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СПС ДЕЙСТВУВА 

■ОПОЗИЦИЯТА УМУВА
° ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛ

ГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

СР ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ ВОДЯТ 
РЕШИТЕЛНА ПОЛИТИКА НА МИР И 
РАВНОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

по йнзта политическа сцена на Сърбия все

шфщшйШШШоритети и блока на парламентарната опозиция който ос
вен, че е ясно определен против кого е, няма ясна визия 
за какво е нито как да осъществи своите политически 
цели.

След като, под девиза "за новото време нови хора", 
прочистиха своя връх, социалистите насрочиха поред
ният си трети конгрес в подготовките за който тръгнаха 
с девиза Сърбия в 2000-та - крачка в новият век. Изтък
нати активисти на партията, М1 
лица. 
почти

• Слободан Милошевич и Жан Виденов подчертаха, че двете страни нямат открити 
въпроси във взаимните отношения, а животът на националните малцинства и разви
тието на граничните контакти на населението представляват положително звено, 
укрепващо общите интереси в развитието на комуникациите и всеобщото свързване 
и сближение

• Крупните инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктурни и капитални 
обекти - автомагистралата от Ниш до Димитровград, енергийни инсталации... - откри
ват перспективи за развитие на още по-тясно стопанско сътрудничество

Председателят на Република Сърбия сло
бодан Милошевич прие на 12 февруари след 
обед председателя на правителството на Ре
публика България Жан Виденов, който прид
ружен от повече членове на българското пра
вителство и други сътрудници направи офи
циално посещение в Съюзна република Юго
славия.

В разговора, който премина в сърдечна и 
приятелска обстановка председателят Ми
лошевич изрази задоволство зарад официал
ното посещение на високия гост от България, 
подчертавайки, че СР Югославия и България 
са повързани с добросъседски отношения и 
успешно междудържавно сътрудничество, 
което е потвърдено в множество области от 
взаимен интерес. Като балкански страни, 
стремящи се към интензивно икономическо 
пазвитие и всестранно включване в актуал-

ните международни интеграции, а преди всич
ко като страни, водещи решителна политика 
за мир и равноправно сътрудничество между 
държави и народи, СР Югославия и България 
взаимно са насочени към развитие на 
приятелски и добросъседски отношения, 
което без съмнение трябва да послужи като 
пример за изява на всеобщите равноправни 
отношения между балканските държави и 
народи. Изразена е увереност, че между 
стопанските партнйори от 
съществуват здраву вр 
В този смисъл от особе

ного от които нови, млади 
се озоваха на тематичните трибуни организирани 
във всяка община. На своите членове и симпатиз- 

ианти говореха за политиката на партията и осъще- 
резултати през едно тежко време и за при

оритетите и задачите в настъпващия мирен период. По 
тържествен начин се промовираха новопристъпили 
членове - предимно млади хора, което беше ясно 
доказателство, че със своята политика по времето на 

ин от най-тежките периоди в историята на Сърбия, 
циалистическата партия е получила голям брой нови 

привърженици и доверие на гражданите.
Изборните конференции в местните, общинските и 

градските организации, които тези дни приключват, бяха 
ново потвърждение, че Социалистическата парти 
Сърбия се е утвърдила като водеща политическа 
Републиката. Обрънати с лице към бъдеще 
време, към новият век, организациите на социалис 
изготвиха и приеха програми с които своята дей! 
насочиха върху най-съществените жизнени пробл 
чието решаване ще се подобри живота на хората, 
цел те избраха ръководете 
способни и готови I

отвените

а двете страни 
общи интереси.

_ ___ ___ _____ ___ ено значение, по обща
оценка, са крупните инвестиционни проекти 
за изграждане на инфраструктурни и капи
тални стопански обекти - автомагистралата 
от Ниш до Димитровград, енергийни ин
сталации и др. - които откриват перспективи 
за развитие на още по-тясно стопанско 

сътрудничество между пред
приятия от СР Югославия и 
България.

В течение на срещите е 
подчертано, че двете страни 
нямат открити въпроси във 
взаимните си отношения, а

ъзки и
я на 

сила в 
то, към новото 

тите 
ност 

леми с 
За тази

аха ръководства на партията които са 
да поемат предизвикателства които ги

очакват.
Освен на Социалистическата партия нараства 

политическият рейтинг и на останалите ляво ориенти
рани политически партии и други организации обединени 
в движението Югославска левица. За релативно кратко 
време Югославската левица създаде свои организации 
почти във всички общински центри в Сърбия. Броят на 

.присъстващите на техните събрания и трибуни, които 
постояно

животът на техните национ
ални малцинства и развитите 
гранични контакти на насе
лението представляват поло
жително звено, укрепващо 
общите интереси в развити
ето на комуникациите и все
обхватното свързване и 
сближение.

Подчертано е и значени
ето на континуитета на поли
тическия диалог между двете 
страни с цел да се обменят 
становища и опити, както по 
най-важните международни 
въпроси, така и по въпросите 
на вътрешното им развитие.

други индикатори 
играе все по-зна- 
йна политическа

ганизират, както и някои 
това движение ще

ор
ясно показват че 
чителна роля на сръбската многопарти 
сцена.

И така, докато властвуващата партия активно дост- 
вува, нейната парламентарна опозиция главно все още 
умува. Партиите от тоя блок най-много се занимават със 
самите себе си. Лидерските амбиции на техните вода 
вътрешните програмни и акционни несъгласия постояло 
ги ослабват. От Демократичната партия например се 
отлюспиха най-напред Кощуница, а сега и Мичунович и 

издадоха нови партии. Подобни отлюелвания станаха и 
Сръбската радикална странка, а опозиционната групи

ровка ДЕПОС, оглавявана от Сръбското движоиио за об
нова, почти вече и но съществува. Затова и акцията, която 
парламентарната опозиция понастоящем води за 
създаване на единен опозиционен изборен блок противу- 
поставеи на социалистите, едвам ли можо да бъде иощо 
повече от празно желание.

Излизането им от парламента и създ 
» някакъв си алтернативен парламент, както

ното им отказвано да участвуват във формираното на 
актуалният кабинот на Мирно Марянович показват чо тя 
- опозицията, безсилна да наложи собствоиито рошения 
и становища в институциите на държавата къдото ле
гално се осъществява властта, доброволно со оттегля от 
бЬйното поле в полза на собствената вреда.

Наистина задача на опозицията е да критикува 
властта и да й се противопоставя. Но нейната логико да 
се бъде против всиЧко което властта продлага, дори и 
против онова което е от най-съществен иоциоиалои ин
терес, а да самата тя не продлага алтернативни и по-до
бри рошения, няма никакво значение и смисъл. Всяка 
сеоиозна партия именно трябва да знае чо много по-до- 
ЖиоПедРа се застъпва за нещо отколкотопостоянно 
ля бъле лоотив нещо. Предимство на многопартийната
Йадоднопартийната систомао тъкмо 0як°ипкУ^”^тка
повече програми, идеи и инициативи, а гражданите като
избиратели ще се опредолят за лаР™”™ Зпюс и
най-добра програма - програма която води към прогрес и
благосъстояние.

чи и
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в

СЪРДЕЧЕН И ОТКРОВЕН РАЗГОВОР: 
Жан Виденов и Слободан Милошевич

аваното но 
и по-ранш-

° РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СР ЮГО
СЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЕНИЕ НА 
ОТНОШЕНИЯТА В НАЙ-КРАТЪК СРОК

шоствува възможноот търговският обмен между двете отрони до възлезе но оумо 
от 600 милиона долара
Председателите на правителствата на СР всичко възможността за възобновяване на 

Югославия и България Радое Контич и Жан билатерплното сътрудничесво. Засегнати са и 
Виденов потвърдиха в разговорите си от 12 въпроси във връзка с прилагането на мирните 
февруари 1996 година в Белград готовност споразумения за предишна Югославия, 
политическите, икономическите и други би- Контич и Виденов съвместно изразиха за- 
латерални отношения между двете страни да доволство, че политическите, икономически- 
се подобрят в най-кратък срок. те и другите контакти между двете страни са

В откровени и приятелски разговори са останали запазени и през време на санкциите 
обсъдени въпроси от взаимен интерес, преди (На 2-ра отр.)

• Съ

Вонко ДИМИТРОВ



• НА 4 ФЕВРУАРИ В БЕЛГРАД СЛОБОДАНМИЛО- 
ШЕВИЧ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИЯ ДЪРЖАВЕН СЕК 
РЕТАР УОРЪН КРИСТОФЪР

|

НАПРЕДЪК НА 
ЮГОСЛАВСКО 

-АМЕРИКАНСКОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЕНИЕ НА 
ОТНОШЕНИЯТА В НАИ-КРАТЪК СРОК

В разговорите е изразено и очакване, че

М0ЖД ШРО^ИТ0 ОРГ0НИ30ЦМИ И Ф0Н0НОО0ИТ0 но Д « е Белград Р ат
И търговски институции, Г Кристофър,6 сърдечен и 0Т|1Р0Л®“ Р вВг.ч изрази задоволство от

Българската страна изрази готовност с на взаимно разбирателство, Мил в нашаТа страна отново
Югославия да сключи споразумение за факта, че след пет Г°Д”Н“ "аетарТа САЩ, Това посещение е 
свободна търговска зона дъз основа на приотиг„а ЛъР*ов"""сТвеР™ шпредък в югославско-амери- 
правилата на Световната ^рговска органи-

Ирова, според мнението на югославски и "°Д™=веанниевТ°аНтаовАа°помщениеЯс увереност, че то ще допринесе
български Официални представители би I "“повишаване интензитета на всеотранното^трудничетво между
представлявало основа и за по-широко мулти- ; те страии на равноправни основи и за Г^Фирам ц КОНСтРуК-

__________ _ : ^ж-5г.1=|=

Бота ще продължи докрай. Правителствата на СР Югославия и САЩ
ще дават максимален принос за последователно протежд 
разумението и ще се застъпват всички страни да изпълнят поетите 
задължения.

(От 1 -ва стр.)
срещу Югославия, и се застъпиха за интен- 
зивиране на диалога и сътрудничество между 
СР Югославия и България на всички равнища.

Договорено е компетентните министер
ства на двете страни да установят контакти и 
съставят протокол за взаимно сътрудни
чество

Председателите на правителствата на СР 
Югославия и България оцениха, че стопан
ствата на двете страни са комплементарни и 
че могат да сътрудничат във всички области 
на промишлеността. Констатирано е, че юго
славско-българско икономическо сътруд
ничество и търговски оборот може да достиг
не сума от около 500 милиона долара.

НА ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ-° ИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГАРИЯ ЖАН ВИДЕНОВ НА ТАНЮГ

БЪЛГАРИЯ ПРИДАВА 
ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ 

НА ОТНОШЕНИЯТА СИ 

СЪС СР ЮГОСЛАВИЯ
• йЯв»1 СВЕТ0В‘
ВИСОКА АФИРМАЦИЯ 

НА СРЮ В СВЕТА• Балканските страни се нуждаят от политически диалог на 
най-високо равнище, особено сега, когато след конфлик
тния период се очаква стабилизация на региона, развитие 
на икономическите отношения и включване в много- 
бройните амбициозни интеграционни европейски процеси 
• Нашите народи очакват да подпомогнем онези тради
ционни човешки, културни и обществени отношения, 
които са съществуватл и през вековете • Разговор и за 
положението на българскотп малцинство в СР Югосла
вия, на което "не се оспорват законните права"
Пред двудневното си офи- 

ние в Съюзна

февруари т.г. в Белград се завърна делегация на СР 
I Югославия начело със съюзния премиер д-р Радое Контим, която 

участва в Световната икономическа конференция в швейцарския 
град Давос. Оценявайки резултатите на участието на югославската 
делегация в това еминентно световно събрание, председателят на 
съюзното правителство изтъкна, че разговорите в Давос са 
потвърдили високата афирмация на СР Югославия в света, която се 
основава на мирната й политика и на готовността й да изпълнява 

; последователно задълженията си във възстановяването на мира в 
региона.

“Фактът е, че всички разбраха, че без Югославия не може да се 
Балканите и че тя е назаменим фактор на

На 7

ЖАН ВИДЕНОВ

българският министър -предсе- на общобалканския диалог, 
дател. особено за сигурността и стабил- I

Премиерът на Република ността, и да защитават позицията !
България подчерта, че е необхо- на Балканите като неразделима осигури траен мир на 
димо от най-високо равнище да се част от Европа и като централен, ; стабилността в региона - подчерта Конти _гюоапо
даде импулс на смесените прави- ключов регион за инфраструк- Тазгодишният Световен икономически форум в Давос оепровед
телствени комисии, за да се раз- турните и телекомуникационните под девиза Мир на Балканите Отдавайки признание на организа

системи, без които не са въз- тора за това, председателят на съюзното правителство изтъкна на 
можни интеграционните процеси. пресконференция в Конгресния център в Давос, че мирът на Ьалкан- 

"Изглежда, че сега от добро- ите е много важен не са 
"Нашите народи очакват да съседските отношения между 

подпомогнем онези традиционни балканските страни зависи дали 
човешки, 
отношени
вали през вековете“ - заяви Жан зло на балканските страни и
Виденов, оценявайки, че “по Европа, понастоящем може да .. , _
време на ембаргото са изковани бъде от полза на общобалканския Сремско-баранска област и нормализация на отношенията между 
твърде добри отношения между интерес и обединена Европа. бившите югославски републики - изтъкна Контич, изразявайки задо-
двата народа" Уверен съм, че тази перспектива волство от факта, че след отсъстване на няколко години югославска

България беше инициатор ик- е реална и възможна и че ще я ! делегация отново активно участва в работата на това важно световно 
ономическите санкции да бъдат осъществим с общи сили - каза I събрание, 
отменяни едновременно с изна- председателят на българското 
мирането на мирно решение за правителство Жан Виденов, 
конфликта в Босна и Херцеговина 
и това беше добра инвестиция в 
развитието на отношенията и 
бъдещите мирни процеси на Бал
каните, в които особена роля из
играха СР Югославия и предсе
дателят на Сърбия Слободан 
Милошевич - изтъкна Виденов.

ре-
па-

циално посеще 
публика Югос 
телят на правителството на Ре
публика България Жан Виденов 
даде интервю на югославската 
информационна агенция Танюг, в 
което между другото изтъкна, че 
България придава голямо значе
ние на отношенията си със СР 
Югославия.

Жан Виденов подчерта, че 
ни се

лавия председ

ширят контактите между дело
вите хора и икономическите връ
зки между двете страни. мо за балканските народи, но и за цялата 

ждународна общност. Ускореното икономическо развитие трябва 
да бъде една от основите на умиротворителния процес и това най- 
сетне трябва да го разберат световните финансови и търговски ор
ганизации. Но това не е достатъчно. Необходимо е и окончателно 
премахване на санкциите против СР Югославия и Република Сръбска, 
последователна реализация на мирното споразумение за Босна и

ме

културни и обществени 
я, които са съществу-

балканските ст лята на кръсто- 
нанасяще само

ще покажем, че ро 
път, която досега

нужд 
а най-

,аят
-ви

ра!
от политически диалог н 
соко равнище, особено сега, 
когато след конфликтния период 
се очаква стабилизация на ре
гиона, развитие на икономичес
ките отношения и включване в 
многобройните и амбициозни 
европейски интеграционни про
цеси. Политическите срещи на 
най-високо равнище, изтъкна той, 
са наш дълг към наште народи, 
Балканите и Европа.

°ПОСЕЩЕНИЕ НА РУСКИЯ ВОЕНЕН МИНИСТЪР 
ПАВЕЛ ГРАЧОВ В СР ЮГОСЛАВИЯ

РАЗГОВОР ЗА 
ПОЛОЖЕНИЕТО НА 

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИН
СТВО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 

БОСНА ТРЯБВА ДА СЕ 
СПАЗВА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО

ОТ НАШИТЕ ДВЕ СТРАНИ 
ЗАВИСЯТ МНОГО НЕЩА

"Смятам, че по този начин 
можем да дадем твърде голямо 
насърчение на икономическите 
връзки между България и 
Югославия. От нашите две страни 
зависят много неща, понеже 
имаме най-силна материална и 
техническа основа и най-квали- 
фицирана работна ръка" - заяви

Той заяви, че в Белград ще 
води разговори и във връзка с 
положението на българското 

ЗА ОБЩОБАЛ КАНСКА малцинстово в СР Югославия, на 
ЗАЩИТАНА ПОЗИЦИЯТА което "не се оспорват законните 

НА БАЛКАНИТЕ В ЕВРОПА права".
Този въпрос ще обсъдим 

Българският премиер смята, преди всичко с желание да до- 
че нашите две страни трябва да принесем за конструктивното 
допринесат за възобновяването развитие на двустранните отно

шения, а не да вършим какъвто и 
било натиск, понеже знаем, че 
лгарското национално малцин

ство в СРЮ се възползва от 
всички законни права - подчерта 
бълг

Министърът на отбраната на Руската федерация армейски ген
ерал Павел Грачов през първата седмица на февруари посети руските 
сини каски в Босна и направи официално посещение 

република Югославия. На 8 февруари той бе приет от председателя 
на Сърбия Слободан Милошевич. В откровен и приятелски разговор, 
както бе съобшено, Милошевич и Грачов са обсъдили актуалната 
военно-политическа обстановка на Балканите и хода на имплемен- 
тацията на мирното споразумение за Босна. Обсъдени са и въпроси 
във връзка с военно-техническото сътрудничество между СР 
Югославия и Руската федерация.

• Интензивните усилия и активности, както на СР Югославия, 
и на международните фактори, един от които е и Руската федерация, 
осигуриха добри резултати в реализацията на мирния план, което 
представлява насърчение за укрепване на мира и стабилността на 
Балканите и за възобновяване на доверието между дър 
народите в този регион - са констатирали събеседниците. М| 
и Грачов са се съгласили, че е твърде важно мирният процес да се 
развива при конструктивно сътрудничество на участващите в кон
фликта страни с международните сили, които пък трябва да имат 
обективно отношение и да се грижат за последователното спазване 
на споразумението.

Председателят на Сърбия и руският военен министър са обсъдили 
и повече инициативи във 
сътрудничеството между 
рамките на което отделна роля имат научно-технологическото 
сътрудничество и обменът на професионални опити във военно
промишления комплекс.

в Съюзна

“ МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА НА СРЮ ПАВЛЕ БУ- бъ 
ЛАТОВИЧ ПОСЕТИ БЪЛГАРИЯ

___гарският премиер.
"Смятаме, че днес на Балкан

ите никой не смее да проявява 
претенция към части от тери
торията или населението на 

.. _ л съседните си страни. Напротив,
Министърът на отбраната на Съюзна република Югославия Павле тези фактори трябва да се 

Булатович направи официално посещение в Република България на 
I 7 февруари. Гостът от Югославия и неговият български колега 

Димитър Павлов обмениха мнения за сигурността на Балканите и в 
Европа и обсъдиха възможностите за сътрудничество между 
Войските на СР Югославия и Българската армия в предстоящия 
период.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
АРМЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО така

жавите и 
илошевичизползват като възможност за 

развитие на билатералните и 
мултилатералните отношения и 
като

6 и

доказателство за общо
европейското развитие на бал- 
канската политика" - каза в края

В края на двудневните разговори министрите Булатович и Павлов на интервюто на Танюг предсе- 
подписаха Споразумение за сътрудничество на двете министерства дателят на Република България 
на отбраната и на войските на двете страни. В документа са записани Жан Виденов, който на 12 и 13 
начините и формите на сътрудничество между Българската армия и февруари 1996 година пребивава 
Войските на Югославия. Министерствата на отбраната на двете на официално посещение в 
страни ще развиват сътрудничество на широки основи. Съюзна република Югославия

връзка с по-нататъшното развитие на 
СР Югославия и Руската федерация, в

е БрятстНо15 ФЕВРУАРИ 1996 г.
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ПО-РАЗВИТИ И 

ЕФИКАСНИ 

СИСТЕМИ НА 

л. МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

г, ^]°мент °т тържественото 
подписване на Декларацията

Имайки в предвид наслед
ството, актуалното състояние и 
развойните процеси в областта на 
местното самоуправление в 
страните на Балканите и техните 
съвместни усилия да се включат 
в съвременните европейски и све
товни процеси, 
факултети на бс юридическите 

алканските стра
ни на срещата си в Ниш подписаха

Декларациятет в 1?иш °&еапров е дена4 П ъ ив й4 е ° к и я факул-

йг” “
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

юридическите факултети^^Белг^^НовиЪад1 и от^ськовол4*'76 На ДеклаРаЧията 6яха приети 
Темишопра "Л» сГло^ГтГпо^^^ Фа^^Тр^ТнТш

йи^яИеНт^тЧГс^уСнКГиет'оИбЪаЮвРъГ Ь"="Г«"“^
ла^^^циятаВп*ред^вижд^а^^ътру^Гич^ств?1^
областта на местното самоуправление ^ размяна витир иа?п*пЯПредседателят на Съвета по раз-

^тГтоН\^^7ГвГенТТ1ОТб^каан«аит1

страни. управление на балканските това, бе предложено Скупщината на град Ниш
пръва да стане подписничка на Декларацията.

-Проблемът за. местно са
моуправление е изключител
но актуален във всички бал
кански страни, имайки в пред
вид, че процесът за деети- 
зация на властта покрай ефи
касна и правова държава, 
исква и съответни законо
дателни решения. Утвържда
ването на правните норми на 
местното

из-

самоуправление в 
съгласие с европейските нор
ми е първостепенна задача - 
изтъкна проф. д-р Видое Ми- 
ладинович, декан на нишкия 
Юридически факултет по 
време на откриването на Кон
ференцията.

На откриването на Кон
ференцията покрай ръковод
ството на града присъству- 
ваха и представители на съ
юзното и републикански пра
вителства.

Д-р Урош Кликовац. под
председател на Съюзното 
правителство и съюзен мин
истър на правосъдието, в поз
дравителната си реч подчер
та. че местното самоуправле
ние е областта в която най- 
пряко и най-цялостно се осъ
ществяват демократичните 
права на гражданите.

С оглед, че в нашата стра
на в тази област съществува 
дълга традиция, при изграж
дането на новата система на 
местното самоуправление 
трябва да се избегнат някои 
отрицателни опити от кому
налната система в която об
щините бяха местни територи
ални единици с висока степен 
на държавна функция.

По време на двудневната 
работа бяха изнесени над 40 
доклади и съобщения с цел да 
се обменят теоретичните поз-

Д-р Димитър Костов поепояав1трпл папНУт/^еНТ ДОХа че™Ри сРещи, имаше лекции на декана на 
~ = ИВ местната ад^ ^ГГта^ГГат^^™' “ ЛИТеР^'

БългаРия"’ а Д'Р Кос' Първата балканска конференция е от значение 
поавгени?' и™?-, местното самоу- поради две основни причини:
к?пг^НИ<5; Изказванията на двамата учени от 1) да се видят приликите и 
ьългария ряха изслушани с особено внимание и ганизацията на местното само 
предизвикаха жив интерес всред присъствуващите. балканските страни и всеки да 

Отзовавайки се радушно за читателите на вест- телното от другия; 
ник Братство" да кажат нещо за работата на Кон- _ 2) уеднаквяването на законодателството на
ференцията и сътрудничеството между юриди- балканските държави е предпоставка за уед- 
ческите факултети от Ниш и София, двамата учени наквяване на законодателството ни с евро- изявиха: пейското.

ра:
>уп

зликите в 
равление 

земе положи-

ор-
наУ'

година^б^подписан договор з^съвм^стна дейност и
^ьфУДКичество между Юридическия факултет в колеги в София Такива инициативи дават шанс да 
София и този в Ниш. Този договор предвижда се разменят опити по отделни проблеми. Нося много 
размяна на професори, монографии, учебници и сту- Д°ори впечатления от срещата. Много по-добре 
денти. Предвижда се уеднакяване на учебните Щеше Да бъде ако бяха дошли колеги от всички

балкански страни. Темите бяха различни. Проб
лемът на местното самоу
правление бе обхванат добре. 
Той е актуален във всички страни 
и затова такива срещи са от обща 
полза. Второто събиране би 
трябвало да осигури присъс
твието на повече хора от практи
ката...

ането
ашитеВидойе Миладинович

нания и практически опити в 
изграждането на системите 
на местната власт в балкан
ските страни. И от докладите 
и научните разисквания, 
които бяха водени във връзка 
с тях ярко бе изтъкната го
товността на учените за по- 
широко сътрудничество в 
областта на уреждането на 
местното самоуправление, 
понеже то е важна част на де
мократическата система на 
политическото устройство на ; 
обществото, в която пряко се 
осъществяват правата на 
човека в средата в която 
живее за да може да влияе 
върху създаването на ус
ловия за по-качествен живот 
и да участвува в управле
нието с обществените работи.

На края нека изтъкнем и това, 
че делегация от деканите на юго
славските юридически факул
тети и на град Ниш като домакин 
на Балканската конфедерация, 
бе приета и от председателя на 
Съюзното правителство д-р Ра- 
дойе Контим, който изтъкна 
нейното голямо значение и 
подкрепи идеята за учредяване 
на Балкански център в Ниш.Д-р Хрусанов и д-р Костов в разговор с нашия сътрудник

Д.Рангелов

НЯМА НУЖДА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАТ
1 1 възможностите за тачене на самобитността на числящите

се към българското малцинство.
В разговори с официални органи в България ние 

изтъкнахме, че въпроса със статуса на националните мал
цинства считаме за наш вътршен въпрос, естествено, не 
отричайки правото на матицата да бъде запозната с това, 
но без намеса и опит да се потенцират някои мними 
проблеми и същите да се представят като нарушаване на 
малцинствените права. Инсистирахме към това при под
държането на връзките да се зачитат легално избраните 
органи на властта, които в тези общини са съставени 
предимно от числящите се към българското малцинство. 
Разбира се, ние дълбоко съзнаваме, че в течение на 
целокупната югославска криза въпросът за националните 
малцинства винаги ще бъде до известна степен средство 
за упражняване на натиск‘върху нашата страна, но сега, 
когото най-сотне завладя мир на нашите простори, следва 
да се посветим на развитието, а не на разстройването на 
отношенията.

Когато се касае за Република България, аз тук считам, 
че съществува взаимна добра воля и желание за ук
репване и подобрение на междудържавните отношения и 
о тази светлина българското малцинство трябва да бъде 
още едно насърчение, относно звено, което да съдеи- 
ствува във възобновеното сътрудничество да влезнем 
без открити въпроси, които ненужно да обременяват и 
усложняват такъв ход на нещата. Считам, че огромно 
мнозинство бъгари в СР Югославия най-много желаят 
именно такива добри отношения между двете страни, 
защото във всеки случай не искат върху тях да падне 
бреме като ябълка на раздора.

Лично аз вярвам в такъв ход на нещата.

• Г-жа Савович, моля Ви да оцените състоянието 
отношения проз изтеклатана мождунационалнито 

година?
-През изтеклата година, макар че страната ни со 

намираше под омбраго, при тожки хуманитарни об
стоятелства, военно обкръжение, в СР Югослвия 
мождунационалнито отношения все пак бяха стабилни, а 
правата на националните малцинства, въпреки оскъди
цата и тежкото икономическо положение и въпраки опи
тите този добри отношения между народите в нашата 
страна да се разстроят, нито за миг не бяха доведени под 
въпрос. Дори при такива затруднени обстоятелства от 
една страна, ние успяхме да запазим взаимна търпимост 
и разбирателство, п от друга страна направихмо опит по 
никакъв начин да но редуцираме достигнатото равнище в 
осъществяването на националните права и националната 
изява.

• Вио, г-жа Савович, лосотихто граничните общини 
Димитровград и Босилеград, лосотихто и България, 
къдото на високо равнищо водихто разговори за 
мождунационалнито отношония. Каква о пашата 
оцонка за мождунационалнито отношония в сродите, 
къдото живоо българско национално малцинство и 

к Вио виждате развитието на този отношония в пред
стоящия пориод?

-Считам, че не съществува проблем при българското 
Жипналистът на Радио Ниш, предаване на бьлгар- национално малцинство, макар че има някои въпроси, 

гкятянаоолност в Югославия, Венче Бойков взе този дни които трябва да се обсъждат, но за това обаче не е 
интервю от госпожа Мартит Савович, съюзен министър иообходимо те да се интернационализират, но за тях 
за правата на човека и националните малцинства, което тря6ва да се ВОдят разговори в страната. Посощавайки 
предаваме и за нашите читатели. общините, където живее българско малцинство в Сърбия,

лично имах възможност да видя и чуя какви са

ка

е15 ФЕВРУАРИ 1996 г.ЕрятстВо



в|ивм|ИЬ1й1^вц|д»и:4|1^|г^"^^"ДаИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СОЕ
. ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

’ вЗтКЪМ НОВ РАЗВОЕН ПОДЕМ
ч

• Приет отчета за досегашната работа и програмата "Димитровград 20°(Кга^ 
крачка в новият век • Избран общински отбор на СПС от 35 члена • о 
председател преизбран Драган Колев

ДА ДОГОНИМ 

ПО-НАПРЕДНАЛИТЕ 

ОБЩИНИда оказва помощ;
-да се следят световните 

трендов® в областа на техно
логията и да се създадат ус
ловия за прилагане на стан
дарта ИСО;

-да се раздвижват инициа
тиви за трансформация на
собствоноста в предприятия- основна заяача коя- селското стопанство, за кое-
предписанияч1 СЪ° 3аК0НИТ6 т0 си поставиха членовете на то Бабушнишка община като 
предписания,, активнос. Социалистическата партия в стопански изостанала и гра- 
тите^за откриване на свобод- Бабушнишка община на про- нична община ще получи под- 
на (безмитна) зона; Я веденаТа на 5 Февруари Тре- крепа от съотвентни фондове

-да се равиват програми, та общинска изборна конфер 
които ще могат бързо да се енция в 2000 година е да се 

Откривайки конферен- включат в бъдещите капитал- Д°™я1 ™-Ра,зв”™1е общини
цията досегашният прелее- ни инфраструктури* обекти
пател на Общинския отбор (автопът, газификация жп-
Зраган Колев изтъкна, че ™™и за големи скорости) погргя|11ната
третата изборна конферен- ^ областта на юелското Д -
ция на общинската органи- ДраганКолев стопанство, което по време на
зация се провежда в прелом- санкциите е имало решаващо
но и историческо време... "В а разбира се, и други интер- значение за стабилността на 
условията на незапомнен ем- ©си. които не са интереси на страната, трябва да се обър- 
барго, военно положение в болшинство гражданите, а не особено внимание. В пред- 
Босна, огромна инфлация и естествено и интереси на стоящите активности селото 
много други обществено-ико- Сърбия и СР Югославия. Като основен селскостопан-
номически трудности, Социа- Вече достатъчно се знае, ски потенциал, трябва да 
листическата партия е осъще- но постояно трябва да се засилят активностите за уве- 
ствила значителни полити- повтаря, че нашето малцин- личаване на животновъди 
чески победи... В изминалия ств° своя Р°ДИНЗ Сърбия фонд и създаване на стабк 
период общинската организа- и СР Югославия, резервна ня- ни отношения със земедел- 
ция на СПС три пъти е изпит- ма и не МУ тРяова, не МУ тряб- -цИТе и своите кооперанти. 
вала доверието на избира- ват никакви специални стату- Имайки предвид, че в ком- 
телите и три пъти го печели." си и затваряния, а са му нужни петенция на общината е 

Що отнася до самата ор- шроки икономически и жиз- 
ганизация на партията, тя от нени простори за сътрудни- 
организации по предприяти- чество с всички. На малцин- 
ята е организирана на терито- ството не 03 нужни нито по-
риален принцип, така че сега големи, нито по-малки права Сочва точно към комунално- 
само в града има пет местни от тези принадлежащи на градоустройственото разви- 
организации. В предизборния всички граждани на Сърбия тие на общината. Основни на- 
период партията е омасовена кзто гражданска държава... соки в тази област са: 
с над 80 нови членове, пре- Ние най-сериозно сме се про- -водоснабдяването на 
димно млади, така че броят на тивопоставили на опитите да града и крайградските сели- 
членовете й се приближава се злоуптребис малцинството ща, както и на останалите 
към 1000. Значителна актив- ^>1В.азаи%ане *1а Сърбия и местни общности: 
ност е посветена и на създа- дълбоко убедени, че то -строеж на колектор от
ването на Окръжния отбор на не м°же Д3 оъде фактор на границата до града, започ- 
СПС в Пирот, в който общин- делби, а само фактор на ване строежа на канализация 
ската организация на СПС сближаване, сътрудничество в крайградските селища и 
има пет члена. и приятелство, фактор, които тяхното включване в пречис-

Давайки оценка на трябва не да отваря проблеми тавателната система; 
досегашната работа, Колев на границата, а същата да -проект за разширяване 
като основна критическа за- заличи, да допринася тя да на градските гробища; 
бележка изтъкна недостатъч- изчезне . -проект и преселване на
ната активност на местните ------ ннмм^тпЛпгпа и------ зеления пазар и сточния па-
организации както и недоста- ДИМИ!НОШ РАП зар;
тъчната активност в работата 2000-ТА - КРАЧКА В 
между местните отбори и НОВИЯТ ВЕК"
Общинския отбор.

На 7 февруари тази година 
в Димитровград се проведе ^ 
изборна конференция на об
щинската организация на Со- • . 
циалистическата партия, на $ 
която присъстваха Ду шан Бе- 
лович, член на Изпълнител
ния отбор на Главния отбор на 
СПС, Никола Божич, предсе
дател на Окръжния отбор на 
СПС, Нешко Мадич, начал
ник на Пиротски окръг, Ник
ола Стоянов, председател на 
Общинската скупщина и други 
гости.

• Избран нов Общински съвет на СПС от Д1 член а 
за председател на съвета преизбран Слободан 
МИТЙТ

в Републиката.

Занапред ще се настоява_ _ щини
в Република Сърбия. Наисти- да се повишава жизненото 
на, делегатите на конферен- равнище на гражданите и тру- 
цията, приемайки отчета за дещите се в града и на село.

работа и про
грамата "бабушница в 2000 
година - крачка в новият век", 
отчетоха и завидни резул
тати, но все пак, тази гранич
на община в Пиротски окръг Социалистическата партия на 
се реди сред стопански изо- Сърбия, председателят на 
станалите общини в Републи- Окръжния съвет на СПС в Пи

рот Никола Божич и секре
тарят на Окръжния съвет До- 

През последните няколко бривое Аранджелович. Изб- 
години, въпреки ембаргото и ран е нов Общински съвет от 
някои други обективни пре- 41 души и делегати за третия 
пятствия, Бабушнишка общи- конгрес на Социалистичес- 
на осъществи добри резул- ката партия в Сърбия, който 
тати, преди всичко в областта ще се проведе на 2 и 3 март в 

лунално-битово изграж- 
Сега, когато ембаргото

В работата на конферен
цията участвуваха и Душан 
Велояч, член на Изпълнител
ния съвет на Главния съвет на

ка Сърбия.

ия
ил-

Белград. Слободан Митич е 
ембаргото преизбран за председател на

на ком 
дане. 1
е вдигнато, се върши сериоз- Общинския съвет на СПС, а за 
на подготовка позаглъхнали- подпредседатели са избрани 
те производствени цехове Слободан Момчилович и Дра- 
наново да се задвижат, връ- ган Петрович. 
щайки се на старите и изнами- 
райки нови пазари. Правят се 
опити да се съживи селото и

локалната самоуправа и 
комуналната дейност, ес
тествено е, че в документа 
най-много внимание се на-

М.Андонов

° ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ПРОГРАМАТА 2 
ВЪРВИ ДОБРЕ

-проект- и локация за град
ската депония;

-уреждане на всички ули- 
Конференцията разисква ци до 2000-та година;

-газификация на града и 
крайградските селища, уреж
дане на празните простран
ства, паркове. Особено вни- 

Взимайки участие в раз- на нереални желания, но ре- мание ще бъде посветено за 
искванията, председателят. ална основа, зад която СПС запазване на околната среда, 
на Общинската скупщина Ни- стои сериозно и отговорно, с Свое място в документа 
кола Стоянов подчерта, че ясно съзнание че реализаци- са намерили и здравната 
спад разпадане на СФРЮ ята на този документ няма да служба, образованието, фи- 
СПС е била единствен поли- бъде лесна. зическата култура, спорта,
тически фактор с ясни цели и Когато става дума за сто- културата и информирането и 
насоки, и е имала решаващо панотв°то, документът пред- всички други области от жиз- 
влияние да се намери изход вижДа следното: ■ нено значение. Приемайки
от сложните процеси." Впери- -в наи-скоро време да се този документ, изборната 
ода на огромни политически напРави анализ на съществу- конференция на социалис- 
предизвикателства, на уни- ва1Дите пробелми в пред- тите в Димитровград отправи 
щожаване дори и на държав- пРйятията, за да се види как- призив към всички граждани 
ни и патриотични светини, са- ва е пеРспективата им; активно да се включат в ре-
мо за да се свали актуалната 'Да се раздвижат инициа- апизацията му, за да могат 
власт, без оглед на после- ™ви за вРъЩан® на пазарите всички по-добре да живеят, 
диците, тази общественр-по- от пРеДи санкциите, както и на младите, които идват да се 
литическа среда е издър- намиРана на нови; създаде ■ шанс за още по-
жала, водена от ясната поли- "да се зааилят организаци- голям проссперитет на града, 
'гическа платформа на СПС. ите 0 кадри, които евентуално 
Средата е запазена въпреки са ги напУснали, както и 
силните опити за дестабили- съзДаване на условия за 
зация, интернационализация ПРИЛИВ на нови кадри; 
на проблемите на българ- 'Да се подготвят дъл- След бройните разиск- 
ското малцинство и опити за Г0СР0Чни развойни програми вания и поздрави от гостите, 
политизация на всичко, с ос- във всяк° предприятие; конференцията избра нов
новна цел за осъществяване . 'на общинско ниво да ое общински отбор от 35 члена, 
преди всичко на лични интер- Ф°Рмира тяло, което ще на- За председател е преизбран 
еси чрез политически натиск сочва активностите в стопан- Драган Колев, досегашен

ството и където е необходимо председател

• Расте общественият продукт, промишленото и сел
скостопанското производство и търговията на дре
бно • Ще бъде опростен външнотърговския режим 
за повече селскостопански и промишлени стоки.

с Правителствотона Република Сърбия на заседание от 
о февруари, покрай другото, разгледа и прие редовна 
месечна информация за осъществяване на Програмата на 
управителя на Народната банка д-р Драгослав Аврамович 
изготвена от Републиканския завод по развитие. Бе кон
статирано, че наи-голям резултат от прилагането на Про
грамата е ръста на стопанските дейности през последните 
две години. Общественият продукт през 1995 година 
увеличен с 6 /о, промишленото производство с 4, селскос- 
Т2п,?оЧСКпТа пРодУкчия с 2‘7' а търговията на дребно с 10,3/о. По-голям ръст от средния е осъществен и в гос- 
тилничарството и туризма.

На заседанието си от 9 февруари Републиканското 
правителство предложи на Съюзното да вземе решение 
за преминаване на определени стоки от режим на кон- 
тигенти към либерален режим за внос и износ. От своя 
страна, Републиканското правителство направи изме- 

в уредбата, която предвиждаше предварително 
одобрение за пласмент на определени стоки. По такъв 
начин се

Малцинството не може 
да бъде фактор на 

делби

и прие документа под наз
вание "Димитровград 2000 
- крачка в новият век". Както 
бе изтъкнато това не е списък

-та

е

нения

опростява външнотърговският режим за повече 
селскостопански стоки и стоки от химическата и кожар- 
ско-преработвателанта промишлености.

Очаква се, че с това ще се подобри снабдяването на 
домашния пазар, ще се създаде по-голяма конкуренция, 
ще се стигне до намаление на цените и до премахване на 
други отрицателни прояви, произтичаши от монопо
листическите позиции на отделни производители.

Правителството взе решение и за размяна на меркан- 
тилна .пшеница за дизел гориво - Д2 по паритет - 4кг. 
пшеница за един литър гориво.

Избран нов 
общински одбор

В.Д.

А.Т.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНАТА 
- ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА

Общинската изборна

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

СЪЗДАДЕ КОНФЛИКТшев
още повече раздуха страстите и наруши отношенията 
между него и работничките

икономически просперитет и стабилност 
единодушни Слободан Милошевич

• Босилеградските социалисти 
начело на партията отново да бъде

В босилеградския Център 
за социална работа, който в 
качеството на отделение ра
боти в рамките на Центъра за 
социална работа от Сурду- 
лица и в който работят само 
четирима души, понастоящем 
е в сила поговорката "ако гла
вата гледа надясно, гушата 
тегли на ляво и на краката не 
е лесно". Конфликтът между 
работничките Митра Димит
рова, Гюра Стоичкова и Не
вена Симеонова от една стра
на, и ръководителя Петър 
Митрев от друга, са толкова 
нажежени, че едвам ли може 
да се говори за успешно из
пълняване на задачите към 
социално застрашените лица 
в общината.

Отношенията между ра
ботничките и ръководителя 
не бяха на някакво си рав
нище и по-рано, казват тук. 
Особено се изостриха преди 
пет месеца, когато той им

делението за социална рабо
та в Босилеград е незаконно".
Имайки предвид, подчерта
ва се в съдебното решние, 
че Димитрова, Стоичкова и 
Симеонова са приети на ра
бота без задължение на 
държат професионален из
пит, както и факта, че в нито 
един служебен акт на Цен
търа не е предвидено за
дължението той да се дър
жи, те не могат допълнител
но да се задължават да го 
държат.

Обстановката в службата 
за социална работа се ус
ложни преди една седмица, 
когато Митрев обжали ре
шението на босилеградския 
Общински съд. -Без оглед, че 
отношенията се изострят, 
съдебното решение не е 
правилно и това ме накара да 
го обжаля, казва Митрев и до
бавя, че законът, който важи 
за всички работници в орган
ите на държавното управле
ние трябва да важи и за 
работниците в отделението 
за социална работа.

-Нашият ръководител об
жали решението не поради 
това, че то не е правилно, но 
да покаже, че е “голям шеф", 
казва Митра Димитрова. Мога 
да разбера постъпката му ко
гато ни наложи да държим из
пита. Обжалването на съдеб
ното решение обаче показа, 
че се касае за своеобразен 
инат и пакост, подчертава тя. 
Стоичкова добавя, че поради 
честите недоразумения търпи 
работата в центъра. -Нашите 
задачи налагат, казва тя, тук 
да има колективна работа. 
1акава работа не може да 
има, понеже "ние пеем една, а 
ръководителят ни друга пе
сен".

На 2 февруари тази година
в Босилеград се проведе тиГнГ остана 3? раЗВИ' Дейност на партията, ще се ук- 
Общинска изборна конфер- ™-ускопенп „~д<зинооти и репи надеждата и вярата на 
енция на Социалистическата Сбшината Развитие на гражданите в Социалисти- 
партия на Сърбия в Босиле- в иччрппятопи^т ческата партия и възмож-
град, на която босилеград- вания в коитп »ч^тРаЗИСК' ноотта да се спРе отрицател- 
ските социалисти оцениха де^тин! пеле?яУи к» ния ход и явления, предизви-
своята активност през изтек- десетина Делегати бе изтьк- кани от кризисната обста-
лия четригодишен период------------------------- ------------------------- новка Обща оценка е, че най-
приеха програма за действа Понастоящем Соиио. важни заДачи Г1РеД босиле- 
ване през следващия период листическатапаотия на ФЗДеките социалисти е тър-
от четири години под назва- Сърбия в Босилегоал Сене на ПЪТИ1Да за преодоля-
ние Босилеградска община в наброява над 1000 д«ши ване на кРизата и надделя-
Сърбия до 2000-та година- организирани в 33 мест- ване на икономическата и
крачка в новия век" и избраха «и организации. Една от стопанска изостаналост на
нов Общински отбор от 35 приоритетните задачи в общината за което имаме, и
души, членове на комисията предстоящия период е си™ и условия, особено след
по уставни въпроси членове по-интензивна акция по вдигане на ембаргото и прек-
на контролната комисия и приемане на нови чле- ратяване на военните стълк-
делегати на Третия конгрес нове> особено на млади- новения и възобновяване на
на Социалистическата паотия ВпРочем> това бе пот- прекъснатите по-време на ик-
на Сърбия к върдено и сега по време ономическата изолация сто-

Встълително слово изнес 40 избоРната активност, пански процеси,
Владимир Стоименов досе- *°гаТ° над Двадесетина От Конференцията
гашен секоетап нз ИзлтГп младежи постъпиха в ре- изпратено поздравително
нитштнигГотбослна Общинския ДОВвТв ™СМ0 до пРезиДВНта на Ре-
отбоп ня ГПГ В = •—----------------------------- ----------------- публика Сърбия и предсе- наложи в срок от една година
което ме^ л^ оТ^г --------------------------------------------------- дател на Социалистическата ! да положат държавен изпит.
чеота че На първото след из- паРтия на Сърбия Слободан ; пРез септември миналата

истаческата боритезаседаниТна Об- Милошевич, в което между' годинаинспекторнаУправи- 
СяР^ГГ , г5?р^ия’аврамките шински^от^оо на СПС н Другото се казва: "Креатив- ! телната инспекция в Йбла-
яа яая д 9&Ж1НС1?та °Ргани' Босилеград неРбе избран ността и кохезионната сила нишки окръг констатирал, че

В Босилеград. председа-гел на ОО^на на нашата партия, чийто сте, 1 социалните работнички Ди-
"Р“ИЗ'?КЛИ?че™рИГОДИШен СП(щ Причината за това е вие другарю председател, ос- митрова и Стоичкова, които 

® д®^атвХВаГ,а-8 не' че единственият канди- новоположник и популяр- имат 21 т е. 18 години трудов 
РГаГ?ПрИЯТНИ °бЩес,вено- дат, за когото съгласие ността, която имате сред1 стаж и Симеонова, която тук 
политически и стопански об- бе дал Главният отборна гражданите в нашата община, ; е административен работник
стоятелства предизвикани от СпС Никола Крумов, повлия на нашето единодуш- | с десетгодишен стаж, не са
разпадането иа предишна досегашен председател но определение и по-нататък • положили професионален
Югославия, войната в Босна и на ОО на СПс в Босиле- да бъдете начело на Социап- изпит. В началото на октом-
Херцеговина. несправед- град, не получи доверие истическата партия на Сър- ВРИ Митрев им връчил ре-
ливите санкции, галопиращия на делегатите на Общин- бия! шения, в които назначил, че
ръст на инфлацията, спада- ската изборна конфер- В продължение на засе- доколкото в срок от една
нето на жизнения стандарт и енция и не бе избран за данието чрез тайно гласуване г°Дина не положат изпит, ще
пр. Тези както и редица други член на Общинския от- бе избран нов Общински от- останат без-работа.
кризисни обстановки, не- бор. Отсрочено е и изби- 5™ от 35 души, членове на Трите работнички обаче
благоприятно въздействува- рането на членове на комисията по уставни въпро- не 06 съгласили с решението
ха върху действуването на Изпълнителния отбор и си от 5 души и 5 члена на кон- на_ ръководителя си. Счи-
лартията и нейното влияние негов секретар. тролната комисия. Същевре- таики, че не съществува зак-
за по-решително и отговорно ______________________________ менно чрез тайно гласуване онн° задължение да държат
решаване на проблемите в _ от ловенето кандидати, деле- ?
развитието на обшината. нато, че след изборите, на гатите на Третата общинска Общинския съд в Босилеград

В програмните оггреде- които са избрани повечето изборна конференция избра- като потърсили той да отмени 
ления “Босилеградска общи- нови лиУа се очаква по-уси- ха и Д0Легати за Третия кон- | въпросното решениа 
на в Сърбия до 2000-та година лена Дайност на всички ра^ грес: на Социалистическата ; весели
то^говоои досегашния^пред- КсГре* ЯоТрЖТ нова на 10 янУари тг' поста-
^т  ̂на^шинския отбоо ДЗДа критическа оценка за и Ясмина Младенова. ! нови Решение, с което зас-седател на Общинския отбор 20^га^ната работа и опре- н „ а тана на становище, че 'реше-

дели насоки за бъдещата м-я- нието на, ръководителя на от-

бе

Как и кога ще прекъснат 
недоразуменията между рък
оводителя и работничките, 
засега не е известно. Най-зле 
ще бъде ако бремето понесат 
социално застрашените лица 
в общината, числото на които 
се увеличава.

на СПС в Босилеград Никола 
Крумов се подчертава, че со
циалистите в Босилеградска 
община ще се ангажират, 
общината по-скоро да напус
не кръга на неразвитите об
щини, ползвайки собствените 
природни ресурси и с по- 
голяма помощ от републи
ката. Това значи по-енергич- 
но да се действува за реали
зация на програмите за екс
плоатация на фосфатните и 
другите минерални суровини, 
съживяване на селското сто
панство, особено животно
въдството, за което по всички 
анализи и студии съществу
ват'налични условия, лова и 

билизация и по-

В. Божилов

° БОСИЛЕГРАД• В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД
НЕЛЕГАЛНО ПРЕКАРВАНЕ 
НА ДОБИТЪК ПРЕЗ ГРАНИ

ЦАТА С БЮРМ
ЛОШОТО ВРЕМЕ 

ПО-СИЛНО ОТ 
ВИСОКИТЕ ТАКСИ В десетина крайгранични села в Босилеградска община ма- 

трапази от БЮР Македония купуват добитък и нелегално го 
прекарват през границата - предупреждават от предприятието за 
селско стопанство и изкупуване "Напредък" в Босилеград.

"Матрапзите имат ятаци по селата, които с чанти, пълни с 
марки, денем обикалят селата и договарят купо-продажба, а през 
нощта откарват добитъка през границата" - заяви пред Танюг 
директорът на "Напредък" Бранко Младенов.

"Напредък" дава добра изкупена цена в динари (например 
цената на телците е 8 динара за килограм живо тегло), но не 
успява вече да изкупи нито едно добиче в този край. Спекулан
тите плащат по две германски марки за килограм живо тегло.

Засега не може със сигурност да се каже колко едър и дребен 
добитък, най-вече телци, са прекарани нелегално през грани
цата, но не ще и съмнение, че броят им е голям, понеже става 
дума за животновъден край.

Компетентните органи правят опит да осуетят тази своео
бразна кражба на добитък, който се прекарва през границата под 
закрило на нощта и по най-недостъпните терени. На някои пос
редници във веригата на нелегалната търговия вече са открити 
следите, но органите все още не съ<з6щават конкретни информа
ции.

Уволичоиито съдебни такси от началото на год 
някои дола и многократно - имащи покрай другото за цол да 
со намали числото иа долата и оолокчи работата на 
съдилищата, в Бослилоградска община "но улучиха цолта . 
Председателят на Общинския съд Никола Димитров казва, чо 
от Нова година досога о относително 
ротна оценка, но подчертава, чо числото но долата но о 
намалено и чо о на миналогодишно равнищо по същото промо. 
Даже, казва той, на хората повочо прочот сноговаложито и 
лошото времо да идват и да со съдят, отколкото уволичоиито 
такси!

ината - за

туризма, ста 
нататъшно развитие на про
мишлените предприятия и це
хове, както и по-нататъшни 
капиталовложения в област
та на инфраструктурата: 
довършване на започнатите 
активности в областта на 
електрификацията, разширя
ване на ПТ!-мрежата, из
граждане и поправка на ре
гионалните и местни пътища и 
останалите инфраструктурни 
обекти като една от основ-

къс пориод за по-конк-

Кои категории лица со съдят и дали хора вео ощо со 
спорят и за иозначитолни ноща, засега но о извостно. Очаква 
со вромото да покажо да ли уволичонито такси за едно число 
граждани, проди всичко за боднито, няма да бъдат своо- 
бразан филтър в осъществявано правата им.

В.Б.
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• "АВТОТРАНСПОРТ” - БОСИЛЕГРАД
• РАЗГОВОР с ПОВОД ЗАСТАРЕЛИЯТ 

ВОЗЕН ПАРК 

СЕРИОЗЕН 

ПРОБЛЕМ
Неотдавна в Димитровград пребиваваше Томислав Бейов!п^шинския^синдикален съвет, на 
синдикат със сътрудниците си. На разширено заселение н !^кнато чв поводът за идване в

разширеното^ заседание Й5 $??ат&^ПОВИШвНО^ИЗ- К
Общинския синдикален съвет водство. Заплатите, въпреки ч0 ни0 в "Свобода бяхме най- 
Вие в доста остра форма го- □азп0пелбИТе за ограничава- щастливите хора. Всички ние 
Аврамориц3 Всъщност,Тне сте ^ПГСй-м^са пови- нвпо^отввни дочака-
доволни от нейното провеж- шени точно по това време и в хме това Почти три месец 
дане в дело. Защо? онези отрасли които са приви- след това нищо не се спу ,

легировани - електростопан- което да подобри по боже
ството, пощите, явните пред- нието. Дори има примери на 
приятия, органите на управ- още по-лошо състояние, 
ление от общините до федер- 'Санкциите наистина са под ; 
ацията. Сега аз задавам въп- суспенсия но истинските пло- 
рос: дали само заетите в непо- дове от това ще берем, според 
средственото производство мене, след половин а може ои 
са длъжни да провеждат в и след година.

рейсови линии
* Кле^%лесДкияТ"АДв?отра5сИпоИргС'' ^прИ^ени 

над 430 хиляди пътника• Конфекция "Свобода" 
сред първите прие и даде мак
симална подкрепа на първата 
програма на Аврамович и то в 
следното: От 42 месеца колк- 
ото продължиха санкциите, 
ние работехме 37.

Цените на нашите произ
ведения две години са нама
лени с 30-50%, което е пряка 
подкрепа на Програмата. Вед
нага след въвеждане на Про
грамата през февруари ние 
продадохме на Народната 
банка известна сума валута 
по курс 1:1. Нито един наш 
работник не е уволнен, или 
изпратен на почивка без опре
делени средства, предвидени 
по закона и то от собствени 
извори, тъй като Фондът за 
най-малки заплати за нас ник
ога не е имал .средства.

Вече няколко години "Ав- с още 2 тръгвания от Босиле- 
тотранспорт" Босилеград се град, ресовата линия Босиле- 
среща с редица проблеми, гад - Горна Любата от 
които обременяват стопанис- девет през 1994, а през 1995 
ването му. Проблем номер пуснахме още пет тръгвания 
едно е застарелият возен от Босилеград, така че понас- 
парк, с който предприятието тоящем тази лийия се под- 
занапред едва ли ще може да държа дневно с 2 тръгвания 

• По време на ембаргото поддържа редовно рейсовете от Босилеград и обратно, 
единственият "вентил" за линии, а камо ли да обезпечи Същевременно през 1994 
износ беше Македония. Днес собствени средства за купу- година активизирахме вре- 
това е невъзможно поради ване на нови превозни сред- менно закритата рейсова 
няколко неща: Югославия все ства. Още повече, ако се има линия Босилеград - Ниш, а 
още не е призната за наслед- предвид и твърде окаяното към края на изтеклата година 
ник на СФРЮ, все още не сме положение на пътната мрежа, открихме и нова линия Ьоси- 
членове на световната тър- поради което дефектите са не леград - Враня, която понас-

само чести, но понякога и тоящем поддържаме три пъти 
големи. Затова на отделни седмично, понеделник, сряда 
рейсови линии осъществе- и петък - подчерта директо- 
ният доход едва покрива раз- рът на босилеградския "Авто- 
ходите, а на някои дори раз- транспорт" Йордан Велинов, 
ходите надминават дохода.

шест на

-Имате ли конкретни дово
ди за това?

говска организация, нито сме 
в ООН. Поради това и статуса 
на най-привилегирована 
нация в търговията с други 
страни нямаме, 
ния оборот не 
прилагане на мито за износ 
през Македония отрязахме 
единствената клонка, на коя
то седяхме. Как аз като ди
ректор да обясня на заетите, 
че партнйорите от Америка 
пак дойдоха при нас, че пак

международ- 
действува. С-Въпреки това нашите 

очаквания от първата програма 
на Аврамович не са осъщест
вени в следното:

В “Автотранспорт" изтък- 
Йордан Велинов, дирек- ват, че въпреки неблагопри- 

тор на предприятието, ни уве- ятните условия и голямото 
доми, че средната старост на спадане на жизнения стан- 
рейсовете е 12 години, а най- дарт през последните две го- 
новите три рейса са иупени дини с рейсовете са превезли 
през 1990 година. Има и над 430 хиляди, пътника и че

• От много рекламираното 
кредитиране на подготовките 
за за износ (а ние изнасяхме
преди ембаргото и до 80%) . . . . .
нищо не стана, а и онова, ко- п . имаме работа но поради такива, които са купени още капацитета им е използван с
ето получихме от банката - Дело I Дограмата на Авра- казаното може да се случи да 'през 1982 и все още са във 80 на сто. Голяма част от до-
100 000 динара за 94 и 95 мович- Въз основа на какво Не я вземем ние, а някой друг, функция. хода предприятието отделя и
година беше срещу лихва от заетите в ооществените деи- в у крайна например. Защо за различни видове републи-
6-15% месечно, а не годишно ности-здравеопазването, сами си слагаме ембарго кога- -Функционалността на ре- кански и съюзни облагания,
както беше предвидено с Про- °°Раа°ванието явните пред- то имаме шаНс да попълним йсовете поддържаме с големи От началото на 1994 до края

.оРб;ТнЯс^еПоУрбгЛаИнКиаН°сКаИТепоИ К
али се повишаваха без кон- в нещо коренно не се измени, в заменихме ламарина на 15 нара републиканска такса'в
трол. На списъка за енерген- ,Д скоР° време, нашите произ- рейса, 13 рейса пребоядиса- полза на Републиканската
ти, без които нашата работа е водствени халета ще останат хме, а на 8 направихме генер- дирекция за пътища и 122 460
невъзможна, нас по време на празни, а заетите без зап- | ален ремонт. Поради недо- динара съюзна такса за ми-
санкциите ни нямаше все до опп = лати. и не само тези в "Сво' имък на Резервни авточасти наване през граница, както и
януари тази година и бяхме ‘‘КгЖт тъкмо те бода", но и в много други по- | ползваме всички възможни над 136 000 динара за полз-
принудени сами да си обезпе- съзДават просрит. лобни износни предприятия. | вътрешни запаси. Не рядко.за ване на автогарни услуги на
чаваме по нелегални канали. -И какво предлагате? Затова считам, че нито моето | оспособяването на един рейс, други автотранспортни пред-
Монополистите продължиха _ ^ писмо до председателя на | взимаме части от друг, а най- приятия.
със своите "активности" из- • Такова отношение към синдиката (а има писма и до | много ползваме части от то-
вън Програмата и въпреки производителите в 'текстил- други лица и институции) варните камиони или пък от
нашите възражения до мини- ната. гумарската индустрия, изобщо не считам като жес-
стъра за индустрия и прави- кгьм селското стопанство да токо или нещо .като личен хир,
Тблството на Сърбия Те всич- зв отмени защото много мал- з просто като възвание за по-

ко ни дели от хаоса наречен мощ от тези, които единстве-
Ю-инфлация. но могат да помогнат.

Арсен Тодоров

?5едаяти-ди-

Състоянието в товарния 
старите рейсове и камиони. И транспорт е още по-зле. Сред- 
при такива условия досега ната старост на возилата тук 
поддържаме всички рейсови е 16 години, а поради ик- 
линии. Дори някои местни ономическата изолация ка- 
линии и увеличихме. Така пацитета е ползван през пос- 
например рейсовата линия ледните две години едвам с 
Босилеград - Караманица 10 на сто. 
през 1994 година е увеличена

ки са на постовете си и ден 
днешен. Предвидената рек
онструкция на данъчната сис
тема не се направи, така че и си 
ден днешен на динар-нето ра 
заработка ние плащаме 1,20 
динара данък. Нищо не е 
предприето (освен на хартия) 
така наречената "сива ик
ономика'1 да се махне и под
веде под контрол.

-Санкци 
я, значи 
бота?

А.Ташкови те са под суспен- 
има възможност за

Въпреки всички затруд
нения деловата 1994 година 
предприятието приключи с 
положителен баланс, с оста
тък на доход от 14 000 динара, 
а според думите на Велинов, с 
положителен баланс очакват 
да приключат и изтеклата 
1995 година.

° "КВАРЦ" В БОСИЛЕГРАД НЕ ЕКСПЛОАТИРА КВАРЦ

ПЪТИЩАТА СА ГЛАВНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
-Вие изтъкнахте също че ос- 

новните принципи от Про
грамата са напуснати с "благос
ловия" на двете правителства, 
както и голям брои институции 
като синдиката, стопанска 
камара и подобни. Кои са фак
тите за това твърдение?

• Поради намаляване на 
югославския пазар, отслаб
налата възможност на купу
вачите, невъзможност за из
нос, стопанството е "прегрея- 
но" и презадължено с креди
ти, които не може да връща.

• Обществено предприятие "Кварц" в 
Босилеград засега е единстевното пред
приятие в общината, в което и след четири
годишна почивка работниците не се върнаха на 
работа От общото число зети - 41 работника - 
над 30 души не работят, но финансовите резул
тати и годишни баланси са положителни и 

алече по-добри в сравнение с няколко други 
ирми в общината

След като към края на 1991 година се отдели 
от "Електробосна" от Яйце, която в общината 
експлоатираше кварцовите залежи и стана само
стоятелно предприятие, колективът освен по наз
ванието си няма други връзки с кварца. Главната 
му дейност е прокарването на нови и почиства
нето на съществуващите местни и некатегоризи- 
рани пътища в общината. Поминъка на пред
приятието изкарват седем-осем души, от които 
петима сезонно с механизацията му работят на 
пътищата в селата. Останалите са все още са на 
почивка на^неОпределено време.

-Кварц не екплоатираме, понеже няма кому 
да го продадем, казва-Славчо Стоичков, ди
ректор на предприятието. Вече четири години 
имаме 100 тона и никой не го търси. Наскоро 
ще възобновим разговорите със "Сърбокварц" 
от Ръготина край Зайчар, но какво ше стане е 
неизвестно. По всички личи, казва Стоичков, 
че и през тази година пътищата ще бъдат глав
ното ни определение.

Средствата от услугите за прокарване и 
почиствания на местните пътища са главен, т.е. 
единствен източник на доход на предприятието.

-Високи са разходите, казва директорът и 
подчерта, че общината им е длъжна 30 хиляди 
динара и че едвам ги чакат да набавят резервни 
части. Инак, тук заплатите се получават редовно. 
Средната за януари т.г. възлиза на над 150 ди
нара. Тези, които не работят взимат над 100 ди
нара. Получават и по 100 динара за топла закуска 
и без оглед, че целокупната сума е малка, те са в 
по-изгодно положение от колегите си в "Чорапа- 
рата", на пример.

Директорът на босиле- 
градския "Автотранспорт" 
Йордан Велинов подчертава, 
че изходът на предприятието 
вижда във възобновяване на 
возния парк тази година по с 
четири рейса. Средства за 
тази цел обаче в предприяти
ето не могат да обезпечат. За
това неотдавна изпратили 
иск до републикански инсти
туции за изменения в закон
ните регулативи, като при 
това и автотранспортната 
дейност да се кредитира от 
фонда за развитие на недо
статъчно развитите общини.

м.я.

9

Конкретно, неплатените 
задължения на стопанството 
на 31 декември 1994 година са 

, били 381,8 милиона динара, а . 
' шест месеца по-късно този 

дълг е бил 1,5 милиарда ди
нара. След това, заплатите в

в.Б.
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° нови ИНИЦИАТИВИ НА "НИШКА МЛЕКАРА"

НАДЕЖДА ЗА НАЙ-ЗАКЪСАЛИТЕКРЕДИТИ - ЗА МЛЯКО Общинската организация на Червения кръст в Босилеград в 
настоящата година, в която Червеният кръст на Сърбия чествува 
120 години от съществуването си, навлезе със значителни резул
тати зад себе си и нови задачи занапред. Военните стълкновения 
в Хърватско, а след това и в Босна, повлияха Червеният кръст в 
общината през последните няколко години да увеличи дейността 
си. Оказвайки безрезервна помощ на бежанци, както и на онези, 

Загреб накара да напуснат родните си огнища, 
тази хуманитарна организация, както и Червеният кръст на 
Сърбия като цяло, успешно издържа изпита по хуманост. 
Понастоящем в Босилеградска община живеят 35 бежанци и 
десетина души от РСК. Числото и на едните, и на другите бе 
по-голямо, особено на онези, които избягаха пред оръжието на 
хърватската войска.

В зависимост от възможностите си общинската организация 
на Червения кръст в Босилеград оказва помощ в хранително- 
вкусови стоки и на основното училище, детската градинка, а 
средата на миналата година и на' социално най-застрашени 

в общината. Поради липса на хранителни сГоки органи-
\а онези 
. Преди 
Босиле-

215 обекта на

които режимът в
кали, може да се^каже ПР^е вияД?ВаНе съвРеменни усло- 
"Нишка млекара" о^ен н! вс лит„пРОИЗВОДСТВ0' пР°из- 
ден печели доверието на епЙи ИЗГРажД^
ЮЛгоизточ°на3 Сърбия ЛТяене ииали°ЪЩе0^вИа1Д^еПТ^Рг,в'' ЛвКа РЪКа С® даваха кРеДи™
ници3?аи ;т=н“ Г - - п^1неНсГчаеМЛдГЖо -п^^-те^иеГядГ^ 
Нииж^Зайчарски Миротоки
и Ябланишки оРкп^г Пир0ТСКИ "Ри 215 свои кооператори, бюджет", както и средствата, 

Как успява в През изтеклата 1995 година които Дава Нишка млекара"
това начинание? _________________________________________* се *ават със стР°го опР®-

Преди всичко Делено пРеД‘
"Ни111хя мпГЛ назначение Заяд» "«вггяи* =?ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА? "

а' необходимитечело с директора _____________ __________ проекти Из-
на предприятие- ^^^^^^"^^*"^в***^*****Л числено е, че
то дипл.инж. Драгослав Ми- млекарата е одобрила креди- обори за 5 кра-
ладинович, дават пълен при- ти за уреждане на два обора ви (без данъците) струват към 
нос в осъществяването на на- за по 5 дойни крави, 3 обора 23 000 динара, обори за 10 
белязаните до 2000 година за по 10 и една ферма за 25 крави - към 43 000, а за 25 - 85 
задачи. Най-ярко' свидетел- крави. При отпускането на 000 Динара. Естествено, мно- 
ство за това нещо е и плана, кредити строго се води смет- го по-евтино адаптирането на 
скроен според изискванията ка дали производителите съществуващите вече обекти, 
на животновъдите. Млек- разполагат с достатъчно об- 
онадоят в 22-те общини, работваеми площи за произ- Как ще се издължат произ-
където "Нишка млекара” водство на фураж. Например, водителите на мляко? 
върши откуп е на равнището производител който има 5 ^ в това отношение "Ниш-
на средноразвитите страни в крави трябва да разполага ка млекара" води сметка за 
Западна Европа. поне 5 хектара обработваема тях. Тя им дава шанс тегле-

земя, за 9 крави - 10 хектара, ните кредити да връщат спре- 
докато производител-живот- даване на договорени коли- 
новъд. имащ стадо от 25 чества мляко, така че сдел- 
дойни крави трябва да при- ката става взаимно изгодна и 

към 20 хектара за млекопроиводителите и за 
млекарата.

КАК СЕ ВРЪЧАТ КРЕДИ-

Отшумя времето, когато с

до
1те

лица
зацията тази помощ от август миналата година не оказва н 
в общината, които почувствуваха "дъното на живота", 
това, казва Зоран Такев, завеждащ в Червения кръст в Ь< 
град, всеки месец се оказваше помощ в храна на около 100 души. 
И тогава, подчертава той, нямаше достатъчно за всички, така че 
повечето от тях получаваха помощ всеки втори или трети месец. 
Числото на най-за къса ли те се увеличава и според думите на 
Такев прехрана, облекло и обувки са необходими поне 
души

е за 250

На територията на общината действуват над 4900 членове, 
организирани в 52 местни организации на Червения кръст. Имайки 
предвид числото на най-застрашените в общината, както и това, 
че Червеният кръст е последната им надежда, налага се тази 
общинска организация да се масовизира и материално да ук
репва.

В.Б.

° ВЪЗВАНИЕ

ЛУКАВЧАНИ, ПОМОГНЕТЕ 
СТРОЕЖА НА МАГЕРНИЦАТА

На място 
та на с. 
ост на сел

то на старата, полусрутена магерница при чер|
Лукавица ще се строи нова магерница, решила 

ото и вече раздвижила акция в това направление.
вече дадоха парични дарения, но за да се 

димите средства, нужно е в акцията да вземат участие 
които живеят в Лукавица. и отселилите се навред из

сят на джиро-сметка 42802-635-7-929 при 
Местна общност Лукавица - за изграждане

квата и гро- 
е местнатабища 

общн
Мнозина лукавчани 

обезпечат необхо 
всички - и тези, 
страната.

Паричните дарен 
СПП в Димитровград, 
на магерницата.

ПОМОЩ НА 
ПРОИЗВОД

За да се подобри млеко- 
производството - "Нишка 
млекара" отпуска кредити на 
своите производители за

ИТЕЛЯ
ия се вна 
на адрестежава I 

обработваема земя.
в.д.М.Андонов

- ЗИМЕН РАПОРТ ОТ ДОЛНО тлъмино

СЕЛО НА ИСТИНСКИ 

ЖИВОТНОВЪДИ
• Добри условия, дълга традиция и съвременен опит - Най- 

изтъкнатите животновъди в селото - Долнотлъминчани се 
нуждаят от ветеринарен техник, от помощ в борбата против 
вълците и от семена за създаване на изкуствени ливади - Защо 
заглъхва овощарството?

нощта отивам в нея. Едно време во
дата донасяхме със стомни и букли, а 
днес сама ни дохожда вкъщи".

В босилеградското село Долно 
Тлъмино съществуват добри природни 
условия за животновъдство. Дол
нотлъминчани имат дълга традиция в 
този отрасъл, а сега вече и съвреме
нен опит. Някои от тях си служат и със 
съвременни селскостопански машини 
- косачки и трактори. Не малък брой 
по-млади, пък и по-възрастни селяни 
изпъкват като истински животновъди. 
Те са: __

В началото на зимата посетих се
лата Бресница, бранковци и Долно 
Тлъмино. Селяните секат дърва и
кладат печките, хранят добитъка и 
чистят оборите. Навечер се събират 
на седенки и до късно седят пред 
телевизорите или слушат радиото. 
Един тлъминец - малко на шега, повеч
ко на истина - казва: "Как ли сме живе
ели едно време без електриката? 
Свикнахме с нея и сега без хляб мога 

а без нея не мога. Нито втри дни,
къщата, нито в кошарата. Кошарата 
ми стана и фабрика, и канцелария, там 
осъмвам, там замръквам, дори и през СТОЯН ВЛАДЕВ ВЕСЕЛИНОВ от ГАН КРУМОВ от махала Татаровци овци в селото. Вълчата напаст е

“ “ЧеИси нагорява8пГо°тВраД^И машина ЗаботЗдърГвЕ^КА пропадат овците ои.
^чйЧн начинппазЛетните нощи до- и ПАВЛЕ СТОИЛКОВЙ от махала Преди години в Долно Тлъмино 
Ж?^тмчпноагаехТтамаитЖспи Црвщнево отглеждат 28 овци и 5 започна строеж на Ветеринарна 

^УКпаГегоага е и кучато му говеда. Имат косачка. ЕЛЙНА и станция, която все още не е довър- 
?ордн6 гЖко! от махала Црвш- ДРАП4ША от махала Японци от- шена. За да се повиши интензитетът 
3°^. отгп!жлл 10 говош и 45 0ВЦИ глеждат 20 овци и 6 говеда. ЗОРАН на животновъдството в селото или 
м „-гпТтппймлшиназаобоаботкана АНГЕЛОВ от махала Пупулейци е поне да се запази на сегашното му 
И"а:раЖ1^Тиаеа°нГа хубава стопанин на 20 овци и 5 говедаЛпма равнище, общината трябва да пред- 

„Нз Тпинягка и водопроводна косачка и трактор. СЛАВЧО Ш.ОГОЕВ приеме спешни мерки за завършване 
Ч?ЙнКОБОиЖ^З от ма- от махала Косовци отглежда 4 крави, на станцията. Нужно е да се намери 

инсталация ВИНКС>60 И ’ ^а6 2 0ика и Т0Л0 Пенсионерът ИЛИЯ поне един ветеринарен техник, които
хала Т^атаровци отгложда ОВЦИ И ь смилков ОТГЛ0жда 25 овци и 7 ща оказва помощ на болните добичета 
говеда. Има нова къща, машина зи Има ТракторЙ кола и да съветва селяните за съвременно
обработка на дърво вода вкъщ^^) е!4Долно Тлъмино има и добри отглеждане на добитък. Неоходимо е 

пт м™?лаГюашново иманай- майстори-строители, а най-добър и подобрявана на расовия състав на 
ВЕН^п^лчп гямяйг?вТв шлото и в между тях е СТОИЧКО ДИМЙТРО§ добитъка с породисти бикове и многолюдно семейство в селото и в ДрСд’в овнове. Изкуствените ливади дават
целия Тлъмински края I о е С I дОЛнотлъминските животновъди и повече и по-хубаво сено, но вече 
члена: ВлаД4мир живее зедно с О0Л" костопански производители изчезват. Животновъдите обаче 
дваматаси си^ве двете сисндхи и „спми ^ берат тйЛ0^о.. номимат и нямат възможност да си купят нови 
9 внуци! Отглеждат ЗД оши и 9 говеда^ проблеми, за решаването на които им семена в селото, понеже и държав- 
Имат косачка СЛАВЧО ДИМИМчии от на общ0ОТВ0Нп помощ. Необ- ните, и частните търговски фирми не
Клинчарска махала отглежда 25 овци * ма им ^ неотложна акция по искат да са занимават с такава "дра- 
и 9 говеда. Той10 заградил унищожавана на вълците. Миналата болия',
качаствв^^ хран^Дза добитъка!^ ДРА- годишна тази хищници са разкъсали 36

и принудила някои долнотлъминчани да

Долно Тлъмино и целият 
Тлъмински край едно време 
бяха прочути по овощар
ството си, особено по сли
вите и сливовата ракия. На
последък обаче овощарство 
все повече заглъхва. Ово
щните дръвчета остаряха и 
все по-малко раждат, а мла
дите насаждения са малко. 
Това е едната, а другата оо- 
новна причина е липсата на 
защита на овощните дръвче
та; почти всички са обрас
нали с мъхове и лишеи. Спе
циалистите трябва да помог
нат на селяните да насадят 
нови сортове ябълки, сливи 
и круши в съзвучие с оо- 
новните условия - климата и 
почвата. Стоян ЕВТИМОВ

оБря-гстЛо 15 ФЕВРУАРИ 1996 г.



• във ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕ
ДОМСТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА° В ДИМИТРОВГРАД

ПРОСВЕТНИЦИТЕ СТАЧКУВАТ, 

УЧЕНИЦИТЕ НЕГОДУВАТ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ 

НА УСПЕХА И 

ПОВЕДЕНИЕТО
Придружавайки се към новното училище и в гимна- член 84, стнасящ се ,до сред- 

акциятана просветния синди- зията часовете са съкратени ните училища на ^™заос

образователния процес на 
часовете с по 30 минути. Прос- 
ветниците търсят когато е 
стачка изобщо да не се рабо
ти, както и в останалите дей
ности и в стопанството. Търси 
се, също, да бъдат изравнени 
коефициентите за всички 
ползващи средствата от 
бюджета, както и да се уточни 
строго спазване датата при 
изплащане на заплатите: до 
25-ти в месеца аванс, а до 5-ти 
следващия месец останалата 
част. Търси да се изплати на 
просветните работници и 
останалата част от принад
лежностите за годишна по
чивка от миналата 1995 годи
на, както и просветния синди
кат (браншов синдикат на 
просветните работници) да 
участва в утвърждаване це
ната на труда. А тя, според 
последното съобщение на 
просветното министерство, е

МИСТЕРИОЗНИЯТ ТОР със средно, 3,05 с полувисше
В ДОЛНО ТЛЪМИНО Е и3’Йо”б°облрГнвсГоеот

п А 1/ЛПЛи ГШГП1» ОО просветните работници стач-
ДУц/гЧАг МП I I Г ЕД11 1 С.Д. куват определен брой не

ГОДИНИ ОТ СКОПЙЕ ™евса4и5Гн^Л

ви февруари насам и в ос- се

• Недоволни от общия успех и поведението на 
учениците в края на първото полугодие, учител
ските съвети на Гимназията и Основното училище 
в Босилеград още в самото начало на второто 
полугодие утвърдиха мерки за подобрение на ус
пеха и поведението до края на учебната година

И в едното, и в другото учи- При това по-ангажирано да се 
ли ще са утвърдили по три включат и класовите съвети, 
основни насоки за действу- съветите на родителите и да 
ване: да се засилят връзките се изострят критериите при 
между училището и роди- спазването на училищния 
телите, възпитателно-обра- режим. Защото числото на от- 
зователното дело да се из- състващите ученици през пър
дите на по-високо равнище и вото полугодие и в едното и в 
да се спазва възстановеният другото училище е голям, от- 
ред и правила на училището, делно на неоправдателно от- 

И в едното, и в другото учи- състващите. От друга страна 
лище подчертават, че успехът преподавателите с ползуване 
и поведението на учениците в на всички разполагаеми на
края на първото поллугодие гледни средства, лабара-РАЗЯСНЕНИЯ
не е на равнище, на което те торни изследвания и опити и с 
биха желали. Обаче и такъв, по-издържани подготовки да 
какъвто е, успехът не е за- издигнат обучението на по-ви- 
грижаващ. Още повече, ако се соко равнище. Покрай това, 
има предвид, че по някакво си занапред допълнителното и 
неписано правило успехът и добавачно обучение да се 
поведението през първото третира както и редовното 
полугодие почти винаги са по- обучение, 
слаби, отколкото през второ- Когато пък става дума за 
то полугодие. В училищата подобрение на дисциплината, 
това обясняват с факта, че и в едното, и в другото учи- 
учениците през второто полу- лище подчертават, че в това 
годие, с оглед че това е и края отношение фактор номер 
на. учебната година, имат едно са родителите. Затова 
много по-големи мотиви за общо заключение на учител- 
учене, когато и родителите ските съвети е класните учи- 
проявяват по-голям интерес тели да поддържат по-чести 
за своето дете-ученик. контакти с родителите, от-

И в едното, и в другото делно с родителите на онези 
училище за подобрение на ус- които правят проблеми и 
пеха и поведението изтъкват ученици, които имат слаб ус- 
нужността от максимално ан- пех. 
гажиране на учениците, пре
подавателите и родителите.

а своите
ова пре

дизвиква негодуване сред 
_ учениците, тъй като от един

• "Това е един от многобройните паметници на до друг час чакат по 15 ми- 
неразумната интеграция на земеделските коопер- нути, а те искат ако часовете 
ации в Босилеградска община" - казва Кроне Ник- вече са съкратени, да си оти- 
олов, някогашен директор на някогашната дат по-рано у дома. А дали 
долнотлъминска земеделска кооперация исковете на стачкуващите ще

бъдат приети - остава да се 
види. Видимо е че от момен
талното положение най-голя-В миналия брой на вестника публикувахме статия със 

заглавие "Зъбът на времето яде обектите", в която се посочва 
един невероятен факт: "В сградата на някогашната сушилня 
за овощйя в Долно Тлъмино, която на времето била соб
ственост на Долнотлъминската земеделска кооперация, а 
сега на Общественото предприятие "Напредък" в Босилеград, 
все още се намира около 20 тона изкуствен тор. Кой го е 
съхранил тук, защо не е използван и защо все още се намира 
тук, не е известно.

-Този изкуствен тор е докаран преди 22 години от Скопйе 
- разказва Кроне Николов, пенсионер от Долно Тлъмино и 
някогашен дългогодишен директор на някогашната дол
нотлъминска земеделска кооперация "Напредък". - Докара
хме го ние, нашата кооперация, с три камиона от по седем тона 
през януари 1974 година от скопския железарски завод. 
Всъщност-, този тор е вторичен продукт при преработката на 

РУДа и тъй като аз и тогавашният директор на 
завода бяхме лични приятели, получавахме го без пари. 
Докарахме го с цел да наторим кооперативните ливади в 
"Рудина", за да увеличим сенодобива. И това го направихме 
не за първи път. Три четири години преди това също докарва
хме такъв изкуствен тор и резултатите от наторяването с него 
бяха твърде положителни.

ма вреда имат учениците.
А.Т.

М.Я.

ХРОНИКА ЗА 
БАЛКАНСКИТЕ 
КЛЕТНИЦИ (4) ДАНЧО Пише:

Ванче
Б0ЙК0В

Този град, Пале, вече не е този 
град. Това не е градът от края на 
осемдесетте години, когато с коле
гите на 
пиехме

желязната

минаване за Яхорина тук 
бира и мезехме кебапчета.

Зная, че някога и на тукашните 
дървета, сгради и информационни 
табла, както и във всички други гра
дове в света, бяха залепвани 
афиши за концерти, театрални 
предствления, футболни мачове. 
Не, това не е този град. Вместо пор
третите на полуголи певици и други 
любимци на младежта, сега са 
налепени други, черни “афиши" 
като спомен за младите момчета, 
които вградиха животите си в от
браната на сръбската 
Сараево. Не, това не е този град!

Некролозите и черните "уни
форми ' на скръбящите майки от
давна станаха всекидневен отли
чителен белег на Пале. Но един 
некролог - забележих го на 17 де
кември - се различаваше от оста
налите. Написанона български 
език в града, в който никой не го
вори български, възпоминанието 
съобщаваше, че е изминала поло
вин година от смъртта на Данчо.

Как да се узнае кой е бил този 
Данчо? Тук има много доброволци• 
руси, чехи, българи, гърци. Никой 
обаче не казва истинското си име< 
Тук всички се наричат на имената 
на своите национални герои. Може

Vшмшштшшш
• Какво се случи, та торът си е все ощи там, където сте го 

складирали преди повече от две десетилетия? - попи
тахме г-н Николов.

ЧГЗо, 0^X3 Фа, (Зф

сан ИШПШП ©ШСП
-Тогава се случи лоша политика - казва той. -Както вече 

казах, тора докарахме през януари в рамките на подготовката 
ни за пролетния сезон. През март обаче беше извършена 
неразумната интеграция на земеделските кооперации 
Босилеградска община по политическа директива. Тази инте
грация беше извършена против жизнените интереси на хората 
по селата против интересите_на общината като цяло, това 
беше ясно още тогава, но никой не смееше да възрази срещу 
нея, още по-малко да я спре. Новите управители, ръководейки 
се от правилните" политически становища и от новата кон
цепция, веднага започнаха да урнисват основните функции на 
кооперациите и да ги претворяват в търговски организации, 
които купуват от селяните добитък и друга готова продукция 
и им продават стоки за широко потребление. Така въпросният 
тор остана неизползван до ден-днешен и все още си е там, 
където го оставихме. Кроне Николов е на мнение, че 
опропастяването на земеделските кооперации въз основа на 
тогавашните "правилни" политически становища е една от 
основните причини за обезлюдяването на босилеградските 
•села. Споменатият тор, казва той, е един от многобройните 
паметници на неразумната интеграция на земеделските кооп
ерации в Босилеградска община, а запустелите села ще бъдат 
вечен паметник на лошото отношение и политика към 
ХХвек"0 стопанство в този кРай пРез вторрата половина на

в

част на

Жтт
дами ил ввдш ш@ в ©вхрзрга кш

©гои ©шшйм® ©и ©ма
д-ъщкгя ТЕДИ, маЛка ДОРА. 
вглт СТЕФАН п кака ДАВЯИ

К.Г.
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МЛАДА НИШЛИЙКА УЧИ 

ЗА ОПЕРНА ПЕВИЦА В СОФИЯ
X

° 1А<^1'1Ч(2Ь) е очарована от световното равнище на обучението в софи- 
”т^,;^^ОНперватория и °т стаРата архитектура и богатия културен живот в българската 
гг,2пЧп^. олУчава швеиЦврска стипендия, а не може да намери спонсори в родния си 
с^ио'годин^аСН° говоРи български, макар че от първата й среща с този език е изминалао_<а.
През емб 

на и бедна 1994 г 
лара бях

говската00 , 7Р®?ож- Да уна оперно пеене в Италия,

,...
ване Млапятя м ама италианските учители по муз- - терес посещавам часовете по
Драгана Спасич о6зчр Г^^иика ика отидоха в Америка за повече български език и много чета. Още 
оводи от "стомачната® логикч чч" [!арИ' Се-Га 8 Италия и много ДРУ™ веднага разбрах, че сръбският и 
средата си дава 400П ™ европейски страни водещите българският език са много близки 
тЕ П° музИ|<а 08 йлгаР" и ™ат о6|Д «орен. Това ме мо-
ната музикална акалвмР^я о Софийската музикална школа тивира да търся съвпаденията и 
СосЬия! Лз гпвпвЗ п™п5ппИЯ 8 6еше и сега е в световния и разликите, да сравнявам хубос- 
"Шом ги има пРгтйоТпеене,; европейски връх. Опитай тук", тите на двата езика. Сърбите и 
- ше попхъппят /РаДв послушах го, защото този човек е българите са близки по всичко -

4иниЦите. Да, но известен български тромпетист. по език, традиция, вяра и ман-
ство семеи‘ и не сгРеших Още вМ началото талитет. нйжи-речй,- те са един
^иН8ПР°™8 °МаИКаИВЗИмат видях, че наистина става дума за народ и това ме въодушевява.

Равно на поДвиг: про- авторитетна школа: приемният Тревожи ме обаче фактът, че
дават апартамента си, купуват изпит продължи цели десет дни! малко знаем едни за други
къщичка, реновиратя седна част/ м
от парите, а другата част дават за 
таксата. Рядка постъпка и риск, 
непонятен за суровата рацион
ална логика в южните предели.

-Исках да намеря себе си на 
а свят! А когато намериш себе 

си, намираш вълшебната фор
мула за пълноценен живот и 
лично щастие - така Драгана обя
снява невсекидневната постъп-

Като отлична ученичка и мо
миче с повечко таланти, тя се ио-

научиш за това кратко 
време?о
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В резултат на сътрудничество между Културния 
, Димитровград и Градската галерия на град Пирот, на 6 февруари 

в помещенията на димитровградската галерия бе открита
художествена изложба от графики (комбинирана техника и монотип) I пРавя пРеД многопосочната 
на младия пиротски художник Миомир Митич. Многобройните Дилема по кой жизнен път да 
димитровградски любители на изобразителното изкуство за първ път тръгне. Обича езиците и в пър- 
се срещат с този талантлив млад художник, завършил средното ! вата фаза на средното профили- 
художествено училище в Ниш и Полувисшата графическа школа в | рано образование се опреда 
Загреб, и според общи впечатления, останаха доволни от видяното езикова насоченост". Об

Изложбата откри Радмила Влаткович, оглавяваща Градската ! природните науки и във втората 
галерия в Пирот, която между другото посочи фаза завършва за лабораторен

"В художествения опус на Миомир Митич проличава, че техник по физика! Сетне се за- 
графическата техника и монотипия са константни и условие на него- писва в Електронния факултет в 
вото художествено мислене, светоусещане, доживяване и степену- Ниш, следва две години и стига до 
ване на света, фактите на живота и изкуството. извода: "Това не е моята жизнена

Търсенето на облика върви от осамотена фигура и това, може да ; професия“. Още от основното 
се каже, се утвърждава като правило и принцип, чрез представата за училище усеща, че музиката я 
птица, натюрморта до чисто геометричните абстрактни форми Мо- привлича с магическа сила. 
тивите са рисувани с чисти линии, гъвкави и цялостни, които облика Няколко години пее в хора на КХД 
дефинират с едно най-често непрекъснато последователно движе- "Велко Влахович". Завръшва и 
ние. Това е рисунка на търсене, тематично и стилски хетерогено, но в | средно музикално училище, 
ръкописа и начина на обсервация препознаващо се. Тук започва и |
разказа за голямото имение, изключителаната способност на худож- ; А как реши да се^ 
ника от различни видове на видимата действителност да организира запишеш в софийската
и художествено оформи цялостта на една нова художествена дей- консерватория? - попи-

ровокативна На монотипията тахме я тези дни в Ниш.
: художествената структура, обогатява
и по-разкошни и предизвикателни" -С приятели бях в София и в

един разговор изказах желанието

ка.център в
т.г.
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Не зная колко време измина, стори ми се 
цяла вечност, докато набера кураж да попи
там защо Данчо е дошъл в Република Сърб- 
ска. Стараех се въпросът ми да не бъде груб 
и болезнен, но...

-Беше разочарован. Работеше в една 
дискотека като бодигард и не вижд 
каква перспектива за себе си в Бъ 
Не знаеше как да осигури на малката си 
дъщеричка хубаво бъдеще. Мислеше, че в 
цяла Стара Загора няма нито един приятел.
Но не беше така. Хората го обичаха. И сега 
никой не може да повярва, че Данчо вече не 

- през плач разказа Данчовата майка.
На търгване казаА, че отива в Сърбия. 

Да работи известно време, а след това да 
замине в страна, в която може да заработи 

Белград се обадил по телефона 
на любовницата си. Всички били 
изненадани, когато от Пале пристигнало 
писмо от Данчо.

На любовницата си изпратил едно 
писмо. Второто писмо изпратили другарите 
му: "Данчо загинаI"

В сряда, на 20 декември 1995 година на 
гробищата в Стара Загора една 
четиригодишна Теодора о изпратила баща 
си, Стефан е почел паметта на брата си, 
Иван е изпратил сина си, хубава девойка от 
единадесети клас в едно старозагорско 
училище е изпратила любовника си и 
сложила цвете на гроба му. Дошли са и 
приятелите да погребат за втори път Иор- . 
дан Куцаров - Данчо. Веднъж е погребан в 
началото на юли в Пале.

би така се налага. И по-рано съм срешал 
българи, които се “казват" Караджата. Ва
сил Левски. Христо Ботев... Да бъда искрен, 
не съм срещал нито един Данчо. А как и да 
го срещна, когато българското правител
ство в съобщението си от 4 март 1993 
година (информация на Сръбска новинска 
агенция СРНА ДГ 15 895) предупреди 
всички граждани на България, че всеки, 
който се ангажира като платен борец, ще 
бъде обвинен "в злодеяние против мира и 
човечество" и ще се намери на подсъди
мата скамейка. Макар че борещите се в 
Босна българи не бяха платени борци, кои 
може да го докаже това?

В стремежа си да узная нещо повече за 
Данчо, тръгвам с колегата Мирослав Иокич 
към намиращата се на 13 км от Пале план
ина Яхорина, известен спортен център 
преди войната. Там е, казаха ми, базата на 
елитна сръбска единица. Автобуси отдавна 
не вървят за там и се наложи да пътуваме 
с военен камион. За разлика отпреди, 
когато там отекваше популярната българ
ска революционна песен Стани, стани 
юнак балкански, от сън дълбок се събуди 
сега царуваше наобикновена тишина, в 
сградата на войсковата част бяха и две 
жени.

Драгана Спасич и малката й дъщеря пред Националния ис
торическия музей в София

аше ни- 
ългария. В Ниш все по-чбсто се 

споменава откриване на 
опера в близкото 
бъдеще. Свръзваш ли 
плановете си с това 
начинание?

Доволна ли си сега от 
качеството на 
обучението?
-Не е достатъчно да кажа: 

"Доволна съм“. Софийската кон
серватория е световно равнище и 
аз съм щастлива, че се уч 
ова музикално училище. П 
съм при доцент Руско Русков, а 
по актй 
Пламен
операта. Това са много качест
вени учители и креативни хора, 
които дават всичко от себе си за 
успеха на своите ученици. Те ра
ботят и по света и навсякъде са 
признати и уважавани.

Как се чувстваш в Бъл
гария, в българската 
столица?

е жив -Първа точка в плановете ми 
е да науча да пея, да научд техни
ката на оперното пеене. Защото 
това е много тънка професия и 
дипломата не представлява 
нищо, ако не знаеш да пееш. Аз 
обичам родния си град и с гордост 
и задоволство бих пяла на 
бъдещата оперна сцена в него.

Драгана Спасич е решила 
един голям проблем - най-сетне е 
намерила себ! 
я измъчва друг голям проблем: 
как да намери пари за таксата? 
Миналата есен, за да се запише 
във втори курс, е събрала 4000 
долара от роднини и приятели, 
които са й ги д^ли на заем. Ще 
трябва да им ги върне, а и след
ващият септември не е далече. 
Опитва се да намери спонсори, 
но...

а в так-
о пеене

орско майсторство при 
Карталов, директор наповече. От

е си, но все повече

-Аз съм Тодорка Ватева, Данчовата 
майка - тихо, с треперещ глас промълви-ед- 
ната от тях. Здрависах се и с другата жена, 
майката на Данчовата любовница, която не 
каза името си. Дойдохме, казват, да си 
носим Данчо в България.

Данчо е тръгнал от Стара Загора на 20 
юни 1995 година. Само дванадесет дни по- 
късно с бойните си другари участва в бор
бите около Луч е вик недалече от Търново, 
на сараевското полесражение. В борбата 
мюсюлманите го раняват тФкко. Неговият 
съратник Владимир Капуран от Пале се 
опитва да го избави и - загива. Малко по- 
късно и Данчо умира от тежките рани. Се
мейството на Владимир ги погриба заедно 
по православните канони.

-София мо впечатли със ста- 
и с богатия сирата си архитектура 

културен живот. Мо 
съседи и приятели в Ниш просто 
но ми вярват, че в София хората 
се редят на опашки за билети в 
театрите, операта и концертните 
зали за класическа музика, както 
се редят 
евтин хляб

ите роднини,

-Всички ме посрещат с въп
роса "защо не си се записала в 
Белград?" .Тук като чели все още 
е голям грях желанието да полу
чиш качествена подготовка в све
товно признат факултет вън от 
страната. Аз например получавам 
швейцарска стипендия, която ми 
стига за всекидневните разноски, 
но не мога да намеря спонсор в 
родния си град. Не разбираема 
логика за град. който иска да 
открие опера.

тук пенсионерите за 
. Софиянци са любезни 

хора, винаги готови да ти помог
нат. Въодушевих се, когато видях 
много хора, които четат книги в 
читалищата, във влака, на 
пейките в парковете, у дома...

Тази война беше абсурдна. Загинаха 
млади и невинни хора. Ще си спомни ли за 
Данчо някой от неговите съратници, ще 
донесе ли цветя на гроба му? Или времето 
ще заличи спомените за него? Дано някои 
запази поне този вестник. Драгана, ти много 

хубаво говориш българ
ски език. Как успя да го

(В следващия брой: АНИТА)

К.Г.
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данезабравим нашите
ЗНАТНИ ХОРА!

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ 
ТЕАТЪР ОТНОВО НА 
СЦЕНАТА В БЕЛГРАД

Всеки град има свои специ- завист, суета, временна кон- бански мост иСараеваПочи- 
фичности, по които се препоз- юктура, заличихме редица нал, л°РаДи 
нава. Може това е само един имена на революционери и тъкмо.'к°™то създам наи- 
обект оазличаващ го от оста- прогресивни хора, ратували в зрелите си творби. Засега ед- 
н^итеРгрдоте например "Ай- не така далечното минало за инствено една улица в града 
Феловата кула" - Париж, един пФосубав живот, от- носи неговото име което 
^Червеният площад" и Жре- давайки и животите си: Петър може би и не е достатъчно, 
мъл" - Москва, нвбостърга- Тасев, Стефан Димитров, 
чите - Ню Йорк и т.н. Други Марко Шукарев и други. Нека
имат свои специфични архи- обаче оставим на времето да ноизвестен карикатурист, 
тектурни ансамбли, изник- отсъди за това. акварелист илюстратор Ху-
нали в различни векове и за- Думата ми обаче не е за дожник, които е иотту^ил ви- 
пазени за поколенията. революционери и прогре- соки признания от Япония до

По-малките и малките гра- сивни дейци, а за знатните Истамбул, от Канада до ьъл- 
дове обикновено рачитат на хора на изкуството, оставили гария, от Скопие до ье 
местоположението си, на обк- незаличими следи в култур- За неговото присъствие в кул- 
ръжващата го природна окол- ния живот на града, чиито турния живот на града не бива 
ност, на свои специфични пое- имена обикновените хора да изреждаме, защото са 
тройки, които също ревниво ежедневно изговарят с ува- живи съвременниците му и го 
пазят и поддържат. Без оглед жение, когато стане дума за помнят и по театралните пос- 
дали се касае за обществени тях. Ще се спра и на конкрет- тановки, по сценографичните 
сгради, черкви или други ните им имена: му постановки, театрални
обекти. изпълнения, по многоброй-

Димитровград, или преди- Георги Шукарев, дълго- ните афиши по различни по
тен Цариброд, в това отно- годишен ръководител на гим- води и прочие. . 
шение прояви кръгло неве- назиална музика и гимназиал- Именната им можехме да 
жие. "Чарашията", която все ния хор, под чиято диригент- подредим и по-другояче, но 
още така наричаме, напълно е ска палка израснаха много тук имах предвид кой как ни е 
заличена. Старите дюкани и музиканти, а на десетки, дори напуснал, 
кепенци отдавна са срутени и и стотици други, всеотдайно п 
на тяхно място са построени разкри тайните на музиката и да бъде по-богат, ако напри- 
бетонни жилищни сгради и ма- зася в душите им семето на мер гиманзиалната музика 
газини с огромни метални обич към към музиката и носеше името "Георги Шука- 
витрини, без много вкус и хоровата песен. Някои от не- рев", библиотеката "Детко

говите ученици достигнаха Петров", а неотдавна откри- 
световна слава - например тата градска галерия "Методи 

поставяме въпроса за архи- кларнетистът Васил Гелев, а Петров"? И ако бяхме поста- 
-тектурния облик на нашия ученическият духов оркестър вили бюстове по алеи и парк- 
град, защото много по-компе- десетилетия наред държеше ове? Оправданието с мними 
тентно по тоя въпрос биха се първенство в Републиката, грешки през живота им е 
изказали архитектите. Цариброд, а сетне и Димит- несъстоятелно, защото от

Специфичностите на един ровград, се препознаваха по едно по-голямо разстояние 
гРаД далече по-колоритно духовия оркестър. След наблюдавани, могат да стант 
обагрят неговите хора, живе- смъртта му музиката почти и добродетели, 
ли и живеещи десетилетия в заглъхна в нашия град
него, отдали и отдаващи Следователно, не бива да
целия си живот и талант да Детко Петров, литера- забравяме знатните си хора. 
издигнат дадена област във турен творец, писател, Защото те са нашите спе- 
всишите сфери на изява. В спечелил славата си приживе цифичности, нашият колорит 
други градове, след смъртта и завоювал признания в гра- за по-младите примерът за 
им, с техните имена се на- ниците на предишна Югосла- подражание и вдъхновение 
зовават културни институции, вия. Автор на пет-шест сбор- да поемат техния път и да от- 
учреждания, училища, дру- ника разкази, два романа, 
жества, спортни клубове. книги за деца, с високо ху- 

В нашия град, дали зарад дожествено майсторство опи- 
провинциални схващания, сал живота на хората в нашия 
политическо късогледство, край, въпреки че е живял в

Димитровградският самодеен театър "Христо Ботев" 
на 14 този месец се представи за втори път на малката 
сцена на Народния театър в Белград. Този път димит
ровградските самодейци изпълниха "Малки комедии" от 
Чехов, които успешно бяха изпълнени на сцената в Дими
тровград на български език и в постановка на режиейора 
гост от Великотърновския театър. В Белград "Малките 
комедии" се играят на сръбски. Това второ поредно госту
ване в Белград е резултат на успешното представяне през 
миналата година на същата сцена с "Професионалист", 
което същевременно задължава димитровградските ар
тисти да запазят постигнатото реноме и за бъдещи госту- 
вания.

Методи Петров, светов-

Инак, с "Малки комедии" на Чехов димитровградчани 
на 8 и 9 февруари гостуваха на сцената на Пиротския 
театър в рамките на постоянното сътрудничество с теат
ъра от Пирот. Той пък в началото на този месец гостува в 
Димитровград с пиесата "Сън през лятна нощ" от Ш

!на димитровградските самодейци през втората 
вина на февруари и началото на март предстои петнаде
сетдневно турне в република България с комедиите на 
Чехов и "Професионалист". Артистите ще се пред 
освен в София и в Благоевград, Горна Оряховица, С| 
Калофер и Шумен. Турнето е в организация на правител- 
ството на България и съответното министерство.

лград.

ок
опи

поло-

ставят
молян,

А.Т.

има нашият град нямашеПОЕТИЧНО КЪТЧЕ
порядък.

Тук обаче не искаме да
Ти измести течението на реката 
в моето море да не се влива. 
Промени посоката на вятъра 
косите ми да не милва.
Затъмни луната 
да се лутам по тъмнината. 
Разчопли раните 
отново да ме пекат.
Наказание без вина.
Зная...
И други реки отново ще потекат 
и ветрове ще веят, нали?
На други луната отново ще свети 
и дъждове пак ще мият града. 
Наказания ще има без ви 
Но няма да ни има нас!

на...

Даринка КРЪСТИЧ

(БЕЛЕЖКА: Авторката на това стихотворение е 
^адското село Зли дол. Завършила е руски език 
филологическия факултет в Белград. Работи като гим 

вателкапорускиезиквЛесковациГърделица. Живее в 
дини, като млада и перспективна поетеса, Даринка 

сътрудничила на "Братство" и "Мост".)

дена в босиле- 
литег 
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дават сили и талант за кул
турното издигане и извис
яване на нашия град.
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Стефан Николов

° ЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД РАБОТИ ПРИ ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ

"БОЛНИ" СА И СТАРИТЕ 

АПАРАТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
• Липсват линеики и терени коли • Лабораторията не е обзаведена по стандартите • 

Чувствува се недоимък на лекарства и материали • Зъболекарите работят - доколк- 
ото успяват да премахват дефектите - на столове, машини и съоржения, които са 
стари дори 16 години!

В Здравния дом в Босилеград, 
който работи в рамките на Здрав
ния център във Враня съществу
ват всички служби, които трябва

На територията на общината, 
в която има 36 села съществуват 
здравни станции в Горна и Долна 
Любата, Горна Лисина, Бранковци 

да има едно такова ведомство. За и Долно Тлъмино и амбулантории 
разлика от други изостанали сре- в Дукат и Назърица. -Поради ло- 
ди тук не липсват кадри. Пона- шите пътища, особено през зи- 
стоящем за здравето на 11 600-те мата, когато са непроходими, и 
души в общината се грижат 25 липсата на возила, амбулатори- 
лекара, от които осем зъболе- ите не работят. Полагаме усилия 
кари и девет специалисти по раз- болните от тези места да превоз- 
лични области и към 40 медицин- ваме до Босилеград. Но тъй като 

сестри. Все пак, здравната

помощ. Засега, както казва д-р 
Накев, пречките са главно от 
обективно естество.

-Без оглед, че имаме кадри 
често е трудно да се 
посочи диагнозата без апа
рати и съоръжения. Имаме, 
например, видеозон и той 
доста ни помага в това 
отношение. Но на стария и 
износен рентген-апарат се 
работи само с небивала 
упоритост на персонала. 
Затова се налага да се 
обезпечи нов, съвременен 
апарат, изтъква дирек
торът на Здравния дом.

Той добавя, че в този смисъл 
е малка ползата от съществува
нето на лабораторията и кадрите, 
понеже тя не е обзаведена по 
стандартите на лаборатории за 
здравни домове и понеже лип
сват реагенси за работа.

ски нямаме теренни коли, често пъти 
защита на населението не е на не сме в състояние д; 
равнище, на което трябва да качествена помощ. Поради липса 
0ъАе- на возила не винаги сме в със

тояние всекидневно да оказваме 
качествена помощ и на хората в 
здравната станция в Д.Тлъмино - 
казва д-р Наков.

Имайки предвид разпръсна
тите и отдалечени села, в които 
живеят предимно стари хора спо
ред мнението на директора тряб
ва спешно да се обезпечат четири 
коли: санитарна, приспособена за 
оказване на реанимация по време 
на превозването на болния, амбу
лантна и, имайки предвид лошите 
пътища, две теренни коли.

Когато се касае за здравето 
на хората, алармантно може да 
бъде всичко онова, което пречи 
да се оказва спешна и качествена

а оказваме
които три са стари дори 16 години. 
Въпросът е още по-болезнен, ако 
се имапредвид, че на тях толкова 
време се е работило в две смени, 
а че работният век на една, и това 
в една смяна, е от 5 до 7 години! 
Турбините и останалите прикачни 
на тях инструменти също са стари 
16 години, а работният 
една смяна е две години. Ако към 
това се добави, че материал за 
работа повече няма, отколкото го 
има, тогава няма място за опти
мизъм.

нито могат, нито пък смеят 
рият, заявява д-р 
Посочените 

проблеми, които ни пречат 
в работата не са нови 
тях отдавно са осведомени 
компетентните органи в 
Здравния център. Безпари
чието и санкциите през 
изтеклите години обаче 
повлияха проб: 
повече да се изострят. Фи
нансови трудности все още 
съществуват, но 
положението може да 
стане кризисно, доколкото 
лекарите започнат да опре- 
делаят диагнози само със- 
слушалки.

йа се к
Причините са повече за 
това, казва прим. д-р Крум 
Накев, директор на 
Здравния дом. Место
положението на общината, 
преди всичко планинските 
села и отдалечеността им 
от Босилеград, лошите 
пътища и липсата на воз
ила, апарати, технически 
съоръжения и лекарства 
са главните проблеми, 
които Здравният дом не е 
в състояние да премахне.

АМБУЛАТОРИИТЕ 
НЕ РАБОТЯТ

акев.

и за

им век в

лемите само

БОЛИ ГЛАВАТА ОТ 
ДЕФЕКТНИ МАШИНИ

Как да се премахнат тези 
трудности, тази относително чер
на картина, която 
рива и директорът'

В твърде окаяно положение е 
зъболекарската служба. Пак по
ради износени и дефектни уреди 
и апарати и липса на нови. Тази 

ба в Здравния дом има 
четири зъболекарски седалки, от

не иска да ук-

служ -Когато се касае за здра- 
вието на хората, нещата . В.Божилов
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ТОАЛЕТНАТА НА ДИМИТРОВГРАД
СКИЯ ПАЗАР - НАЛЕЖАЩ ПРОБЛЕМ

° СТРЕЛБА - ВЪЗДУШЕН 
ПИСТОЛЕТ Не напразно се казва, че чистотата и хигиената са израз на 

цивилизацията на един народ, а в някои обществени тоалетни пише, 
че чистотата е мерило за културата на един народ.

Срам и позор за града е да се надникне в почти срутената тоалетна 
на пазара. Или това са само останки от почти срутената тоалетна. 
Постройката е в окаяно състояние. Няма врата, а още отдалече ще те 
облъхне острата миризма на пикоч. А вътре... купища изпражнения, 
купища никога неизхвърляна хартия и сред тях загащващи се или 
разгащени хора, които напразно търсят чисто място, за да влезнат 
или да излезнат.

Тухлите и отвътре и отвън са разядени и оронени, не толкова от 
времето, колкото от киселините и солите на урината. Покрив почти 
няма или има само големи зеещи дупки.

Димитровградският пазар е голям и е задръстен не само през 
лятото, но и през зимата. През сезона от вътрешността идват произ
водители-продавачи и търговци-матрапази, които предлагат селскос
топанска продукция и в четвъртък нощуват в камионите си <й. този 
факт говори, че е необходим един санитарен възел. Никой нямаше да 
се възмущава или роптае, ако имаше и чистач, на когото ползващите 
тоалетните ще заплащат, а пазарната такса вероятно се заплаща за 
поддържане чистотата на пазара.

Още по-остро се поставя проблема, понеже и чужденци предлагат 
стоки и то ежедневно.

Тъй като хората нямат къде да ходят "по нужда", те замърсяват 
околната среда, ходят и в двора на стопаните на съседната къща, 
разграждат, припикват оградата и стопанските помещения, хвърлят 
хартия, отпадъци и друг амбалаж и унищожават имуществото им, а те 
са безпомощни.

Нали на паза

' ДИмХо1гСр^ПОРТИСТА ЗА 1995 ГОДИНА " в РУЖИЦА 
АЛЕКСОВА 

СПЕЧЕЛИ СРЕ
БЪРЕН МЕДАЛФУТБОЛЪТ 

МИ ДОСТАВИ 
МНОГО 

РАДОСТИ И 
ПОЗНАНСТВО

, ^ края на януари в Будапеща
бе проведен международен 
митинг по стрелба с въздушен 
пистолет, на който участва и 
Ружица Алексова в националния 
състава. Тя осъществи извънре
ден резултат от 471,2 кръга (точ
ки) и спечели сребърен медал 
веднага след унгарската състе- 
5^Т?«ка ФеРенЦ с резултат от 
472,2 точки. Пето място на

Футболистът Предраг Костов роден през 1968 година в съЩ°то състезание спечели вто- 
Димитровград, централен нападател на "Балкански1^ беше В.ата наша състезателка Мая 
"1ратство°еН 33 Мспортист 33 1995 година"- Ето какво споДели за в. Степанович.

-Футбола като спорт заобичах още като дете. Активно започнах 
да играя от 12-годишна възраст за ФК "Асен Балкански". Най-напред 
посещавах футболната секция, която просъществува до 1980 година.
Сетне играех за пионерския състав на “Балкански . Като пионер 
играех последен защитник, добре защищавах наказателното поле и 
макар че имах дарба за вратар, поради ниския си ръст, не станах 
вратар. През това време нашият състав на два пъти стана първенец 
на окръга. По-късно минах към юношеския състав, като десен 
полузащитник и централен защитник. И с младежкия състав на два 
пъти спечелихме първенството в окръга и един път купата. Когато бях 
18-годишен влязох в първия състав на "Балкански" и цели девет 
години играя в него. Опитах силите си на всички места в отбора от 
номер 1 до 11. Понастоящем съм централен нападател(9).

Преди две години се класирахме на п -
окръжна футболна дивизия и така, сл 
отново влезе в Нишка футболна зона.
"Тимочка зона" и е девети на табелката, сред 16 отбора.

_ Мога да кажа че през последния сезон станах капитан на отбора, 
най-добър голмайстор и играч на "Балкански". Последното ми даде 

ласен за "спортист на година 95". Това 
години, колкото играя футбол, имах 

да посетя много градове и селища навред по страната, в 
и България, да завържа много приятелства, да доживея

❖

ра освен технически стоки се I 
а руините от някогашната тоалетна са разсади 
на заразни болести.

Питаме се къде е хигиенно-епидемиологичната служба, сиреч 
къде са компетентните?!

В случая потърпевши са не само собствениците на близкото 
жилище, но и всички граждани. Ако избухне епидемичен взрив, знае 
се какви ще бъдат здравните поражения, както и материалните и 
моралните щети.

пред 
1ИК н<

дагат и 
а мухи ипроду

ИЗТО1-
кти,

чникРУЖИЦА
АЛЕКСОВА
ЧЕТВЪРТА

Ружица Алексова още вед
нъж показа, че се намира в самия 
връх на югославската спортна 

Пиротска стрелба.
"Балкански" Именно, тези дни в Подгорица 

бе проведена купата по спортна 
стрелба '^Подгорица 96". В своята
ДИСЦ1
Ружи 
след
и Туцович.

Славча Димов, пенсионер, Димитровград

$во място в
1ед «зц години,
"Балкански" се състезава в ПОЧИНА

ЙОВАН
ЕЛЕНКОВ

иплина въздуил. ________
ца спечели четвърто място 
Ясна Шекарич, Степанович

ен пистолет

възможност и да оъда провъзг 
ме прави щастилив. След 15 
възможност 
Македония I
много спортни радости и тъги.

Футболната си кариера ще свърша след няколко години в "Бал
кански".

-ПОДПОЛКОВНИК В ПЕНСИЯ-

° ШАХМАТ Димитровградската 
желюшката общественост на 4 
февруари 
изтъкнатия 
полковник

и

ИЗБОРНА 
СКУПЩИНА НА 
ШАХМАТНИЯ 

КЛУБ
"ЦАРИБРОД"

” БОСИЛЕГРАД - ФУТБОЛ т.г. се простиха от 
, под- 
ован

Еленков. Ненадейната смърт го 
I завари седемдесетгодишен. но по 

своята жизненост всестранна ан- 
; гажираност, по младеж

обществен деец 
: в пенсия И

ЧЕТВЪРТАТА ПОЗИЦИЯ 
ВСЕ ПАК Е РЕАЛНОСТ кото му

въодушевление и пъргавина,
I мнозина го взимаха за петдесет-

редседател преизбран годишен. ■ —-
Алексов Иован Еленков, въпреки участта си на сирак, още като юноша се

включва в редовете на Царибродския партизански отряд, а сетне в 
Осма сръбска бригада, и участва в окончателното освобождение на 
страната от фашизма. Един е от неустрашимите бойци на отряда и 
бригадата, вследствие на което остава в ЮНА и спечелва чин под
полковник. Като командир е строг, но правдив, съзнателен и отго
ворен, па затуй спечелва уважението и на войници, и на старшини. 
Оттук и много военни отличия и признания.

След пенсионирането си се завръща в Желюша и тук разгъва жива 
дейност в местната общност, а в общината оглавява Съюза на бойците 
и става подпредседател на Общинската скупщина. Навсякъде, където 
работи, неговата дума тежи на мястото си. С принципните си 
становища спечелва и уважение, и доверие.

Огромното траурно шествие, почетната рота на Пиротския гарни
зон, затрогващите прощални слова на Драгиша Перич, подполковник 
от Ниш, Димитрие Стоянович, председател на Окръжния отбор на 
Съюза на бойците от Пирот, Никола Стоянов, председател на Общин
ската скупщина в Димитровград, внушително отразиха голяма почит

и дееца 
за всичко

На края на есенния сезон от настоящото футболно първенство в 
Между общинската футболна дивизия Враня, в която се състезават 11 

- отбора, "Младост" от Босилеград с 13 точки се класира на 4 място. За
едни това е успех, а за други, с оглед на възможностите на босиле- „„„„„
градските футболисти, неуспех. Ето и мнението на някои футболисти: и__п т1У1ПТНиЯ клиб

Блажа Воинович. капитан на отбора: -Споделяй мнението на тези, .цари1рад■ осъществявайки 
които смятат, че четвъртата позиция е и успех, а от друга страна и ^лидни резултати! На неотдавна 
неуспех. Като казвам това преди всичко имам предвид силите и пров^де„ат'а годишна изборна 
възможностите на другите отбори От първокласираните три отбора, * п "а е кон?Татирано, като 
(-Челик- от Бело поле, Минералац от Вранска баня и Трешниевка на«.^ного е рааИсквано за рабо- 
от Буяиовац) не сме по-слаби. И -щтова да сме завели някоя от тата на кл^6а преа миналата 
позициите вместо тях. не би трябвало да бъде изненада. Ако година финансовите пробле- 
наблюдавам нашето класиране през този призма, четвъртото място ц " помещения и насоки за робота 
за нас е неуспех. От друга страна, имайки предвид условията, при п ' таз^ГОдцна и покрай опре- 
които ние играем, без достатъчно матерални средства, без футболни делените критики работата, като 
съоръжния, поне най-основните и при твърде неблагоприятни условия цяло е оценено като добро,
за пътуване, когато гостуваме, четвъртата позиция е успех. особено работата с младите шах-

Иван Рангелов; - Като обсъдим всички обостоятелства, от четвър- матисти които са осъществили 
тото място трябва да бъдем доволни Като казвам това. имам пред- наи-д06ри резултати. Особен
вид условията, при които играем и тренираме. Освен игрище, друго про6лвмв работата на клуба през | Ч уважение, което изпитават дошлите да се простят с човеко 
нямаме При това и тренйорът ни отсъства дълго време, така че без и;т0КЛИЯ период е бил недостига : Иован Еленков Думи на признателност, думи на почит за 
да крия мога да кажа, че тази част от първенството играхме без на пои0Щения оа тренировки. По направено от него в нелекия му жизнен път, за несломима воля и 
тренировки всичко личи че през годината упоритост, за преданост към едно по-хубаво бъдеще, за разрешаване

Любомир Динов - Ако бяхме играли и на останалите срещи кото тоаи пробл0М ще бъде разрешен, на жизненотрептящите проблеми на селото, на града
срещу-Младост" от Сувойница, сигурно щяхме да заемем първото или т[Жа младят0 щ0'работят в Па все пак остава незаличимия спомен по човека Иован Еленков,
второто място Без организирани и систематични тренировки и с раМкИТе на секцията при гим- чието добродушие и човещина се изявяват в грижите за семейството, 
твърде оскъдни футболни съоръжения, мисля, че четвртото място в |;азият0 където ще се обезпечи и в грижите за селото, за града, за обществото, за бъдещето му. 
наша реалност при тези условия помещение По-старите ще Отзивчив, съпричастен, съчувствуващ, тцх и скромен, с еднаква

Ненад Йойич - С оглед но факта, че в повечето срещи играхме с получат помещения след адап- любов и към общественото, и към частното, Иован Еленков е човекът,
млади футболисти мислия. че четвъртото място е и наша реалност в 'я на спорт„яя център, а обичащ земята в най-тесния и в най-широкия смисъл на думата, 
момента а и занапред когото ние младите спечелим повече опит, ще очакВп се и разрешаване но фи- Всичко, до което се докосва облагородява: и взаимоотношенията 
видим Може би още през настъпавщия пролетен полусезон на тези, нпнсовито проблеми между хората, и земята, която обработва. Своят нерв, свързал е за
които сега са по-добре класирани, ще им "омърсим сметките Разбира На 0Купщината- присъства и всеки ден, за всеки час, както бе казал поетът. Затуй и така
се ако и съдиите бъдат по-обективни. Зоран Геров, председател на ненадейно нишката на живота му се скъса.

’ Дарко Димитров - Млад съм и все още без футболен опит, така че ИзпЪЛНИтолния съоет при Общин- А може би всичко и по-просто да се каже. както казва народът:
не мога да давам задълбочени оценки. Все пак мисля, че четвъртото ската скупщина а и забележимо отиде си добрият човечец... 
място не е за омаловажаване. Разбира се, с малко по-голямо фут- о6ач0 ОТОъствиого на ръководи- 
болно щастие можехме да се класираме и по-високо, което нямаше Т0ЛИнафириятв които най-много 
да бъде нереално.

За п 
Младен

На 20 февруари тази година се навъ 
,ве тъжни години от сиъртта I 
мил татко и съпруг

На 20 фовруар 
шоат доо годи 
преждевременна смърт н 
брат, чичо и вуйчо.

•Р-
на

и тази 
ни от

година оо I 
нонадей» 

п нани
М.Я.

ПИРОТСКИ ОКРЪГ СПОРТНО СЪБИТИЕ НА 
ГОДИНАТА

СТРОЕЖ НА СПОРТНАТА 
ЗАЛА В ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВА6 В
ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
магистър-технолог 

в ГИД

ЦВЕТАН
ТОДОРОВПродавам къща с 

5 помещия, Повърх
нина 100 м -Дворно 
място 300 м .

За справки и ин
формации ползвай
те телефон (010) 23- 
146, Пирот.

магистър-технолог 
в ГИД от соло 

Моинци

Две години бързо из
минаха, но но успяха да 
заличат спомонито, кои
то ти оотпаи олод собо 
ои. Ти оотаваш З! 

ашите оъ 
очплони:

Времето минава, о бол
ката отава все по-голямп 
и голяма, 
огро! 
той п 
от на 
живот, з 
по тоя начин и т 
заедно о нао.

осъществява извънредни резултати на съюзно равнище, Д.С.
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Лила и Вера и останалилика, сеотри 
многобройни роднини. Негови: Анита, Таня и Лалица
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МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

полиция
Димитровград винаги а имал 

полиция повече - тази за контрол 
но минаващи границата. Сега има и 
финансово полиция, а наскорр Щ* 
започне да действа и комунална 
полиция. Заоега недостигат оамр 
"лежащи полицаи" по разкопаните 
улици към Градинъе, в "Строшена 
чешма" и от гората към Бе леш.

НАТАЛИТЕТ
Е море дере, море деца!

прво V планина и че се затре тая наша сиромашка семка.
IСтанете по четирисе годин, па ни се жените, ни се тък
мите, нити мушко при женско приодите. А све сте оожем 
учени - да ви се мрча некой на дипломите.

Що ви па току научия у тия гяволски училища, што 
постигнете дека станате арамджии и лежаче и по цел 
дън зяпате у тия усрани телевизорите - да им го напие 
некой. А дойде ли есен повлечете торбите та ние стари 
и клекави да ви турнеме месце и сланинка да се 
облачите. Зинали сте за канцеларии да лежите на меко± 
на чисто, богатство да завладеете. А защо ви е? На онаи 
свет никой нема да се откупи с пари.

Гпедам како ри е срце остинало и душа озлобела, па 
си мислим - тъка е. саможивите одвътре ги яде. Да си 
имат жена и деца, другояче е.

Ние с мой Стоимена на рогожа лежаме. па пет деца 
изродиме и очуваме - се прави и здрави, ама без акъл. Е 
^и. тъка се свират ербензе по четиЪесе годин. Думам 
да се оженят, а они ми викат требало дз им направиме 
къщи с телевони и да ги постеляме та снаите на ступала 
да одат. Де и тия ега потпрат свето.

Я мой Стоян си го роди у егреко на Големата шива. и 
у скутачата си годонесо дома. па е - и он муж порасна. 
А съга гледам Ставревата снаа до дека да роди един 
чепляк - триста доктура и бабици приведова 
не бива. Гпедам я како му све пелените 
прашак. па би глади с кртия. па му би тури да ми простиш, 
да се насере и да се намоча у ни. па би после пере и 
глади. И това му па с едната рука дупе брише, а с другата 
цигарата у зуби држи. Море да ти жлъчката пукне от яд!

Ако сме и ние тъка челяд чували, свето одам на да се 
е затрел. Детето иска да си го обичаш од срце, а ако го 
не обичаш и у свила да го туриш - нема човек да стане. 
Овия съгашните млади ели би божем све по модата 
чувая. па що изчувая? Пияници и распопици. Све имат 
ама душата им празна. Ни им се живее, ни им се работи.

И момите - све цигари уфрчиле и коса насврдлиле. 
ама гледам нече и тия ночви леб да замесат и сирегье да 
подсират. А нече и крвава кошуля на баряк да дигнат...

КЕСИЯ
Изпращайки, преди Нова годи

на, трима оври журналисти в пен- 
_— сия издателство '"Братство" им пр- 

дари и по една кожена кесия. Тъй 
V като кесията Ое празна недос- 
' * тигаше само Стефан като прет да 

рецитира "Ода на празната кесия .
АТ.

.Ох
ч

шпионинЗЛОБОДНЕВКА
имЕдно лято дядо Асеновото магаре чопкаше в -Ех, и на мене ми разрезали да давам половин 

ливадата при Анастасова та воденица и от време на уема за държавата. То да е за държавата, халал 
време бягаше под каваците на сянка. Там един ден нека е, но на пъдаро жената си храни свинете с него. 
го завари един другар от Организацията за народна Ама писни ако смееш - пъдаро е член на Партията, 
защита и почна да го увещава. а жена му се тресе с удбажиите...

-Другарю Марко, ти си най-онеправдан и подтис- И докато те така си разправяха патилата, две 
нат в буржоазния строй, който безмилостно експло- хлапета от друго село докараха два чувала жито на 
атира твоя труд и те унижава. В комунизма ти ще кон. Едното от тях, щом видя магарето, събра шепа 

'бъдеш на власт и ще живееш живот, достоен за конски мухи и скрито му ги мушна под опашката, 
човека. Но за да бъде устроено новото общество, в Магарето се задърпа, разрита, разрева, 
неговото изграждане трябва да бъдат включени хукна през градините край реката, 
всички прогресивни сили. Днес, кога то класовият Дядо Асен едвам го стигна, върза го пак за 
враг дебне отвсякъде и застрашава нашата млада джанката и му отпра пет-шест дреновици по гърба 
държава, ние, другарю Марко, имаме нужда от тебе. Магарето се намуси и реши да си отмъсти.

-Втасахме я - помисли си магарето. -Сега сигурно Щом другарят отново го подири, магарето нак- 
ще ме реквизират да карам на гарата принудително лепа стопанина си и воденичаря за разговора пред

воденицата. Другарят доволен го тупна по гърба: 
-Браво Марко! Ти си истински комунист!
И така дядо Асеновото магаре наостри уши и 

-Твоята конкретна задача е да подслушваш кой почна да подслушва всички контрареволюцион- 
говори против държавата и Партията и да ни док- ерни, антидържавни, антипартийни и т.н. разговори 
ладваш. Никой няма да се усъмни в тебе... и да клевети.

Магарето отрицателно клюмна с главата. Тога- Щом дядо Асен почина, бабичката му се пожени.
ва другарят от Организацията побесня и душмански Магарето се мъкна една есен из ракитаците покрай 
го ритна в ребрата. реката, но тъй като беше заслужил и нужен

-Реакцинер! Вражески елемент! Ще те науча аз гражданин, назначиха го на работа в едно културно- 
тебе! Ще те сложа на списъка за принудителен просветно учреждение. Там то припкаше да 
откуп на месо и ще те направя на колбаси!!! чиновниците дърва, вестници и други рабо-

Така това политическо убеждаване, придру- да подслушва и да докладва кой какво I 
жено с ритници и псувни, продължи десетина минути Но хората лека-полека разбраха кои

и оно го па
изваруе соткъсна и

изкупеното жито от селото...
Другарят се наведе и дискретно му прошепна на

ухото:

Спасена Шляпарска

носи на 
ти и пак

говори, 
ги клевети

и магарето се съгласи. Какво да прави, сила бога не за щяло и не щяло и почнаха да му кроят мярката, 
моли. По-добре да стане и шпионин, отколкото Щом го видеха - тояги и камъни се посипваха по 
пролетариатът да закусва магарешки колбаси от гърба му. 
него. МЪзДРЕЦЪТ ВИЖДА 

ОЛКО ТРЯБВА...
Неговият другар и покровител вече няма нужда 

След някой ден дядо Асен го натовари два чува- от него. Така магарето сега евокира за революцион- 
ла жито и ги откара на воденица. Там го разтовари, ната си борба и си дава сметка защо му беше нужно 
върза го пред воденицата за една джанка и посед- да изтърпи толкова бой и презрение през своя ма- 
наха с воденичари да си направят по цигара.

-Лоши години кума Тачоо. Тая власт ни изеде но не я разбираше, 
сермията - гладни ще мреме. Бях скрил малко житце 
за зор-заман, ама и то се свърши. . - оплакваше се 
дядо Асен.

К
гарешки живот заради една идея, в която вярваше.

МЪДРЕЦЪТ вижда колко трябва, а не колко може. 
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ на езика

Монтейн
да търчи пред мислъта

Иван Николов
ти.

АКО ПАРИТЕ не са ти слуга, ще ти бъдат господар.
Народна

ЛЕСНО е да бъдеш лъв, когато направиш пустиня 
около себе си.СТАВАТ ГРЕШКИ

ХУБАВОТО ПОВЕДЕНИЕ е като постоянноРписмено 
поръчение.

V* -Д4Б0, уеплего'(з&х&в&а- ^ Кралица Елисавета
БЬЗЛОБИЕТО е еднакво възвишено и 

дрипи, и когато е в коприна.
когато е в

В.Юго
ЖИВОТЪТ без полза е ранна смърт. 
НИКОЙ не обича тоя, от когото се бои. 
ГОВОРИ да те видя.

-“V 1
(У & Гйоте
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