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КО МА^НОВИЧ1ПРЕД^АнЙ)Г'ЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВ°ТО НА СЪРБИЯ МИР-
° АКТУАЛНА ТЕМА

КРАЧКА ПО КРАЧКА 
- КЪМ МИРА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ВЪПРЕКИ КРАЙНО 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ
че 'крачка по крачка''

писване на окончателен мир

ЕЙ
дателл Ц Щ*’

^ьР6ия Да получи гас и мазут от Русия 1о- 
I°{рнс%ЛпЯо^е^

за^шггс^все по-често  ̂се^стменав^че8 навлизатИв 
ючителна фаза. Руски гас ще получи и Босна пос

редством газопровода, който води през Сърбия.
диригентска палка на американците Босна би 

трябвало да бъде държава с две териториални само
стоятелни цялости, в която и мюсюлманско-хърват
ската федерация И Република Сръбска. съгласно с 
постигнатите решения в Женева и Ню Йорк - ще при
тежават реална власт на своите територии, докато на 
съюзните органи би било предоставено да представят 
държавата спрямо света и да уреждат общи монетни и 
външнотърговски въпроси.

Голям плюс към "приближаването на мира" в бивша 
Босна и Херцеговина представлява и подписването на 
мирен договор между най-висши представители на 
Сремско-баранска област. За тях вече представители 
на Сремско-барандка област се произнесоха, че пред
ставлява нова крачка към мирно разрешаване 
разрешените въпроси.

Но не върви обаче всичко лесно и гладко.
Преди всичко хърва тека та страна още не Ре отказва 

от употребата на сила, както и при уреждането на 
въпроса с бежанците и изгонените сърби от Република 
Сръбска Крайна.

Трагичното положение на бежанците и изгонените 
може да се разреши само ако те се върнат на своите 
опожарени домове и този въпрос сигурно ще се има в 
предвид при сключването на мира.

Не по-малко "камък на препъването" в преговорите 
са и картите. Много трудно е да се разграничат и пра
вилно теглят линии между довчерашните "братя“: сър- . 
би, хърва ти и мюсюлмани (които от 1965 година станаха 
и нация!?), както и подялбата на Сараево и Мостар. Тук 
преговорите се натъкват на много непредвидени под
водни скали, защото всяка от вюващите страни има 
свои искания, които трудно могат да се удовлетворят. 
Ако се приложат "еднакви мерки и теглилки", а не 
двойни стандарти, както с години се правеше - и този 
въпрос ще се уреди и до мира ще бъдем още една 
крачка по-близо.

\ Най-новата поука от войната в бивша Босна и Хер
цеговина е, че досега съвсем напразни са били опа
сенията от създаване на Велика Сърбия. Напротив - 
реална е опасността от създаване на Велика Хърват
ска, която със светкавичната офанзива през май завзе 
голяма чат от Република Сръбска Крайна, пък проявява 
големи апетити и към части на Босна и Херцеговина. От 
вразумяването на хърватския лидер Туджман и лави
рането на Изетбегович мирът, които вече се показва на 
хоризонта, е най-много застрашен.

Мирните преговори в Дейтън, при пълна подкрепа 
от страна на САЩ и Русия, вероятно ще намерят начин 
и средства да осуетят всеки опит на измама.

Може би все още недостатъчно внимание се при
дава на премахвнето на санкциите спрямо СР Юго
славия. А именно един такъв ход би дал голям тласък 
на мирния процес в бивша Босна и Херцеговина и изоб
що на пределите в прдишна Югославия.

Малка е ползата от самопризнанието на отделни 
европейски политици, които пряко участуваха в раз
грома на предишна Югославия, “че преждевременното 
признаване на Словения, Хърватско и особено на Босна 
и Херцеговина" доведе до гражданска воина в нея 
Когато тястана рална опасност за мира на Балканите, 
дори и в Европа, тогава и подпалвачите на войната един 
по един започнаха да се превърщат в миротворители. 
Но каквотб стана - стана. Сега е най-важно да не се

за които вече

нред^генцм^Ташог^^от ‘коет^предавам^нтиюи акценти^ Сьрбия Мирно Марянович даде Интервю

флаторната^ 993 годинг^през активнооти0,поРна?я3Д,НаШИТе обезп0чаването на дЬста- 
последните две голини ’ внп 11ияпи^°п!И по"нататък. сг|е- тъчно ток ,и за отопление в
тивни^процеси1 еГпроЙзвод- ЬЯГДГНг ^ -—-одо^иГн^

^ТелСи^Г=етиТенЯи ™ЙГ""

закряка а
лението^заяви председател- ЖИЗНен0Т0 Равни^' сетне за ^ предвид материлните и 
ят на правителството на Сър- °Т санкЧиите-
бия Мирко Марянович. Без като технологическото изо-
оглед на големите матеои- ставане, спадане на произ-
ални ограничения,, дадохме ^пЖл^ГНОСТТа На и по"пълен принос в осъшегтвяяя 4 слабо ползване на стопански-

щита на нови 200 000 бежанци Сърбия и с оптомизт^ очакв!
които с предишните възлизат подписване нймио^то спТ
на над 660 хиляди души. Това радамеме и м!хв^е на ганк'
осъществихме при Еловия на Еиите махване на санк-
остри санкции и без каквато и 
да било помощ острани. Това 
е първото следвоенно прави
телство, което своите бюд
жетни разходи осъществява 
без дефицит и задължаване - 
подчерта Марянович. Именно 
с тази политика ние спечелих
ме доверието на населението

смекчаване

на не-

Отговаряйки на въпроса 
дали, с оглед на хроничния не
доимък на оборотни средства 
в предприятията и према
хване на първичната емисия 
като източник на пари, е въз
можно да се запази досегаш-

Мирко Марянович (На 3-та стр)

/
° в ЕРДУТ Е ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБЛАСТТА 

ВОНИЯ, БАРАНЯ И ЗАПАДЕН СРЕМ
НА ИЗТОЧНА СЛА-

СЪРБИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ В МИР 

ПОД МЕЖДУНАРОДНА ЗАЩИТА
• Текста на споразумението от сръбска страна подписа Милан Миланович, а от 

хърватска Хървое Шаринич, а от името на международната общност Торвалд 
Столтенберг и Питер Галбрайт

След подписването на този важен доку
мент шефът на сръбската делегация Милан 
Миланович между другото заяви:

Споразумението, постигнато с хърват
ската страна представлява изпълнение на ос
новната цел, с която сръбската страна влезе 

преговорите, защото с него се обезпечава 
мир и защита на човешките права и имущест
вена сигурност на сръбския народ в Сремско- 
баранска област. I

Нямаме нито желание, нито нужда да 
меним нашите национални цели, до е съвсем 
ясно, че по-добре и по-пълно можем да ги 
осъществяваме в условия на мир и политич
еско дейност.

Затова призоваваме всички сръбски поли
тически сили и целокупното сръбско насе
ление в Сремско-баранска област нашата 
досегшна борба да превърнем в политическа 
борба за свобода, достойнство и равенство на 
сръбския, народ. Миланович сочи също, че 
възлови точки на споразумението са: две 
години преходен период, временно 
управление на ООН, свободни

В Ердут и Загреб на 12 ноември беше под
писано Споразумение за мирно разрешаване 
на кризата в Сремско-баранска област, с кое
то в тази област се прекратява военното поло
жение и въвежда международно управление.

След тримесечни преговори, международ
ната общност и хърватските власти приеха 
две основни сръбски искания: мир и гаранция 
за спокоен живот на населението в тези пре-

в

дели.
Пръв сложи подпис върху този документ 

шефът на сръбската делегация Милан Ми
ланович в присъствие на всички членове на 
сръбската делегация в преговорите и между
народните посредници Торвалд Столтенберг 
и Питер Галбрайт.

Международните посредници след това 
заминаха за Загреб, където Споразумението 
от Хърватско подписа Хървое Шаринрч, а 
сетне документът беше изпратен в Ню Йорк, 
в Съвета за сигурност, който по вече утвърде
ните разпоредби на този мирен ркт, да гаран
тира за провеждането му в дело. Споразу
мението ще влезе в сила след като Съвета за 
сигурност приеме резолюция за него.

изпусне шанса да се подпише траен мир 
съществуват всички налични условия.

М.А.
демократични 
(На 2-ра стр)



жжСЪРБИТЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ В МИР 

ПОД МЕЖДУНАРОДНА ЗАЩИТА
СЪЩЕСТВУВАТ

ГОЛЕМИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ют 1-пп сто) лица, напуснали Областта, или Д01“™ л ноя, а 
(От 7 оа стр) по.рПНО са имали постоянно местожителство а

, Хърпатско импт право да жипоят в Областта,
избори за Съвет на Областта, всички общини нсйчки лииа що имат пр.тпо да им со върно
и околии в Областта, интернационализация кпкпото и д0 било имущество, коото им о било 
на проблема на СБО, Миланович изтъкна, че нозак0нно отнето, или които са били лринудони 
е от изключително значение Споразумението да го напускат, и що имат право на прооилно 
да влезе в сила след като го изгласува Съве- възмоздио зп имущество, коото но можо до им с 
тът за сигурност - САЩ, Русия, Китай, Франция върно. 
и Великобритания - което ще бъде и гаранция 
за приемственото му прилагане.

лица боз оглод на отничоски произход.
• Подписан Протокол за сътрудничество

Между Кооперативния съюз в Сърбия и Центр 
ппетипен съюз в България съществуват големи въ-1 
сътоулничоство и то ще бъдат използвани щом паднат санкци- 
итеР-У?опа о основен извод от срещата на делегации на двата 
съюза в Ниш на 2 и 3 ноември тази година. Като наи-и-годен 
начин за сътрудничество е създаването на взаимни пред
приятия в областта на аграра, които да се занимават и с плас
мента на стоки на доете страни и на трети пазари..

ОСНОВНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ГЛАСИ:
10. От зпинторосовпнито страни и органи- 

зпиии со търси дп продприомот съотоотни 
крачки, за дп им со помогна в изпълнението на 
зпдължониятп от настоящия догопор. Слод

2. От Съоета за сигурност в ОН со иска да ИЗуИЧПНОТО на проходния пориод, съгласно с ус-
установи Преходно управление, коото да ръко- тпновоната прпктика, мождународната общност 
води с Областта в преходния период в инторес лългосрочно що осводомяпп за спазваното на 
на всички лица, които пребивават в нея, или ^овошките права в Областта и що информира за 
които се завърнат в Областта. тооа. » *’

3. От Съвета за сигурност да со търси разро- 11 можду другото, от заинторосопанито 
щение за разместване на международни сили в стронл и организации що <х? търси да оформява 
течение на преходния период, за да со спазва кРМИсия, която дп бъдо упълномощена да 
мира и сигурността в Областта и за да со окажо упрпжНява контрол над провежданото на 
съдействие при провеждане на Споразумението. настоящото Споразумонио, а специално нп 
Областта ще бъде демилитаризирана по кален- разп0род6ито на Споразумониото, отнасящи со 
дара и процедурите, които определят между- ^ човошкито и гражданските права, да из- 
народните сили. Тази демилитаризация ще се Следва осички обвинения и нарушения на 
завърши в срок от 30 дни от разпределението на нас7оящото Споразумонио и да лриома 
международните сили и ще обхване всички съотввТни препоръки.
нГпоГнитеИсиТиЖя"о7и0пТТйс0твГпп^ЖпЛоУл 12. Най-късно в срок от 30 дни вроди изти- 
контрол или въз основа на одобрени© на Преход- чаното на проходния
ното угюавлбнив лоние що организира избори за всички органи на

^и местно управление (включвайки тук и изборите
4. Преходното управление ще обезпечи за общините, околиито и окръзите, както и пра-

възможност за връщане на бежанците и изсе- вото ^а сръбската общност да назначава съвмо- 
лените лица по домовете си всички лица, напус- стон Съв^т на общините). От международните 
нали Областта и дошли в Областта, а по-рано са организации и институции (напр. Организацията 
имали постоянно местопребиваване в Хърват- заевропейска сигурност и сътрудничсетво, Обо- 
ско, ще се ползват със същите права, както и дИНените нации) и заинтересованите страни се 
всички други жители на областта. Преходното « надзирават изборите.
управление, също така, ще предприеме необ- р
ходимите крачки за повторно установяване на 13. Правителството на Република Хърватска 
нормално действуване на всички обществени в пълна степен ще сътрудничи с Преходното 
служби в Областта, неотложно. управление и международните сили. В течение

1___ - на преходния период хърватското правителство
5. Преходното управление ще съдеиствува за одобрява присъствие на международни

установяването и на вр^енни наблюдатели по протежение на международ-
полицеиски сили, за да се изгради професион- ната граница на Областта, за да се облекчи про-

полицията и доверие между етничес- ток на ЛИца Пре3 съществуващите гранични пре
ходи.

1. Ще съществува преходен поридо од 12 ме
сеца, който може да се продължи с още 12 ме
сеца, доколкото това поиска една от страните.

алния кооп- 
можиости за

Кооперативните съюзи в двете страни, както е подчертано^

Сътрудничество между двата съюза трябва да се разшири 
и на регионалните съюзи във Видин, Монтана, Кюстендил, 
Перник и София от България с регионалните кооперативни 
съюзи от Ниш, Зайчар и Лесковац. Координираща роля за реал
изиране на набелязаните задачи ще изпълняват директорите на 
международните сектори при двата Съюза, които навреме ще 
информират своите ръководства за състоянието на сток
ооборота между двата кооперативни съюза.

Както беше уточнено в Ниш Кооперативният съюз в Сърбия 
и Централният кооперативен съюз в България трябва да 
подготвят основите, така че след махването на санкциите 
спрямо Югославия между двете страни веднага да започне 
размяна в областта на аграрно-кооперативното производство.

Протокола за взаимно сътрудничество подписаха проф. д-р 
Виден Ранджелович, председател на Кооперативния съюз в 
Сърбия, и Панчо Иванов, председател на Централния коопера
тивен съюз в България, при присъствието на републиканския 
министър по селско и горско стопанство в Сърбия Ивко 
Джонович.

По време на пребиваването си в Ниш делегациите на Кооп
еративния съюз в Сърбия и Централния кооперативен съюз на 
България прие и кметът на град Ниш Стоян Ранджелович със 
сътрудниците си, като ги запозна с резултатите и проблемите 
на втория по големина град в Република Сърбия. Делегациите 
посетиха и избата в село Малча край Ниш и някои селскостопан
ски колективи в Ябланишки окръг.

ализъм в 
ките общности.

6. В Областта ще се спазва най-високо рав-
==»НО ПРИЗНа™ Ч°ВеШКИ ПРЗВа слеД4катоССъ*вета<за"сиг1ЦЛ.о<гГприВООН пр^ 
и основни своооди. Резолюция, която дава положителен отговор на

7. Всички лица имат право свободно да се исканията, изнесени в настоящето Сг 
върнат в своето местопребиваване в Областта и разумение. 
там да живеят при сигурни условия. Всички -

по
ял.Андонов

° СРЕЩА НА РЕДАКТОРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ ЗА МАСОВО ИНФОР
МИРАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

ПО-ЧЕСТО ОБЩУВАНЕ И ПО-ОБЕК
ТИВНО ВЗАИМНО ИНФОРМИРАНЕ

• Да се опознаем од близо, Да обменим опит заеДно Да потърсим механизми за осигуряване на 
българските задгранични медии с актуапна и обективна информация от днешна България, както 
и за многостранното и по- задълбочено отразяване на живота на българите по света в средствата 
за масово осведомяване в България - бяха целите с които Агенцията за българите в чужбина 
при правителството в Република България организира среща састояла се в София от 6 до 10 
ноември на която се озоваха тридесетина редактори и представители на медии на българи от 
Австрия, Белгия, Италия, Канада, Румъния, Украйна, СР Югославия, Унгария, Чехия и Молдова.
На 7 ноември в Национал- на образованието, науката и 

ния дворец на културата в Со- технологиите, господин Нико- 
фия срещите откри председа- лай Камов, председател на 
телят на Агенцията за бълга- комисията по външна поди
рите в чужбина господин Ганю тика при Народното събрание 
Ганев в присъствие на пред- и господин Михаил Иванов 
ставители на правителството съветник в Президенството 
и Народното събрание, обще- на Република България, 
отвени и културни дейци на Представители на медиите на 
Република България, пред- българите извън България за- 
ставители на посолствата на познаха присъстващите с ин- 
отделни страни, печата, ради- формативната дейност на 
ото и телевизията. г‘*

-От освобождението от които живеят., 
турско робство до днес Бъл- В ловенето

приоритетите на външната, и 
вътршната политика на стра
ната, както и о политиката 
към българите в чужбина.

Бе организирано еднод
невно пребиваване в Плов
див, втория по големия град в 
България, където участници
те се срещнаха с областния 
управител на Пловдивска об
ласт, господин Петко Царев, ................ ..
разгледаха културно-истори- тваФи на срещите, с написан- 
чески паметници в стария ите матеРиали предоставени 
Пловдив и посетиха Банков- на °Рганизатора и останалите 
ския манастир. участници и с представяне на

Масмедиите на българско- са“ИТ0 издания и предавания.
информативната и издател-

В Президенствотсмтредгосгк^дон^елю^ЖиевюЕК "" РепУблика

чало на по-сериозна инфор- ' 
мативна дейност на роден 
език, медиите на нашето мал
цинство с дългогодишни тра
диции са същински ветерани и 
далеч надминават онова кое
то в тази област имат другите 
български малцинства. Освен 
това финансовата и друга по
мощ й грижи с които Републи
ка Сърбия подпомага и насър
чава информативната и изда
телската дейност на нашето 
малцинство е несравнимо по- 
голяма, по-последователна и 
по-стабилна от онова 
правят държавите в които жи
веят другите български мал
цинства.

Петдневните срещи в Со
фия приключиха с единодуш
ни констатации, че те са от 
обща полза и че трябват да 
станат традиционни.

маичин език в страните в

делови срещи
гария не е имала стратегия на състояли се в хотел "Шипка" 
отношение към българите из- главно се разискваше за ме- 
вън България и затова трябва ханизмите за по-ефективен 
да се изгради ясна държавна обмен на информации и за ма- 
политика, създадат законни териапната база и помоща от 
предпоставки, политически, която се нуждаят отделни ре- 
икономически и други усло- дакции. Представители на 
вия за поддържане връзки с правителството и на отделни 
над двамилионната българ- културни и информативни ин-
скадиаспора, формирала се в ституции говориха за състоя- гпгу . ____ „ . ... _____
дълъг исторически период, нието и тенденциите в стопан- редакторите на~ ради опре- Агенцията. за българите'‘в 
каза между другото господин ския и културния живот на даването и на ТВ журнала чУж6ина- Столичната библи- 
Ганев в приветственото си .днешна България. Ванче Богоев и Миряна Хами- оте|<а и президента Желев
слово- Представителите на сред- дович и Ангел Димитров ре- пашата делегация посети

Приветствени слова и мис- ствата за масово информи- дактор в "РадиоЦариброд,гС и посолството на СР Югосла- 
ли за по-дейно общуване с; ране на българите извън Бъл- активно участие в разисква- вия в РепУблика България
българите в чужбина произне- гария приеха външният мин- нията по време на срещите в ^ЬД070 я прие посланикът д-р

господин Желязчев, истър господин Георги Пирин- многобройни контакти и раз- МаДОш Смилкович. 
заместник председател на ски и президентът на Репуб- говори с колегите от другите * В сРавН0ние с останалите
Народното събрание, госпо- лика България господин страни и от България и с офи- оългаРски национални мал-
дин Илчо Димитров, министър Желю Желев и ги запознаха с циапните и други лица присъс- ДИНСТВ0, които сега слагат на-

то национално малцинство в г,п^н«а1ивма1а и издател- 
СР Югославия представяха Дейност на българите в
директорът на издателство * Югославия на майчин език 
'Братсво" и главен и отгово- ^Я/Ч??™° и До6Р0 предста- 
рен редактор на вестник 
Братство" Венко Димитров, __ 

главният и отговорен редак- Т0ЛИ и поети от нашето малци- 
тор на детското списание нство издадени от "Братство" 
"Другарче" Денко Рангелов дХа ДаД®ви като подарък на
редакторите на - ’ гл.......

аването и на

• Комплети от изданията 
на Братство" и книги на писа-
вена

което

соха.и

В .Димитров

е 15 НОЕМВРИ 1995 г. ВрятстВо



ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ВЪПРЕКИ
КРАЙНО неблагопри

ЯТНИТЕ УСЛОВИЯ
откро^ен#за.ЕЛЯ на обЩинската скупщина

НИКОЛА СТОЯНОВ

БЕЗМИТНА ЗОНА НА 

ГРАНИЦАТАводствотоШМарРяноТвич иТр°ази то-пълно^ю^^^^при
може}? ^лагоприятв1Г радто^ хад^тГ^аразмянаеследЖма- 
на стопанските обстоятел- в|^а1,Р санкМиите, ние 
ства. прг^1?аМе шанс в най-кратък

Гяи^митровгРаД°каТобЩина н! ^скопям^? мически предимства, които никойне може да 
&ите сигурно са една от причините Л ™ °7нвмв- 397089 ние се застъпваме този 
хппя?яНелРеапизацията на тази идея МежЛ» Я*7 час по-скоро да бъде потвърден, за 
зони ^о реда^а® нешятСЧИТак 46 ^змитн^Ж % по-бързо да започне и реализацията 
границата Идеята 1ря6ва Аа бъдат на
зона сред хората в Лиштпп2'ЧИ безмитна Кой ще реализира този концепт?
виква основателен страх че заплануваната "Голям брой големи фирми с 
гпя^И"7На ИЛ1^ своб°Дна зона в състава на ~7рана ВеЧе пР.оявиха интерес, така че 
граничния пункт Градина не ще бъде ре“ и™ Гин^рас “у^та“ “ 08 ПО°ТаВЯ' Пр°бЛеМ

Когато започнахме с реал- телно°Аля0Т,ояРеМе чУвотви- --------------  ~ н 'ално Да увеличим род:
Лр2"зводотво" изтъкна М

08 касае До прини- 
покупателна мощ и 
т,> уравновесени"

» &=?»

изирането на Програмата по 
основа на страната на 
място имахме предвид две 
цели. стабилизиране и съжив
яване на производството 
изтъкна Марянович и добави 
че през изтеклата година 
съживяване на I
ството от най-голямо значе- обществен пп р9вниФв на 
ние беше именно отабилизи- ките продукт и прецен- 
рането на стопанските про- ци!лно ла°ЛЪЛГ° може со" 
цеси. Освен това правител- съществен, ■ издържи без 
ството намали данъчните об- гпт.^т! промени в про- 
лагания върху стопанството ИЗН0Са и повишение
както и участието на Ра ефек7ИВН0стта - Маря-
жавните разходи в обществ§- че наша^а^тпя^ И напомня' 
ното производство което л1лните пв рана през пос"

• ШШШ
още по-динамично промишле- Трябва да се научим ппи 
но производство в сравнение всички оУстоятелствд да се 
с миналата година от 3,5%, простираме според богата 
докато общественият про- каза Марянович. 
дукт има растеж от 6,6%. Тази Говорейки за ръста на
резултати, както подчерта цените, Марянови^ между 
Марянович. са осъществени другото изтъкна че главна 
при твръде остри условия на вина за това носят предпри-
че°оезултатитрК^>Т<мг?г0баБИ’ Я7ИЯ с монопо™стично пове- 

могло да дение, които с нереално ви-
по|5ст21.,о°’ДОб2и ако ДобРе соки Цени покриват множео- 
действуваше банкерската тво свои нерационапности в 
система; ако се връщаха стопанисването си, като при 
взетите кредати и парите нор- това изплащат и несъответно 
мално се обръщаха между високи заплати. Естествено 
стопанските субекти. ' ние сме наясно, че трайна ста-

От друга страна, по обек- билност на цените може да се 
тивни причини, вносът на су- осъществява при условия на 
ровини и възпроизводствени пълно пазарно и към света 
материали беше незначите- отворено стопанство, при 
лен и множество промишлени пълно спазване на така наре- 
мощности си стояха неизлолз- ченото бюджетно ограни- 
вани. При повишена финан- чаване за всички участву- 
сова дисциплина, в рамките ващи в икономическия живот.

ното
аря-първо нович.

зената 
днешните

от цялата

премахване на санкциите як-шап Доколко мие известно, всички пунктове в

се е стигнало в тази насока Р Д къДв нашият пункт е наречен по близкото село. И 
-В Пивот в "Т самият град поне досега не е имал почти ни-

дена работна гттяКи1е На ТягьР ■ е създа- какви предимства от пункта както спомена- 
коятоимя яяпяист начело 0 Драган Костич, тите- Отделен е въпрос защо. Може ли да се
свобппи-,айойаЧа7а да напРави елаборат за =ЛУЧИ зоната да се формира на границата,
Гтпаипо^ безмитна зона в Пирот, изтъква където и е място, а градът, както и досега, да
^7°ян°в- А вече на окръжно ниво е разго- си остане такъв, какъвто е с години?
всички в ТокпъгГас°раТ да бъдат °бхванати -Перспективата на нашия град е грани- 
група вече Т?1ппе>Рпв°ЗИ смисъл Работната Чата- Ако Димитровград функционално не се 
вРиУтеп е̂стВ Яровела Разгов°РИ с предста- свърже страничния пункт и бъдещата безмит- 
окръга Всички но,м°7*ВЪВ воички общийи на нагона, тогава нищо не сме направили. Гра- 
вили на пяйстист фирми вече са доста- Дът Щв си остане сам, още повече ако и бъде- 
ствените Рсаиб°иТЯа7а/Р^Па свеДения за соб- Щият автопът мине покрай града. Значи, пов- 
нятя СИ интереси в рамките на безмит- таРям, само функционално свързване с гра
ната зона. ничния пункт - в тази насока трябва да съсре-

таМзигЛрИупПаГ?ЛСТаВИтеЛИ На яа^а община в н^п^Тв^ф^ит^

-Не, но групата работи заедно с Института
икономика от Белград. Но в момента това Конкретно какво се прави, което е във 

не е за нас важно, понеже в рамките на раз- Функция на бъдещата зона? 
воиния концепт на граничния пункт е предви- „ -Разрешаване на проблема с водосна- 
дена и безмитна зона. В тази насока ние сме бдяването с включване на "ИвКбви воде- 
далеч по-напред от Пирот. ници", Както знаете, съвместно с българската

страна се разрешава проблемът с фекалните 
води на границата от двата пункта. Това е 
част от инфраструктурата. Стоково-транс- 

-Концептът, въз основа на който ще бъдат портният център, строежът на който започна 
уредени безмитните зони все още не е ясно и поради санкциите спря, също може да бъде 
дефиниран. Например, всички безмитни зони, част от зоната, но не значи, че и обезателно 
намиращи се край Дунава, са в състава на Ще бъде, тъй като той може да бъде и извън 
белградската зона. Възможно е всички зони зоната. Самия факт, че специалистите от Ин- 
краи магистралното шосе да бъдат обединени ститута по икономика от Белград нашия кон- 
в една. Има и други възможности. А интересът Чепт са приели като нещо конкретно в тази 
на окръга ще определи и концепта на безмит- насока, е потвърждение, че ние работим. А в 
ната зона. За нас, за Димитровград, в този чйй състав утре ще бъде зоната, това не е 
етап е най-ва^кно в елабората да намери най-важното, 
място концептът, който ние вече имаме за 
граничния пункт. Самият пункт има иконо-

Очакваното

по

Значи ли това, че Димитровград ще получи 
своя безмитна зона?

А.Ташков

° СКАЛ'ИЗГРАДНЯ^'ТЕЛЕН сезон Д°несе НОВИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД-

ОЧАКВА ГИ НЕПЛАТЕНА ПОЧИВКА
Първите тазгодишни снегове, които на 

строителите изобщо създадоха трудности, 
общественото строително предприятие 
"Изградня” в Босилеград изправиха пред до
пълнителна дилема: как без пари да прекара 
зимата и дЦ дочака нов строителен сезон?
Дилемата и проблемите, казва Милча Стоич
ков, изпълняващ длъжността директор в това 
босилеградско предприятие, са още по- 
големи ако се има предвид, че полугодишната 
загуба от 64 хиляди динара не е намалена, а 
камоли погасена и че поради липса на сред
ства заетите ще бъдат изпратени на няколк- 
омесечна неплатена почивка.

На босилегро^оките строители и строи
телният сезон, които изтече не донесе някои 
финансови подобрения в сравнение с предиш
ните няколко години. Повече трудности и про
блеми повлияха върху това. Главният проб
лем, пред който бяха изправени 
работа. В Босилеградско община нямаше по- 
значителни и по-големи капиталовложения и ците са принудени да отиват на нвпланирана 
тук бяха ангажирани по десетина строители, почивка. Всред трудностите в стопанисването 
Толкова души работеха на обекти в Белград, в и тази, че предприятието не разполага о 
Имайки предвид, че от общо 71 работнико 46 механизация, необходима да конкурира за 
са строители, стига се до извода, че полови- строене на по-големи и пофначителни обекти 
ната от строителните работници са били без Повече от строителните машини са стари, де- 
работа. фектни, "изчезнали", а на някои, какъвто е

-В Босилеградска община няма работа, а случая с крана, трябва да се извърши спе- 
работата настрани, където имаме големи раз- циален контрол. Не по-малка трудност в рабо- 
носки и където поради голямо число строи- тата на предприятието е и, както казва 
телни фирми и работници цената на работната Стоичков, несъответната кадрова структура 
ръка е низка, за нас в доста скъпа, казва на строителните работници/От 46-те строи- 
Стоичков. Той добавя, че в сегашните условия тели само 17 са висококЕ*апифицирани, а дори 
е трудно да се работи, особено когато трябва 20 са неквалифицирани. А работа няма тъкмо 
да се вземат заработенита пари. Най-трудно за неквалифицираните, казва Стоичков 
все пак е когато няма работа, когато работни-

КОНКУРС ЗА НОВ ДИРЕКТОР
Трудностите и проблемите о “Из- 

градия1' са дългогодишни. Най-много за 
тях бяха обвинявани директорите. През 
последните пет години зад "кормилото" 
на този отроите.пна фирма се смениха 
трима директори и четири изпълняващи 
длъжността директори. Понаотоящвм 
приключва конкурс за нов директор. 
Главната причина за сменяването или 
оааеаолното им напускане на поста вое 
пак бяха низките м нередовни заплати. 
За май, юни и юли средната заплата 
възлизаше на 100. динара, за август не 
получиха заплата, а за септември сред
ната заплата на онйзи, които работеха 
възлизаше на 180 динара. ■

" БОСИЛЕГРАД СЕ ГОТВИ ЗА

НОВО САМООБЛАГАНЕ
Изггьнителният отбор на Общинската скупщина в Босилеград 

на проведеното но 7 ноември тази година заседание даде пълна 
подкрепа но инициативата за въвеждане на ново местно само
облагане която бе раздвижена от повече отбдрници на послед
ната сесия на Общинската скупщина. Основното определение за 
въвеждане на ново местно самооблагане, както бе подчертано на 
заседанието, се основава на факта, че досегашното местно само
облагане, което се завършва до края на настоящата г°АИна, е дал 
твърде добри резултати, както в града, така и във всички местни 
общности. Благодарение на средствата от местното самооблогано 
в повече местни общности са прочистени, разширени или пък 
прокарани на ново над стотина километра местня “ 
ира пътища Уредени са няколко улици в града, прокарана е над 
хиляда метра водопроводна и канализационна ирвжп и ЛР_

Членовете на ИО утвърдиха конкретни срокове и активности
даП^^Е№р1аат всички^шггивност^? вклкнЕГтелноч? |ре^ерещ^м за 
да може на последната си тазгодишна сесия Общинската ку
сЩиГкЯоаятПоРИиГ задачаЛда°завтфШЩН всички^0подготов^иРза тази

които ще се водят разговори за ефектите на досегашното сам 
облагане и какво трябва да се работи занапред. м,>1.

бе липсата на

коми-
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• ДИМИТОВГРАД
• ПАРТИЙНА АКТИВНОСТ

ВСИЧКИ ПОМАГАТ 

БЕЖАНЦИТЕПспо^димитЙвградА
рашлн,,и и изгонени - две названия за хора останали без 

свой Дом огнище без “

я?:,°ти™ йк—5ггжг."=л=

■кааАйвйв-"
14 в дома за стари лица.

отд*ляжГ на две надници за 2Й5мйгм“^,гдд.УоЮТ.а1а
на Изпълнителния комитет вече се реализира.

На 27 октомври тази година в Димитровград се значиНЧОИзява до|Д°иД34“ „рНед “лад^отрооли’, да|=НЕг.:гг:.=::"гх
присъстваха и членовете на новоформирания ок- всички 1 Капаяжорджевичида со позволи на чуж-

РЪЖГоНвоТреТкиапред малък брой присъстващи на двнуяДаИ“а™в°я ^създа^ УпртУ.™о“ ли! 
трибуната, Асон Иванов особено изтъкна факта, не ' А с^и^има Съдебна власт,

“ гм,ж".»—*• ■ ■—™
”1ННЬ=ХГГпо\"тЖзад които и днес стои. За съжаление по време на . председател ^ тп г*зПКТа че през 1990 година8;ж^~г=.= мк-^есад=7==к=

Звтаговйавкг
ретар нз Общинския отбор, отговори, чо това може има а аа“° ‘'к° 5*д°ит чРвот™тайки петгодишнината 
да стане, само при условията, които лидерът на Г1оздр|пв>яваяки Драган Колев, продсе-
партаята Вук Драшкович е предложил на срещата на ^ПО °о§я“я{.Р°вгра§0 ДР“™0циалиотичкоката 
си с президента на републиката Слободан Мило- Дат°ана Общинския от р ч оьтрудНи-
шевич. А тези условия са съсредоточени в 12 точки, партия, аодчор д ^во п бъдоще, за
три от които се отнасят до «Трайна и то онази част. , честео и ™бун^
коята междувременно попадна в хърватски ръце. доброто на гражданите щ шинската скуп- 
Между другото търси се явно да се осъдят присъства и лРвДавДатвлят на Общинската скуп 
етническите прочиствания независимо от чия щина Никола Стоянов^ 
страна са направени, национално помирение и на За нов ПР5ДааДаТ?а л 
Сърбия да се върне герба и химната; да се проведе СПО е избран Тошко Алоксов. 
коренна трансформация на собствеността, което

ет.

В акцията за помощ и на едните и на другите са включени 
всички в общината: трудови °Рганизации ^домогва, частни

2Г»' «/рлТою
м всички местни общности. Събрани са

Общинския отбор на

А.Т. вече е
помощ са се включили и
хранителни продукти, а пенсионерите чрез своето дружество 
са събрали 2258динара. Своеобразна помощ предлага и пен
сионерът Петър Маноилов. Той приема безплатно да среже 
всички дърва, които бъдат дадени или набавени за бежан- 
ците. Професор Слободан Василев от Гоиндол предлага своя 
имот на бежанците да го обработват. За съжаление, все още 
никой от тях тази помощ не поема. С настъпващата зима 
належащ проблем за бежанците е отоплението тъй като 
повечето от обектите се отопляват с нефт който недостига, 
но се очаква в най-скоро време и този проблем да се разреши.

А.Т.

• ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ В 

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
община ще• В рамките на Общинската организация на командирите от запаса в Босилеградска 

действуват 5 основни организации • До края на годината ще бъде учредена Скупщина
На 28 октомври тази година в Босилеград се ганизация на командирите от запаса, според което 

проведе общинско събрание на командирите от за- на общинско равнище ще бъдат формирани пет ос- 
паса, на което бяха обсъдени и приети необ- новни организации: в Босилеград, Раичиловци, 
ходимите за организационното устройство на Долно Тлъмино, Долна Любата и Горна Лисина. Като 

ите от запаса нормативни актове. Във най-висш орган Общинската организация ще има 
ше Стоилко

• МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ 
ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

ОТ КРАЙНА

командир 
встъпителното си изложен Смилков, Скупщина, която според
председател на Инициативния отбор, подчерта, че наброява 13 души, избрани в основните органи- 
новото организационно^устройство на командирите зации. Начело на Скупщината ще бъде предсе- 
от запаса е в унисон с трансформацията на Вой- дател, а като изпълнителен орган ще има Изпъл- 
ските на Югославия. В това отношение вече са фор- нителен отбор както и надзирателен отбор и 
мирани организационни институции на съюзно и ре- съответни комисии: за обучение, информиране и 
пуоликанско равнище. Формирани са и окръжни ор- организационно-кадрови въпроси, 
ганизации, а до края на годината е запланувано Понастоящем в ход са учредително-избирател- 
организационно устройство и на общинско равнище, ните събрания в основните организации на 
Изготвен и приет е Устав на организацията, според командирите от запаса, които трябва да приключат 

Организацията на; командирите от запаса е до края на този месец. На тях трябва да бъдат- 
организация с отделен обществен интерес за от- обсъдени и приети необ
брана на страната, патриотична и без партийни тове, избрани съответни ръководства и членове- 
влияния. представители на Скупщината, която трябва да

На събранието бе обсъдено и прието решението бъде учредена до края на тази година, 
за организационното устройство и Общинската ор-

приетото решение ще

В организация на Младите социалисти от Пчински окръг, 
на 26 октомври тази година в Босилеград се проведе хумани
тарен концерт за бежанците от Сръбска Крайна. В пълната 
зала на Културния дом в Босилеград с подбрана програма се 
представиха млади изпълнители на песни и хора от всичките 
седем общини: Враня, Търговище, Буяновац, Прешево, 
Владичин хан, Сурдулица й Босилеград, а събраните средства 
са внесени на джиро-сметката за бежанците от Република 
Сръбска Крайна. Между другите на коцерта се представиха 
балетна група от Враня, фолклорна група от Владичин хан, 
състезателна група по реп-музика от Сурдулица, манекени от 
Буяновац, и босилеградският Център за култура с хорото 
"Кралица Драга", китка хора и песни от Шумадия 
понирани п^сни.

Центърът за култура с тази програма се представи и в 
Долна Любата, където присъстваха бежанците, настанени в 
ученическото общежитие в това село. За тях и останалото 
население представлението беше безплатно.

които
ходимите нормативни ак-

М.Я.

° В МЕБЕЛНАТА ФАБРИ1КА "ЦИЛЕ"
И НОБОКОМ-

НОВ АСОРТИМЕНТ И НОВИ МАГАЗИНИ
Макар че поради недостиг 

на талашит мебелната фаб
рика "Циле" от Димитровград 
работи само с 50% от мощн ос- 
тите си, все пак се търсят въз
можности колкото и какво го е 
възможно да се работи. През 

■ последно време асортимен
тът е разширен. Както ез из
вестно, досега се правеха 
най-много секции, в‘които се
харчи много повече материал, п “пйи*“ ™ 1Ьлектроннпта индустрия в Ниш в Босилеград тези дни
а и доста са по-скъпи. Сега се лрв™Ставал™Редовн° производство на кварцови
произвеждат по-малки серии отвени програми с които тп°ойо!!КОЛКОТО запланУвани нови производ
на столови маси, комоди за
обувки, малки витрини и най- Печките преди всичко оа предна'значе?иД^в1ИНа Н°ВИ Ра6отниЧи-
новото креват о? масивно понещепяя^остаСа^енТн^ГшГя ГзГ
дърво. Същевременно са зат- п Данв Велинов, ръководител на босилеградокйя цех подчептаче
ворени някои нерентабилни изпи™'иДмИ« ® пР°бното производство печки са издържали всички
магазини и се откриват нови условие з?започван^соелпТп°чТВЪрЯе подхоАяЩи‘ което е и основно
там, където се предполага, проввжд“счу^вот^нРенДпзпт^°ИрВодство Р'роизвоДствот01Цесе
че мебелте на 'Циле7' ще се НишивФм6арУг^атаизоламиян^-,и’,ЕлектроннаталР°мишленоатот
продават по-добре. Открит е Машините чакат квалифицирани столари деловите си връзки о повече чч^-ле^5.1?истр1на не само че е заразила
нов магазин в Петровац на нови. Между тях в и кюстенЖгиТ?» * Фирми, но е^установила и
Млава и се правят опити да се средства поради факта, че ще даде възможност за свър- организира производството на квзпмпЛ^Г“3 Коняс . 0която се
открият нови магазини гз Боси- определени кредитни линии зване с български фирми, о Фирма ще обезпечава ламарина и кваопппи 6ългарска
леград и Сурдулица. В "Циле" на трасето банка - "Циле" не които вече са осъществени чех_ Р рцови търби за босилеградския
в момента са наи-остри два функционират както трябва. определени контакти. до Чп°р!5идумитв на Велинов в началото тук ще се произвежллт рп
проблема: недостиг на тала- Вдигането на ембаргото, В “Циле" от известно вре- ембаогото то»?^вн' или от 600 Д° 700 месечно, а след сваляне на 
шит, който се явява поради според Сретен Ангелов, ди- ме е отворен конкурс за ик- Да кажем 2 то=Л° ще 1увеличи и Д° 100° печки месечно 
факта, че го произвеждат оа- ректор на "Циле", ще до- ономист, касиер и магазинер, предприятието "Състо2ниЕн-2.™р°2ната инДУ°трия в Ниш, отделно _ 

две фабрики - Мванъица, принесе за по-добро снаб- а за квалифицирани столари - босилеградският цех полагат “ките ма което стопанисва и
която е в ремонт и Плевля, дяване с талашит, но няма да конкурсът винаги е отворен производствени програми Поили тпн<,Р=ализация на 01це мяколко
която работи с намалени мощ- премахне недостига на оборо- специалисти от предприятието пгуота.» началото нз този месец
ности; и недостиг на оборотни тни средства. От друга страна А-т- Конис", с която са водили оазгпп2пиЮстендилоката ФиРма

сътрудничество и съвместно производство Р* за по-нататъшното

I м.я.

° В ЦЕХА НА ЕИ - НИШ В БОСИЛЕГРАД

ОТ ПРОБНО НА РЕДОВНО 
ПРОИЗВОДСТВО

мо
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° БОСИЛЕГРАД: С КАКВО ЩЕ СЕ ОТОПЛЯВАМЕ?
° В КРАЯ ЧА "МЕСЕЦА НА КНИГАТА" И "ГОДИНА НА КУЛТУРАТА"

ДЪРВО, ВЪГЛИЩА, 

МАЗУТ И ТОК
ПОДЦЕНЕНА БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
еЦЦНЕ

0Т нааелението в проблем около обезпечава- гтгаеня^ пЛпИ?7вКа’ 0ДИ«' остотин редовни и още толк- Без тенденция да обезце-
оби4ина' Д°- нето на мазут няма да има. За ласт ингт5?5^.аИ ?.тази об‘ ова временни читатели, ли- няваме или подценявме други

^оТБооил{гИ3?5Ь:

&-й-п;0'ЕЗН КЕВ“=“""“»"'ржУ"ко.“к»гч. ™тЛтги,т,*Гкте а^»р,тооЖ?Гп^ Гр5.Т(.п;».б*т',о™"гТ.рч':
бъде главно отоплително оре- въглища ще се отоплявя? н«7*?7° ,Ва Твърде важ”° и "РВДставлява книжният желаем), хубаво е, че имаме
дство и в повечето инсти- помещенията и произвол- зопанмвтпИ 7о^Н°лВ °бра‘ Ф0НД. Преди всичко касае се Радиостаниция, за която са
туции и предприятия. Само отвените халета в °Г\шюп5 2аа?Н?70 и самообРазова- за застарял книжен фонд, дадени няколкостотин хиля-
десетина домакинства и ня- та", а на въглиша и лъовз^ оляния9 П0ДРаства1Дите пок‘ особено онази една трета ди динара. За подготовката
колко институции и тази годи- консбякпиа "кТЖТ" Т>р7а 8 ОЛ0ЯИЯ- книги, които са на български на една премиера са платени
на, въпреки недоимъка на две поеТппиятия „^1!ЗИ т Вреди всичко се касае.за език. Единствено благода- постановчици и артисти, с
мазут, и високата цена на въглишатя3 г!7Ипг.И твъРАе неподходящи помеще- рение на Министерството на обезателна гощавка след
тока, все още не се определят системата на пппмапДТг>-гИооВ НИЯ‘ книгохранилището е със културата на Република Сър- това, изразходваме и по ня-
мазута и тока да заменят с то в "Кобос" загладена я п задръстени Л°™ЦИ, неможе- бия. постоянно изпращащо колко десетки хиляди ди-
дърво. Така например в Здр- "Сушарата" за сушене ня _ _ нара. Отделей въпрос е колко
авния дом и тази зима като изделията. И в едното и в ' ПтГиК*""'0" ЯННЬиЖЙ Души изпитат удволствие или
отоплително средство ще другото предприятие псшчео ОШ ■ , разочарование от дадено
ползуват мазут. Засега, както тават че пЖем втоваотно- л |' -А ^ТгШм представление и предадена
ни'уведоми директорът Д-р шение нямРа дГимат Проб- Ж ' ш ИШ I I МШШ П° ЗД^аТеТумТобаче за
двРеУ-тои седмииМиаТаМз2377пия ™МИ «яма да имат и т&те Ч] 11ЛН бибЖотек!т1 Тза нейно“
две-три седмици, а за целия възпитателно-образователни ® • I ^иияи^58?
отоплителен сезон им е нужно институции: Гиманзията Ос- ] 
около 30 тона. Накев подчер- новното у чилище и Детската 
тава, че мазут обезпечават от градинка, където както и 
Медицинския център от Вра- досега дървото е главно отоп- 
ня, в състава на който работи лително средство, и където 
и Здравният дом в Босиле- над 70 на сто от нужното 
град. С оглед на факта, че количество вече е лагерувано 
санкциите в областта на в дворовете им. 
здравното, дело, като хумбни-

яГ ■жЩр-:? осъвремняване, веднага се 
натъкваме на отговора: "Няма 
пари?". Нима само за нея? 
Въпреки че има над сто
годишна традиция, и въпре
ки незаменимото й въздей
ствие върху образователното 
и културното издигане на по
драстващите поколения.

СпоредЗакона за библио
теките в Република Сърбия 
Димитровград би трябввало 
да има САМОСТОЯТЕЛНА, 
като институция, библиотека. 
Отговрът, че няма помеще
ния, едва ли може да се 
приеме за състоятелен. Кул
турният център отдавна е дал 
предложение как да се уреди 
този въпрос. Защо се протака 
-не е ясно. В Република Сър- 

това едвали може да се говри степен следи развитието на $ия ^ схванали, че библио- 
за съвременни полици какви- литературните постижения у уеки, намиращи се в състава 
то срещаме в търговските ма- нас. Но и тези книги пристигат на културни центрове до-
"7.::.... в по два-три екземпляра и не МОВе. народни университети и

И читалнята е превърната всички заглавия, интересува- др културни интитуции, се на- 
в стая за всичко". Стигнало се щи читателите. От своя стра- ^рат в огромен упадък Крас- 
е дотам, че в единия й ъгъл се на години наред Центърът не норечив пример за такова 
помещава застраховката на отделя или отделя твърде не- положение е дим итровград- 
коли "Стари град" (!?). Самият значителни средства за заку- ската библиотека. Ето защо 
този факт е достатъчен, за да пуване на нови заглавия и оп- оттам повеляват (Зиблиоте- 
прекъснем по-нататъшното й ресняване на книжния фонд. ^-,-0 да се отделят и обособят 
описание. Зашото тя повече Съвременната пък българска а самостоятелни институции, 
прилича на "сборище", откол- литература е непозната на ди- щ0 останем ли глухи и към 
кото на читалня, където чита- митровградския читател, тези повели и законни реше- 
телят ще прегледа всеки- защото вече с десетилетия не ция, остава да даде отговор 
дневния и седмичен печат, се внасят книги от Република времето. Не е ли хубав пооод 
списания, научна литература България. А библиотеката да решим въпроса с библио- 
или книги, които не могат да има функцията и на малцин- теКата "Годината на култур>а- 
се изнасят, поради стойност- ствена библиотека. та", която е към края си, но в
таим. - Отговорът на компетент- която все още се намираме ?!

Че не става дума за биб- ните в Културния център и из-

!
•Л>;

%[V

М.Я.

БОСИЛЕГРАД: ГРИП ВСЕ ОЩЕ НЯМА

ВАКСИНАЦИЯ КАТО 

ПРЕВАНТИВА
Културният дом в Димитровград

щи да поемат всички книги, безвъзмездно, новоизлезли 
така че купища томове напра- книги, книжният фонд със 
во са натрупани на пода. При сръбски книги до известна

В Босилеградска община грип все още няма, но с цел 
превантивно да се действува Неотдавна Заводът за здравна 
защита от Враня на здравния дом в Босилеград достави из
вестно количество ваксина срещу тази, често масово, зараз
ителна болест. Касае се за относително малко дозировки - 
130, но в Службата на Завода в Босилеград уведомяват, че 
приблизително толкова количества ваксина са изразхо- 
давали и досега.

Според думите на д-р Васил Захариев, епидемиолог в 
Босилеград, препорчъва се ваксината да получат деца над 7 
години и възрастни, които се числят към групата на висок риск 
от заболяване: лица с хронични заболявалия, преди всичко на 
чернодробната и кардиоваскуларна система,като и лица със 
среден риск, каквито между другите са хората над 65-годишна 
възраст. Препоръчва се ваксината да получат, казва д-р Заха
риев. и всички други, които работят с хора и които по различни 
начини могат да "заработят" т.е. да пренесат болестта.

За посочените групи лица, като и за бежанците ваксини- 
рането е безплатно. Всички други, т.е. здрави хора, които 
искат да увеличат отбранителния механизъм на организма си 
трябва да заплатят по 13 динара.

газини.

Ст.Николов
В.Б.

НА И СЪЩА "ПЕСЕН I!

„ папт„.,пя ги а е любител, който доста успешно се грижи За музи-
. Центърът:» култ*» ■ ХГЯУ « »-

««е: “"в е.™,,. . ГяГ».
не успява до значителна степен да по направим, казва Боян Миланов, Директор_на Цен дос7атьчно, Далече по-малко е сътрудничеството
добри културно-забавния живот в търа за култура в Босилеград В центъра наистина с градската младеж. Освен двама-трима души.
града работят 14 души, от които П0™“ “ пр?тя които изпълняват песни, други сътрудници от

и,„та няколко години задължени за развитие на културната града няма. Няма сътрудничество ни с младежта
За разлика от предишните някоя» РР самодейност, но почти нямаме кадри, които да в предприятията и съвсем е неоснователно

Центърът за култура в Босилеград през едно нос^-тази лейност. За едно театРа^° пР®д' изявлението на едно число заети в Центъра, че
време все по-често 'орга ,„771 тТГкъм 80 души ставление, без оглед какво е то 7р„5и™ ^юн всред тези младежи няма таланти за културнапрограми в града. В тях участвуват към оцдуши, пнжисьор. та«ъв човек нямаме. Съседните цен- дейност
почти всички ученици от осл°ал°Т° 0рГаНизи° трове и театри за едно такова ™да; к00™ Дд Босилеград отдавна не е затънтено място,
училище и няколко младежи ОТ грарр, р ^ подготви едно представление ни търсят към 4 както някои насТояват да го представят, и тъкмо
рани във фолклорна, рецитаторсгаи драм и хиляди динара. Толкова средства ням™0'кв заТова заслужава да има по-богат културно-
секции. Обаче тези програми са по1ч РР Миланов, като подчертава, че нямат кадри и за забав0Н живот. Центърът за култура е първият,
същи, т.е. по някакъв си шаблон, някол , дн фолклора, особено за местния. ' л който това трябва да прави - не само в града, но и
същи, рецитации, няколко, пак 0Д8^ ^^и^тично- Ф Според думите на Миланов, за други манифес в селокит0 центрове. Всъщност, с програмата за
и народни песни с по еАла някакъв си тации може би съществуват Усл°вия, нс' лак бежанците в Долна Любата неотдавна това и
сатирична точка. И. пак като по някакъ ^ проблем - парите. Освен това центърът не разпо потвърди. Разнообразната културна дейност е и
шаблон - почти всичко е на сР^®а^; „пже и аа ни лага и с нужните съоръжения, както за ^0а^Ра7н условие да изведем възрастните от домовете, а
опасността, че някой (попуграмотен) може да пр0ДСтавления, така и за други технически цели. иладиТе от кафенетата. Това е и условие да не се
обвини за националисти в кУлтУРа.70' г ^пвто Залата няма озвучение, а това до голяма 0^"0,10Н намалява поне сегашното число зрители, както
заключение, че Центърът, - покрай това, намалява качеството на програмите, музикал- това с филмовите представления, когато в залата
се представя - май не е задължен да развива и "““Инструменти, които на времето имаше цен- 0 320 мяста идват 20-30 души.
културните ценности на този край. ,,ПЛКОто търът вече са дефектни, а за нови няма средства.Като резултат на всичко това е все по-малкото тьръ ч0 се7а 0 ангажиран един музикант-
число зрители. Може ли Центърът да предложи гад ,

В.Б.

о15 НОЕМВРИ 1995 г.ЕрятстЕо



ИНИЦИАТИВА НД ГРАЖДАНИТЕ

ПОПРАВЯ СЕ 

МАНАСТИРЧЕТО
• По инициатива на група граждани тези дни започна рокон- 

струкция на манастмрчвто "Свети Димитър недалоч от ди 
митровград.

рвк^1тукцвитав^вевпрвВ>и<“ около 30 риляди^ираро, о сред- 
ната старата конструкция на пок- отвата обезпечава Общинската
Рк^иеттаИ;в^вН°нваИ-^' Гче е
ГтвънТо^ещЖпадГ телен^атериал.идо1 финаН|Гиро 
нен сегашния дървен под с плочи реконструкцията, “ Руината ще 

' от Сенокос, които ще бъдат изло- връща средствата на тях.0
жени и пред и около манастир- струкцията е ангажирано и част- 
чето. Със същите плочи ще бъде нота строителна фирма В<шт 
обложена и сегашната празна Къща , която твърда У?™1}!!!? *площ между манастирчето и умело направи Строшено чешма и
бъде^иззидан дувар-подпорко Приемайки инициативата но
Стария конак, в който на времето групата граждани 0 
са летвуали и зимували деца ще се и сам за това, 
бъде срутен до партера и този поема задължение следващия 
част ще бъде покрито и оспо- Първи май димитровградчони до 
собена за ползване най-вероятно посрещнат в преуреденото манас-

тирче, поема задачата на града 
в много по-добро и

"Снети Димитър" проди реконструкцията
ъжения и който най-вероятно ще ран комитет в състав: с могат да приложат пари за рекон-
со ползва вече през този зима. Велчев, "РЗДеодатол и чл^
Димитровград значи получава Никола Георгиев, Васко Алексов, предназначение

ЗЙ1мта;жиа.
рат, изостава подкрепата на Йорданов, Слободан Маиов нАн ”акър като деца не сте се 
гражданите. С цел те да се заин- гел Димитров. Открита е при играели на манастирчето! 
тересоват и със собствени прило- бившата служба за обществено 
жения да се включат в акцията, счетводство джиро сметка, на 
при местната общност е форми- която всички заинтересовани

Изглод на манастирчето
струкция на манастирчето.

Сметката е 42802-763-3268 с 
- Местна оощ-като гостилничарски обект. Но-

^^ГоЯлТян^Гп^мз°нГ уредгюсъстояние традиционното 
тирчето и целия комплекс, ще кътче за отдих и разходки. Ощо 
бъде затрупан със земя и цялата повече ако се има предвид, че 
тази полянка ще бъде повдигната соколското дружество наи-уси- 
на нивото на манастирчето. Ще лено провежда активности малко 
бъде построена и чешма. Пътят от по-нагоре от манастирчето в 
гробищата до манастирчето вече местността Гърбине кошаре. за 
е разширен, а ще бъде подсигурен уреждане на ски лифт, за които 
със стена от долната страна, вече са набавени всички съор-

т
600 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР (11• ОЩЕ ЕДНО УСПЕШНО 

ГОСТУВАНЕ НА ДИМИТ
РОВГРАДСКИТЕ САМО
ДЕЙЦИ

° Д-Р СПАС СОТИРОВ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО
ОБОБЩЕНИЕ,
ПОЯСНЕНИЯ,

ДОПЪЛНЕНИЯ

"ПРОФЕСИ
ОНАЛИСТ"

ВЪВ
ВЕЛИКО

ТЪРНОВО
По стар български обичай, 

с хляб и сол, са били посрещ
нати димитровградските теа
трални самодейци във Велико 
Търново, където на 7 ноември 
т.г. из.играха “Професионал
ист" от Душан Ковачевич на . 
сцеката на Драматично-музи
калния театър “Константин 
Ки,симов“.

Участниците в похода до 
Велико Търново - членовете 
на самодейния театър "Хрис
то Ботев“, в Димитровград, 
директорката на Центъра за 
култура Зорица Милева и пос
тановчикът на пиесата Борис
лав Григорович - нямат думи 
да опишат впечатленията от 

. първото си гостуване във Ве
лико Търново. Димитров
градските артисти са полу
чили бурни аплодисменти в 
момента, когато от сръбски са 
започнали да играят пиесата 
на български език. Тогава са 
отпаднали всички бариери и 
между артистите и публиката

600-годишнината на Пога- 
е Съборът, състоял се на 9Връхно събитие по повод 

новски манастир несъмнено о
октомври, понеделник, в манастирската порта. Търже
ството с присъствието си удостои многоуважемият сръб
ски патриарх Господин Павле и други черковни и световни 
почтенници. Патриархът, Господин Павле, в беседата си 
след молебена не пропусна да изтъкне съвпадението, 
свързано с името на погановския патрон Св. Иван Богослов 
- 6-вековния юбилей и 1900-годишнината от съчинението 
"Откровение" ("Апокалипсис“), авторът на което е пак 
евангелиста и апостол Св. Иван Богослов, тогава изгнаник 
на беломорския остров Патмос. В "Откровението", т.е. 
последната глава на Новия завет, се представява Све
товната екологическа катастрофа, причинена от хората.
Затова съчинението получи злободневно значение, а пога
новския юбилей се обогати о нова димензия.

Интересно е - да си припомним - че прочутата пога- 
новска икона "Видението на Йезекил и Авакум" има за 
сюжет именно повторното слизане на Христос между 
хората по време на апокалипсиса. На тръбната страна от 
иконата е дадена фигурата на Св. Иван богослов в напред
нала възраст. За разлика от образа връх 
на Св. Иван Богослов на логановската 
вечеря"’ е даден като лик на младеж, когото Христос е 

е установен пълноценен кон- Н нежно пригрънал. Св Иван му е бил най-млад и най-любим 
та^т ^ || - ученик-апостол. Въпрочем, нали на него умиращият на

Тези дни в Димитровград ' 1 ‘Ф'“73 Син Господен поверява майка си Мария и задъл-
гч н г н « и жава го да се грижи за нея. Значи идеологията и фило

софията на логановската живопис и иконопис помежду си 
са дълбоко свързани.

Нишкият владика Ириней, поздравлявайки съборяни
те, обърна внимание на един друг факт с актуален призвук, рата, живописта, духовната музика, литератцоата 
факта, че Погановският манастир отвинаги е служил за нознанието и медицината са общи, балкански 
дружба и представлявал съвместна светиня за околното и Интересна особеност на този период е и пооявата на 
българско, и сръбско, т.е. шопско население. Но не щеше дотогава полтиоквяня пт итиитоЯ 6 И пРоявата на 
ли тържеството да бъде много по-оъдържателно ако му бе соедно-балкангкптп нягвТпв^?>яНх|е- СЪСедИ шопски бит на 
придадено по-широко, балканско значение и бяха лока- пъЛе еманиипио! кпетГшчм Маичиният им език за пръв 
нени гости от България, Гърция, Македония.,.? овните книгиня т зал|зените върху черк-

Погановски манастир, ведно с няколко други сакрални книга на шопски°П°Пипп-^И записки- Запазена е Дори цяла 
паметници от втората половина на XV в., принадлежащи шопски дамасник. Той е превод на
към Касторианския кръг, според редица учени сехарактео- пъпжяни! е^° РУско'славянско съчинение с нравствено съ- 
изирас типични балкански черти. Участта на уеднаквената по поРъчка на пиротчанеца Господар
средно и източно балканска рая е обща, а и куйтудета им наТемск^я манястапК^п 1°7КА^ пв°Да напРавил игуменът 
почиваща върху християнско-православна подлога Мноз- Ппгявяввьй Р КирИЛ 1 а64- година- 
ина от дейците на тази култура в областта на архитеюу- мину?и“иГде»

ж «7 ^1 яШшк

?
1

юйвяаа!
%
%(у иконата, ликът 

фреска "Тайната

вще пристигне Кирил Ангелов, 
постановчик от Велико Тър
ново, който на димитровград
ската сцена ще постави "Мал
ки комедии" от Чехов. Дого-. 
ворена е и размяна на артисти 
между двата театра.

На библиоте.ката в Димит
ровград Драматично-музи
калният театър "Константин 
Кисимов" от Велико Търново 
е изпратил над 20. заглавия 
книги - подарък от изданията 
на "Малка ученическа биб- 

.лиотека" - творби на Йовков, 
Славейков, Яворов, Страши- 
миров, Костов, ВазС)В и други 
известни български поети и 
писатели.

природ-

I

УА.Т.
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° БОСИЛЕГРАД

СНЕГЪТ ИЗПРЕ
ВАРИ МНОЗИНА

НАЙ-ДОБРА ИГРА ПРЕЗ ТАЗИ ЕСЕН
"БАЛКАНСКИ" - "КАБЛОВИ" 3:1

1:0. Моментално "Балкански" се 
намира на 12 място на табелата 
на Тимочка зона с 15 точки.

___ В добра игра фудболистите на
|ред около 500 зрители на 5 Балкански пропуснаха да от-

ЩИеШе • -
левич от Бор Голмайстори: Е. нута като Иванов отбеляза гол.
Иванов 10 Николов в 48 и През второто полувреме 
олаткович в 88 минута за "Бал- "Балкански" игра още по-добре и 
кански и Н- Маркович в 84 за в 48 Николов повиши на 2:0. 
каолови . Жълти картончета Б. Окончателен резултат сложи 

Гюрков, Златкович и Тодорович Златкович в 88 минута. В срещата 
Балкански" и У. Маркович за от 29 октомври "Балкански" 

гчаолови . загуби в Сокобаня от "Озрен" с

Неочакваните снеговалежи, които в началото на тон.

достигна височина и до 40 см, изненади и пре^пиятията и 
селскостопанските производители. Много села останаха в

сгол

местните пътуо-съобщителни връзки. Наистагатак^ямаше
скр ’̂е^НТакабнапоимйЧтСНЯГ НЯК°и линии бяха вРемвнно 
о™мха глмГло гД^ ?^ВМеСТ° до Караманица, рейсовете отиваха само до Горно Тггъмино или Серафимова воденица.

ДС.

РАЗДАДЕНИ 
НАГРАДИ И 
ДИПЛОМИ

По случай приключването на 
тазгодишните общински работ- 
ническо-спортни игри на най-до-

МЬЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 6Рите състезатели и отбори бяха
връчени награди и грамоти.

СНЕГОВЕТЕ ОТСРОЧИХА вйгьккЗкя 
ФУТБОЛНИТЕ СРЕЩИ

■ Иванов-Циле" и на трето отборът
На 5 ноември тази година тря- най-голямо поражение в ис- на органите на управление, 

.бваше да се състоят срещите в торията на босилеградските фут- Първенец по спортна стрелба 
рамките на деветия крг на фут- болисти. Една от причините, спо- е Неманя Смилянич от отбора на 
болното първенство във Вран- ред думите на няколко фут- митницата, а най-добър вратар е 
ската футболна дивизия. В този. болисти е и това че вече по-дълго Саша Соколов от “Циле". 
кръг босилеградският отбор тря- време има редица нерешени ор- Класирането по хандбал е 
бваше да бъде домакин на ед- ганизационно-кадрови въпроси в следно: органите на управле- 
ноимения отбор от Алакинци, самия футболен отбор. Още ми- нието, ПТТ, Балкан. По шахмат 
обаче поради изобилните сне- налата година се спря с избиране класирането е следно: ГИД, ЗТП, 
гове, срещата не се състоя. И ос- на Скупщина, като най-висш ор- “Парк". В поотделното класиране 
таналите мачове във Вранската ган на дружеството, не се избра и първенец е Младен Алексов от 
футболна дивизия са отсрочени, председателство. Покрай това Органите на управлението. По 
В осми кръг босилеградският от- тренъорът поради здравословни тенис на маса - на първо място се 
бор като гост претърпя катас- причини не е в състояние да класира ГИД, следван от “Васил 
трофа. Поради твърде слаба и тренира с футболистите. „ Иванов-Циле" и Органите на
неорганизирана игра "Младост" управлението. В поотделното
Загуби с 4:14?! Това може би,е и М.Я. класиране първенец е Димитър

Каменов от "ГИД".
ортен риболов първо 

1е '‘Свобода“, второ "Пе- 
трето ГИД

алният ПЪТ

производственият процес за два-три дни бе в застой 4

Ранната зима и снегътп..и_ч __ „ неподготвени завари и заетите в
* Пункта за поддържането на регионалните пътища в Босиле

град ■ Обз сол и с минимални количества чакъл така че, 
чистенето на пътищата стана със закъснение от два-три дена.

Първите снегове не предизвикаха застой и прекъсвания в 
електроснабдяването и във възпитателно-образователния 
процес.

М.Я.
По сп 

място зае 
кара" а
ното класиране първи е Бранис- 
лав Живков от "Свобода“.

През настоящата година не се 
проведоха състезания по пикадо 
и теглене на въже, по технически 
причини. Работническо-спортни
те игри се проведоха в организа
ция на Общинския съвет на синди
катите и Съюза на спортовете.

II. В поотдел-балканска изява. Вероятно строен под покровителството на 
местни велможи и от шопски майстори в моравско-западно 
български стил, живописван от гръцко-македонски худож
ници, вдъхновявали се от атоското и западноевропейско 
изкуство, украсен със славянски и гръцки надписи и с образ
ите на балкански светители - Поганово е действително бал
канско творение.

Следователно, освен че е културен паметник с ориги
нална, отличаваща се с ренесансни белези живопис, освен 
че е чудесно географско кътче с автентични природни зна
менитости - Погановски манастир е и представител на една 
особена, макър и ефемерна през турско време създавана 
обща балканска духовност.

За подобно многогаатно съчетание на значимости на
уката още не е разработила подходящ, интегрален анали
тичен подход. Досега Погановски манастир не е разглеждан 
като единна природна и обшествено-историческа система. 
Скромен принос към разработката на такава интегрална 
методология е опитът в “Мост" №‘139-140 чрез сравнителен 
разбор да се издирят сходства, свръзващи природната и 
историческо-обществената подсистеми от погановския ком
плекс (общите рефугиални функции, алегоричността на 
стъпаловидно начупената морфология на храма и Ждрелото 
и пр.)

Като притурка в същия брой на списанието е отпечатана 
библиография за Погановски манастир и околността, което 
улеснява интересуващите се да се осведомяват от първоиз- 
ворите:

Голям брой читатели се произнесоха за сериала и дадоха 
предложение текстът цялостно да се отпечата в отделна 
книжка което навярно ще се осъществи. Обаче, между отз
ивите имаше и критически указания за противоречия 
грешки и други пропуски. Пояснението (не и оправдание) е 
следното: понеже не съществуваше предварително под
готвен ръкопис, наложи се продълженията да се съчиняват 
между два броя на "Братство7', Следствие беше привър
заност и промъкване на 'журналистически недостатъци. 
Например, поради чисто небрежие в началото се случи 
обръкване с тълкуване на "Латомското чудо -

За друга част от неточностите вината серргмуI на раз
ликитев сведенията от използваната ^5?

името на Господин Константин (КостаД!.н' 1ик^Гипр “
еТчНеАвеН1н&3и "трябва“уточня?.
6' ЧСп^ Тня3колкоТрешки Да"ое повтарят по^нерция, 
Некритически бе прието твърдението, туона сък-
настир е внесен в списъка ^Я^^д^ко^пете^на ровищница под ведомството на ЮНЕСКО, Сле д компетвнпг 
справка се оказва, че истината е друга, 1979 година само ое 
установено, че манастирът излълнЯ1^слоЕЮята ДО^ъде 
включен в споменатата листа, но чр съответната лостъп

°ЩСлед непосредствена проверка открихме, че старите из-

ма^астирП^Не^зсмоано<е)седМ(?странен^С^/^м апостола см 
нарисувани между лиластрите на баРабанаи 5?0СР ' Р
миа, Исаиа, Даниел. Елисей, Иезекил и Илиа^

Досегашните изследователи на Прганово повръхностно

са описвали и строителния материал, използван при 
изграждането на храма. Те не споменават бигрени (сигови) 
блокове, които - като материал с по-малко тегло и по-мек за 
обработка - изграждат арките, сводовете, фризовете, пилас- 
трите, въобще горната трета от черквата (да си припомним, 
че згр.адата почива на плитък темел).

Читателите отправиха и упрек: ‘'Дали в сериала пред- 
намерно не е споменат Погановският поменик?". Около него 
на времето си се разгаряха остри разпри и нетърпеливост. 
Поменикът все пак е отбелязан (продължение №4). За 
Поменика пръв писа Константин Иречек 1884 г. Той го 
намерил в Поганово 1883 г., подтикнат от разказа на 
живописеца Цаню Симеонов от Тревня. Поменикът има 
много интересен вид - направен е като триптих от дъсечни 
табла с размери 73x57 см; не е по-стар от XVII в. На лявото 
крило (45x20 см) са две колонки с имена. Първата колонка 
са имената на български царе и велможи и техни роднини, 
дописвани без хронологичен ред (някои имена историята не 
познава). Дясната колонка съдържа имена на йеромонаси. 
Поменикът сега се намира в София. По средата е нарисуван 
ликът на Богородица Знамение (Богородица, по-широка от 
небесата). Тук и на дясното крило са имената на световни 
лица.

Иречек съобщава за още един недъсчен поменик (ориги
нал?). който Симо Соколов 1878 година взел от Поганово и 
чрез Белград изпратил на Егзархията в Цариград. Следите 
му се губят.

Поменикът (помениците?) само потвърждават бал- 
естество на Погановски манастир, който през

ДС.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 ноеиври 1995 година се 

навършват
ДЕСЕТ ГОДИНИ

от трагичната смърт на нашия скъп и 
■ никога незабравии

канското
течение на вековете повече пъти менявал висшите черковни 
власти и бил ту под сръбска, ту под българска, ту под гръцка 
(македонска) черковна юрисдикция.

В "Братство" бр 1589 от 15 
различията в данните и "произволностите" в спекула
тивните конструкции във връзка с неразсветлените въпроси 
около Поганово, прочетохме незлобивата шега "Кате- 
горичност" или "Ясно е, че нищо не е ясно”. Да, Погановски 
манастир "успешно" задава главоболия на изследователите 
и подгрява фантазията им, но трябва да се надяваме, че 
лека-полека един ден мистериите ще бъдат отгатнати. 
Неразсветлените таини нищо не пречат с уважение да се 
отнасяме към достоверните стойности на Поганово и с удо
волствие да поддържаме изобилието идеи за неговото 
нататъшното изучване и популяризиране.

Дадено е предложение през 1996 година да се организира 
научен симпозии, посветен но Св. Иван Богослов с участие 
на видни домашни и учени от чужбина. Запланувано е об
народването на достъпно писана книжка, както и издава
нето на албум със цветни репродукции но живо™а7а' 
би и албум с репродукции на участниците в Погановския
пленер.

Споменава се и основаване на .
бъдещия краеви музей, създаване на погаиоаски библиог-
та^0в^ваде1^Ужв°твото^а^юби'ш!тт|0наТПогановоаизда-

ване на пощенски картички. Не е ли нужно и ново, балканско,
°СМНайч^тне,Тв^ю/^саНиИдбйностиИза провъзгласяване на'

ждрелгГ"кадто*с^ма *астирсю?я°ансомбъл съчинящГединно 
цяло Тази задача са започнали да осъществяват Общин
ската скупщина в Димитровград и Републиканският завод за 
защита на природата.

НИКОЛА Ц. НИКОЛОВ 
от Тръноки Одоровци 

Димитровградска община

На тоя ден в 11 часа ще 
му ще възкресим сломе! 
цветя и залеем със сълзи.

“ремето минава, но 
ичи спомена по Нег 

човеколюбио и 6 
Каним близки, прия 
се придружат.

Опечалено семейство

октомври Т.Г. ПО ПОВОД

посетим гроба 
ните, положим

но ще 
говата доброта, 

городие.
тели познати да ни

никога
ЗПЛ

лаг

Николови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 24 ноември, преди една година, 

ненадейна злополука отне живота на

ГЕОРГИ-ГОШКО ГЕОРГИЕВ 
4 роден в с.Бачево, живущ в 

Белград

. Ясно

постоянна изложба към

Сомойотвото му загуби 
самоотвержен и грижовен баща, 
съпруг и хазяин. Градската библиотека 
о Белград - прилежен и образцов 
аботник, обществото скромен и 

чеотен гражданин и другар, в род! 
край - труженик и неуморим стопан

мия
ИН.

Нио загубихме обичан ку 
приятел, когото никога няма 
лим.

Сомойот
Игор и I

м и во 
да пре

ром
жа-

тво Давидкови: Лоно. Тамара, 
Борио от Цариброд(КРАЙ).
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Л^^С-®г^7*сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ____  „ ЧЕ ТИ

СЕНОТО ИЗПИЛО СТРОШИМ ДВЕ 
ВИНОТО ЯЙЦА

Работници от дървообработвателния цех в Готвачът На звонския дървообра- 
Звонци веднъж видели шефа на Чех° “Р®11 ботватолен цех се разболея и заминал
пласт сено. Шефът бъркал с ръка в плаи б°тЛ0КуВанв в болница, Вместо него

ргг^аБГкГи-«™л»%ок,,.

продум това чудо не 6ъх ВИдЯЛ . сеното изпило Записал: Йордан Миламои

виното! *

ИЗУПЛЕТЕНО, 

КО СВИНСКА 

ЦРЕВА
ДОШЪЛ 
И ПОПИ-

ЙРЛНО воеме на мБоровсЬи анове" имаше кър- 
чма и кърчмарин за коиега се сечаю от
по-старите по йедну тьегову досетку. Мислил он 
мислил кико повече да "^кара ларице ла се 
посетил' казал на чиракатога да му казуие кои 
минуйе на петък по путат и он му ударал резку на 
оабушат за вересиие. Пил не пил, свърчал не 
своъчал он ударал резЬете. Ка после тия тре- 
б ало да плате, почели да надидзаю: А ти митгу- 
пал ли си?" - питал кърчмаринът. Минувал 
съм...". "Ела ти да си свърнул и да си пил, кои ти

Ат</ка преди године, кита немаше каве, шиЬер 
и зейтин, търговците се досетили, па ако узнеш 
каве, он ти тутне и джезве, уз зеитинат и тагаш 
уз шиПерат друго нещо. Ти ако очеш кавенце - че 
купиш и другото. После забранише таквуя свър- 
зану търговию".

Сигурно тия опит на кърчмаринатога, а и на 
търговците, су видели тия оди телевизиюту, па 
се сдружише с Електричното и народ поче да 
плача таксу за телевизию и радио със сметкуту 
на Електричното. Мнодзина се ритаю и съга, 
джабе им йе що доказую дека немаю телевизор 
и радио, дека по селата остали Ьорави и недъ
гави старци що си легаю с кокошнете, та и не 
пале струюту, ама за телевизор и радио си пла- 
чаю таксу.

Са некня отидо да платим воду у "Комуналац".
Я повече си точим воду за пийегье на "Строшену 
чешму", тука съм се навикъл от дете, та малко 
ми йе отчел водомерат, ама детето ми рече: 
"Требе дедо да платиш и пет динара за отров!".

-А дете, и я съм чул дека водата оди Пъртопо- 
пинското врело била радиоактивна и отровна, 
ама я не веруйем на народ. Бабата с ню вари 
васулят оти била по-мека от водуту на "Стро
шену чешму"...

-Мани се, дедо, не оратим я ква йе водата у 
водоводат или на ‘Строшену чешму"... Общи
ната йе дала' отров на свако домакинство за 
поганци...

-Кви те поганци, синко, снашли? Бабата дома 
йе завъртела булюк мачЬе, не знам кво да им 
праим, испию ми млекцето що ми доноси млекар, 
изеду месцето що купим у месецат да се по- 
облажим, та ми йе писнуло... Поганци дома нема 
за лек, а никикъв отров никой ми неие доносил...

-Доносил не доносил - общината педала отро- 
ват и требе да се плати - одреза детето.

-А защо тия оди общинуту не су наплатили ка 
су отроват доносили?

-Отроват йе даден на Здравният дом!
-А значи тека: отроват на Здравният дом, пцу- 

вашето на вас, а парете на ши...
_ -Може и ща йе така - рече смирено детето - 

а иде плачаи отроват, напран се капабалък...
Я извали йоще пет динара, дадо на детето и 

си пойдо да купим леб. Идем къмто лебарницуту 
и си мислим нема ли уз лебат нещо да су измие- ' 
липи да плачамо?

РазЬеле досъга не су се сетили.

ЗАИМСТВУВАН
ХУМОР

В ТРАМВАЯ
В трамвая едно момче силно гтодсмърча и с гола 
^ оърше сополивия си-нос.
- Имаш ли носно кръпче, момченце? - пита го една

ръка
баба. мисли НА

ГЛАДЕН СТОМАХ
-Имам, но никому не го давам!

За да влезеш в обще
ството, необходими са две 
условия: да имаш красива 
жена и много пари.

Млада жена влезла в трамвая и помолила човек 
в напреднала възраст да и отстъпи мястото си,

- Прощавайте, моля ви се, аз съм бременна... 
Човекът я изгледал от главата до петите, съм

нително завъртял глава,но й отстъпил мястот си. 
После я поптап:

- Вие сте бременна? Аколко месеца >
- Отпреди половин час.

- Как си?
- Гору-долу, гору-долу.
- Все така ми отговар

яш. Какво работиш? ■
- Пиколо съм в един

От "Наша реч", Лесковац

асансьор.

ЗАДЪЛЖЕНИ ЗА 

ПРАХОЛЯКА
УСЪВЪРШЕН

СТВА ТРУДОВИЯ 
ПРОЦЕС

Нане отива на нива и
Първите снеговалежи в напац" месечни такси за гледа - Вуте седи и копа. 

Димитровград предизви- почистване на тези площи! - Абе, Вуте, оти копаш
каха бързо реагиране на -“Комуналац“ е задъл- седнал? 
компетентните в общи- жен да чисти прахоляка, а - Оти пробвах легнал,
ната. “Комуналац" също снега трябва да почистите ама не може!
реагира бързо и коловоз- вие! - реагирала бързо ком
ите и тротоарите главно петентната госпожа. - Това

.• бяха почистени. При това е извънредна ситуация! - Вуте, оти копаш сам,
беше издадена наредба Бунтуващите се били къде е жена ти? 
пред всички магазини при- зашеметени от бързия от- - Она спи!
тежателите им да почист- говор, та не се досетили да - Е оти така, бе?
ят снега. питат: откога зимата е - Оти, кога се женихме,

» - Чакайте! - протестиг провъзгласена за “извън- яспах!...
раха някои собственици - редна ситуация”?! 
та нали плащаме на “Кому- От в-к "Луд труд"

Ст.Н.

БРЕМЕ

Г■ кух? зи/бллш,
7!к моето време е ^ ’гс<

(до з Л нешм чу .
лехе -Рено ■
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