Сенегал, Того,

От фосфатната 
руда се получава 
ф оеф о р на к и сал и на, 
конто заедно сьс сир
ната кнеедана се 
използва а производ
ството на изкуствени
торове. В СР10 сьщее 
тнуват 5 фабрики за 
изкуствени торове с 1,5 
милиона гона общо 
годишно производство. 
Това са фабриките в 
Панчо но, Прахово, 
Шабац. Суботнца и 
Косо века Митропмца.

ш&ат

о ОЦЕНКА НА ГЛАВНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

УСПЕШНА ЕДНОТО 
ДИШНА ДЕЙНОСТ В

° Пълна подкрепа на Правителството па Мирко 
лизания милиона
Главният съвет иа Социалисти- енергична борба против криминала, 

монополистичното повеление и 
законните инициативи създава усло- 
вия за премахване на тези явления.

Такава работа в първата година 
на мандата иа релубл 
правителство съдбовно с 
към социалната, стопанската и 
политическата стабилност па 
страната.

Значението на тези резултати е 
още по-голямо, защото са осъще
ствени

ческата партия в Сърбия, в работата 
на* който участвуваха и членове на 
правителството на • Република 
Сърбия начело с председателя 
Марянович, оцени на 24 март като 
успешна едногодишната работа на 
Правителството на Република 
Сърбия - е съобщено от СМС. 13 съ
общението между другото се 
изтъква и следното:

"Правителството на Репуолика 
Сърбия,през изтеклата година 
осъществи крупни резултати в 
политиката на мира. икономичес
ката обнова на страната и дйству- 
ването на правова държава, а и днес 

голяма подкрепа сред най- 
роката общественост. 
Разгромяваното 

Флацията, ръстът на стопанските 
дейности, премахването на бюджет- 

дефицити, стабилният динар, 
добрата снабденост почти с всички 

- съдействуваха към по- 
доброто жизнено равнище на насе
лението в Сърбия.

С отделно ангажиране върху 
въпроси от социалната политика, с 
която се защищава положението на 
най-закъсалите граждани и семей
ства в Сърбия, правителството 
Мирко Марянович напълно оправда 
очакванията на гражданите на Сл 
бия и на дело сеЗа твърд и като прави
телство на народното единство.

Правителството смело, компе
тентно и отговорно пристъпваше 
към проблемите на сивата ико
номика, финансовата недисниплина,

« БОСИЛЕГРАД

СЪОБЩЕНИЕ ИА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС
икяиското 

съдействува

опора п ибдоброжелателнн кръгове в България. 
Те сЬ представят като единствени и автентични 
представители на българите в Югославия, за 
което говори публпцнтета. който им се дава от 
струпа на някои български медии.

ДСБЮ, като едпоианноиална партия, оше в 
началото остана без подкрепа в средата, където' 
трябва да действува, а след многопартийните 
избори, на които не спечели нито едно отбор- 
ннческо място в ОС, Босилеград и Димитровград 
и от своите малобройни членове. Да припомним: 
па изборите убедително победи СПС. и от 58 
отборипческн места, в тукашните скуищшш, 48 
получиха социалисти, числящи се към 
бъгарското малцинство.

Българското национално малцинство, със 
своята легално избрана структура, желаеда бъде 
открит мост за свързаие и сближение по всичко 
близкия сръбски народ и да даде принос в 
развитието и разширяване иа доброен,седските 
отношения.

Всичко, което е извън тези рамки,а има за цел 
да дестабилизира Югославия, която е ед
инственото наше отечество, доживяваме като 
атака върху свободата и просперитета на всички 
малцинства - се казва накрая на съобщението.

М.Я.

По повод вге по-честите с нищо иеаргумен-
напно-тирани факти па отделна нелегална група 

налности, от ДС.БЮ, за насилствена асимилация 
и застряшсност па основните човешки права и 
свободи па числящите се към българското нацио
нално малцинство в Югославия, както от страна 
иа официалните държанни органи, Т1|ка и от 
страна на местните органи, Общинският отбор на 
СПС н Босилеград па заседанието от 17 ма рт тази 
година прие следното сьобщение:

-Група екстремни националисти, числящи се 
към легитимно несъществуващия Демократичен 
съюз на българите в Югославия - ДСЬЮ, сьс 
своите провокатипни деяния се опи тват да нару
шат хармонично традиционните междунанионал- 
нп отношения в-средите, в които по-голпмо число 
от жителите са числящи се към българското 
национално малцинстно,

Без какъпто и да с повод, но с ясно определена 
цел, "активисти" на тази официално несъществу
ваща партия, започнаха да изтъкват афиши в 
Босилеград с иритпрашо-пронокатшшо съ
държаше, за които положително се знае, че се 
под готови т извън нашата страна и което 
предизвика масови реагираипл и негодувания от 
страна на населението. „

Тази група под името па ДС.БЮ . има сшша

при условия на множество 
ограничения, санкции и натиск
върху нашата страна и народ.

СПС дава пълна подкрепа на 
правителството на Мирко Маря
нович да издържи в приемственото 
прилагане на програмата за иконо
мическа обнова иа страната, както и 
на предложените мерки в иконо
мическата политика за 1995 година.

СПС очаква в предстоящия 
период правителството с решителна 
политика да задържи и повиши 
нивото на стопанските дейности, 
обезпечаващи стабилни условия на 
стопанисване, което е най-добрия 
път за опазване на реалния и пови
шение на стандарта на гражданите.

СПС подкрепи правителство в 
намерението му в предстоящия 

- период като предимство, в своята 
ЬР- работа да дадена обезпеча нането на 

Финансова стабилност на пенси
онния фонд, насърчаване на се
лскостопанското производство и да 
продължи борбата против пре 
ността и "сивата икономика .

има
ши

на хиперин-

ните

стоки

на

тп.п-
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ЩЯ ВИНА ЕЗАКР И ГА АВТОГАРАТА?

НО'
ИЛ•ЩШ1№ШШ№ЯЯ 11(1заседи ниеИа последното

Изпълнителния отбор »«: ,

държана никокоа сметка за ома 
палите заети и този цех.

Ип гражданите от Дим(п| > . ^„цца. котто

момента о н окаяно положение ик Низ оОтин!!е принудим мо РЬ“1" ™0 да изминат почти три

ПК»*!- ~»Ги-г.та«“ЖЖ
::да^гда^.отле- »б«приятен^«

Представянето на Пирот втелевизио.......,^,п,СърОпл
днес" ш 12 шрт 1995 год.ша н иако.. Ваши изшшешн, в таз; “™ ,““р на ,‘рада. . , ГГКЖта на -АатотраиГпор- преплитат многостранни интереси.

ЛЖЙГЛ Л се настани и меитъра на града. Ст.И.
въпроси'Вие не правите разлика межда Пнротска община и гърба" нн комптентнитен община .а
аг==5в"«; “,1®=г:Т1=;“:" • «т м.... април днм,т.онм>дд
ОТ останалите общини в Ппро1'Ски ок п, . 3.1бр ■ Виктор Йосифов, относно въпрос
Пнротска община само е седалището на Пиротскн окръ;, е нипт Чедш( чо„С1С\ категорично
неговите функции и компетенции ясно са определени в закона опро0сргпвп. че компетентните п
н че окръгът не може да се използва за преливане на срсдспъ общината не са били запознати със
от останалите общини в общииатй, в които е седалището на закриването на цеха на "Ниш-екс-
окръга и за присвояване на пеша, които принадлежат на друга прес. „ Димитровград, относно .остатъчно вода
община в окръга. неговата продажба на Лвто Пъ,.реки очакванията това лято да нл1а ДОС

В телевизионното си изказване Вие например присвоявате транспорт" от Пирот ВР?“™™“ “ (с.ет активизиране на "Пикове водешще ), от "*|*Д 
Погаиовски манастир, а същото е направено и в туристическия пак влиза в сила ограничаване
справочник "Манастири и черкви в Поппшавието . Тоз ^“^^“коитаса присъстнали за всички ползващи водата от регионалния водопровод
манастир навярно се намира на територияга на ниротск I бившият изпълнителен председател итронград. .«.„пммяптбпп на Обшинскатаскупщина от първи
окръг, 110 е в Димитровградска, а не в Пнротска община. Дим- Велин Николов и сегашният пред- С решение на Изпмж^елнияоб р ^ ^ 10'кубика питейна
итровградска община помогна електрификацията на седател Никола Стоянов. Какви април ияко домакин.™ има правова изр з^да последица ще има
манастира. Културният център в Димитровград отпреди три ; договори са правени на тези срещи. вода. Всяко ° Както изтъкна директорът на
ГОДИШ! тук .организира пленер, а спонсорите иа ] на него не е известно. След втомта ‘.^к л ю чва не _°т “д^ЯР°^а,о^2 и* е приета норма.за четиричлено
манифестацията фирма "Валди" и частното миньорско пред- | среща застите е само съобщен Ком^налац Ьмил ^ ^ 2500 водомера, то
приятне "Мъзгош"-и Общинската скупщина в Димитровград ; Р ЗУ • Дт автобусите месечно и при най-неблагоприятни условия каквито са били през миналата 
осигуриха средства за поправки и адаптация на някои ^пГ?ще има достатъчно кол.гнстьовода.Р!;,бирасе ,,занапреаоста|а
манастирски обекти. ственост над автогарата и част от забранено поливането иа градини и зелени площи и миенето на кол.к оа

Вие изтъквате, че Пирот е източната порта па нашата : заетнте /персонал на автогарата/, разлика отпреди е премахната възможността за десет пъти по висока це
страна, забравяйки, че източно от Пнротска е Димитро- 5 коПто междувременно загуби За изхарчената над утвърденото количество вод*. I я не е дала никакъ 
вградска община и ако може да се говори за някаква порта, ; работното си място?' ефект. Изключванията на определени райони през нощта. за имат водч
тогава това е Димитровградска, а не Пнротска община. | Нека посочим и факта, че "Ниш- други, остават и занапред. Пггярз п->гр

За туристическия комплекс "Стара планина“ говорите 3 експрес" запусна автогарата съвсем. Дали и от това решение ше има ефекти, остава да се види. хклъвавл се
като че ли Стара планина се намира само на територията на ? а съществуващият гараж и работи- види и дали и как ще се прилага. От^шгалата година е извести.и.

I Л"" Г1 редседатегип-0на" [ъ*пъл н ител-
а кнаеТО„Ч цялатРаа3реиубщ.Га.Х същия^шговор °те ,? за | аалоаеан “ пол1ват град,иш- КИЛ"""- МЗ“Р ,еса ”тГЧтН ^
болницата в Пирот, хидроцентралата "Пирот",уреждането на $ - А,|‘
река Нишава през Пирот и пр. Според Вас това са само 
пиротскн обекти, но не и обекти, които са изграждани в най* 
голяма степен със средства от републиканските фондове за 
здравна защита, водно стопанство, електростопанство...

Говорите за развитието на селското стопанство в окръга, 
но дума не казахте за значителните селскостопански обекти в 
Димитровградска община, каквито са например овцефермата 
в Борово, голямата ферма за отглеждане на овце и кози в 
Бачевско поле, фермата за угояване на юнци в Изатовцн...

Поздравяам Вашите похвали за "Тигър" и "Първи май", 
успехите на тези презприятия са голямо постижение на 
стопанството в Пиротскн окръг.

Говорейки за населението в Пирот, Вие не споменахте, че 
тук живеят и значителен брой граждани от българското 
национално малцинство, че е голям броят на гражданите, 
които се заселиха в Пирот от Димитровградска и Бабушпишка 
общини и сега представляват интегративен фактор на тези три 
общини.

Използването на окръга за форсирано равнтиена Пнротска 
община, занемаряването на останалите общини в окръга и 
присвояването на неща, копто принадлежат на Димитро
вградска община имат и вредни политически последствия;
Такива тенденции се използват от екстремни националисти от 
редовете на ДСБЮ, които в българските медии водят кампания 
за “обезправеността" на българското национално малцинство.
"насилствената асимилация" и "посърблването" иа същото, а 
на ръководството на Димитровградска община и останалите 
политически сили, копто енергично се противопоставят и 
аргументирано разобличават тази
само, че не им се помага, а им се правят "мечешки услуги". .

Правителството на Република Сърбия добре обмисли и \ 
организира окръзите, но споментатитс тенденции на 
общините, в копто е седалището на окръзите създават раздор 
сред населението и между общините.

ОП пг

ПНРОТСКА 

ОБЩИНА НЕ 

Е ПИРОТСКН 

ОКРЪГ

ОГРАНИЧЕНИЯ В 
ПОЛЗВАНЕТО НА ВОДАТА

» ПРОГРАМАТА ЗА КАЧЕСТВО "НСО 9000"
| "ГИД" СМЕЛО НАВЛИЗА В БЪДЕЩЕТО

оЗАЯВН Д-Р ПРОФ. ВОИСЛАВ СТОПЛкО 
ВИЧ ОГ МАШИННИЯ ФАКУЛТЕТ В НИШ

отбягват умножаване на задълженията. Когато някой 
реши да въвежда "НСО 9000 “, поема нелеката задача 
на реинженерпнг /глобално преструктуиране/.

В “ГИД" са схванали, че целта е не само получаване 
на сертификат, но че трябва Да се промени начина на 
работа директно в производството и да се определят 
правилата на поведение кой как работи, какви са 
ефектите на всяко работно място, какъв му е приносът 
в осъществяване на качеството на продукцията и пр.

На Запад самият сертификат представлява парче 
хартия за производството. Същността е той да се 
прилага на практика. Ние в “ГИД“ работим четири 
месеца и считаме, че сме раздвижили хората да схванат, 
че това им е необходимо. Драго ни е. че тая своя работа 
подкрепяме със сметка. Фаб 
млади хора. конто работят интензивно. Остава тази 
работа да направим според заплануваното, а след 12-24 
месеца да приключим първата част. относно «фабриката 
да получи сертификата и да определи новите цели. В 
света качеството е основа за износ. Без него няма износ. 
Например програма “юго-авто“ се продъни именно, 
поради липса на качество. Изобщо крайната цел е да се 
промени съзнанието на работника по отношение на 
качеството - заключи.накрая проф. д-р В. Стоилкович.

Ст.Н.

II докато в настоящия момент в "ГИД" се полагат 
невероятни усилия, да оцелее фабриката в условията на 
югоембаргото и несправедливите санкции, докато фаб
риката се стълкновява с нови затруднения, предиз
викани от високите митнически такси и даждия за 
въпроизводствени материали, едновременно мисли и за 
бъдещето си, след като минат тези временни трудности. 
Именно в "ГИД" интензивно се работи върху обучаване 
на кадрите за прилагане на Програмата по световно 
качество " НСО 9000 ".без която фабриката едва ли ще 
може да излезе на световния пазар. Още повече, когато 
се знае, че над две трети от произвеждащата се про
дукция се пласира на чуждестранни пазари.

Ето какво заяви д-р Воислав Стоилковцч, редовен 
професор на Машинния факултет в Ниш, оглавяващ 

' екипа специалисти на фирма С1М со11е§е, под чието 
пряко ръководство се иодготовят кадрите на "ГИД" за 
прилагане Програмата по световно качество "ИС.0

-Приятно бях пзненаден 
ковод китех 
дапето на

риката е довела няколко

в тази среда, когато ръ- 
хора са преценили, чс им е необходимо въвеж- 
"НСО 9000" и храбро навлязоха в по-големи 

задължения, тъй като в мнозинство други фирмикапманил, по този начин ш*

° ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ ИА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНАТА

пенсионерската организация в Димитровград Цветан Разбиеш се пенсионерите.
Еленкоо на годишното отчетно заседание на Скупиш- пппрп-.3.,!?? се’ За ®Р0Йни.те активности, предвидени в 
ната на Общинския сът^Гпе^аюнер.хте Остават кН ® "~*ход,,ми “ опРеделени средства, 
обаче множество неразрешени проблеми, които ще обещанието н^пп-пг^п^п37 н^енС1,онеР,|Те--Затова 
.6ъдст°снов"а задача на ръководство в предстоящия - Н.Лла

В приетата програма за работа иа ленспоцерпте Фшат!юпрт »» т'п“.СНТа скупщина ще поеме 
през настоящия период се нзтьква. че Съюзът па пенел Съюза наРпенгнпнеп,,?Р в част 0Т ак™вностнте на 
оперите жестоко се противопоставя па посегателствата загеп^ш^то ^ Р ' 6 пР"ето Радушно. В края на 
пенсионерите да се считат като социална категория п опгаш.запТ^п В.^п)А'1"" членове на пенсионерската

- ^и^Жте^а°К--**--«з„аПе..С..онер-

Николай СТЕФАНОВ 
директор иа "Мъзгош" 

Днмитропград

/БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Тооа писмо па Н. 
Стефанов е изпратено до председателя 
Пирот и до редакцията на "Братство ". Пуб 
го с незначителни съкрачиенйя и с необ 
редакторски' интервенции./

ни ОС в 
ликуваме 
ход им и те

ТРИБУН
А.Т.о Брп-тстВо I АПРИЛ 1995 I.



“ II БОСИЛЕГРАД
- БОСИЛЕГРАДСКИТЕ К0ИФЕКЦ110ИЕРИ И ЧОРАПАРИ ВСЕ ПО-УСПЕШНО 

ИЗДЪРЖАТ УДАРИТЕ НА САНКЦИИТЕ II ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТРУДНОСТИ | НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ 
УРЕЖДАНЕТО НА ГРАДАС ЮМКО - ПО-СИГУРНО И ПО-УСПЕШНО Пече няколко години един от откритите въпроси в местната общност 

Босилеград е уреждането на града: озеленяване на полщадките, уреждане 
на кея на До.бридолския поток, градските улици, училищните дворове и 
други обществени повърхнини, които с малки средства могат да се }федят, 
а сега са занемарени, и с различен боклук и бодат в очите на всички. Досега 
обаче този въпрос почти винаги е бил. дето се казва, второстепен, бързо 
забравен. Едва сега е взето решение 6рганизпрано да се разреши. Местната 
общност в съдействие "Услуга" ангажираха общественото предприятие 
"Разсадници" от Вранска баня да изготви програма за общо уреждане. Т 
дни представители на това предприятие посетиха града и сега се очаква

• Конфскц 
ичсско сътрудничество сни КОБОС установи 

Ю1ЧКО през реализация възлиза на 5 300 000 динара и е

»Т°;
действуваше в рамките на "Зеле Велко инч" от ЖНКИ КОСТЮМИ. ^300 ммъжкп палта И 16 000 
Лесковад и която почти една година не работеше, в чифта мъжки панаталонн. 13 хиляди дамски 
системата на нраплпеките конфекционери пристъпи КОСТЮМИ и 4 ХИЛЯДИ рокли

дата оСърболюб Стан'нмнрович. нзп ьлннваш, пане на производството: направени са подобрения 
длъжността директор на чоранарата: -Юмко с на техноложката линия в дообработкага и са 
чорапите от Босилеград наистина обогати богатия си набавени четири нови машини в производството, 
асортимент на стоки, но същевременно спаси Значението на тази инвестиция, "тежка” 185 !

хиляди динара е още по-голямо ако се има 1 
предвид, че са я реализирали със собствени сред- (

^елопо-техн-

мъ-

ези
тяхно предложение и мнение как да се уреди града и колко ще струва 
уреждането му. В местната общност Босилеград подчертават, че сред 
Няма да бъдат проблем. Впрочем, те и досега не са били проблем. Лт 
е поля и разбирателство. Да се надяваме, че сега това няма да бъде.

пр<
МО ствата

псвала \
М.Я.чорапарата от затваряне

Фабриката за производство 
на конфекция "Кобос" и 
фабриката за чорапи в Боси
леград стопанисвайки в систе
мата на световноизвестаната 
компания ЮМКО от Враня все 
по-успешно и с по-малки проб
леми издържат тежките удари 
на енкциите и икономическите 
трудности. Стопанисвайки за 
потреби на компанията тези две 
боснлеградскп предприятия 
обаче показаха, че с качествен
ите си стоки изобщо не изос
тават зад много по,-известни 
фирми от тях. Свързването с 
ЮМКО е още по-значително а ко 
се има предвид, че в тези две най- 
големи фабрики в Босилеград 
работят 390 работника /и 
“Кобос" 200 и 190 в чорапа- 
рата/, т.е. една трета- част от це
локупното число работници в 
стопанството в обшилата.

В началото на март т.г. ЮМКО извърши 
организационно преустрйство. заедно с търгов
ското предприятие "Гърмия“ от Прищпна и 
Домашното ръкоделие от Печ той стана Холдинг 
компания ЮМКО Враня. Към тази компания в 
качество на договорни членове постъпиха четири Благодарение създадените условил с Ирогра- 
предпрнятня: конфекционните фабрики в Косово мата на д-р Аврамович, миналата година Юмко, а 
поле, Косовска Мптровпиа п босилеградската с това и Кобос потвърди, че обществените пред- 
фабрика за производство на чорапи. Сега приятия могат успешно да работят п в кризнп 
компанията Юмко има около 13 хиляди работ- времена. Макар че санкциите действуват с разру- 
ника, които с различните си стоки и в сегашните шителна сила, тук не ги приемат като изговор за 
тежки времена излизат на световните пазари. нереализиране на планове. Напротив, казва 

, ' Такев, те са предизвикателство, като лооав
Качеството е на първо място тазгодишното производство ще бъде по-голямо от

.. л миналогодишното. Без оглед проблемите, опти-
Като договорен член на мизъм ни дава току-що изтеклото тримесечие,

и занапред е самостоятелно обществено пред- ПОД1,ертава той . *
приятие, което изцяло е ангажирано в провеж- Трудностите, преди всичко с обезпечаването 
дането на деловата политика на Юмко. казва на Сур0В1Ш11 м резервни части от чужбина, про- 
Васил Такев, директор на Кооос . I ой под- дължават> Това, макар на ден-два, прекъсва 
чертава, че “Кобос установил сътрудничество с Пр0изв0дств0т0. Сетне се работи с усилен темп, 
Юмко още през 1993 година и че съшото било на ,,есто и елед редовното работно време. Същес- 
кооперативнл начала. Сега I акев казва: твува някакво мнение, че работниците в Кобос

-В началото ни приеха с недоверие. Колеба- М|ЮГ0 работят> а получават малки заплати. На 
нието идвашеоттам, че Юмко е надалече известен ВЪПр0С КОлко това е точно Такев казва: 
стопански гигант, който на първо място слагаше -Сроковете за доставка на стоките са закон. В 
качеството. Благодарение на добрата органи- вратен случай под въпрос ще дойде доверието и 
зация на работа и добре овладения производствен всичк0 постигнато досега. Кога то се касае за 
процес ние обаче тъкмо с качеството се нало- заплатнтс трябва да се има предвид, че тскс- 
жихме. Гордеем се, че от нашите производствени тилиата промишленост с иизкоакумулативна. Но 
халета бракувани стоки не излизат, казаното |0Мко е пак всред най-добрите и в топа отношение, 
потвърждава и факта, че 80 на сто от изделията ^редмият миналогодишен личен доход в Кобос 
на Кобос отиват на чуждестранни пазари; т.е. че възлиза,„е „а 173 динара. Критериите за заяла- 
вървим в крак с модата. тите са съши както при

В босилеградската конфекция изпяло е закръ- ид ^мк0 и „ЬПр0с е дали в сегашните условия те 
глен производствения процес. Засега се работи могат значително да се увеличат. Оше повече ако 
само в една смяна .Тъй като машинният парк е нов (,с имц „ре;шид, че вносно-инзноснитс разходи са 
и съвременен Такев казва, че след санкциите тук лочтм стопроиентно увеличени. А Юмко повече от 
ше се въведе още една смяна. Първан Стоев, шеф 
на производството в конфекцията казва, че и в 
сегашните трудни условия на стопанисване тук 
мощностите почти докрай се ползват. През 
миналата година, казва той, производственият 

дбри 97 па сто. Общата .

° II ТАЗИ ГОДИНА МАЛКИ СА РЕАЛНИТЕ ВЪЗ 
МОЖНОСТП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИ
РАНЕ НА ПЪТНИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

г А

НОВА НАСТИЛКА 

ДО РОМАНОВСКИ 

МОСТ
• Най-голимото тазгодишно капиталовложение, 

възлиза що на 800 хиляди динара с покриването с нова 
асвалтова настилка участъка Лисииско езеро - 
Романопски мост на регионалния път Босралеград- 
Сурдулида •Някои планове ще почакат по- 
благоприятни времена

Реалните възможности за изграждане и модернизиране на 
пътищата в Босилеградска община в съотношение на нуждите и 
плановете са малки и през тази година. В това отношение пътищата 
и занапред ше бъдат един от главните ограничаващи фактори в 
развитието на общината. Тази констатация може да се извлече от 
разговорите на представители на фонда за магистрални и 
регионални пътища и Института за пътища от Белград и Общ
инската скупщина в Босилеград, които неотдавна в Босилеград 
обсъдиха исковете на общината за по-ускорено изграждане и 
модернизиране на пътища и финансовите/не/възможности на реп
убликата отведнаж да финансира всички планове

Според глобалното разпределение на средстава за изграждане 
и модернизиране на пътищата в републиката през тази година с 
нова асвалтова настилка ще се покрие участъка Лисииско езеро- 
Романовски мост на регионалния път Босилеград-Сурдулица. 
Касае се за път, който всъщност е главната пътна артерия, 
свързваща общината с вътрешността и за участък на дължина от 
8,5 км, който е толкова пропаднал, че представлява опасност в 
движението. За целта са запланувани 800 хиляди динара и същите 
може да бъдат достатъчни, както е подчертано в разговорите, при 
условие работите да не се отсрочват и да започнат най-късно от 
началото на май.

Изхождайки от разговорите, тази година съществуват 
възможности да се извършат поправки на регионалния път през с. 
Дукат, конта свързва Босилеградска и Търговищка общини.

Всички останали регионални пътища в общината трябва 
редовно да се поддържат. В това отношение пътят през Весна 
кобила трябва да се пусне веднага след стопяване на снеговете, а не 
да се чака това да стане след 1 май.

Когата се касае за местните пътища, в чието финансиране ще 
участвува републиката трябва да се подчертае, че тази година ще 
продължи прокарването и модернизирането на пътя Бресница - Зли 
дол -Ярсшппк на дължина от 15 км. Според миналогодишни 
преценки за целта са необходими 170 хиляди динара, от които 12 
на сто обезпечава общинският фонд за пътища, а останалите реп
убликата. Миналата година, когата започна прокарването му бяха 
изразходвани 33 хиляди динара. Налага се. подчертано е в разговор
ите, работите веднага да продължат. През_тази-година ще бъде 
завършено изграждането на моста към с.Гложие /на четвъртия 
километър от Босилеград/, чисто изграждане започна миналата 
година. До края на годината ще бъде изготвен проект за 
изграждане на мост в Босилеград - към индустриалната зона - а 
изграждането му ще започне идващата.

тона са реалните възможности, подчертаха представителите на 
републиканските ведомства за пътища. Исковете на общината - да 
се асфалтира пътят от Мпнчов мост до Гложки дол и от Рибарци до 
Брапковии, да се свърже ггьтя от Горна Лисииа през Долна и Горна 
Ръжана и Плоча с пътя през Весна кобила и други ще почакат някои 
икономически по-добри времена.

"КОБОС": В крак с .модаги 
ства п че при това деловата година положително 
са приключили.

Рязко са увеличени 
вносно-износните разходи

л че

останалите в системата

стоките изнася.
/В следпаш,м» брой: Чорапите - поп асортимент

Юмко/ г.» в.ь.на

план е реализиран с

. СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СТАЧКАТА II МОТЕЛА II ДИМИТРОВГРАД

ЧАКА СЕ РАЗДЕЛИТЕЛНАТА 
РАВНОСМЕТКА

В.Б,

1° ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА II 
ГРАД

ОБЕЗПЕЧЕНИ КУПОНИ ЗА ГОРИВО

ДИМИТРОВ

__ __ Г1,.«,НТ11011Г11Я11 с Но не само това е пречки. Бившият директор на
• Стачката оаботи трудовата общонст п хотелиерско-туристическата

или НосТштт, Е
Ие’ Както^ете писахме^заетйте организираха стачка с
цел да се отделят от хотелиерско-гостилничарското ЛСМ11 които тс сс опитоат да разрешат с помощта на 
предприятие" Астория" от Бел град. след като се раздели съответ1(ата служба в общината. Тс се надянат, че ще 
"Уния”, към която бяха и мотелът, и Астория . ма уСПСЯТ> още повече, че е избран нов работнически съвет
последното заседание на работническия съвет е прието ^ "Астория", който трябва дп подготви останалите 
решение мотелът да се отдели в самостоятелна решв||ИЯ# ,, „ него има представител и от мотела, 
гостил нича река организация, обаче не може да се ре» и- }|идежди им ДН(Ш п гова.чеот "Астория" са сс отделили 
стрира в съда, тъй като недостигат други решения. заетите п мотелп "Стари храст" пъп Велика Плана. 
Преди всичко това е разделителен баланс, за да се знае 
с какви средства, обекти и прочие разполага бъдещата 
самостоятелна фирма.

Пред вратата на селскостопанската служба при Общинската 
скупщина в Димитровград тези дни е необичайно живо. Ежедневно тук 
чакат по триестина п повече души, за да получат купони за гориво за 
пролетната сеитба. Както ни осведомиха в службата получени 
бъдат раздадени купони за сто тона гориво. От това число 11 760 литра 
са за земеделската кооперация "Сточар". а останалото количество от 88 
тонп за частните производители. Горивото ще бъде разпределено 
посредством бензиностанциите на "Ю го петрол". За, март месец пече са 
пристигнали 22,5 тона п тези получили купони взимат горивото. 
Останалото количество ще пристигне постепсно заключително с месец 
май.

са и ще

А.Т. А.Т.

оЕткШо I ЛИГИ.I 19951.
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° ПТ Ч ЛСГЛЛПИГ/ГО IIА 11.111 'ЬЛ11111 ЬЛНИ-И 
ОТВОР 11А ОК1Ц11ПСК*АТА СК У1111 |И 11А нови книги "Младост", Белград", |1:|Д1Гтелстпо• Симеон Костов: "Ветрови син...........

Ж";<а:ет.Ж»Гг:
Издателство "Младост“ от Ьсл'ряд 
изядени от печат стихосбирка та му!С('е11асг.1.|-.Стихос1)И|жптп

1!«дндаГЖ.’Г^
книгата е един от мпй-пидните сь , 
апоменни югославски
;4™Йиркет"''-1)етропетс и. 
ст.шГ съдържа 37 стихотворения в 
коитооснопното чувство е любовно.
Всъщност касаЬ се за цял един 
спектьр от млйлубтилии любовни 
чупетни п КОЙТО иоетьт не търси смисъла
често и тях вижда споя истинскисмио.л на жиисе II.
■птички поето)...... се запитваме кт.ле е сми •" ло 1тг, гммоггвувпнс? о за разлика оч философите, 
поехте иъГи Което), споя смисъл йижиат п своите 
спомени*, страдания, а стиховртеси. изжиаяни а техни

II морето 
II бьлбукаието 
II двора 
II гората 
Търсих зората 
Намерих бръчка!

1Ш

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР на човека да
променя не ся мо себе си, но и света. 
Граздвижи вятъра, да Докосне и 
' [пестви бляновете и сънищата си 
е Къстуващ в поведете стихо

творения на Костов.- Какво кара 
трнп към това? В какво се състои 
ю ята на любовата?- това са вьлро- 
сите, които измъчват чувстви
телната поетическа душа и „а които 
поетът търси отговор. В това 
търсене, той създава прочуе- 
ствувани стихове, заредени с аъл- 
бока мисловност:

Не лудувай, не играй се с огъня

|{е луд у най? не играй се с водата
{‘.Ж/вЖ^рай сес любета 
Любовта много боли...

на
пости

на жимота,но

ДУ111 Почти във всички стихове. Костов търси отговор на Въпреки че пее за либоета. тази ветна и честатема
I мо^рнт^зразнисредства^създаваоретш^алнисгих0^
I “под кТГсТ-^нГГш^нГ^иаГот  ̂Лит.мик^* „"етила на модерната по^ия и
1 ветровете на съня. или е това щастие и болка за .„-Гда ги прилага. Стихът му е степ ат и меаодичеш
I доживяване на истинска любов. , Намирайки се във-раза на творческа зрялост като
| Може би е истина, че след всяка радост, шастпе, белетрист, Симеон Костов със СТИ™^иР%к*™с 
| ' идва жалост. Тук е и тъгата породена от съзнанието, че -Цс-тровете на съня" се утвърди и като поет, който пр) д 
? животът неотминуемо минава, а човекът обективно не вест/^а ■, в тази област на литературата успешен и 

може много да направи за себе си. Затова поетът изходящ ход. 
предчувствува:

II \ I• шшшв
1 В рамките на провъзгласяване десетгодпшнина на културата 
I (19с>5-1205) от ООН. Правителството на Сърбия провъгласп $:
1 година за Година на културута. Между петте най-забележетелнн |

чествания в тази година на първо място се нам11ра забележителният | 
юбилей • 600 години Погановски манастир (1оУЬ- 1УУо). »

Изпълнителният сьвет при Общинската скупщина в нейно име на § 
заседание прие проектопредложения на Комитета по | 

трябва да потвърди Правителството § 
след наименование на Комитета по | 

1еме и окочателната Програма за 
илей. 5:

§
Денко Рангелов1

>ИЗЛОЖИМ
ИзложбаСАМОСТОЯТЕЛНИ

ИЗЛОЖБИ НА СоГ;,а11
1 СЛОБОДАН СОТИРОВ Николов

§ последното си
| честване и на програмата, конто 
| на Република Сърбия, относно 
| честване той трябва да
| отпразнуване на този велик---------

Според проектопредложението на Програмата по честване. иощ- 
скупшина, ориентационно определя културните дейности да 

т 1 август т.г. с откриване на третия Погановски планер и 
художествена изложба и да продължи до У октомрви на ден Св. Иован 
Богослов, чието име носи манастира и когато трябва да се състои

иа
"юрб

ниската 
започнат о

ВЪВ
Велико
Търново

централното тържество.
Освен художествени изложби в градовете.от които саучаствг 

дожници на досегашните пленери (Белград. Ниш, Алексинац. Ваоалп § 
раня, §

Пирот...) Предвиждат се и редица други културни манифестации в чест | 
на юбилея: концерти, театрални представления, рецитали, поетични к 

и пр. |
заседанието на Изпълнителния отбор между другото бе § 

изтъканата и необходимостта в ознаменуването на юбилея да се | 
включат всички културни дейци от българското национално | 
малицинство.както и всички културни радетел и от Република Сърбия, | 
конто,могат и трябава да долрмнссатза достойно ознаменуване на тази | 
забележителна годишнина на Погановски манастир.

ШРж И ■'
вечеВ". На 17 март 1995 

година в Художес
твената галерия във Ве
лико Търново бе откри
та изложба на акварели 
на известния димитро
вградски художник Бог
дан Николов, който сега 
живее и твори в Ниш.

Това е двадесет и пъ
рвата самостоятелна 
изложба на Б. Николови

. $ V

ш
Ст.Н. I

•> ИЗЛЪЧВАМЕ ИА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОГРА
МА НА РАДИО ЦАРИБРОД

Б1ет.лгАРасЙЕзйкА а^ШШДбЗЯВйИВай
Тези дни започна излъчването на от българското" национално открита в цент ралната улица, в помещенията, намиращи се непосредствено кюстендилчанн. 

експериментална /предимно малцинство осведомяване на майчин ДО застрахователния завод “Дунав", в 18 часа. Изложбата беше
музикална/ програма по вълнитб на език. Означава ли това, че граж- Пред почитателите на изобразителното изкуство в Димитпокгпяп ппгпршнятя ^
Радио Цариброд. Събитие, което не даните на Димитровград от българ- световноизвестният димитровградски художшж ще се представи с чителен пнтепег пт

глггдаи? г' --елите на
образяване^I обогатяване не само на какво-основание Центърът взима заминава за София къчето ше бт попт/Ж-... и? Д° °‘ШР Л" а След това Показаните в нея -пей- 
пнформатнвната, но и на културната такова решение? галерия на Мп.стерсч вото^нГЖГата ) "СГ/Г“ заж"' отличаващи се с
дейност в Димитровград. Подобен е въпросът и за възрас- "Г. 11,1 културата на Република България фини преливи богата и

Общинската скупщина, като товата граница на кандидатите. В '-л.ТГоп „ юпе г. • звтчна тана птгт
носител на тази крупна инвестиция, Центъра също така са били на Л на м маРт 1УУО година в Дипломатически)! клуб в Бептал гъшо бе т,т пппля „
предостави организирането на тази мнение, нека допуснем съвсем о) крита художествена изложба На Сотиров. Тук той се ппепгтапи г ™ .Е,6 !!, °.л°^а вечните есте- 
дейност на Културния ценгьр. За це- правилно/?!/, говорител „те да бъдат сетииа картини, главно портрети и мрътва пштопя И-1 гетЕ-к-Г-!-. дваде' тически и нравствени 
лесъобразността на едно такова млади хора до 27-годншиа възраст, предизвика голям интерес спел бе нгиз п^Г ° га ' К0ЯТ0 стойности, неподвлас-
решение ще бъде най-добре да Между кандмдастнащите е имало и изобразителното изкуство и култуонатл г Лтгг.пеТДе^Юг Т кЛ 11 »а тип на времето н модата, предоставим иа времето да каже.. кандидати по-възрастни бт 27 отконтя пп Я1 хпптт п и. кул,урната оощественост в Съроия. бе

Още а началото на, "организи- години. И вместо да се придържа към н 0,МсФ| ,л'
ране на дейността" се налага да* ‘ собствено,определените условия - —-------------------------------------- --------------;_________  '__________
кажем дума-две за някои умишлени проверката е вършена и на канди- 0 ДИМИТРОВ ГРА И 
или случайни пропуски при изби- дати по-възрастни о^ 27 години! 
рането на говорители за Радио Най-меко казано чуден критерий и 
Цариброд. непоследователност в спазването па ,

Именно, на видим и места в града, собствените условил! 
върху големи плакати бе изтъкнат От друга страна, не е ли по този 
конкурса, с който се търсят говор- начин умишлено лишено едно число 
птелиза бъдещото радио. В услови- заинтересовани лица, които са се 
ята се посочва да не са по-възрастни придържали към ус 
от 27 години и отлично да знаят възрастовата бариера? 
сръбски език. За говорител!! на * ' Естествено таква "самостоя- 
български език нито дума не се телност" в дейността на Центъра 
споменава, нито пък такива се още при набирането на кадри за оъ- 
търсят. А средата, в която живеем й дещото Радио Цариброд, едва ли 

м^, е двуезична. може да се разбере като доб| <.-
Конституцията е желателна, правдива и раз

В.Д. - Ст.Н.

деве?у^ГГК
ор^ан)ш”|м генералнастачга.П'Х>СВеТН1,Те ра®°™|Л*и не^ъдат^приеи/ще^е

Стачка на 
просветнитеРаботн«ан |?§Р^1|1е;=е=^ее

най-доволни са'^ениш[те1 кара^само^ЗО0/3^ Яа С® В"Д"' 3аСеГа
ДРУГИ допълнителни задължиш™. ВъСп^аеТсСаа:о0к3олко,НУТН "

ловията иа

която, както знае 
. Знаем, че с 

гарантирано правото иа гражданите умна.
Ст.Н.

каквини
така ще научат?

А.Т.

нямат

Ш

Ерд-тстВо 1 АПРИЛ 199*5 Г.
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БОЖИЕ ДЕ ТЕ ° СПОРТНА СТРЕЛБА

ВТОРА КУПА НА ДИМИТРОВГРАД
ВЯРНО Е:Божица има 
всичко що е Господ дал, 
дъщеря незаменима - 
щастие й пожелал.

КАЗВАТ че е тъй голяма 
като всичките села, 
че със изворите бистри 
рай човешки създала!

ДОРДЕ очите виждат 
разпростряла се е ТЯ, 
обраснала с гори гъсти, 
с ливади и цветя.

В организация на Съюза на спортовете на Димитровград тези дни се 
проведе контролно с 
националния състав на
дисциплини: стандартна въздушна пушка, стандартен въздушен пистолет.

Състезанието се ръководеше от Мота Миятович, съюзен селектор на 
стрелците-инвалиди. Освен него на състезанията присъствуваха и д-р Иван 
Сарянович, Васа Спасоевич и Славиша Аксич от фирмата "Пони-експрес" и 
представители на главния спонсор на спортната проява гостилиичарско- 
туристическото предприятие "Балкан." о Димитровград и Общинската 
скупщина в Димитровград.

Спонсорствуваха още: ГИД, "Свобода", "Братство"-, Комуналац, 
частните предприятия "Минга" и "Ех-им", също от Димитровград.

Класирането в дисциплина въздушен пистолет е следното: първа е 
Ружица Алексова - 547 кръга, следвана от Михайло Сарич с 547 и Симо 
Кецман с 545 кръга^класирането в дисциплина стардатна въздушна пушка 
е - Александър лида 594 кръга,Здравко Хършум 578. ДаниелаМладенович 
577 и Светолик Попович - 577 кръга. В нац. програма, въздушна пуг 
първо място спечели Бобан Манчев, следван от Сашр. Михайлов и Ми 
Петров.

Следващо състезание ще се проведе в Ягодина, а 
бъде Ресавска банка.

ъревнование на стрелци-инвалидни лица от 
Югославия. В програмата бяха внесени следните

БИЛА му е благодарна: 
момински живяла век, 
и останали му верни. - 
жена дете и човек!

БИЛО старо, било младо 
Бога всички уважават, 
на Коледа свещи палят 
и здраве му пожелеват!

ГОРДОТО небе я гледа: - 
от щастие се синее, 
и целувки й изпраша - 
да расте и хуба вее.

шка
тко

ген1ерален спонсор ще
БОЖИ ЧАН И Н 
Бог те смята за свой син, 
кога трябва,ти заплачи,, 
прекръсти се и - амин!

ОТ К Л И С У Р А до № и лев ц и 
распростряла махалите 
с напънати гърди 
нанагоре до звездите!

- това значи

° НИШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ -
ОТ 0:2 ДО 2:2!

"Балкански" - "Власина" 2:2/0:2/
° ДИМИТРОВГРАД пчелари. Някои пчелари от Димитровград затова са П Г

“прескочили"Пирот и са се зачлеиили в дружествата в яогуи^^^Д'п?вг(^а^' Спортният,
Бела Паланка и Ниш. По логика на нещата дружеството рол м лу&т дл.. .Урд^Гщ С 
би трябвало да се обърне към земеделската кооперация / .2 -Ценков в 62 мин '
“Сточар" но ис тях работата не върви. . Жълти картони: 'Г

Както и да е, дваестината присъствуващи пчелари /"Балкански"/ и Пе 
между които и една жена, твърдо решиха да възобновят 
работата на дружеството и да намерят начин за БАЛКАНСКИ: Соколов 7, Гюров 7^Стоянов 7, Алексов 6, Крумов 
плодотворна работа на същото, понеже чрез дру- 7. Мито в 6, Найденов 6 /Димитров 7/, Ценков 8, Златкович 5/Костов 
жеството могат да се осъШеставят много полезни за 7/, Шванов 6, Георгиев 6.
пчеларите неща: от набавка на материал, кошери, пр- ВЛАСИНА: Пешия 9, Стаменкович 7, Гарчич 6, Д.Иович 8,
ибори и прочие до литература, посещения, сказки и Митрович 7; 1асич 0, З.Иович 7, Райкович 7, С.Иовнч 9, Станич 8, 
изложби. Посредством дружеството в скоро време ще Коцич 7/Андреевич Ь/. 
може да се организира посещение на Апиславията на 
пчеларите от крайдунавските страни, която ще се про
веде във Велинград-България. Димитровградските пче
лари се заложиха и за намиране начин за обезпечаване 
на материали и*други потребности за тях от съседна 
България. "Невероятно е, че навсякъде във вътреш
ността пчеларите с това се снабдяват от България а ние Успе“ 
тук край границата.като малцинство и нищо не 
успяваме“.

Прието е заключение от общината или от "Сточар” 
да се потърси празна площ за засаждане на фиданки 
ЕВОДИЯ, дръвче наподобаващо на акация извънредно 
хранително за пчелите и за производство на срръх- 
качествен мед.

ч център "Парк". Зрители - 
Живкович от Ниш, добър. 
7 минута в 41 минута; на 

\ак Ценков в 71 минута. 
. , Стоянов и Иванов 
/"Власина"/.

аша
аничПЧЕЛИТЕ

ТРУДОЛЮБИВИ,
ПЧЕЛАРИТЕ...

и.зЪ на
’.ткр 
Д• И*

оичовичешич,

На 16 март тази година в Димитровград се 
проведе годишно събрание на димитро
вградското дружество на пчеларите, което на 
хартия съществува от 1981 година.

Както изтъкнаха пчеларите за разлика от 
трудолюбивите пчели, техното дружество хич не може 
да се похвали с трудолюбие макър, че всеки поотделен 
член за себе си е активен според възможностите си и 
знанията в областта на пчеларството. Вероятно, най- 

з 1988 година, когато е 
регистрирани, които са 

разполагали с 808 кошници. Тогава са посещавали и 
организиралисказкиза пчеларство вЗвонскабаня.Ниш 
дори и в Белград и имали хубаво сътрудничество с 
пчеларската кооперация "Мая" от Звонци. И днес това 
сътрудничество трае но не в такава степен както преди д 
опитите за сътрудничество с Пиротско дружество не 
дават никакви резултати, зашото винаги се усеща 
подценяващо отношение към димитровградските

В пролетния дял на първенството в Нишка футболна 
алкански", която се намира на последно място на табелката 

в срещата си със солидния отбор на "Власина" успя-да вземе една точка 
Макар и да беше домакин," Балкански" започна лошо а гостите поведоха с 
2:0. При резултат от 1:0 Златкович-не успя да реализира дузпа и след едно 

шно нападение - резултатът гласеше 2:0 в полза на "Власина". 
ъв второто полувреме димитровградчани търгнаха в решителна атака 

към вратата на Пешич. Непрекъсннте им нападения 
Бобан Ценков, който "имаше свой ден" първо нам 
резултати на 2:2 и така на "Балкански" остана една точка, 
интересна за зрителите, тъй като из обилствуваше с обрати.

първия кръ 
дивизия "Асен Ба;

г на

резултираха с голове. 
1али, а сетне изравни 

Срещата беъ::активно дружеството е било пре 
имало48 активни членове, а 88 I

ше

° ФУТБОЛ ЮГОКУПАТА, ТРЕТИ КРЪГ
Избрано е ново седемчленно ръководство на пче- ‘ .1

ларското дружество. Членски внос на годишно ниво е 10 ДИМИТРОВ ГРАДЧАНН " ИЗ ПАДНАХА" ОТ ДУЗ ПА 
динара плус 25 динара за специализирането списание ^
^чепар "Единство" - Сарлах - "А.Балкапски" 2:1 /2:1/А.Т.

Футболистите на "Асен Балкански" отпаднаха от по-нататъшната 
надпревара в югокупата. В Пиро'т те загубиха от отбора на “Единство" - 
Сарлах с 2:1. При резултат 1:1, съдията незаслужено отсъди дузпа в полза 
на "Единство", която пиротчанци реализираха и по такъв начин се класира 
в четвъртия кръг на това масово състезание.

ПРЕЗ ФОТООББКТИВА• ИАШУШКОВИЦА
УЧИЛИЩНА 

ГТРА И А
КАНАЛИЗАЦИЯ,

МАХЛЕНСКИ
ПЪТИЩА...

Димитър Ставров

° 3попски
ЧЕТВЪРТЪК В духа на времето...

Звонци. една от най-оживените местни общности в Бабушнишка 
общинд. мени своя изглед в духа на времето. В четвъртък, когато е пазарен 
ден в селото,от ранна сутрин заприиждат ” пазарцп" отЯсенов.дел, Вучндел. 
Берин извор,Пресека, Нашушковица. Студена и др. близки села. Идат да си 
направят покупки, както и по-рано, но и да продадат по нещо: картофи, 
ябълки или круши.

Надошлите в селото ту сетрупнт и по магазините на “Ерма", "Мая , 
" Ангропромет" от Бабушница. както и в частните магазини на “Батко“. 
"Таков" и др. За всекнго има по нфцо, пък каквото няма в този - ще има в 
следващия четвъртък.

Надокарали са свои стоки и постоянни "снабдители" на населението от 
този край частни предприемачиот Лесковац, Ниш и Пирот,а има посетители, 
на пазара дори и от чужбина. Последните продават "на черно“ бензин и 
нефт, а купуват предимно прасета, които как прекарват презтрашщата само 
те си знаят...

От заведенията на "Батко“ и "Ерма" се надпреварват кой по-модерна 
зика ще пусне по разппъсквптелните станции, така че минувачите, щели- 
щели.сеотбивагтам. При "Батко" работи и телевизор, по който младите 

си пускат видео-касетки- за свое удоволствие. Г1ие се бира, ракия или вино. 
Пият и млади и стари... Звонскплт четврътък им служи и за свиждане, и за 
развлечение, и зи забава... ,Г лавната /и единствена/ улица в селото служи и за корзо . а от двете 
й страни сп сергиите на продавачите. И всичко шуми докъде 14 чреа след 
обед, когато надошлите пазарци започват да се разотиват. Кой с рейс. кой 
с кои, кой.пеш - всеки се завръща и прави план за следващия четвъртък, за 
да довърши започнатото...

Така ще бъде още известно време, а после - печалбарите ще хванат по 
строежите в страната /и чужбина/, селскостопанските производители ще 
почнат да орат поените шшици по валози и падини, а овчари и говедари ще 
подкарат стадата си към Църни оръх и Бакьов дол...

Малкото планинско село 
Нашушковица в Бабушнишка 
община се бори с. редица проблеми. 
Както ни уведоми учителят в селото 
Драган Иванов, започнатото преди 
години училище не е напълно 
завършено, и това трябва да стане за 
да се създадат по-добри условия за 
учещите се в него от първо до 
четвърто отделение 10 ученика. 
Друг проблем, който не търпи 
отлагане, както изтъкна Иванов е да 
се завърши канализацията 
защото идват по-топли дни и тя 
лесно може да се превърне в изто
чник на рякоя зараза.

Какво още планират в мест 
общност в село Нашушковица/

-Готвим се да поправим пътя от 
центъра на Нашушковица до глав
ното шосе Нашушковица - Звонци, 
за да могат нашушковчни безпре
пятствено да пътуват с моторни пре
возни средства до своите домове.

Инак Нашушковица е едно от се
лата в Звонски район, където мигра
цията спира. Все повече хора се 

връщат в родното си село и то днес 
наороява 120 къщи. Мнозина нашу- 
шковчани отглеждат говеда и овце, 
защото в този планински край има 
годни условия за животновъдно 
производство. Разбира се - под
чертава Иванов * те не се отказват от 
вековния си печалбарски "поми
нък", но не напускат и домовете си.

Нашушковчаии са взели мерки й 
очакват и Телевизия Белград в скоро 
време да поправи ТВ-лредавателя, за 
да могат да следят и трета програма, 
която единствено нямат начин засега 
да следят.
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Верският празник ” I одор 
"Празникът на конете",, 

тържествено отпразнуван, 
популярно ги нарекоха г ражданите, на този празник със знаме, 
тържествено накичени коне, препуснаха из улиците на града и 
предизвикаха въодушевление сред насъбралите се по 
тротоарите граждани. Техният "конен бяг" и тържествено 
шестивс особено въодушеви- по-младите, които за пръв път в 
живота си виждат едно такова шествие.

С оглед че и миналата година подобно шествие се състоя на 
"Тодорица", вече с основание може да твърдим, че традицията 
лека-полека се възобновява и си прокарана път през потока 
моторни превозни средстава.

"Царибродските конници" инак се поразходиха и през 
крайг радските селища, а накрая се събраха на обща гозба и 
увеселение.

ица", или още както му казват у 
, тази година в Димитровград бе 
"Царибродските конници", кактонас

М.А.
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 март 1995 година се навършиха две 
тъжни години от Както не е с нас нашият 
съпруг, баща, дядо и приятел

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ от Димитровград
Мина.Ча две тежки и тъжни години без теб, но 
т воят лик с винаги с нас. Той ще живее вечно 
п нашите сърца.
Опечалени: съпруга Миланка, дъщеря 
Радина, зет Манол, внучки Таня и Ирена.Снимка: Л.Христоп 

Текст: Ст. ПцколонМ.А.
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ТСлри&аЖцрж ебрлгс МЕТОДИ ПЕТРОВ

Калпави•*-- Г'

запазил да не се излатим 
йоще по-малко да се

млого,

Йоще оди деду ми сз.мшшттт^,да дадар -угаджам"
"" даГ-Гпда?доби» Рече деда и шмугну 
кьмто кошаруту.

оти не обичащ

Чудим се я: ко че поразим добичето, кита 
заруби нрат, изиазии се и иаи-бърже расте.

11 да пилиш чудо: телето стаиу юнче да му се 
агледаш. Носле вол - око да не стуриш оди н.ега 
Клем кита га деда почеда упредза, оно върти шию, 

бутне на йедну, па на другу страну, укопа се уземи 
кико мъзга и пече да иде: види се не работи му се.

Деда строши оди шега два-три остъна, па тепи ре *е:
-От тона добиче нищо нема да излезие! Нечу никога 

да запалим, ама ги Маиоиле - рече на бащу ми - че га 
откараш на кланицуту! „ л л

Да не ви распраям муЬете моие, сълзете, молоете. 
Ама дедината не се прекърши. Я га и почти намрази...

Елем мииуше године и са видим дека деда ие оил 
,млого прав.

оио
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НАГРАДЕНА КАРИКАТУРА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС 
•РИБЕ ПЛИВА1У ЛЕЪНО" - СД. БРОД

МОЛИ ЬКЛ ЛОКЛЧКИНК ■ НАШЕНСКИИСТОРИИКИ Има и теквня човеци: раз гал е !)и йоще од 
Свс чуждата работа им йе по-лъсна, нищо 
угаджа. А научили 1>и да им даваю със шаку и капу - 
ега им затиену уста. Ама зинула човешка уста и очи не 
се заситуйу. •

Гледам са буджетъг кига усваяше, па на медии 
даваю с широку руку, види се не »1М се свиди, а за 
друЬи се стиснули ко пет паре у джеб.

* Елем тия енндраци, знаю кико требе: ка почну да се 
вале това що напраилн ланн, че речеш стурили су 
дзвездете от небото!

Ония па, нали сиромашия, не знаю да кажу и това 
що су праилн, гледаю да не увреде некога...

Само знам йоще йедно: све накраят че излезне на 
видело, нищо на тия свет нема прикрийено: че се види 
кой йе калпав, а кой не йе, само ега луди не се налудую 
докрай, докпга мудритс се намудрую.

началото, 
не им се

БОКЛУК ИМА Сбъркала билкитеПо време когато нямаше вода, хората често 
питаха един от заетите в "Комуналац", който сво- 
евремено беше шеф на водоводджиите, зашо няма 
вода,

Преди двадесетина години една звончанка се 
оказала в много затруднено и неприятно поло
жение. Съпругът й се влюбил в млада и хубава 
вдовица, а синът им, който вече бил напълнил 30 
години - не искал да се жени! И като всяка жена, 
решила да потърси помош на друга страна. 
Отишла при вражалица в Ясенов дел, занесла 
"белези" и вражалнцата й казала:

-Щети дам две билки,от които да вариш чай. 
За съпруга ше вариш чай от "раставиче", а за 
сина от "милуванче". Ще им даваш по една чаша 
чай преди ядене - казала вражалнцата.

Нещастната жена варила чай и давала на 
съпруга и сина си, но без положителен резултат. 
Съпругът почнал още по-често да посещава 
вдовицата, а пък синът и хабер си нямал за жен
итба. Като позагледала по-сериозно, жената 
забелязала, че била "сбъркала" билките. Вместо 
от "раставичето" да вари чай на съпруга си - тя 
варила на сина и - обратно...

Синът вместо да говори за жейитба, започнал 
да говори:

-Де първо тата нека се ожени, па после аз...

-Не зная отговаря им той, - аз съм задължен в 
“Комуналац“ за боклук, а боклук има колкото 
искате!

]СТАЧКА
Просветните работници в Димитровградска

община стачкуваха една седмица. По време на 
стачката обезпечено е минимум от 30 минути за 
час и нищо от извънучилищните дейности. 
Стачката е разбира се свързана с определени 
искове.

.Повечето от учениците по такъв начин 
стачкуват цялата учебна година без каквито и да 
е искове.

гМЧЧНКМ1 ТРАГИКОМЕДИИДРУГАР ИЛИ ГОСПОДИН
Демокрацията донесе и промени в начина на

разговор между хората. До вчера бяхме 
"другари",сега сме "господа". Неотдавна почина
лия димитровградски художник чика Мета на тази 
тема казваше: "Докато бях другар бях истински 
господин. Сега когато станах господин, няма за 
какво куче да ме хване!“

А.Т..

• ПИЯНИ ПРАСЕТА МИН АВ АТ ГРАНИЦАТА
На първ поглед смешно но е факт: всеки петък десетки прасета минават 

през границата за съседна България буквално пияни!
Именно, бройните български граждани, които в Димитровград идват на 

бит пазар, за динарите, спечелени от продажбата, купуват прасета и ги 
носят за България. Казват че с нашите митничари пя.мат проолем. а при 
българските най-често имат познати или отиват на късмет. Но за да бъдат 
прасетата мирни и тихи напиват ги с ракия. Така пияните минават 
границата. Благодарение на тези купувачи, добре осведомените казват че 
димитровградският сточен пазар е най-скъпия в Сърбия.

Но има и щастливци, които могат да дойдат до прасета за дребни пари, 
някои и без пари. Именно, случва се граничните органи да не позволяват 
прасета да минават границата и собствениците са принудени да се 
освободят" от тях за дребни, а понякога и без пари.

Менят се времената! Едно време ходехме в Българ! 
а сега на българските граждани е по-евтино у нас.

• ПОРТОКАЛ 11 НА КОЗАРИЦА!
че ^озарица не е в топлите краища, тези дни тук могатда се 

съберат портокали по системата колкото събереш носи си V дома
"еща необ"к><°вено време на криза йвобществото икономиката бройни новопеченп бизнесмени търсят начини за бързо 

печелене на пари. Затова средства и начин много несе «Гзбпрат Именно чгсто
гатестео К?к“ппепп^бХ0ДИЛН'Те ДОгУмемти ц д?клаРаци“-със съмнителио качество. Как по друг начин да се обясни факта, че тези ани на гтпек-ята
деловия са натоварени огромни количества портокГш, ле съмнително
от^деп°онията31иНаносятТпо°дов10ветеСси!'?Сак1во,'товааперНе)№тавля8аапо

Йордан Миланон
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ1


