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° АКТУАЛНА ТЕМА ° СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА 
КРАЧКА КЪМ ЕВРОПА ГЛАСУВАНО РЕШЕНИЕ ЗА 

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБАИ за път от хиляда светлинни години е небходима пъи- 
вата крачка. Могат ли Съюзна Република Югославия и Ре
публика България да направят тази първа крачка с балкан-?н^;н5ггда^1гЬ.,у-ч*явнтв ««*■«"•

Отговорът е - ДА.
Вече ** съществуват. Историята, както изтъкна 

министър-председателят на България по време на 
посещението си в Белград, "ще оставим на историците и 
наи-сетне да тръгнем със сътрудничеството на всички 
полета . Още повече, че интересът е съвместен, а 
съДЧ?Е1вува и исторически шанс - гражданите на България 
и ср Югославия да минават границата само с лична карта, 
както заяви Радмило Богданович, подпредседател на 
Съвета на републиките на Съюзната скупщина, след 
завърщането си от официално посещение в България в пре
даването на Радио Ниш за българското малцинство. И 
съюзният министър за правата на човека и националните 
малцинства Маргит Савович в същата емисия потвърди, че 
"няма спорни и нерешими проблеми".

България и по време на санкциите срещу Югославия, не 
йки се на натиска на световните господари, се от

насяше съседски, по-добре казано братски и приятелски. 
Отчасти поради санкциите, а също така и поради обек
тивните възможности и нужди търговията процъфтя. Едвам 
се чакаше да се вдигне ембаргото, за да може да се поведе 
разговор за интензивиране на търговията. Първата крачка 
беше направена по време на посещението на сега вече 
бившия министър Кирил Цочев в Белград, когато бяха 
сключени договори на обща стойност 500 милиона щатски 

звете посоки. След това започнаха всекидневни 
жду представители на двете промишлено-тъ 

говски палати в София, Белград, Ниш и Пловди 
Промишлено-търговските палати на Кюстендил и Белград 
се договарят да строят монтажни жилища за сърбите в 
Република Сръбска.

При такива интензивни контакти на представителите от 
двете правителства не е случайно, че 1 милион и 300 хиляди 
поданици 
ваха в Б

* ”еинФл®тоР»° финансиране от реални източници, преди всичко чрез
комерчески записи от Републиканската дирекция за стокови резерви
Правителството на Република Сърбия, 

председателствувано от Мирко Марянович, 
след консултации, в които са участвали и 
представители на Стопанската камара на 
Сърбия, Изпълнителния съвет на АП Вой- 
водина и деловите банки, е изгласувало 
решение за финансиране на приоритетни 
селскостопански работи, преди всичко сеит
бата на захарно цвекло, слънчоглед, царе
вица и подхранване на есенниците. Касае се 
за неинфлаторно финансиране от реални 
източници, преди всичко чрез издаване на 
комерчески записи от страна на Републикан
ската дирекция за стокови резерви.

Констатирано е, че по този начин на фи
нансиране, в което главното бреме ще понесе 
аграрният бюджет, се пристъпи затова,, за- 
щото останалите участвуващи в провеж
дането на икономическата политика не про
явиха готовност да участват във финансиране 
на пролетната сеитба. Решено е Републикан
ската дирекция за стокови резерви да издаде 
комерчески записи, с покритие в стоки в 
размер от 431,2 милиона динара. Комер- 
ческите записи ще гарантира Република

Сърбия със средства от аграрния бюджет. 
Комерческите записи могат да се плащат в 
стоки или в пари, в зависимост от съдър
жателите на записите.

Средствата от продажба на комерчески 
записи Републиканската дйрекция за стокови 
резерви ще превежда на сметките на правни 
лица - производители на пшеница, царевица, 
захарно цвекло и слънчоглед, въз основа на 
договора за продажба на посочените произведения.

равителството на Република Сърбия, 
след като констатира, че за пролетната 
сеитба са обезпечени достатъчни количества 
нефт, изкуствени торове, семена и средства 
за защита на растенията, а с цел да стимулира 
пролетната сеитба, утвърди благоприятни 
натурални паритети за размяна. Така па- 
ритетът за дизел-гориво и пшеница ще бъде 
1:4, а между изкуствената тор КАН и пшеница 
-1:1. Също така на селскостопанските произ
водители се дава възможност в натуралната 
размяна пшеница от по-раншни години да се 
включи и пшеницата от 1996 година.

подава

долара в 
контакти

ДВ
ме Е:

ортм миналата година госту- 
представлява една трета от 

чуждестранните граждани, които миналата година посетиха 
"страната на розите".

В същата посока е и откриването на новия ГКПП, който 
ще свърже България и Сърбия в районите на село Салаш, 
Белоградчишко и село Ново корито, община Княжевац, 
разбира се, ако правителствата приемат предл 
съветите по регионалната политика към ми 
съвети.

Не ще и съмнение, че интеграционния импулс дават ляво 
аните сили, които кроят политиката и в двете

с югославски пасп 
ългария, което • ОТ ЗАСЕДАНИБТО В НИШ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО В ИНФОРМА

ЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК в РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ЗА по-цялостно И
КАЧЕСТВЕНО ИНФОРМИРАНЕ

оженията на 
нистереките

ориентир 
държави.

Балканският темперамент в областта на спорта отдавна 
естен на целия свят. Едва ли може да се намери сърбин, • 

който да не е ръкопляскал на българския национален отбор 
на световното първенство по футбол в САЩ. И обратно - 
българин, който да не е бил привърженик на югославяните 
във финалето на европейското баскетболно първенство в 
Атина, особено в борбата за шампионската титла срещу 
отбора на Литва.

Ние, българите, и нашите братя сърбите има 
много поводи да се гордеем, че сме балканци 
сърби. През вековете Швейцария подари на човечеството 
часовника с кукувичката, докато Италия с цялата си 
обръкана история тласна развитието на света в Реиосанса. 
Франция принуди света да следи високи критерии в култу
рата, а традиционна Англия с многопартийната си демок
рация положи основите на съвременното демократично 
общество... Но и ние не сме дърво без корени. Трябва да се 
знае, че българите и сърбите не са ^одирани при създава
нето си само да се бият и да водят борби. Няма <българин 
който не е чул за световноизвестния Никола Тесла или за 
бащата иа телефонията - Михайло Пупин. Сръбските певци 
вече минаха държавната граница и няма българска механа, 
в която да не се пеят сръбски песни. Българският пилот 

нов е конструктор на изветиия американски 
оииг". Неговата фирма произвежда, прави 

разработки и обслужва почти всички конструкторски бю
и фабрики за самолети ц САЩ. Той 5 И!^5??Тл2оиКВиис*мт елитната самолетна школа в света. Физикът Джон-Винсент 
Атанасов син на българина Иван Атанасов, емигрирал в 
САЩ след Априлското въстание 1076 година, е автоР
вйтЪ* здакь акГй?о= ®
^о^н^що^иай-гсГ/^мата^^ща^в^охаивсбурМЮжна^Аф-
КГ5зТИЗоГл%^озНнГсРГииаиНи%Йс%^;Т^ГиИи*ЦНиС^ 
казва "Булгари"^ което недвусмислено показва национ
алния произход на нейния основател... н й 7 т

Интеграционните процеси продължават. НаI 6 и 7 **арт 
София представителите на югославското и българското 
правителства, за да облекчат търговския обмен, ще 
подпишат нови договори. Малко по-късно в Белград ще 
пристигне и председателят на българското Народно събра
ние академик Благовест Сендов.

• На 14 февруари тази година в седалището на Нишавски окръг в Ниш, в присъствие на 
министъра на информации Ратомир Вицо и секретаря на министерството на инфор
мации на Сърбия Вукое Лукич. началника и заместник-началника на Нишавски окръг, 
председателя на ГС на град Ниш, председателите на ОС на Димитровград и Босиле
град и представителите на информационните средства на българското малцинство в 
Сърбия, се проведе заседание, на което бе разговаряно за настоящото състояние в 
информационната дейност на български език, както и за някои кадрови и други 
въпроси във връзка с уреждането статута на издателство "Братство1 в съгласие с 
разпоредбите на закона, който бе гласуван в Народната скупщина на Сърбия към края 
на миналата година.

аме твърде 
- българи и

О/кривайки заседанието, 
д-р Иован Златич, началник 
на Нишавски окръг изтъкна, 
че с гласуването на закона, 
издателство "Братство" полу
чава статут, какъвто заслу
жава. Той запозна присъства
щите с предложението но 
възможни кандидати за ди
ректор, управителен съвет от 
седем члена и нодзиротелон 
от трима. Сотир Сотиров, 
председател на община Бо
силеград се застъпи за зачи
тане но заключенията но Из
пълнителния съвет но общи
ната във връзка с кадровото 
попълване на гореспомена
тите органи 
издателство
които се търси в тях до бъдат 
равномерно застъпени кадри 
от двете общини.

Участвайки в разговорите
Венко Димитров, директор Момент от заседанието
на “Братство подчерта,,че'С досегашните проблеми и раз- то и но други културни прояви, 
гласуването на законаI за ГрЪщ0Н0 на цялостно дейност -"Братство*1 за да може ця- 
Братство и ^®Р°приятиятщ но издателството в областта лостно и качествено да из- 

които се предприемат трябва на информирането, детския пълнява функцията си на най- 
до се създадат нормативни, П0чаТ( издаване но списание представително информаци- 
материални и кадрови ус- "мост" и книгоиздаване, кок- (На 3-та отр.)
ловия за преодоляване но м

Асен Иорда 
самолет Б Г

но управление в 
з "Братство", с

в

Ваиче БОЙКОВ



• БЕЛГРАД И ПАРИЖ РЕШИХА ДА РАЗМЕНЯТ ПОС
ЛАНИЦИ

I• ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪНШ
НИТЕ МИНИСТРИ НА 
СТРАНИТЕ ОТ ЕС ДИПЛОМАТИЧНА 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

НА СР ЮГОСЛАВИЯ

ОТ СРЕЩАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАН
СКИ КАМАРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБ
ЛИКА СЪРБИЯЗА СЪТРУ

ДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ 

НОВИТЕ 

ДЪРЖАВИ

СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ 
ДВЕТЕ СТРАНИ ЩЕ 

НАДМИНЕ 500 МИЛИОНА 
ДОЛАРА

• признота^ато*наследник ЖГв Ф&- 
ерацияУкоето ще й създаде възможност за включване 
в органите и организациите на международната общ
ност" - подчерта парижки "Монд

осигурява политическият 
тинуитет на СФРЮ, а новите 
държави на територията на 
предишна Югославия сами 
трябва да решат спорните 
въпроси на финансовото и ик
ономическо наследство с по
мощта на преговори". Новият 
френски посланик в Юго
славия Габриел Келер заяви 
пред Радио Крагуевац, че 
Франция проявява силна 
решимост да предвожда тази 
акция в Европа и света. "Ние 
мислим, че вашата страна 
спешно трябва да се върне в 
Обединените нации и във 
всички международни финан
сови институции, което е мно
го важно за периода след 
санкциите и за преодолява
нето на икономическите труд
ности, пред които е изпр 
Югославия'* - изтъкна Келер и 
добави, че също така е необ
ходимо СРЮ час по-скоро да 
се върне и в ОССЕ и Съвета 
на Европа.

В решимостта си да из
дигне отношенията си с Бел
град на най-високо равнище и 
да оглавява акцията по връ
щане на СР Югославия в меж
дународната общност Фран
ция не се съобразява с упре
ците, които по този повод й се 
отправят от някои нейни за
падни съюзнички. Според 
"Монд" такива забележки 
преди всички отправя Гер
мания, но въпреки това "по 
следите на Франция наскоро 
ще тръгнат и Испания и Вели
кобритания".

зал на 250 милиона доларакон-СР Югославия и Франция 
тези дни решиха да разменят 
посланици. Това решение е 
начало не само на пълната 
нормализация на диплома
тическите отношения между 
двете страни, но и на нов въз
ход на всестранното сътруд
ничество, преди всичко на ик
ономическите отношения, 
които в настоящия момент 
имат особено значение.

Предавайки официалното 
изявление на френското Ми
нистерство на външните рабо
ти, в което се изтъква, че 
"равнището на посланици е 
необходимост", парижки 
"Монд" подчертава, че при
чината за това е твърде оче
видна: СР Югославия играе 
важна роля във всички мирни 
усилия за окончателното раз
решаване на всички кризи и 
конфликти в предишна Юго
славия. "Мирният план за 
Босна се реализира ефек
тивно" - изтъква "Монд" и до
бави, че този успех до голяма 
степен е заслуга на офици
ален Белград.

"СР Югославия може да 
разчита на помощ от Париж и 
да бъде призната като нас
ледник на бившата югос
лавска федерация, което ще 
й създаде възможност за 
включване в органите й ор
ганизациите на международ
ната общност" - оценява авто
ритетният френски вестник, 
позовавайки се на официални 
становища на външното мин
истерство, в които прецизно 
се изтъква, че на "иРЮ се

По почин на директора на 
представителството на Сто- Днес, след свалянето на санк- 
панската камара на Югосла- циите, чрез разни облици на 
вия в София Радивое Ан- стопанско сътрудничество 
донович неотдавна в Ниш се между двете съседки, стокоб- 
състоя голяма бизнес-среща менът трябва да надмине 500 
на представители на стопан- милиона долара. Маркович 
ски организации и частни също посочи, че съществуват 
фирми от България и Сърбия, редица области, в които 
От българската страна участ- занапред трябва да се раз- 
ваха стопански дейци от Мон- вива сътрудничество между 
тана, Враца, Перник, Паз- ' стопанските организации от 
арджик и Пловдив, а от сръб- двете страни. Той посочи, че в 
ска - представители на дър- скоро време трябва да се

създадат югославско-българ
ски банки, а съществува идея

На февруарското си засе
дание в Брюксел Министер
ският съвет на Европейския 
съюз най-много се е занима
вал с въпроси, пряко свърза
ни с необходимостта от ус
тановяване на сътрудничест
во между новите държави на 
територията на предишна 
Югославия, предадоха осве
домителните агенции. Под
чертано е значението на ре
гионалния подход към реша
ването на проблемите в ик
ономическата обнова на раз
рушените във войната краи
ща.

жавни и частни предприятия 
от Ниш, Лесковац, Прищина,
Крагуевац, Кралево, Круше- и за създаване на регионална 
вац, Пожаревац и Зайчар. На балканска банка, която да 
срещата присъстваха и пред- играе важна роля в разпла- 
ставители на съюзната и ре- щането между предприятията 
публиканска камари в Юго- от 
славия, представители на 
съюзното управление на мит- групи" се срещнаха заинтер- 
ниците и др.

Приветствайки присъст- двете страни, като устано- 
ващите в голямата зала на виха и връзки за по-ната- 
Нишкия университет, Ради- тъшно конкретно сътрудни- 
вое Андонович между другото чество.

Това практически означа
ва, че в периода на обновата 
балканските страни трябва 
да бъдат насърчени да изпол
зват предишните капацитети 
и съвместната инфраструк
тура, за да могат по най-ефи
касен начин да употребят 
паричната помощ на евро
пейските страни и други дари
тели. Външните министри на 
страните-членки на Европей
ския съюз са оценйли, че това 
същевременно е и начин за 
ускоряване на икономическ
ото развитие на целия регион. 
За целта е приет отделен 
документ, съдържанието на 
който все още не е известно. 
Официални представители на 
Министерския съвет на ЕС 
обаче изтъкнали, че не става 
дума за някакво възкреся
ване на предишна Югославия. 
Акцията на европейския За
пад е насочена към създаване 
на предпоставки за ефикасно 
използване на финансовите 
средства, които ше отдели 
международната общност за 
обновата на разрушените 
краища.

двете страни.
В конкретни разговори "поавена

есовани предприятия от

г- - '.та на№& аивв Щ ьа -г.

• ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗОЛЮЦИЯ N2 1022
Председателят на Регионалната стопанска камара в Ниш Ранко 

Иович приветствува бизнесмените и гостите 
от Сърбия и България

ПОСЕЩЕНИЕ 
НАТЪРНОВЦИ

И стопанските дейци от 
Велико Търново не остават 
назад. В края на месеца пред
ставители на стопански и 
частни предприятия, водени 
от заместник-председателя 
на Велико Търново, Стоян Ви
денов, посетиха Ниш. Тър- 
новци и нишлии, като побра
тими, водиха разговори за по
нататъшно развитие на сто-

СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ СУС
ПЕНДИРА САНКЦИИТЕ ПРОТИВ 

РЕПУБЛИКА СРЪБСКА
подчерта, че в скоро време се 
очаква между СР Югославия 
и Р.България да бъдат под
писани споразумения за ре-

Въз основа на отчета на генералния секретар на НАТО дица данъчни облекчения и 
Хавиер Солана и информацията на генералния секретар на защита на нововъведенията в 
ООН Бутрос Гали Съветът за сигурност на ООН на 26 фев- двете страни. Той също изне- 
руари т.г. е констатирал, че са изпълнени условията от Реа- се, че и през време насанкци- 
золюция Но 1022 за трайна суспензия на санкциите против ите между стопанските кама- 
Република Сръбска. Суспензията на санкциите против бос- ри от много градове в Бъл- 
ненските сърби встъпи в сила на 27 февруари и по този начин, гария и Сърбия се е развивало 
на практика е реализиран договорът от международната сътрудничество Сътрудни- 
среща в Рим, на който бе обсъдена реализацията на спо- чат Ниш и Перник; Крагуевац
разумението от Дейтън. и Пловдив и Пазарджик, Зай- панскотп и ил/птл/г,..™-,.

Премахването на блокадата против сръбския ентитет в чар и Видин, Панчево и Враца ^
Босна е още един от ясните сигнали, че войната в Босна и и т.н. От това сътрудничество, РУ 
Херцеговина е прекратена окончателно и че занапред само от както пплчяптя Анппнпвич оеликотърновчани проя- 
коолеративнобтта със света ще зависи съдбата и бъдещето на произтекоха К конкретни до- Догодина
тази част от сръбския народ. Това е още едно голямо пот- говори "Магнохром^ от Коа- да "чаотват на Панаира на 
върждение на старата истина, че с помощта на дипломацията лево сътрудничи със “Сто еЛ0ктрониката" в Ниш, а из- 
може да се постигне много повече, отколкото с оръжието. мана" от ш.и VI“ ползваха посещението си в

Суспензията на санкциите дава възможност за въз- типи" с "ЛЕКО-ко" от Рапо Ниш да поканят нишките 
становяване на икономическото сътрудничество между Ре- мир сключени са пптвппи^ държавни и частни предприя- 
публика Сръбска и Съюзна република Югославия. По продажба на автом^би™ ™я да участват на големия 
мнението на стопанските дейци от РС най-напред е необ- "Застава" от Коагуеваи ппп Панаир на електрониката“, 
ходимо да се възстанови платежният оборот между СРЮ и РС, изведения на "Бамби“ пт които във Велико Търново ще 
понеже това е едно от основните условия за интензивен сток- Пожаревац и “Таково" от Гоп се откРие на 23 март по <=лу- 
ообмен, КОЙТО е нужен и на двете страни. Предприятията и ни Милановац в съселна Бъп чай пРазика на града. Стопан- 
фирмите на босненските сърби не очакват голяма помощ от гария № ските дейци посетиха редица
чуждестранните финансиери, но затова пък е голям броят на лд упяпи тоиата и, нишки фирми, където устано- 
стопанските субекти от СР Югославия, които са заинтер- н гпсшлатс А МА виха и конкРетни връзки за 
есовани за спешно активизиране на стопанските мощности в ,, ,„ сътрудничество занапред.
Република Сръбска. както изтъкна в изказва- Ниш и В.Търново имат много

Премиерът на РС Райко Касагич заяви, че след премахва- си Божко Маркович, ге- допирни точки и в стопанство-
нето на международните санкции Република Сръбска ще уста- перален секретар на Стопан- то и в науката и културата и се 
нови икономическо сътрудничество и с хърватско-мюсюлман- оката камара в Югославия, очаква в тези области да се 
ския ентитет в Босна, както и с всички нови държави на пРеДи санкциите спрямо Юго- установят и конкретни видове 
територията на предишна Югославия, а сетне, разбира се и с алааия стокообменът между на сътрудничество.
Европа и света. ' Сърбия и България е възли-

БЪЛГАР- 
СКА ДЕЛЕ

ГАЦИЯ 
ПОСЕТИ 

БАНЯЛУКА
Председателят на 

правителството на Ре
публика Сръбска Райко 
Касагич прие на 26 фев
руари 1996 година в Ба- 
нялука делегация на 
посолството на Репуб
лика България в Бел
град начело с шефа на 
службата по икономи
чески работи Огнян Пет
ков.

В разговорите е кон
статирано, че активизи
рането на стопанското 
сътрудничество между 
двете страни е насъщна 
необходимост. Това тря
бва да стане в най-кра
тък срок - веднага след 
премахването на между
народните санкции про
тив Република Сръбска.

М.Андонов

е ЕттстВо1 МАРТ 1996 г.



ЗА ПО-ЦЯЛОСТНО и 

КАЧЕСТВЕНО ИНФОРМИРАНЕ
Югославия, необходимо е който работи На янето на събитията и на всич-
спешно разрешаване на мате- брод а наскоро шеДзяпаУиЕИ' КО’ ко?то обективно съшест- 
риално-техническата база, ТВ-Цариброл изт^кмя и вува' ТоЙ се застъпи за по- 
кадрово укрепване и нова ор- двете информационни широко утвърждаване
ганизация на работа -изтъкна тронни средства чеотвата на нашето малцин-
Димитров. вЬляват ^ задо- ство, което и в най-трудни ик-

За задачите и проблемите ите от ежедневни и аетЖЙ коитп Ч0°КИ И АРуги ус™вия а 
на радиопредаването на бъл- информации Тя са ге намеРи нашата стра-
гарски език, което вече 25 създаване на «слон^ р^п,^ на, не позволи да се стигне до

напрежение°вНнашитДсредиИ

Ради°оСанВиЛш ’ГвайГК фоРрмаНцаиРиТ^и^^авТгрИаНд дат^Г ^ТИр°БВ' "рВА-

сеДзас'^пихаПздДизнамиране ^^5"»

на решения за подобрение публиката Д Р "тпа °т вжеДневни усилия за
чуиността, увеличение на ми- У подобрение качеството на ин-
нутите и честотата на излъч- Никлп» „ формирането на български

ЙГади нНааро°§г"а н3аИКкоКнак^тИниПРме§ПрРкИи9МваъН1
СЪ0РЪЖ6НИЯ- ^купЩТаПКг препредаватели°сВкоето %

пи^ а гласуването на се подобри приемането на
^вио%ттлт0^ЗДаДаТ ус' излъчааните радио и телевиз- 

Братство да стане на ионни програми на тери-
НОВИ ВЪВ всяко торията на Босилеградска отношение, но че е необхо- община к н

димо да се издигне и качест
вото на работа във всички 
медии на малцинството ни,

г?° ЮБИЛЕИ

ПЕТ ПЛОДОВИТИ
ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ! 

РАДИО НИШ

I
У!

ка-
• От началото на 1946 

Ниш е из 
лъчва

година до днешни дни Радио 
чздастнал в мощна радио-станция, която из- 
1 '<5 ча2? собствена програма и ‘'покрива" 

територия от 60 000 кмг • Първото предаване на 
български език по вълните на Радио Ниш е из- 
в^Огосгтвигй' * 26 гоДини предаване за българите

^иипТ^иНата синтагма "°вдв Радио Ниш“ за първи път 
се е чула в новогодишната нощ на ЗТдекември 1945 срещу 
1 януари 1946 година. На 21 февруари 1950 година 
правителството на ФНРЮ е взело решение за включване 
на Надио Ниш в радио-дифузната система на страната.

❖
Миряна Хамидович, ре

дакторка наТВ-журнала, кой
то се излъчва от 1977 година 
в мрежата на РТС, изтъкна 
необходимостта от увеличе
ние времетраенето на пре
даването.

МНОГОБРОЙНИ гости
На тържеството по случай 50-годишнината на Радио Ниш 
състваха многобройни гости. Сред тях бяха и Драгу 

рчин, съюзен секретар за информиране, Ратомир Вицо, 
републикански министър за информиране, Миливоие 
Павлович, директор на Радио Белград, представители на ни- 
шавски окръг, град Ниш и управляващата партия, колеги от 
Радио Подгорица, радио Прищина и голям брой локални ра
дио-станции в Сърбия и многобройни обществени и културни

кото на-

н§и1н"°Е
ки език.

Бъ тин
Д.Р.

деятели.
Сред гостите бяха и представители на Българс 

ционално радио: Боян Бонев, заместник генерален д 
на БНР, Емил Кожухаров, генерален секретар 
Победа Косева, редактор на програмата на сръбс

на^Сър6ияНА РАТОМИР виЦО, министър на информациите в правителството

❖ЗА ВЪЗХОДЯЩАТА ЛИНИЯ В 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 

ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУГА 

ИМА И БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

От началото на 1946 година до днешни дни Радио Ниш 
е израснал в една от най-мощните радио-станции в Сърбия 
и СР Югославия. Днес нишкото държавно радио всекид
невно излъчва по 17,5 часа собствена програма и “пок
рива" територия от 60 000 квадратни километра в 
Югославия, България, северната част от Гърция и 
Румъния. С помощта на радио-мостове Радио Ниш осве
домява и сърбите в диаспората - в Америка, Австралия и 
други краища на света. Над 30 професионални журнал
исти седмично подготвят по 40 специални емисии за всич
ки области на живота и труда - от комунално-битовото 
строителство до спорта, екологоята, икономиката, култу
рата и политиката. Подпомогнат от Република Сърбия, 
РТС и град Ниш, Радио Ниш и при сегашните тежки ик
ономически обстоятелства успява да повиши качеството 
на емисионната си техника със съвременни съоръжения и 
да създава условия за по-качествена радио-програма.

Надявайки се на общ икономически възход след сус
пензията на санкциите и възстановяването на мира в 
предишна Югославия, колективът на Радио Ниш си е 
поставил амбициозна развойна цел: създаване на 
модерен радио-телевизионен център с регионално и по- 
широко значение. В близкото бъдеще нишката радио
станция ще излъчва две програми - първа програма по 24 
часа на ден и втора програма като програма на град Ниш.

Преди 45 години, през бурната 19ь0 година, по вълните 
на Радио Ниш за първи път е излъчена програма на бъл
гарски език като средство на антиинформбюровската 
пропаганда. Това предаване е излъчвано до 1954 година. 
Четири години по-късно Радио Ниш е започнал отново да 
излъчва предаване на български език в качеството на 
програма за чужбина. В началото на шестдесетте години 
това предаване е включено в програмата на Радио 
Югославия в Белград. От ноември 1971 година по вълните 
на Радио Ниш непрекъснато се излъчва предаване за 
българското малцинство в Югославия, по 15 минути на ден 
от понеделник до събота и половин час в неделя. 25- 
годишнината на предаването за българите в СРЮ ще бъде 
ознаменувана през есента на 1996 година.

Взимайки дума в разисква
нията за състоянието на ин 
мационните средства на 
гарското малцинство, Ратомир 
Вицо, министър на информациите 
на Сърбия, между другото 
изтъкна:

а заслуга за това има и бъл
гарското малцинство. Българ
ският премиер Жан Виденов, 
след завърщане от визитата си в 
Югославия, хубаво каза: ‘Нека 
оставиме историята на исто- 

иците, а ние да се об 
ъдещето и сътрудни1 

полза на нашите народи и дър
жави". През изминалите няколко 
години България не се повлия от 
организираната кампания срещу 
Сърбия и сръбския народ с цел те 
дасе обвинят за гражданската 
война в Югославия.

фор-
бъл-

6Р >ър
нес

нем към 
ството в

-С голямо доволство, покрай 
думи за постигнатото, чух и кри
тически и самокритически, което 
говори, как всички сме съгласни, 
че състоянието в информацион- 
нит на български език 

стане и
е средства

е добро, но че може да 
по-добро. Сърбия и Югославия в 
областта правата на национал- ‘ 
ните малцинства имат всичко, 
което представлява висок 
европейски стандарт. Зная как е 
в света и че ние сме пред всички, 

я, че лра- 
я желае в

тази област да направи още 
повече. Всеки човек може да се 
чувствува свободен, ако говори, 
чете, пише, инф 
майчиния си език. 
на този въпрос отделяме толкова -Националните малцинства са 
внимание. И в случай да се ползва мостове на сътрудничество меж- 
с всички права, този човек не ДУ съседните страни. Отношени- 
може да се чувствува свободен, ята между Югославия и България 
ако не осъществява права и като се намират във възходяща линия,

*-Що се касае до проблемите, 
които бяха изтъкнати тук, една 
част от тях ще бъде лесно и бързо 
разрешена, а някои ще се 
разрешават по-дълго време.

Уверен съм, че информацион
ните средства на българското 
малцинство в Сърбия и в бъде
щата си работа и развитие ще 
бъдат мостове на сътрудничест
во, с редакторска политика, коя
то ще допринася за опазване 
идентитета и развитие на кул
турните и други 
цинството, но и 
надлежност към нашата страна.

но искам да ви 
вителството на

I увер 
Сърои

Ратомир Вицо

ормира се на числящ се към малщ 
Именно затова като гражданин на Юг

инството, и 
ославия.

нности на мал-Ц61 __________
с чувство на при-

К.Г.
д-р-

• МИНИСТЪРЪТ И СЕКРЕТАРЯТ НА ИНФОРМА
ЦИИТЕ НА СЪРБИЯ

• РЕАГИРАНИЯ

ВЕСТНИК "БРАТСТВО" НЕ МЪЛЧЕШЕНА ПОСЕЩЕНИЕ В 
ИЗДАТЕЛСТВО '‘БРАТСТВО"

В нишкия всекидневник "Народне 
февруари т.г. о публикувано интервю с председа
теля на Общинската скупщина в Димитровград Ник
ола Стоянов под заглавие ''Погранична зона на раз
витието“. В текста е поместено антрефиле с отде
лен текст под заглавие "Малцинствени медии , в 
който между другото се казва:

"Въпреки всичко, три пъти през последните 
няколко години Комитетът за човешки права при 
ООН в Женева слагаше на дневен ред въпроси за 
положението на българското малцинство в Юго
славия. Това беше дело на екстремисти, събрани 
около някои политически партии, но малцин
ствените медии не се огласиха по този повод и не 
реагираха на това."

Дали Никола Ст<?янов го е казал това или не и 
как точно го е казал, не ни е известно, но е сигурно, 
че една такава констатация не може да се приеме 
поне за вестник "Братство". Това го демонтират 
фактите. Във вестник "Братотво“ от 1 и 16 май, 15

новине"от 26 юни, 1 и 15 юли и 1 септември 1994 година, в шест 
продължения, беше публикуван текст под заглавие 
“Висока политика на малка партия", в която об
стойно и аргументирано се отхвърлят становищата 
на ДСБЮ за нарушаването на малц 
права на българското малцинство. В 
продължение специално се отхвърлиха опитите за 
инте

Ратомир ^цо^и^ис^р^Вукойв^Л^ки^.^вк^вта^на^ж^орма^ 
циите в правителството на Република Сърбия.

В сърдечен разговор с членовете на колектива, гостите бяха 
запознати с досегашната работа и резултати на издателството в 
областта на информирането, детския печат и издателската 
дейност, както и с настоящите проблеми и бъдещи задачи.

Освен за състоянието в областта на информационната и 
издателска дейност на български език, гостите се интересуваха 
и за други въпроси из живота и дейността на малцинството.

Министърът Вицо и секретарят Лукич обещаха помощ и 
съдействие в учредяването на издателството в съгласие с ново
приетия закон и в по-нататъшната му работа и преодоляване на 
трудностите.

На 21 инствените
последното

Iарнационализация на този проблем.
А по повод мисията на КЕБС в Димитровград, по 

повод резолюцията на Комитета по човешки права 
в Женева и по някои други поводи "Братство" писа 

15 февруари, 1 и 15 март и 1 април 1995 
година. Становищата на "Братство" бяха ясни и 
последователни. Нашият вестник се застъпваше и 
ще се застъпва, че осъществяването на малцин
ствените права на българското малцинство е 
въпрос, с които преди всичко може и ще се справя 
самото наше малцинотво в рамките на консти
туцията и законите на Република Сърбия и СР
|6гоолавия В .Димитров

в броя от

Д-р-

ОБттстЕо 1 МАРТ 1996 г.



ДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
Димитровград

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В СЪРБИЯ - 2000-ГОДИНА ° ЗАСЕ 
ОС В

РЕШИМОСТ ДА^СЕу
ВналЙата^»бластНА РЕД СА ОБЩИНСКИТЕ СУБЕКТИ

я-кппоки многобройните и винаги последни предупреждения

Доколко°гГо и0дотогав“нРвТсеапл?тие до 5 април локалите трябва

Д° бНо н! ммРоатоН|аоедание най-после се стигна до констатация 
(която на страниците на нашия вестник често е споменявана) че 

най-къс срок да се направи проект кок и къде да бъдат 
поставени и разместени частните будки И онова, което особено 
е важно да не се строят всякакви обекти и по форма и по 
материал Аа да се направи модел, един или два, и само такива 
обекти да се строят и поставят. Това особено се отнася до 
пространството на бившия плац на -Сточар', където «««тина 
безразборно, без ред и усет, са поставени частни и обществени 
бъдки. Заключено е също, че локациите трябва да се издават-а 
определена дейност, като предварително се устроят критерии и
условия л о6но е трябвало да се направи още в самото начало, 
но все пак и сега не е късно, макар че не можем до не се каже, 
че същият състав на Изпълнителния отбор почти до вчера даваше 
разрешения за поставяне на подвижни обе»сти на вече 
споменатия плац. Някои още не са започнали да работят.

Членовете на Изпълнителния отбор освен това обсъдиха и 
редица други въпроси и искове на местните общности за помощ.

• Икономическото развитие в Босилеградска община и зонап(»д ще се основава на

даГа"н°еМД°о^
внаВсо°кГс1арЖ

товаи* ра^ичгк! община’, щеЯимавпредимотво при отпуоканвто на^радстватм^тд^ни
Налице*'са ^ЖГпр^^^^с^и^и ^ог^аГск^УОЛ4^^ -Жз-вно 
селскостопанско производство, преди воичко животновъдство, както и редица други 
природни ресурси: богатите, но все още неизследвани докрай РУД^гДаЛ®жи' 
големите площи гори, чистата природна среда и квалифицираната работна ръка.

в

центрове.
И в областта на инфрас

труктурата са запланувани 
активности, отделно в об
ластта на уреждането на път
ната мрежа. Още повече, ако 
се има предвид, че по отно
шение на пътната мрежа Бо
силеградска община е на 
последно място в Република 
Сърбия, само с тридесетина 
километра под асфалтна нас
тилка, а тъкмо пътната мрежа 
е едно от основните предус- 
ловия за по-бързо развитие. В 
това отношение от същест
вено значение е въведеното 
ново местно самооблагане.

ствен процес и въвеждане на 
нови програми, с което би се 
създали условия за ангажи
ране на всичките работници.

И в цеха за сушене на 
овощия и зеленчук са нужни 
съответни нови капиталовло
жения за разширяване на 
асортиментите и финализи- 
ране на производството. Раз
бира се, с нови машини и съо
ръжения.

Общественото предпри
ятие "Напредък" в по-ната
тъшната си дейност се надява 
на помощ, отделно за разви
тието на животновъдството и 
по-нататъшно усъвършен- 
ствуване производството на 
месо и различни месни изде
лия, мляко и млечни изделия, 
вълна...

В горското стопанство се 
предвиждат .по-нататъшни 
залесителни активности, и 
опазване целесъобразно 
ползване на дървото, а в дър- 
вообработвателното пред
приятие "Бор", въвеждане на

Имайки предвид това, как
то и напътствията на Репуб
ликанския институт по разви
тие, който е поел задача да 
изработи развойна програма 
за 24-те икономически нераз
вити общини в Сърбия до 2005 
година, общинските органи в 
съдействие с предприятията, 
цехове и ведомствата изра
ботиха проект за развитието 
на община Босилеград до 
2005-та година, който бе 
приет от Изпълнителния от
бор на Общинската скупщина.

Проектът за стопанското 
развитие на Босилеградска 
община за периода до 2005-та 
година посочва няколко раз- 
воини насоки, а предимство 
ще имат съществуващите по
тенциали и природни ресурси. 
Приоритетно място заемат: 
съживяването на съществу
ващите производствени пред
приятия и цехове и тяхното 
по-нататъшно делово свър
зване с по-големи сродни 
предприятия в окръга и по- 
широко, активизиране на 
разполагаемите природни по
тенциали и експлоатиране на 
рудното богатство, селскос
топанското производство, от
делно животновъдството и 
производството на здрава 
природна храна, активизи
ране на туристическите по
тенциали в общината и из
граждане на съвременна ин- 
фраструктурна мрежа от об
щинско, регионално и ло
кално значение.

А.Т.

ЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В 
ИЛЕГРАД

° ЗАС 
БОС

ЗАНАПРЕД С 

ПО-ГОЛЯМО 
ЕДИНОДЕЙСТВИЕ

...И В ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ

Наред със заплануваните 
активности в стопанската 
дейност, в проекта за разви
тието на Босилеградска 
община до 2005-та година, от
делни активности са заплану-

На второто редовно засе- Окръжния отбор на СПС във 
дание, проведено на 23 фев- Враня, чрез тайно гласуване и 
руари тази година, Общин- от повечето кандидати, за 
ският отбор на СПС в Босиле- членове на Изпълнителния 
град за председател избра отбор са избрани: Любомир 
Бора Стаменов. Гласуването Иванов, Ранко Каранфилов, 
бе явно, тъй като след по- Вене Велинов, Милча Лаз- 
дълги разисквания бе взето аров^Елица Анастасова, Ра- 
рещение Стаменов да няма йчо Йорданов, Симеон Ар- 
противкандидат. Впрочем, и сов, Кирил Иванов, Сотир 
Главният отбор на СПС от Сотиров и Крум Накев. Като 
тримата кандидати само за единадесети член по функция 
него бе дал съгласие. е новоизбраният председател

Бора Стаменов е роден през 1964 година в Горно Тлъмино. 
Понастоящем е задочен студент. Член на СПС е от нейното осно
ваване. В два мандата е отборник на Общинската 
Босилеград и е секретар на С 
Босилеград.

скупщина в 
ъюза на младите социалисти вЗАПЛАНУВАНИ 

АКТИВНОСТИ В 
ОБЛАСТТА НА 

СТОПАНСТВОТО...
❖

отбор на ^ТТС^^осилегр^^ състояг^о^^ведна^а^сле^учредява^

ЕЦтздими^Стоименов, 'зУ^когото 'гл^внизГ^отбо^на *СПС^еюИдал 
съгласие, не получи доверие на делегатите на Общинския отбор 
и не бе избран за член на Изпълнителния съвет. Н

Съгласно Устава, евидентиран е нов кандидат, Милча Лаз
аров, и е потърсено съгласие за него.

Както и досега, така и 
занапред наи-големи надеж
ди се полагат в интензивното 
развитие на стопанството, 
където се очакват и най- 
големи капиталовложения. 
Наистина, и до сега различни 
републикански институции 
материално са помагали бо- 
силеградското стопанство, 
обаче тази помощ не е била 
достатъчна общината да из- 
лезне от кръга на най-нераз- 
витите и сама да движи разво
йния си подем.

Проектът предвижда в 
конфекционното предприя
тие Кобос" обезпечаване на 
нови съвременни производ
ствени машини, за да се уве
личи производството и броят 
на заетите.

Изразявайки благодар- Бора Стаменов 
ност за оказаното доверие, Съгласно Устава на Со-

нови линии за финална про- вани и в обществените дей- на Общинския отбоо^а^ПС в ^ъ^бия711^0^73 Партия наности. Така напоимео в об- яв чющинския отбор на и 14 в Сърбия, на заседанието са
областта на автотранс- пастта на учебното дело се поизо^всички ня епинг?пяйВ кяч‘лип7ИраНИ и ВЪЗМ0ЖНИ 

порта е запланувано възоб- предвижда изграждане на ствие я пяботат^стй^ппол" Гпя^и^а1-И; 33 члДЖве на 
новяване на возния парк, а в нова сграда за потребите на стоящия пеоиол ПР Пред" спс-Това
областта на ПТТ-съобщени- средното образование, както В^поояължение ня яяоя Ток«.°ТвГшР<гаИрОВ| Ввоил 
ята телефонизация на район- и обезпечаване на съвремени данието на което ппио^^. ?ене ВелИнов, Вла-
ните центрове и разширяване нагледни средства, оборуд- Трайко Найланович* ДИМИР СтЛимен°в’ Никола
мощностите на телефонните ване на учебните кабинети и на Изпълнителния ’ от«5о7а? Крумов и Милча Лазаров, 
централи в пощите в Бистър, пр. В областта на здравеолаз- изпълнителния отбор от 
Долна Любата и Горна Лис- ването е запланувано обез

печаване на съвременни ме- 
Търговското предприятие дицински съоржения, както и 

".Слога" предвижда рекон- няколко возила. Запланувани 
струкция на хотела и из- са активности и в областта на 
граждане на гостилничарски културното развитие; спорта 
обект на гранично-пропус- и информативната дейност, а 
квателния пункт "Рибарци1. В всичко с цел да се подобрят 
строителното предприятие условията за тяхната дейност 
"Изградня" реконструкция на и услугите, които те предла- 
съществуващите капацитети гат. Запланувано е изграж- 
и обезпечаване на нови строи- дане на няколко препре- 
телни машини и съоръжения даватели, с които да се подо- 
за разширяване дейността. бри видимостта на ТВ-про- 

В домашното ръкоделие грамата, както и откриване на 
също така се очакват сред- локална радиостанция, 
ства за разширяване и откри
ване на пунктове в районните

БОСИЛЕГРАД - панорама

дук^ия.

м.я.
ина.

° ^оЖЕрНаИдЕТО на ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ в

СМЯНА НА ВЪРХАВ общественото предпри
ятие "Чорапара" също така е 
запланувано обезпечаване на 
средства за нови машини и 
други съоръжения, модерн
изация на производствения 
процес и разширяване на 
производствените асорти
менти.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия поели
ЙКЬЖЪЖЗВЬ ГГв^0ш„Пи^Вра°бТотДиЛвЪЖВ™
град.

Засега конкретни причини за сменяването не се 
съобщават и остава пояснението, че се касае за "опресняване 
на службата с нови кадри". Пенев, който на този пост беше 10 
години сега е назначен за инспектор по гранични въпроси и 
чужденци.

Длъжността началник за сега изпълнява Радомир Йойич, 
командир на милицията в Босилеградското ОВР.

В.Б.

В цеха на Електронната 
индустрия от Ниш е заплану
вано изцяло възобновяване 
на вече започналия производ- М.Я.

о ЕпгктВо1 МАРТ 1996 г.



градОВОР с ТРИМАТА делегати на третия конгрес на спс от босиле-
° ВСЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА - БОСИЛЕГРАДСКА ОБ-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИ
ТИЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН ФОРМИРАНА МЛАДЕЖКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ставлява охрабряващо обстоятелство в обезлюдните 
босилеградски села.

"Сърбия
Я »икам1“енТоТ босилеградски ссцГлис™!

55-
ВенеРВш1иноа°Т1К)*^рнал1ист'ИНСКаТа 0КуПщина' и 
помолихм^пл^Гнитателите н^в-^^Братство^да 
и^^^^т/ат^възможност.^^какво ще^оворят^3

смекчаване на безработицата, от една и въоху 
П°Вп^йНИе На жизнения стандарт от друга странаУ 

Освен това, считам че (йнгресът ще заеме и 
тоанггъКТНИ И ЯСНИ Р®гУлативи и по отношение на 

Рмация на о6Ществената собственост 
Обществените институции по-енергично да се
™Т за г??ба °ре1ЧУ воички вид°вв незаконни ^иНлНгзИЯ’ °а стабилизиране на цените, спиране на 
сб?пнеЧпЯТа " Укрепване на нашата валут? Да ^ 

внимание и на селското стопан-
гътнзоЛ ри ТОВа чреа Аанъчни Облекчения да се създават условия за стабилно ^
производство.

Разби

На събранието, освен най- 
отговорните лица от местната 
общност, присъстваха и пред
ставители на Общинския от
бор на Социалистическата 
партия на Сърбия в Босиле
град Владимир Стоименов, 
Милча Лазаров, Вене Вели
нов и Славко Велинов. В от
кровени и конструктивни ра
зисквания младите говориха 
за бройните им жизнени проб
леми, в разрешаването на 
които те очакват пълно съ
действие от органите на 
властта. И всичките бяха еди
нодушни, че вярата и надеж
дите им са в Социалистичес
ката партия на Сърбия, която 
откроява перспектива за 
младото поколение - партия с 
демократични начала и без 
националистически тежне-; 
ния. Затова и не очудва, че 
мнозинство от тях изразиха 
желание да постъпят в ре
довете на младите социал
исти, а първичната им мла
дежка организация да стане 
член на Младежкия съюз на 
Сърбия. Казват, че само така 
и при такива условия ще могат 
дейно да участват в изграж
дането на бъдещето си, а с 
това и да помогнат сами на 
себе си.

С градивна критика те реа
гираха на редица проблеми от 
всички области. За дол- 
нолюбатските младежи прос
то невероятно звучи, че ре
гионалният път Босилеград - 
Вранска баня е асфалтиран 
само до Крива фея, а четир- 
надесет километровия учас
тък от Босилеград до тяхното 
село, повечето прилича на

урвга^ отколкото на регион
ален път. С месеци телефон
ните връзки са нередовни и 
никой не се наема да ги до- 

де в ред. Единственият те
лефон в селото, който е в по- 
мещенията на пощата, от 
петък след обед до понедел
ник е под ключ, а селото им е 
откъснато от света. Казват, 
че над 50 души от селото им 
вече по-отдавна се интересу
ват да въведат телефони в 
своите домове. Затова обаче 
все още не се предприемат 
съответни мерки. За младите 
от Долна Любата, неразби
раемо е и монополизирания и 
приватизиран начин на отвар
яне на работни места, които 
след това се попълняват най- 
често без конкурс или с “де
бели" пари. Те търсят нови 
мероприятия в областта на 
селското стопанство, отдел
но в областта на животновъд
ството, стабилизиране на це
ните и на националната валу
та, да имат по-редовно и кон- 
тинуирано снабдяване и от
криване поне на един произ- 

дствен цех в селото.
Покрай това в съдействие 

с местната власт - Съвета на 
местната общност ще се зас
тъпват за по-богат културно- 
забавен живот, ще иницират 
съживяване на спортния жи
вот и пр.

На събранието бе избрано 
ръководство, за председател 
бе избран Деян Анастасов, за 
секретар, Сладжана Анге
лова, а за касиер Анания 
Постолов.

селскостопанско

другите 'области*^ г^^Гвеопаоването^ч^бното 
дело, социалната защита, спортът, културата и пр.

во

отношения, както между бившите югославски 
публики, така и

ВЕНЕ ВЕЛИНОВ: Ако имам възможност да го
воря на Конгреса, още в първото ми изречение 
поанта би била, че Социалистическата партия, като 
властвуваща партия, носи отговорност за съвкуп
ното състояние в Република ни.

ре-

стабилизиране 
валута; осигуряване на 
условия за включване на 
нашето стопанство на 
международния пазар. . 
както и по-скоро включ
ване на нашата страна в 
световната информа
тивна система.

Като делегат на Тре
тия конгрес на СПС, док
олко то ми се удаде въз
можност, ще подчертая 
няколко въпроса, за 
които смятам, че са от , 
жизнено значение за |
Босилеградска община 
Преди всичко ще под- ^
чертая, че е нужно по- 4.
голямо внимание да се 
посвети на развитието на 
селското стопанство, по 
специално на животновъдството, за което има 
благоприятни условия, за кооперативни отношения 
и съответни кредити в тази област. Убедена съм, че 
развитието на стопанството ще създаде въз
можност за откриване на работни места за младите 
в нашата икономически неразвита община. 
Съгражданите ми да бъдат по-добре информирани 
по всички въпроси, а това ще стане с откриване на 
локална радиостанция, да се създават по-благо
приятни условия за разнообразен културно-забавен 
и спортен живот, по-голяма сигурност в социалната 
и здравна защита и пр.

Закрачването в новият 
век подразбира нов, моде- 
ран живот с много по-висок 
стандарт и лична сигур
ност. След разпадането на 
предишна Югославия, с 
войната в съседните кра
ища и съкрушителните че
тиригодишни санкции и в 
Сърбия са настанали много 
беди и 
сова
безпомощност и орг 
рана престъпност. Срутена 
е една система и на ней
ното пепелище трябва да 
се г

1 л неправди
безраоо

ни: от ма- 
тица до 

анизи-I

РОД
Безспорно това са 

възлови въпроси и проб
леми, които търсят отго- 

Конгреса, а

и нова.1
воСотир Сотиров Вене Велинов вори и акции от 

СПС това ще успее. 
Най-напред, Конгресът трябва да се изкаже 

каква система ще строим, без оглед на факта, че 
нашата партия признава равноправието на всички 
собствености. Аз лично съм за демократична форма 
на социализъм, обаче за оня тип социализъм, 
какъвто е на ли 

Социалисти
за овладяване на равноправието между граждан
ите. Нашите противници агресивно натрапват тъкмо 
противното. И убедени са, че хората това неравно
правно ще поемат радушно и доброволно.

Същото се отнася и за сегашния нерегулиран 
статус на работниците. При липса на законна но
менклатура дори и мнозинство директори на 
обществени предприятия се владеят като суверени. 
Те решават за всичко: кого ще приемат или отпуснат 
от работа, каква заплата ще имат работниците. А 
тях, работниците, вече никои за нищо не пита.

ще в скандинавските страк 
ческата партия трябва да сни.

е наложи

СОТИР СОТИРОВ: Конгресът трябва да окаже 
подкрепа и заеме конкретни и ясни становища по 
всички обществено-политически, стопански и други 
обременяващи въпроси. Още повече, че Социал
истическата партия, като властвуваща партия по 
един или друг начин носи отговорност за съвкупното 
състояние в Републиката.

Като делегат на Третия конгрес на СПС ще се 
застъпя за по-конкретни и ясни становища и крит
ерии във връзка с определението за ло-ускорено 
развитие на неразвитите краища, преди всичко, 
които са най-неразвити, каквато е и нашата община. 
Защото всяко закъснение и отсрочване още повече 
засилва високите миграционни тенденции. Ест
ествено, с това биха се създали и условия за ло-ра- 
ционално ползване на съществуващите производ
ствени предприятия и цехове, както и откриване на 
нови обекти, което пряко ще въздействува върху

МЛ.

Нашата партия трябва да създаде ефтина и 
ефикасна държава, която да сложи края на 
престъпността, беззаконието, сивата икономика... 
И най-важното: да спре инфлацията и създаде ста
билна национална валута.

Особено и особено бих подчертал 
по-ускорено икономическо азвитие на 
неразвити общини в Сърбия, защо 
спъват общия подем на Републикат

” ОКРЪЖНИЯТ ПРОКУРОР ВЪВ ВРАНЯ ОРГА
НИЗИРА СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИТЕ

НА ОРГАНИЗИРАНА 
БОРБА СРЕЩУ 
КРИМИНАЛА

нуждите от 
24-те най- 

то те могат да 
а ни.

М.Я.

• Борбата срещу криминала не може да се води 
успешно доколкото не се специализират кадри и 
доколкото не се установи по-тясно съдействие 
между компетентните за това държавни органи, 
заяви Сърболюб Стефанович, окръжен прокурор 
във Враня като добави, че е необходимо да се изо- 
отрят наказанията срещу престъпниците

• ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА НА 
БОИЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ПОДКРЕПА НА МИРОЛЮБИВОТО 
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ На организирания разговор с журналистите по случай 13 

февруари - Ден на прокуратурата, окръжният прокурор във Враня 
Сърболюб Стефанович заяви, че криминалът в Пчински окръг 
през последните пет години нараства и взема опасни размери. 
Преди пет години за различни углавни дела в окръжната прокура
тура са пристигнали искове за възбуждане на дела срещу 2020 
души, а миналата дори за 3038 лица. Тази прокуратура миналата 
година е възбудила обвинителни актове срещу 2187 души, от 
които за различни углавни дела са обсъдени над 1670 престъп
ници. Имайки предвид броят на обвинителните актове и осъде
ните лица, работата на тази окръжна прокуратура се оценява 
като положителна.

Увеличават се почти всички видове престъпност. Непозволе
ната купопродажба на оръжие и наркотици в някои общини стана 
голяма обществена злина. Положението е тревожно и когато се 
касае за отопанската престъпност. В различните сделки и "сътр- 
дуничество" между обществените и частни предприятия се 
ограбва общественият капитал. В последно време, каза той, се 
увличават и криминалните действия, които правят непълнозрели 
лица.

• Бойците от Босилеградска община, организирани в 4 местни сдружения, дават голям 
принос в разрешаването на общинските и местни проблеми
На 23 февруари тази година в Босилеград се заиостта си към обща държава и изпълниха 

проведе разширено заседание на Председател- моралния си дълг към жертвите в досегашните 
ствотона Общинския отбор на Съюза на бойците, борби, се казва в отчета за работата на органи- 
на което бе обсъден отчет за работата на бор- зацията през изтеклата година. Същевременно бои- 
ческата организация през изтеклата и програма за ците от Босилеградска община радушно приеха мир- 
настоящата година ното решение на босненската криза и вдигането на

В уводното изложение на Ляте Златков, лредсе- четиригодишното ембарго, с което со откриват нови 
пател на Общинския отбор на Съюза на бойците в по-благоприятни перспективи за жиоот. 
Босилеград и в разискванията бе подчертано, че На заседанието бе обсъден и приет доклад за 
борческата организация и в затруднените предстоящите активности на тази организация, в 
обществено-политически обстоятелства дава свой който между другото се подчертава, че борческата 
принос в разрешаването на проблемите. Бойците организация и занапред що се застъпва за преодол- 
вълоеки чеса с нарушено здраве, все още дойно яване на всички кризисни явления, за пълно равно- 
участват в акциите на средите, където живеят, а правие на всички граждани, обуздаване на ин- 
миозииа от тях все още са активни селскостопански флацията и създаване на здрава национална мон- 
производители. ета, 30 подобрение на жизнения стандарт, отделно

Борческата организация в Босилеградска на бойците, намаляването безработицата и пр. 
община е давала и дава пълна подкрепа на ми- Същевременно бойците от Босилеградска 
ролюбивата политика на Правителството на община и занапред ще поддържат революционните 
Сърбия особено на председателя Слободан традиции и енергично ще се противопоставят срещу 
Милошевич с което Сърбия и Черна гора останаха онези, които по един или друг начин се опитват да 
извън военните стълкновения, въпреки че отделни оповергават историята, се казва в доклада за ак- 
страни на всяка цена желаеха това и по този начин тивностите на борческата организация през
напълно да разрушат Югославия. По този начин настоящата година, 
сърбският и черногорски народ потвърдиха привър-

Имайки предвид нарастващата престъпност, налага се против 
нея да започне организирана борба. За целта е необходимо да се 
специализират кадри, които да се хванат на борба срещу престъп
ниците, да се установи по-тясно съдействие между следствените 
и съдебни органи и да се изострят наказателните мерки, подчерта 
Стефанович. При това трябва да се отстрани корупцията и онези, 
които не са способни да се хванат на борба срещу престъпниците.

В.Б.
• М.Я.

о\БрштВо 1 МАРТ 1996 г.



" ГОТОВА ПАК ДА ДОЙДЕ В ДИМИТРОВГРАД• "НИШКА МЛЕКАРА
В ОГЛЕДАЛОТО НА ОФИ- 

ЙСТИКА
• ДИМИТРОВГРАД 

ЦИАЛНАТА СТАТк ПРИВЛЕКАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МИНАЛОГОДИШНИТЕ 

ЗАПЛАТИ СА НА 
ПОСЛЕДНОТО МЯСТО 

В РЕПУБЛИКАТА
ЛаАГотови сме да плащане по 40% по-скъпо 
козе?о от кравето мляко. Затова очакваме 
"Сточар" да си каже думата. Ако ни повикат, ето

развиваме . ЙИНЙУЙ
произвеждаме разни млечни 
изделия, готови сме и заедно да 
настъпваме на трети пазари - 
изтъква Миладинович.

Инак в настоящата година 
“Нишка млекара" е затворила 
финансова конструкция за обек
ти за приготвяне на силаж за до
битъка. Цената на сило-обектите 
се движи от 7-13 000 динара. Най- 
числени са така наречените 
тренч-силоси, които могат да 
произведат храна за 10-12 крави. 
Цените на обектите могат да 
бъдат и по-ниски, ако живот
новъдите обезпечат собствена 
работна ръка*и собствен строи
телен материал. Кредитори са 
“Агробанка“ и Републиканският 
фонд за развитие на стопански 
изостаналите краища. Послед
ните ще могат да ползват сел
скостопански производители от 
стопански изостаналите общини 
в Република Сърбия.

Широко и всестранно е интересованието на 
"Нишка млекара" към млекопроизводителите 
Югоизточна Сърбия. На всяка цена тя се стреми в 
производствената си програма до 2000 година да 

-ивлече колкото се може повече производители, 
и, плана си тя е набелязала в 2000 годинадабъдат 
включени към 3500 домакинства от 22 общини в 
Сърбия, които да отглеждат 12 600 крави, 2 250 
овце и 2200 кози.

"Нишка млекара" прави големи усилия 
пълно използване на генетичния потенциал на до
битъка, наравно с увеличението и на броя на едр

в

Гп
за по-

За статистиката казват, че е точна сума на неточни сведения. 
Точно ли е това или не, в случая не е важно. Важно е, че 
статистиката в цял свят се зачита като система от показатели, 
отразяващи състоянието на едно общество, стопанството му, 
стандарта и подобно.

Тези дни, по-точно на 26 януари тази година, от печат излезе 
Държавен вестник Но 4 ("Службени гласник"), в който са 
посочани определени данни, отнасящи се и до Димитровградска 
община. Става дума за заплатите. В първия преглед се касае за 
средните заплати в стопанството през декември 1995 година и 
през цялата минала година. Точни или неточни, данните са неоу- 
молими: средната заплата в стопанството на Димитровград през 
декември е била 163 динара, а през цялата 1995 година 167 
динара. Бабушница по същото време има с 
декември 244, а за цялата година 231 
и 136 динара, докато Босилеград 
година.

■*

рщт Ш
$ ут
пЦ г' ^редна заплата за 

I динар, Бела Паланка 181 
259 и 199 динарада цялата

•; < 4Л

шима
№к

.Л&АЩо се отнася до статистичните данни за средните заплати 
през последните три месеца от миналата година в стопанството, 
положението е следното: всеки зает в димитровградското 
стопанство през това време е приел средно по 208 динара, 
Бабушница 247, Бела Паланка 167, Босилеград 222 динара, Пирот 
310 динара. На списъка са 190 общини. Най-високи средни

\ ,
■

заплати през последните три месеца от миналата година са 
получавали в белградската община Лазаревац - дори 945 динара. 
Средната заплата в републиката е била 408 динара.

Когато става дума за средните заплати изобщо през периода 
октомври-декеври 1995, данните са следни: всеки зает в 
Димитровград е получавал средно по 254 динара, в Бабушница 
294, в Бела Паланка 424, в Босилеград 305 динара, в Пирот 344. 
Най-високи средни заплати са получавали заетите в Лаи1 
918 динара. Наи-малки средни запла- 
миналата година са имали заетите в

Посочената разлика е резултат от факта че в последния 
преглед са взети и заплатите на всички заети изобщо, а знае се 
че заплатите в извънстопанските дейности, особено когато става 
дума за границата са значително над тези в стопанството. Това 
все пак е значително по-малко от средните заплати в републи
ката, които са били на ниво от 436 динара.

1
_ М.Андонов

ковац - 
ти през посочения период от 
Качаник - 209 динара. ° ОТ ПРЕМИЕРАТА НА РАБОТНАТА ВЕРСИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ФИЛМ ЗА СТАРА 

ПЛАНИНА В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-ДОБРО ОПОЗНАВАНЕ И 
ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА 

СТАРА ПЛАНИНАА.Т.

• На 14 февруари в Димитровград, в организация на Народната библиотека и Центъра 
за култура, се състоя премиера на работната версия на екологичния филм "Четирите 
годишни времена на Висок", чийто автор е учителят Владимир Манич от Ниш.

ности и подобрение качеството 
на околната среда. Говорейки за 
защита на природата, той из
тъкна, че в Сърби 
нални парка и над 1000 защитени 
обекти и че има изготвени про
грами за здрава храна, защита на 
реки, пречистване на отпадъчни 

та на села и пр. 
лосавлевич отделно

° "ЦИЛЕ" В КРАЯ НА МИНАЛАТА И НАЧАЛОТО НА 
ТАЗИ ГОДИНА

В препълнената малка зала 
на Културния дом, премиерата от
кри м-р Драган Колев, директор 
на Народната библиотека, из
тъквайки все по-голямо значение 
на защитата нр околната среда и 

4 борбата за по-здрав и качествен 
От средата на април миналата година работата в мебелната живот, в коятб отделна роля имат 

фабрика “Циле", е била насочена към производството. За тази цел са младите поколения, и довол- води, заши- 
взети и кредити, които са дали възможност 3-4 месеца да се работи ството си, че тук, в Димитровград, Д-р Ми
в две смени, а в магазините да се комплетира асортиментът на младите и всички любители на подчерта сътрудничеството меж- 
мебелите, които се предлагат на купувачите (от 300 хиляди стойност природата имат приятна въз- ду Министерствата по екология 
на почти два милиона). Както изтъква директорът на “Циле“ Сретен можност между първите да се на Сърбия и България и изгот- 
Ангелов, до средата на ноември е работено континуирано, а след запознаят с работната версия на вените съвместни програми за 
това мощностите са попълнявани само с 30-40%. Причините за това екофилма за Стара планина. пречистване на отпадъчни води в
не са в самата фабрика, а според Ангелов, в лошия пласмент на Прожектираният филм района на гранично-пропусква- 
пазара. "Стоки" имаме, но купувачите намаляха. Всеки се старае да “Четирите годишни времена на телния пункт Калотина-Градини, 
купи най-напред хляб, а за мебели - само ако се сключва брак'1. Висок" всъщност представлява превърщане на Стара планина в 
Продажбата и занапред е проблем, тъй като от 150-200 хиляди е работна версия, подбрана от обе- двустранен природен парк, за 
спаднала на едва 90-100 хиляди динара, което е недостатъчно и за мист материал, които в продъл- защита на река Дунав и пр. Го- 
проста репродукция, а за връщане на кредитите и дума да не става, жение на няколко години е заснел ворейки за филмсГна Манич, той 
Тук са и наследените дългове, и над 136 000 динара, които “Циле" с видеокамерата си големия лю- изтъкна неговото документално и 
търси от свои партнйори. бител на Стара планина - Вла-

След определен период, когато са търсени най-подходящи произ- димир Манич, нашенец от село 
водствени програми, сега производството предимно е обърнато към Изатовци, който понастоящем 
производство на кухненски елементи, като не се запостави напълно живее и работи в град Ниш. Без 
и производството на легла и така наречените плочести мебели. Нер- професионална подготовка и 
ентабилните магазини се закриват - продават както този в Липлян, а опит, Манич е успял да заснеме 
се откриват нови. Настояние е от сегашните 22 собствени магазина твърде интересни и предизви- 
броят им да се увеличи. > кателни кадри от природните

Що се отнася до заплатите, последна е получена тези дни за март прелести, растителния и живот- 
миналата година, средно по 120 динара. С намаляване на продажбата ински свят, бита на местното 
явяват се и застои в редовното изплащане на заплатите. Според население, които пленяват всеки 
директора перспективата е проблематична и зависи от общите ус- люител на природата, 
ловия в стопанството, кьдето недостигат свежи пари. ^След прожекцията на филма,

който топло бе посрещнат от « 
всички присъстващи, а особено от 
младите еколози в Гимназията и 
Основното училище, бе прове
дена екологическа трибуна, в 
която участваха: д-р Милош 
Милосавлевич, заместник-мин
истър в Министерство за защита 
на жизнената среда на Сърбия,
Горан Ристич, секретар на Сек
ретариата за защита на жиз
нената среда в град Ниш, м-р 
Нацко Тончев, директор на Ин
ститута за образование и охрана 
по труда "27 януари" в Ниш, м-р 
Милица Совърлич, сътрудник в
Института "Кирило Савич" в Бел- образователно значение. ческите, но и много други въз-
град и д-р Йован Чирич, про- , Горан Ристич изтъкна, че можности на Стара планина, 
фесор от Ниш. филма за Стара планина трябва На края нека изтъкнем, че

Приветствувайки сърдечно Аа стане съвемстен проект на ръководството на община’Ди- 
младите и гражданите на Ди- общините Ниш и Димитровград, митровград, начело, с председа- 
митровград, д-р Милосавлевич тъй като същият може да изиграе теля Никола Стоянов, изрази 
изтъкна, че Министерството, по голяма роля както в обучението пълна подкрепа на проекта и 
екология на Р.Сърбия, основано по екология, така и в туристичес- обеща материална и друга помощ 
през 1990 година, обединява ката популяризация на Стара за неговата успешна реализация, 
дейността на повече ведомства, планина и Димитровградски край. 
чиято първостепенна задача е Д‘Р Иован Чирич, изтъкнат 
опазване на природните даде- професор и научен консултант в

текстуалната част на филма, 
предизвика голям интерес с 
обзора си върху културните и ис
торически изследвания миналото 
на нашите краища. Говорейки за 
филма; той изтъкна, че е предиз
викателен и вдъхновяващ за 
предприемане на съответни 
мерки, съвместно с българската 
страна, за превърщане на Стара 
планина в голям туристическо- 
рек

МЕБЕЛИ ИМА, КУПУ
ВАЧИТЕ НАМАЛЯВАТ я има пет нацио-

реационен център.
М-р Нацко Тончев, израз

явайки доволство от заснетите 
кадри изтъкна, че филмът има 
няколко послания, особено по 
отношение на екологическото 
образование на младите, защи
тата на природните дадености, 
без което в условията на развити 
технологии, няма здрав живот и 
популяризацията на туристи-

А

\
А.Т.

ДРЕБНИТЕ ЗАНАЯТЧИИ 
СЕ ОРГАНИЗИРАТ

Според сведения, получени от Ивица Алексич, местен 
фотограф, дребните занаятчии, частни търговци и гос
тилничари наскоро ще се организират в собствен синдикат. 
нвзЛ?Я.сим и самостоятелен. Идеята е превърната в договор 
на 17 февруари тази година по време на срещата на около 40 
частни занаятчии, гостилничари и частни търговци, 
проведена в Гациното . 4

Наскоро трябва да се проведе нова среща, на която ще 
бъде избрано ръководство на бъдещия синдикат. Обсъжда 
се и идеята за основаване на занаятчийска кооперация. Целта 
на синдиката, според Алексич, ще бъде да защитава интер
есите на частните дребни занаятчии, които според изказаното 
досега, са готови да се зачленят всички. Това е пръв опит 
досега неорганизираните да се организират с цел да защитят 
своите интереси: наеми, данъци, плащане на тока, такси и 
подобно.
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"Висок"през зимата

А.Т. д.р.

о ЕрштВо1 МАРТ 1996 г.



СЕИТБАЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ° ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЗВОНЦИНА ПРОЛЕТНАТА

НАКУЦВА СЕ С ВОДАТА 

И ТВ-ПРОГРАМАТА
НЕОБХОДИМИ КРЕДИТИ

на камарата, първичното селско^топпи Нонаааоеданието 
животновъдство у нас се намипчт = , анско производство и 
500 предприятия от тази област га п^лРХДНеН° положение. Над 
в останалите не е розово Р Д Фалит. а и положението

Тъй като планът по есенната геитЛт ....
милисш^хектара.^аизпълнени^то^а^^^^6^111^1^^®^ лаД 2,7 
ще трябват и 30-50 000 тона дизел-гориво при™^аТал^и^63

директорът на Нефтнатаапромишлено°стИ|°г0 н пР°ианесъл и 
Джокович. Той е изтъкнал че^помл п пз.1.. з СъРбия м-р Милан
нефт иСнефтниЯдеришат^което^олйчест^!^^0'^^^^11^4™^^

внесе. Докато не започна лп I количество ще се

ЗвождГ^таз^зим^^ка^мъчи0!' пбДа' 30 да мо*в 3вонска 6аня <™ваше в Метъра на селото и в 
водоснабдяването През послел оешн^гпД3 ° ХубаВа В0Да да п0<> яв™ъртък по главната улица 
ните 30 години на няколко пъти СИ в новяя свз°н, а просто не можеше да става дви-
се трасираха 'водопроводи на ЗВ0нчанЧи Да 06 успокоят. жение на моторни превозни сред-
няколко пъти се довеждаше' во- ства' °0В8Н това и когато ми-№':г*В БспиЕс7ниТИ
седател на местната общност ««ЛПИИ... за продажба стоки. При снаб-
Драгиша Глигоров е поел тежката и „ диването на комуналнта инспек-
и отговорна задача ще тоябва лп Напоследък в Звонци пощата Чия от Бабушница - този въпрос
се справя с водоснайяйането14 не идва всеки ден (а всеки втори) вече разрешаваме - казва Гли-

Разбира се акцията по вп и хоРата остават без вестници и горов. Предстои сега да построим 
доснабдяване на селото не можр списония. Ако към това се добави сергии и др. и полека-лека пазар- 
да осъществи сам Общинската честото Разваляне на релетата ното място да доведем в добро 
скупщина в Бабушница в послед- състояние,
ните няколко години се нае да 
помогне. Чрез комуналното пред
приятие тя съдействува село 
Звонци и Звонска баня да получат 
хубава питейна вода.

?ъв връзка с

“ БЕЛЕШ
КОМУНАЛНОТО НЕ СИ 

ИЗПЪЛНЯВА 
ОБЕЩАНИЯТАСАМООБЛАГАНЕТО 

ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ -Комуналното предприятие от 
Бабушница отчасти изпълнява 
договора. Не ни достави всичките 
тръби - изтъква Глигоров. Резер
воарът на водопровода е готов. 
Докарахме и тръби, обаче тряб- 

още 630 метра за да може 
да се "покрие“ цялото трасе на 
водопровода от каптажа 
селото. Председателят на 
щинската скупщина в Бабушница 
неотдавна ни обеща да се ан
гажира и лично в акцията. Ние от 
местната общност ще извършим 
землените работи, а комуналното 
ще трябва да докара тръбите.

Зимата и пролетта би

лемятеРв3»^йШмпч^тНа "Р“6- на път никой май не се грижи. Още лемите в най-младата местна в началото наблизо ло плиттп
ЩиТа°Бел%ЙИеИ2ГотнР0^а^

датоля^^а М^тнаттГобщносАии- ^ГчеТе^ДаТ^жеГ^ “о

= така чеГту^&а^направегш няколко
Лг™™ 6Ч"г?Т’ когато на 19 огромни дупки, много опасни за 
февруари на общо събрание са движение на автомобили А "спе- 
приели решение за въвеждане на циалистите" все още ^ успяват 
местно самооблагане от 2 /о върху да на мерят решение и отведът 
заплатите и пенсиите, относно водата от шосето.
10% на кадастралния доход.
Събраните средства, за които 
Съветът два пъти годишно ще ^ 
дава отчет, ще се използват за ^ 
довършване на Културния дом. за 
строеж на улици и пътища в 
селището, за участие във финан
сирането на канализационата 
мрежа и регулация на атмосфер
ните води, довършване на 
работите върху селските гробища 
както и за други предназначения 
от жизнено значение на насе
лението в Белеш.

И макар че повечето от при
състващите са били за въвеж
дане на самооблагане, все пак е 
решено окончателно решение_да 
се вземе на референдум, които 
ще се проведе на 3 март или на 10 
март, ако до трети не бъдат 
завършени подготовките.

ват ни

«Ж

Звонци през зимататряб
вало да се използват за свърш
ване на работите около водопро-

около селото, тогава с информи
рането на хората 
ТВ-предавателят, 
вучиделци 
Започнат, но не

А.Т. ПОСТРОЕН АСФАЛТОВ 
УЧАСТЪКвърви трудно, 

както казват 
"стои като стожер“, 

довършен от
сам.

° С.ИЗВОР, БОСИЛЕГРАДСКО Главна 
ена.

в Звонта улица 
Минала-

ци е 
а отняколко годи 

-Имало-к
ни на 

немало 
Телевизията си иска

неуред 
нея са

та годин
построени 70 метра ас

фалт, обаче остава още много да 
Нали го свързаха с плащането на се строи докато цялата бъде 
тока. Случва се и по 3 месеца да доведена в ред. На места улицата 
нямама ТВ-програма. В момента не може да се уреди зарад нераз- 
ние в Звонци нямаме трета про- решени имуществено-правови 
грама - останалите вървят" отношения, обаче в скоро време и 
някак си - споделя Глигоров. този въпрос дано се уреди, 

тпилрмир Оплакванията на звончанци Недоимъкът на лекарства не
раден мостът, който по своите архитектурни особености безрезултатни3^ °И ОСТават 

е почти единственото такова дело в Босилеградска община, не помнят Р У 06/13 НаЛ"
ни най-старите хора в селото. Някои казват, че са чули от по- шялтл , Д3 ТЬр°ЯТ
възрастни, че е изграден в началото на този век и че това пътно ИМА И ХУБАВИ НЕЩА... нужните медикаменти, 
направление било най-късото от Босилеград към София и Цариград. останем и без лекао "Наш*^
^КочМиГЛаЛ"п?РГ°ВСКИ кервани и ГОЛ0МИ РтаАа Ао6итък к*м . Но не всичко в Звонци е лекар отиде на специализ^ц^ а неточните па_хтри. мерНо . От известно време паз- заместващият го от Здравния дом

Евтим Караджов, строителен инженер в ОС Босилеград казва, че арът е преместен в речището в Бабушница илва в Звонии 
е изготвил проектосметка за поправка на моста и че според прецен- край основното училище. Истина, когато е хубаво времето а когато 
ките са нужни около 50 хиляди динара. По всичко личи, казва той, че още не е уреден както трябва, е лошо го няма Затова звончани 
работата ще доверят на босилеградското строително предприятие обаче вече не задърства глав- едва чакат специализиращият 
Изградня". Средствата ще бъдат обезпечени от бюджета на общи- ната улица в селото. лекар да се завърне

ната и от местното самооблагане. -Нямаше начин този въпрос р
да се отлага повече. Пазарът

КАМЕННИЯТ МОСТ 
НЕ ИЗДЪРЖА

програма - 
абонамента.

Каменният мост в С.Извор, чиито елементи на едниния "крак" 
полуснаха преди три месеца, все още не годен за движение. През него 
не могат да минават нито моторни возила, нито воловски коли, което 
за изворчани и една част от с.Ресен представлява голямо за 

Кога е изг

През Белеш минава и лътият 
за Желюша и Гоин дол, който има 
регионално значение и е в компе
тенция на предприяието за 
пътища. Дали за това или поради 
други причини, но за състоянието МАндоновВ.Б.

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИСЛОТО НА СТАРИТЕ И ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИЦА • ЗВОНЦИ
ЩЕ ПОЛЕТИ 
ЛИ "МАЯ" 
КЪМ НОВИ 
ЦВЕТОВЕ?

СЪЗДАВА СЕ ВСЕ ПО-ГОЛЯМ СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ
нямат никакви принадлежности. Нито получават пенсии, нито со- 

нито пък децата им са в състояние парично да ги 
понеже и парите не струват много", почти всички

Населението в Босилеградска община не само, че все повече 
намалява, но все повече - остарява. Статистическите данни показват, циална помощ, 
че всеки четвърти от 11 600-те жители е над 60-годишна възраст. В помощуват. Но 
резултат на досегашната миграция и "бялата чума“ постоянно се стари и изнемощели са в трудно положение. Тези които сами живеят

макииства, особено в планин- даже много са закъсали, казва той.
1 на сто от домакинствата са с

И докато траяха прос
ловутите санкции, пчелар
ската кооперация "Мая" в 
Звонци не мируваше. Както 
ни уведоми директорът на 
"Мая" Стоян Наков, подета е 
инициатива с цел да се 
засили пчеларството в този 
планински край. Именно през 
настоящата пролет трябва 
да бъде одобрена програма, 
според която пчеларите от 
Дерекула да получат креди
ти за купуване на нови 400 
кошници и 220 пчелни рояка, 
както и средства за съвре
менна опаковка на меда.

-Ще се наложи да се из
върши известно преустрой
ство на първоначална на
белязана п 
градската

увеличава числото на старческите до» 
ските села. Стигна се дотам, че над 30
хора на преклонна възраст.

През последно време старите и изнемощели лица стават все 
по-голям социален проблем: не са в състояние сами да се грижат за 
себе си, не могат р,а си готвят ястия, да отиват ло покупки, да си 
обезпечават други условия за живот и пр.

САМО ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ
Министерството за трудови отношения, борчески и социални 

въпроси о на становище, че едно число общини но обезпечават сред
ства за социална защита, с което се влошава положението на най-зас-

-̂-------------------------------------------- . трошените. Според закона общините - посредством центрите за со-
[ ОПАШКАТА ПРЕД КОМИСИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВА циална работа - на възрастните и изнемощели лица трябва да
| ------ ■ —-------------------------------- * обезпечават помощ в къщите им, да организират живота им, да ги

Едно число хора на преклонна възраст и старчески домакинства изпращт в социални, т.е. старчески ведомства, да им оказват еднок- 
живеят при затруднени условия понеже децата им живеят във ратна материална помощ и пр.
вътрешността на страната и, без оглед че са длъжни, не са в състояние Босилоградска община на изнемощелите отпуска еднократна ма- 
изцяло да поемат грижата за тях. Положението на едно число хора териална помощ и тя зависи от материалните и възможности. Ми- 
особено се усложни след разпадането на предишна Югославия, тъй налата година ОС за целта на Центъра за социална работа отпусна 

о децата им останаха в бившите югославски републики. осем хиляди динара и такава помощ получиха 112 души. Тази година
Иван Деспотов, председател на пенсионерите в общината казва, ОС е запланувала да отпусне 15 хиляди динара. Средства за друг вид 

че едно число хора на преклонна възраст имат материални средства помощ на такива лица не се планират.
за живот Парично ги помощуват децата или пък имат пенсии. -Точно е че има доста стари и изнемощели лица в общината, които 
Понастоящем казва той, над 1300 души в общината са пенсионери по не са в сътояние сами да се грижат за себе си, казва Петър Митрев, 
различни основи. Над 100 души от тях, обаче, изобщо не са в състояние ръководител на отделението на Центъра за социална работа в 
сами да живеят. Босилеград. Ние нямаме ни кадрови, ни финансови възможности да

Че се увеличава числото на онези които не са в състояние сами оказваме помощ в къщите им. За повечето от тях се грижат техни 
да се грижат за себе си показва и фактът, че над 100 души в общината роднини и близки, така че засега и не съществува нужда от наша 
получават добавъчни за чужр,а грижа и помощ и че над 40 лица чакат помощ. На най-закъсалите и занапред ще оказваме еднократна мате- 
да излезнат пред комисията във Враня. -Обаче, казва Васко Борски риална помощ, а онези които имат желание ще поместим в старчески 
от с.Църнощица, който сега е на 80-годишна възраст и който все още домове във вътрешността, казва Митрев. 
се “държи", не е малко числото на старите и изнемощели лица, които

кат

рограма, а от Бел- 
банка ще теглим 

кредит от 145 000 динара за 
осъществяването й - споделя 
Наков.

В скоро време "Мая" пла- 
и меда-нира да преустрои 

рата в село Пресека.
М.А.

В.Б.
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• Неотдавна приключих с работа 
върху рецензия за стихосбирка на Алек
сандър Дънков. Касае се за детска пое-

-Какви впечатления ви направи?
• Александър Дънков е мои стар 

приятел. Но в моята рецензия за стихос
бирката му има едно но... може би ще 
съдействува да станем още по-добри 
приятели, а той още по-добър поет. Вяр
вам в таланта му. Но... тРЯбва-Съществува ли ревнувано между вас, 
поетите?

• Ревнувано в смисъл на ненавист, 
не съществува... Но ако кажем, че без 
ревност не може да има творческа рабо-

ще разберете, че твърде положител
но влияе. Затова и на мене не ми пречи. 

, Предизвиква ината ми и възпроизвежда
Свикнали сме поетът от българското мене творческа енергия. БЕЗ ИНАТ -

малцинство Милорад Геров да ни дос- НЯМА ЗАНАЯТ, е моята поговорка,
тавя изненади. И най-малкото си свобод- -Можем ли наскоро да очакваме ново
но време зарежда с творчество. Усили- иипъпап грров произведение?
ята му не остават напразни. Ето, тези р д • Тъкмо работя върху рукопис пое-
дни получихме списание "Информа- зия за деца на сръбски език. Доработвам
ционен бюлетин" на Културно-просветен ПГ1ГО ПЕ/^Е /-/ и ръкопис на български език - стихотво-
център "Васил Априлов" от София, I I рения и разкази за дела, предвиден в
което на надсловната си страница е НЕ издателския план на 'Братство още
поместило художествена картина на * **— гЛ през 1990 година!... Превеждам и нови
Милорад Геров "Буря". Тя е една от стихотворения за деца от български на
няколкото, с които Геров участвува на Без песен не йога на път. сръбски език, с които да допълня неот-
изложбата с димитровградските (цари- За труд човешки ме оива. давна излязлата АНТОЛОГИЯ на бъл-
бродски) художници миналата година в Безплодно дните ми текат, гарската поезия за деца - "ЦВЕТЕ
България. щом у мен песента не е жива. МИЛО" в издание на ' Змаеви детски

.Това беше повод да допълним мате- игри" от Нови Сад.
риалите си за Геров с още няколко ин- Без творческа песен не мога -Когато споменахте Антологията,
формации, който като писател, поет, да тръгна с устрем в зори. кажете ни как последната беше пос-
преводач и художник е все по-присъст- Сърцето ми бие тревога, рещната в Белград?
вуващ на югославското културно поле и щом огън в душата не гори. • Читателите я посрещнаха радушно,
извън него. Нв „ог, не „ога 6е, песен Антологията има вече и няколко пред-

Неотдавна излезе от печат двоброй Ни лъча ме слънчев не гоей ставяния - както в Нови Сад, така и в
на "МОСТОВЕ" - списание за литература щом С бо%рия риЛм чуд^н Ниш и в Со
и изкуство, издание на Междурепубли- у мене стихът не живеиГ забележка.
канска културно-просветна общност от ... но в нашата страна) се правят някои

Плевля в Черна гора, в което *•" *•" "•* грешки, отнасящи се до авторите и съд-
Милорад Геров е застъпен с оригинални Ако перото ми някой ден откаже ържанието й. Антологията не е превод а
стихотворения и преводи. В него са поме- „а ^ загубя на времето в пороя,- е препев от български на сръбски език.
стени стихотворения, разкази, есета и не трябва никой с нищо повече да Автор на препева съм аз. Иначе превода
др. литературни материали на над 50 ме накаже - на приложените стихотворения и би-
най-известни майстори на словото у нас. а вече съм изхвърлен от строя. ографични
Списанието публикува и преводи пре- съместно с
певи на писатели и поети от град Перник Животът е борба - това го вече г0 благодаря за хубавото представяне на
от България, които също е направил зная. Антологията по ТВ-журнапа на българ-
Милорад Геров. перото умея да се оорл ски език след усПешното й представяне

В издание на литературното дружес- .в София в организация на Съюза на бъл-
тво на просветните работници в (5ърбия и чак звезда небесна да съборя. гарс?ите писатели и фондация "Слав-
изтезе стихосбирка под заглавие "Най- ‘петрович, Матия Бечкович и Перо Зубац яни"- 0ттам СЪЩ° Донесох много хубави 
любовни от наи-любовните стихотворе- напели и нашия поет Мипппап Геппп впечатления, 
ния". Сред тази антология нанай-извест- вРкоая на миналата голина Геоов -Превеждате ли и проза?
ни югославски поети и писатели като ПолучиРнагоала за публикувани стихове • Ако е здраве и живот, в скоро вре- 
Змай, Шантич, Дучич, Ракич, Велко в спиетнието^^ ме ще се захвана с превод на известния
Петрович, Иво Андрич, Десанка Макси- дата^еотлавна се срещнахме сЖло бългаРски писател Георги Константинов

1ННОПГЧН н^Н"Ча ^нин, инста тв0рЧе0ки и други теми и какво работи в Матея Андонов

• В НАРОДНИЯ ТЕА
ТЪР В БЕЛГРАД« НОВИ УСПЕХИ НА МИЛОРАД ГЕРОВ [

"ХРИСТО
БОТЕВ"

ПОЖЪНА
ГОЛЯМ
УСПЕХ

РАЗРАЗЯВА СЕ 

ТВОРЧЕСКАТА 

БУРЯ НА ПОЕТА

зия.

В Народния театър в 
Белград на 14 февруари 
гостува ансамбълът на 
театъра "Христо Ботев" от 
Димитровград, който в 
храма на театралното из
куство в столицата ни се 
представи с две малки ко
медии - "Мечка" и "Пред
ложение" от Антон Павло- 
вич Чехов, в постановка на 
Кирил Ангелов, гост-режи- 
сйор от Драматично-музи
калния театър "Констан
тин Кисимов" във Велико 
Търново.

Фактът, че малката за
ла на Ндродния театър бе 
препълнена, предимно с 
хора от нашия край, но и с 
редица от първата диви
зия на културния хайлайф 
на Белград, вдъхнови 
димитровградските актй- 
ори да се разиграят, за ко
ето накрая бяха наградени 
с продължителни апло
дисменти.

Ако напомним, че това 
е вече второ гостуване на 
димитровградските само
дейци в Белград в продъл
жение от няколко месеца, 
е ясно на каква цена са те 
в столицата ни.

Гостуването на "Хрис
то Ботев" в Белград беше 
придружено с голямо вни
мание и в пресата, по ра
диото и телевизията с най- 
ласкави оценки и призна
ния.

та,

фия (България). Имам обаче 
При представянето й (нароч-

град

данни за поетите направихме 
Денко Рангелов, комуто мно-

Това е още едно дока
зателство за голямото 
сценично майсторство на 

ансам-димитровградския ; 
бъл “Христо Ботев".

° ДИМИТРОВГРАД
ХРОНИКА ЗА 

БАЛКАНСКИТЕ АНИТАПРЕКРАТЕНА Е 

СТАЧКАТА НА 

ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ

ЯЗЯММшИ
Всеки си измерява времето по своите 

мерки; някой живее от година до след
ващата, някой - от ден до другия, за някого и 
часовете са твърда мярка - узнах от Анита в 
навечерието на Богоявление в една сараев- 
ска православна черква, която за съжале
ние след Дейтънското споразумение е под 
контрол на мюсюлманско-хърватската фед
ерация.

Беше дошла тук с майка си да дочака 
момента, в който Христос се явява на до
брите християни. Всъщност, тя не е била 
религиозна и не е обичала светците, въп
реки че много често ги е споменавала. И в 
псуваня, и като спасители. В псувни ги е .
споменавала, когато й е било добре и когато \ ! г -V, N
не са и били нужни, но ги е призовавала, ■ .Л о \ Щ§Ш\ 
кръстейки се винаги, когато е имало гър- I 
межи и тънтежи, когато НАТО бомбардира- 
ше сръбските позиции около сараевското 
полесражение, или когато любовта й е 
тръгвала към пропастта. Колко ли пъти се е 
заклела фалшиво и пред тия икони, и пред 
милост?ЦИ’ откоитосега очакваше помощи

Сараевските момчета

\. г,гласно споразумението нася до минимума работа по 
м...кдупросветнотоминистер- време на стачка (който сега 

на Република Сърбия и беше 30 минути), този въпрос 
с/чдиката на заетите в обра- ще бъде уреден след като 
■зстьонието, от 20 февруари бъде приет Закон за стачките 

училища работят нор- в Съюзната скупщина. Против 
мал-о, т.е. часовете са по 45 стачкуващите няма да бъдат 
минути. предприемани никакви нека-

Както ни осведоми дирек- зателни мерки.
■орът на 
/мназия

И така заетите в обра- 
аков, зованието постигнаха поне за 

остигнат е договор за цената сега основните си цели. Но от- 
на труда и коефициентите, говорът на въпроса трябваше 
така че принадлежностите на ли и защо се стигна до стачка, 
просветните работници за не е даден, а това май е клю- 
януари ще бъдат изплатени човият въпрос. Защо не си 
въз основа на новата цена. признаем, че някога възви- 
Заплатите за януари, февру- шената професия на прос- 
ари и март трябва да бъдат ветния работник до крайност 
изплатени ускорено, за да мо- е деградирана, а със стачката 
же до 20 април да бъде дос- драстично нарушен авто- 
тигната необходимата дина- ритета в очите на учениците, 
мика в изплащането. Това Защо се забравя, че именно 
значи, че аконтацията за ап- просветните работници 
рил ще бъде изплатена до 20 писват онази, "бяла хартия", 
април, а разликата до 5 май и наречена ученик, бъдещ 
със същия темп да се продъл- гражданин. Защо на общес- 
жи. Договорено е също неиз- твото, като чели е безраз- 
платената част от регреса за лично с какъв текст ще бъде 
годишна почивка от миналата изписана тази "бяла хартия", 
година да бъде изплатена до 
1 март тази година. Що се от-

димитровградс 
Томислав Га

ката

7

я помнеха като 
момиче, което се влюбва много често и 
много бързо. Чудесно беше това, че всички 
неини невероятни любовни истории бяха 
свързани с буйните води.. Живееше на 
соко равнище, четеше вестници и списания 
и имаше добър характер. Завършила бе 
факултет. В тълпата от православни хрис
тияни, на които войната очевидно беше оста- 
вила трайни белези Анита се различаваше. 
Имаше там мъже без ръка, без крак, имаше 
жени с черни забрадки и черни рокли, но 
като че ли някакъв лъч-надежда изблик
ваше от погледите им, само от погледа на

ви-
из-

Рисунка: Никола ЦветковА.Т.

о БрятсчЯо1 МАРТ 1996 г.



ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
0 123 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ДСБЮ 
ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ 

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА 
АПОСТОЛА

НАСКОРО ПРЕМИЕРА НА 

ТРИ ПРЕВЕДЕНИ КНИГИ
^трУД^ичвст^ме^щМОтосл^вия^и Е^фрия
е и сътрудничеството между отделни изда- ствяват^п2^^ Деици най-лесно осъще- 
телски къщи между двете страни в резултат добре свилст^гтВ^реТНИ РезУлт^ти най- 
на което започнаха да излизат поевелени ^нмг17вС^о.'?0Телствуват н°воизлезлите 
книги на двата езика, допринасящи за дохов" издател?ткитеТ^^С^РУ^ИЧе^ТВ0Т0 М0ЖАУ 
ното опознаване и йлижаван^ нашата фаТв^няТ^аТ о^^ия^еГме^

ВАЛЕР!1 телска къщаИ'^орисав!Станк-
V ови? излезна от печат на
^ Опиралата наоЖа?

чийто автор е поета Валери 
Манолов, представител на 
младото поколение българ
ски поети, които с преломна 
поетическа свежест предиз
викаха внимание през послед
ното десетилетие на този век. 
Книгата бе топло посрещната 
от ценителите на поетичес
ката реч в Сърбия.

три

ПУЖЕВА
СПИРАЛА ‘0 >

Тези дни в издание на 
издателска къща лПан" от 
София излезнаха от печат на 
български език две стихос
бирки от сръбски поети. Става 
дума за стихосбирката "ТЪ
МЕН ПРОЗОРЕЦ" от съвре
менния сръбски поет Зоран 
Вучич от Свърлиг, и стихос
бирката "КЪРПЕНЕ НА 
УТРОБАТА", чийто автор е 
поета Мирослав Цера Ми- 
хаилович от Враня.

❖

Голяма заслуга за изли
зането на трите книги, чиято 
премиера ще се състои през 
месец март в София и други 
градове в България, има и те
хния преводач, поетът Мила 
Васов от Ниш.

"Народната работа стои над всичко" 
(В.Левски до Христо Иванов Големия, 4.8.1872 г.)

"Днешният век е век на свободата"
(В.Левски до богат българин във Влашко)

"Ако спечеля, печеля, за цял народ, ако 
загубя губя само мене си"

(Левски до П.Хитов, 1868)
"Братство с всекиго, без да гледаме на вяра

и народност“
(Левски до Л.Каравелов, 1872)

Всеки българин трябва да знае основните данни за 
Левски и да се гордее с това, че в нашата история сме 
имали такива хора като него.

Васил Иванов Левски е роден през 1837 година в 
гр.Карлово. Целия си живот посвещава на революцион
ната дейност, на борбата за освобождение на поробеното 
си отечество. Години наред обикаля различните краища 
на България и организира революционни комитети. Но 
неговата борба не се ограничава само вътре в България, 
но според условията се протяга и вън от България. I ака 
той известно време прекарва като знаменосец в 
хайдушката чета на Панайот Хитов, като хъш в Румъния, 
като легионер в Сърбия. Участник е в първата българска 
легия в Белград 1861 -62 год., във втората българска легия 
1868 год. в Белград. Участва в борбата на страна на 
сърбите за изхвърляне на турския гарнизон от Б^град.

Бива заловен и обесен от турците на 19 февруари 18/3 
година в София.

Д-Р-

Анита се четеше тъга и безнадеждност, ротворителните сили на Айфор. Народът с 
Искаше ми се да поговоря с нея. Моят фо- облекчение прие това решение, а аз? 
торепортер се опитваше да овековечи Отново тежки въздишки... Анита трепе- 
лицето и, но тя с преклонена глава слушаше реше и не успяваше да запази равновесието 
проповедите на свещеника. Отеквайки в

-Има моменти, когато и наи-щастливите и профорец". Подадох молба за виза и едвам 
най-сигурните хора искат да бъдат някой чаках да получа разрешението и да замина 
друг, но обикновено в същото положение, при него. Колко ли само книги прочетох за 
Това го търся и аз. Защото всички мои пла- неговата родина Франция. Колко ли нощи не 
нове и блянове отнесоха буйните води и спях, учейки неговия майчин език? 
зная, че никога вече няма да се сбъднат... Анита зарида. Фоторепортерът използва

Анита отрони тежка въздишка, пот обля момента и щракна апарата. Почти цялата 
челото й и като че ли и последната капка тълпа хора. излизайки от черквата, се 
кръв изчезна от бузите й. Накъсо спря, прек- събраха около нас.
ръсти се и погледна към иконата на Света -Действителността и книгите, в които че- 
Богородица, която с учудване гледаше на- тох за неговата страна не бяха едно и също. 
събралите се вярващи. За меН: разбира се, това нямаше значение.

-След като завърших факултета, едвам Най-важното ми беше, че сме заедно със 
чаках да се настаня на работа. Но уви! синеокия. Прекарах почти две незабравими 
Избухна войната и работата остана само в седмици с него. Колко ли музея, изложби и 
мислите ми. Чудно е, но надежда ми дадоха кафета посетихме. Все пак той е аристокра т 
"сините каски . С една обява по местното - баща му притежава ексклузивни модни са- 
радио те търсеха работници от моя профил, пони, майка му е професор по музика. Всеки 
Не беше трудно да се настаня на работа, ден излизахс нова рокля. На изпращане той 
защото нямаше конкуренция. Търсеха де- ме целуна, пъхайки ми малко колотчо в прек- 
сет, обадихме се само три, и разбира се, расна опаковка. "За теб, за теб" - гюптар- 
трите бяхме приети. Всичките бяхме моми- Яше, целувайки ме. И майка му и баща му ме 
чета, понеже мъжките бяха на фронта, изпратиха до гората, подарявайки ми два 
Работата ни не беше трудна. Искам да кажа куфъра рокли. Тази а една от тях - каза тя,
- беше много добре платена. Имаше за нас, показвайки роклята на снагата си. 
за родителите, дори една част от заплатите -Когато пристигнах в Сараево, едвам ча-
изпращахме на нашите воиници-защитници. хахда разпечатя колета и да видя подаръка. 
Там, на работата, се запознах с един синеок от кутийката ме гледаше прекрасен дамски 
войник от Унпрофор. Може би и по друго пръстен от чисто злато сциркони. В кутийка- 
нещо,' но посините очички - като две планин- та се намираше и едно писъмце, в което 
ски езерца - аз се влюбих в него. Разбира се, пишеше: "Добре дошла в клуба на серопоз- 
и той в мен. За пръв път в пъкъла на войната итивнитв"...
усетих щастие. Помислих си - моят годеник Любовта е като шахмат - кралицата ви- 
пристигна не на бял кон, както го очаквах, а наги намери някой от конете. Най-сетне 
на нещр също бяло, но бо-голямо - т°и беше мпадага сарайка дойде да търси помощ от 
водач на бронирана кола. Почти една година Гос»ода и светците...14 
и половина живяхме заедно, кроейки пла- п
нове за бъдещето ни. Договорите на поли
тиците успяха и се наложи "сините каски да 
напуснат позициите си в Босна и Херце
говина, а на тяхно място да пристигнат уми-

си...

На 19 февруари 1996 година бе чествана 123-та 
годишнина от ранната и трагична гибел на Левски-Апос- 
тола на свободата. По този повод в София имаше заря и 
полагане венци пред паметника на Левски. Делегация на 
ДСБЮ се поклони пред святата му памет и положи венец 
пред паметника му.

Левски се бори и даде жертва себе си за свободата на 
България и на целия български народ, независимо къде 
той живее, в България или вън от нейните граници. Левски 
трябва да е гордост за всеки българин, а мислъта за 
Левски трябва да грее всяко българско сърце. Понеже 
този година пропуснахме възможността, предлагаме 
занапред ние, българите в Югославия, по време на чества
нето на годишнината от смъртта му да не се делим на 
партии, до не се делим на "ние" и "вие', а всички заедно 
до се поклоним пред паметта му и положим венци пред 
паметника му, защото Левски не принадлежеше на никоя 
партия, а на целия български народ. Всеки народ, незав
исимо къде той живее, трябва да знае да помни и си 
припомня знаменитите национални герои, борили се за 
неговото оцеляване, самобитности и свобода.

И нека това писмо до завършим с думите на Апостола: 
"От нас зависи да бъдем равноправни с другите евро
пейски народи!"(В следващия брой: СЪДБА)

Главен съвет на ДСБЮ, секретар Иван Николов

©ВрякЯо 1 МАРТ 1996 г.



• ДИМИТРОВГРАД
• ЧЕТВЪРТАТА "ЦАРИБРОДСКО-БОСИЛЕГРАД- 

СКА ВЕЧЕР" В БЕЛГРАД БЕЗ ПОДХОДЯЩА ВЕНЧАЛНА ЗАЛА
ОЩЕ ЕДНА ХУБАВА 

СРЕЩА НА НАШЕНЦИ Сключването на брак е може би най-тър- събере н,ад ,пП°е^цяло^ 
жеотвения момент в живота на хората. Помни се декс^иРа' ^ °4те ^КОн^ за брака из 
се за цял живот. Затова съвсем не е неважно време^ Д тихо .,Сват6еният марш",
колко тържествен ще бъде тоя момент, в дъно да д н Културния дом може
какъв амбиент става, кои слова при това ще ^^е^стълбите пред^ултур
се произнзсят> Ч//-ЧГЧО Ппхплкото гюзвилно се схване същността

Уверени сме, че немалък брои от т*х не с _ може да се запомни за вечни времена,
черква°по^е^^червениятСритуал е ^леч по целия ритуал на

сключват в залата на Общинската скупщина, тържеството зала. Стру ’ пбшингкятя
Ри-п/ппът пп гключване т\/к се изчерпва със ходхимо именно в залата на Общинската 
су^^нГнТпр“вТта^наС0съпру^ниците скрина.да.се.еключмгг гра^кийра^ 
според закона, с евентуални сърдечни поже- ове, за да се под р . лпига^ала
лания от страна на служебното лице за "дълги С^ЮЧ0Н'‘[1°ва0Мк^пЯ^и?е съпсм^н иии^а 
ГОАИружнициРа3бИРаТеЛСТВО МеЖДУ бЪД0ЩИТ6 разб^за^граиеда^юкитеИсивза^Гнни^задълже-

венСасМаИкЯсТииаГебИцввНетя0бна'Ж1^™% предотврати онази
ният декор Стига ли това? прибърйност, зарад врявата, задушността и

Естествено че не е достатъчно. Залата е други неблагоприятности, придружаващи
сегашните сключвания на бракове в залата на

• И нашите преселници във Войводина се готвят 
организират "Босилеградско-царибродока вечер
Напук на някои лодмолни действия, предприети от родните 

краища(?1), четвъртата "Царибродско-босилеградска вечер в 
Белград на 14 февруари беше още една хубава среща на нашенци 
от югославската столица и околността й - заяви за в-к "Братство 
г-н Йордан Веселинов, един от организаторите но тази 
благородна манифестация.

Броят на участниците е запазен на досегашното равнище, а 
срещата е преминала в прекрасна, весела и дружеска атмос
фера. Оркестърът на Петър Милев-Дроговитчанин не е жалил 
труд и художествено майсторство, за до увесели нашенци с 
хубави сръбски и български народни песни и хоро и до превърне 
срещата им в събитие, което ще се помни като свиден спомен за 
дълги години. За това усилие е удостоен с оценката "чиста де
сетка".

Четвъртата "Царибродско-босилеградска вечер“ в Белград е 
записана на видео-касета, която ще бъде изпратена до ре
дакцията на ТВ-журнала. Организаторите на манифестацията се 
надяват, че в телевизионната емисия за българите в Югославия 
ще бъдат излъчени кратки епизоди от това събитие.

За белградската среща на преселниците от Босилеградски и 
Царибродски край са се поинтересували и някои нашенци, които 
живеят във Воиводина. Манифестацията им се е харесала, така 
че след време подобна среща най-вероятно ще има и в Нови Сад 
или друг войводински град.

СЪП

съвсем неподходяща, недекорирана, неозву- 
чена, така че сватбарите едва ли могат да Общинската скупщина.
чуят и разберат това, с което се запознават Освен в това, в една просторна, прекрасно 
съпружниците. И не всички сватбари могат да и тържествено декорирана зала, с подходяща 
влязат, па ходниците са претрупани, вдига се музика и в подходящ амбиент, могат и трябва 
врява, особено от по-кефлиите, започнали да се подготвят наздравици в духа на бита и 
вече прославата. Ангажираните фотографи традициите на нашия край. Дори тези наз- 
едва смогват да хванат тържествения детайл, дравици и да бъдат изговорени не от роднини 
а да не говорим за груповите снимки на всички и близки, а от специално обучени хора за това. 
сватбари. Не е ли време сериозно да се обмисли

Следователно, Димитровград се нуждае въпроса? Убедени сме, че тогава граждан- 
от хубаво подредена, тържествена венчална ският ритаул с успех ще съперничи на църк- 
зала. Според нас, далеч по-подходяща е мал- овния. 
ката зала в Културния дом, която може да

к.г.

° ДИМИТРОВГРАД

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ 
НА РАДИО ЛЮБИТЕЛИТЕ Ст.Н.

На 13 февруари клубът на радио любителите "Димитровград” 
проведе годишно събрание, на което бяха отчетени резултатите през 
изтеклата и приет план за работа през настоящата година. АРХЕОЛОЖКИ ИЗДИРВАНИЯ 

ПРИ СЕЛО ЛУКАВИЦАНа заседанието, бе изтъкнато че нито един дипломат не може да 
бъде представител на страната така, както това могат радио 
любителите, поради факта, че дипломатите са представители в една 
страна, а радиолюбителят общува с колеги от цял свят. От какво 
значение са те за народната отбрана, а особено по време на природни 
бедствия да й неговорим. Броини са осъществените връзки между 
разделени семейства по време на войната в предишна Югославия, 
както и обезпечаване на лекарства за болни. Въпреки всичко това, 
на радиолюбителите като че ли не се дава съответно значение (освен 
когато е "горещо"), за което говори фактът, че на заседанието от 
поканените отговорни и видни нямаше почти никой. Но това не беше 
причина димитровградските радиолюбители да не отчетат извън
редни резултати през миналата година. Преди всичко това е ома- 
совяване на своите редове и е проведен курс сред младите за ра- 
диооператори. Курса от шест месеца са започнали 25, главно ученици 
от основото училище, а завършили са го докрай оесм - пет са останали 
оператори от "Ц" клас, а трима "Е" клас, от които две момичета: 
Милица Велчева и Сунчица Петрова. За отбелязване е и това, че 
преподавателите са 
Станимиров, Драган 
Тодоров.

• В миналия брой на "Братство" писахме за акцията на лукавчани да възоб
новяват магерницата и уреждане и разширяване на гробищата. Мястото 
където ще се строи новата магерница, където е сегашната черква и гробищата 
на с.Лукавица е забележително и по това, че тук някога се намирала друга 
хубава черква, за която писа д-р Спас Сотиров във "Братство1' преди 36 
години. Тази статия препечатваме изцяло.

“Преди 80 години всички къщи на село Луковица 
се намирали върху площта, която днес заема т.н. 
Горна Лукавица. Къщите на нова Лукавица, 
накацали от двете страни на пътя от ж.п.-кантона 
почти до Джонин мост, са построени в наши години. 
Сведения за онези времена са ни оставили няколко 
автори, от които по-пълни са записките на сръб
ските учени-архитекти М.Валтрович и Д.Милути- 
нович, първи изследователи на черквите и 
манастирите в Пиротско, Димитровградско и Трън- 
ско. Те са обходили тези краища още през 1879 
година, т.е., веднага след освобождението от тур- 
ците. Интересен е и очекра на видния чехски исто
рик К.Иречек от 1883 година, който споходя 
Лукавица на път за Ерма.

Особено внимание заслужават описанията на 
тия автори, които се отнасят до тогавашната селска 
черква, от която днес няма нито следа, нито помен. 
Ето какво казват Валтрович и Милутинович за 
нея:..."Съвсем нов облик представлява полу- 
разрешената черквичка св.Никола на река 
Лукавица, близко до Цариброд. Вътршното й ус
тройство е обикновено, тя е продълговата със зак
ръглена олтарна апсида от източната страна.

На западната страна черквичката има пред- 
верие над което е построена голяма постройка.

Черквичката с пирг, свързан в едно (не отделно, 
както в други манастири из Сърбия), за първ път 
намерихме тук. Това свидетелствува, че черквата е 
от по-късна епоха, а образецът й вероятно се 
намира в Света гора. Черквата и ку 
троени от грубо изгладени камъни, небрежно насла
гани един върху друг... Архитектурни украшения 
липсват. Живописта в черквата и параклисчето е 
Запазена само във фрагменти; тя е топла, приятна 
и красива. Постройките и живописта вероятно 
произхождат от средата на 18 век“...

Почти същи сведения за това здание са пре
дадени и от К.Иречек. Ето някои части и от неговия 
текст: "Когато минахме реката, която тече в дълбок 
вряз между големи наноси от честите наводнения, 
влязохме в живописната около 25 минути дълга 
долинка на един поток, който се влива в Лукавишка 
река отляво, на долния й край, близо до устието й 
лежи особена черковна развалина, на горния й пък 
край селото Лукавица.

Разваленият Лукавишки храм е съвършенно 
особена сграда. Самата черква е незначителна, 
само 7 крачки дълга и 5 широка, с полукръгла ап
сида. Първоначалният тухлен свод, който вече е 
съборен, селяните неотколе заместили с дървен 
покрив, над черковното предверие се издига трие
тажна четириъгълна кула от страни пет крачки

които са
димитровградския клуб: Валери 
Иванов, Иван Иванов, Драгиша

от редовете на 
Миков, Ранко

На годишното събрание присъстваха и представители на радио 
клуба от Пирот.

А.Т.

” НАШ ЖУРНАЛИСТ Е ОСВОБОДЕН ОТ УГЛАВНА 
ОТГОВОРНОСТ

И съ>ДЪТ НЕ ВЯРВА НА 
АСИЛ СТАНЧЕВВ

Общинският съд в Ниш неотдавна постанови присъда 
к.бр.428/95, с която освободи нашия журналист Васко Божилов 
от углавна отговорност за клевета в печата. На подсъдимата 
скамейка по частен иск го призова адвокатът Васил Станчев от 
Босилеград, понастоящем живущ във Варвар

В статията си "Ръководството на ДСБЮ - легално или неле
гално?", която публикувахме в нашия вестник на 15 ноември 
по-миналата година Васко Божилов меж,цу другото бе 
следното: "Той едно време бе всред наи-активните ч 
ДСБЮ, който и в чуждестранни средства за масово информиране 
заявяваше, че "сръбските власти нарушават правата на бъл
гарското малцинство".

По време на разглеждането на делото г-н Станчев заяви, че 
наистина е публикувал повече статии в българския в-к "Пау- 
талия", но че смисъла и съдържанието им е такъв, че с тях 
защитава актуалната власт в Сърбия, че няма асимилация и 
нарушаване човешките права на българите, че никога не е заявил 
и написал, че сръбската власт нарушава правата на българското 
мапциснтво и че българите не са застрашени по който и да е 
начин. За всичко това, каза той, е виновен журналистът, който 
изменил смисъла на статиите му".

Е обоснованието на присъдата, с която нашият журналист е 
освободен от углавна отговорност за клевета, покрай друото се 
казва: ... от статиите ясно се вижда, че той пряко и индиректно 
атакува властта в Сърбия, когато твърди, че тази власт не само 
че нарушава, но и отрича националните права на българското 
малцинство в Сърбия и Югославия още отпреди 73 години, т.е. 
още от Първата световна война".. "Затова - казва се по-нататък 
в присъдата - твърдението на журналиста изключително е обос- 
новено върху писането на Станчев в чуждестранния печат 
нищо не се отклонява от истината".

ин.

написал и 
членобе на

лата са пос-

Старата черква в село Лукавица, на мястото 
където е днешната черква

широка. Нейните стени са грубо направени от речни 
обли и чупени камъни, между които хоризонтално 
са зазидани греди... Най-високият кат е имал парак- 
лисче по цялата му дължина, сводообразно с 
четириъгълни прозорчета и триъгълна апсида, по 
чиито стени още се познават фрески... Долният 
простор е постлан с камъни и по стените е бил 
украсен с по-малки ликове на светни... лицата на 
светиите са издълбани от турците. Целият храм 
изглежда като че е бил някога засипан с пръст и 
отново изровен...

...За миналото на тази сграда, която като съеди
нение на кулата със стария храм е голяма рядкост 
в източната архитектура, няма предания".

и по

© ЕрштВо1 МАРТ 1996 г.
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• ДИМИТРОВГРАД
ВЪЗОБНОВЕНА 
Е РАБОТАТА НА 

АВТОМОТО 
ДРУЖЕСТВОТО

Агенцията за българите в чужбина и
списание "Родна реч" по идея 
Стефан Гечев обявяват

• ФУТБОЛна писателя 
конкурс за литера

турно творчество на тема ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА 
БАЛКАНСКИ" : "ПРОГРЕС" 4:4 (3:2)

■р^кждао След 3-4 годишен зас
той в работата, 
руари в Димитровград е 
възобновена работата на 
Автомо дружеството и 
оформено ново ръковод-

Дружеството ще обу
чава както и преди канди
дати за шофйорски изпит, 
ще провежда семинари, 
прожектира филми, издава 
разни документи, между
народни книжки и по
добно. За председател на 
Скупщината на дружес
твото е избран Иван Ива
нов, за пр 
управителния 
Алексов, а за секретар 
Момчило Ранчев.

товкИиТв0Звонс'ка'бТ<^Л^НТб°™^™Л^'П^В'^е^е"'"^®®нр|3^’°^г°^

в Р̂маа=аа иГЖгоГЖ!

м г - дебютанта, шестнадесетгодишният
мов Зал?ковичМирСаТнгРелов.''БаЛКаНСКИ" бЯХа Ге°РГИеВ' КрУ' 

Футболният сезон инак ще започне на 2-3 маот кпгятп

оотски окоъ?ТПпатИЯТа На ЮгокУпата на територията на Пи- 
°пръг' пР°тивника на Димитровградчани все още не е 
В тимошката зона първенството почва на 16 март, а 

еЛ?™акин на "Слога” от Кобишница край Него- 
тогава футболистите ще отиграят няколко приятелски

срещи.

на 7 фев-

В него 
всички

могат да участвуват ученици от

н-й-добриТ/Г^Г^^ГГ^
в специален брой на "Родна реч". 

Предвидени са следните награди:
• гостуване в България
• грамоти
• книги
• значка "Кирил и Методий"
• всички участници ще получат касети с 

оългарска музика
Млади творци, очакваме творбите ви най-късно 
до 31 март 1996 година на адрес:

Издателство "Братство", Редакция "Другарче" 
Кей 29 декември 8, 18 000 Н

р
дседател на 
я отбор Васа

А.Т.

❖
° БАСКЕТБОЛ

ГОДИШНА СКУПЩИНА 
НА БАСКЕТБОЛИСТИТЕ

ТЪЖЕН ПОМЕН
ИШ На 5 иарт тази година се 

половин 
съпруг и

навъ
година от смъртта на н 
баща

ршва
ашия

майРа|^6 годинаЩе бъдат обяввни в навечерието на 24
Редовно годишно 

"Димитровград-В
събрание проведе баскетболният клуб 

ойводинашпед", на което бе отчетена актив
ността през миналата година. Особено бе изтъкнато, че клуба 
през миналата година цялостно е финансиран от генералния 
спонсор "Войводинашпед" от Нови Сад, а тези дни е подписан 
договор за спонсорство и през настоящата година, което 
сигурно е от значение за работата на клуба. Според думите на 
председателя на клуба Зоран Тричков, през тази година осо
бено внимание ще бъде обрънато към работата с младите 
категории баскетболисти, за която цел е оформена комисия 
на чело със Зоран Геров, тренйор и активен играч.

Първенството във втората сръбска лига "Изток" започва 
към края на април. Димитровградските баскетболисти пър
венството започват с големи амбиции.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАЗНИК
V6 °Т Аъл-6ока Древност, 23 февруари се празнува 

като Овети Харалампи, а пчеларите от източноправославната 
вяра го честват и като пчеларски празник.

Този празник напомня, че в далечното минало на 23 февруари 
еубит великомъченикът Харалампи, който е бил жестоко високо 
ооразован човек с широки познания, особено е познавал народ
ната медицина и природните науки. Проповядвал е 
християнското учение, бил е верен защитник на сиромасите 
Редните е лекувал безплатно, предимно с билки, мед и восък.’ 
I Юлулярността между християните го възвисявала като техен 
истински духовен пастир.

Свети Харалали е бил много добър пчелар и с произведените 
от него мед и восък е лекувал болните. Поради голямото му 
влияние сред широкото население и най-важното като лечител 
на чумата по хората, римският император заповядал да му бъде 
отрязана главата, което станало на 23 февраури 202 година.

Християнската вяра го обявила за светец, изцерител на 
хората с пчелни продукти. Всяка година от тогава на 10/23 
февруари - датата на смъртта на светеца - църквата и особено 
пчеларите от източноправославната вяра честват Свети 
Харалампи, покровителя на пчеларството.

КИРИЛ Т. ТОДОРОВ 
от Цариброд

Панихидата по този повод се състоя на 
24 февруари.

Семейство Тодорови

Д.С.

АТЛЕТИКА
невни подготовки в София Душица Деянова и 
двете наи-добри димитровградски лекоатлетки, 

участваха на две състезания: на 3 февруари на международния 
митинг на "Академик“ в София, Душица спечели четвърто място в 
дисциплината 200 метра. В същата дисциплина Стефанова е заела 
шесто място.

На 17 февруари в Белград на първенството на Югославия в зала, 
двете състезателки са спечелили бронзов медал в дисциплината 60 
метра с препятствия: Душица в категорията на сениорки, а Стефанова 
в категория пионерки.

За отбелязване е, че атлетическият клуб “Железничар“ в 
Димитровград е създаден на 17 февруари 1989 година и дете медали 
на първенството в Белград са 6/ и 68-и медал, които членовете на 
клуба са взели през последните осем години на различни републикан
ски и съюзни състезания.

След двадесетд 
Тамара Стефанова, ТЪЖЕН ПОМЕН

Изиинаха 5 тъжни години от сиъртта 
на обичания ни син, брат и девер

От сп. '‘Пчеларство" издание на 
Българския пчеларски съюз

° БОСИЛЕГРАД.
А.Т.СВАТБАРСКИ МЪКИ ❖

• ШАХМАТСватбари, които в неделя дойдоха на сватба в босилеградското 
основно училище с леки коли, гостуваха до късно вечерта-неплани- 
рано! Някои чакаха да “изчезне" алкохолът, а други докато намерят 
шофйори, които не са пийнали повече от една чашка. Причината: 
изпревариха ги милиционери по движението, които действуваха пре
вантивно и не позволяваха изненади по заледените улици в града.

За разлика от тях, някои моторизирани сватбари, които сватбата 
напуснаха между първите дълго ще помнят руската поговорка за 
"петлите, които рано пеят, първи отиват в тенджерата“. Дружбата 
между алкохола и шофйорството ще трябва да обяснят и на съдията 
за нарушения.

КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ 
от село РадейнаПОМЕЩЕНИЯ ЗА КЛУБА

Времето минава. но никога няма да 
заличи споиените ни за Теб. Поклон 
пред светлата Ти памет.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 
майка Пловдина, баща Велин, брат 
Ивица, снаха Даниела и многоброини 
роднини

клуб “Цариброд“ тези дни получава помещения в 
спортния център "Парк“, където ще може да тренира и провежда 
подготовки. В момента цялата активност в клуба е насочена към 
подготовките за турнира ‘Цариброд 96", на който ще вземат участие 
всички най-добри шахматисти от града. Правят се усилия и за откри
ване на шахматна школа, която да събере всички млади заинтер
есовани за тази древна игра.

Шахматният

Д.С.
В.Б. г ТЪЖЕН ПОМЕН

рт тази година се навършват 
ни години от ранната смърт на 

син. брат и внук

• ПИСМО ПОСТЪПКА, КОЯТО ДЪЛБОКО ОБИЖДА На 9 ма 
е тъж 
шия милОБЯВА л°

наI IМоето име е Венка Димитрова, от Босиле- Тъй като пътуването ми беше неотложно,
град съм, по националност съм българка, бях принудена да се върна за югославски 
Обаждам се за пръв път във в. “Братство", а паспорт и с него да мина границата. Подавам 
поводът е една необикновена, нехуманна и го на същия милиционер, а той цинично се 
обидна постъпка. обръща към мене: -Госпожа, сега каква сте по

На 16януари 1996 година аз и съпругът ми националност?
Димитър Димитров тръгнахме от Босилеград 
за България със собствената си кола. И

Продавам къща I 
■ с 5 помещения в 1
■ село Лукавица, 
I Димитровградско.

Повърхнина 100 
1 м , дворно място 
I ЗООийС

I-Българка от Босилеград1-отговорих му.
___ _____ Не зная дали моят отговор задоволи неговите
двамата~притежаваме югославски и българ- (национални) очаквания. Също не зная кому 
ски паспорти На ГКПП "Рибарци" подадох на всичко е нужно това: на милиционера, на 
дежурния милиционер български паспорт, шефа му или на някого другиго. I
той го взе учтиво, но ми каза, че трябва да се Иронията да бъде по-голяма, това се случи > 
консултира с шефа си, понеже е млад работ- по времето, когато официална югославска | 
ник. Аз не се безпокоих, понеже паспортът е делегация начело с Радмило Богданович Я 
получен по легален път според законите на посети България и предложи на българското 
двете държави. След двадесетминутно правителство гражданите на двете държави 
чакане милиционерът се връща, видно да минават границата с личните си паспорти! 
обезпокоен, и ми каза, че с този паспорт няма
да мина границата, защото съм югославски ьонка Димитрова
гражданин. Обясненията бяха излишни. На- ул. "Рисовица" N2 8
ционалната ми принадлежност и символите
на държавата на моите прадеди бяха грубо 1 / мо ьосилеград
накърнени, накърнени обидително до болка.

IЗа справки и инфор
мации ползвайте 

телефон
(010) 23-146, Пирот

ИВАН соколович
от ДимитровградI I На този ден ще 

димитровградс! 
положим цветя.

Опочалеми: баща Мироо 
Светлана и сострп Елена.

пооетим гроба му в 
ките гробища и ще

I лпв, майка

ФБрятстНо 1 МАРТ 1996 г.
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сатиРа * забава

СВЕТЪТ 

И НИЕ
■Навсякъде по света клеч

ките са в кибрита. У нас 
клечките са във властта. 

щНавсякъде по света е гор
дост и длъжност да дадеш 
всичко от себе си за народа. 
У нас е гордост да вземеш 
всичко от народа за себе си. 

щПо свето хората ядат, за да 
живеят. У нас хората живе
ят, за да се ядат. 

дВ света лудите ги считат за 
болни, но свестни. У нас 
свестните ги считат за луди. 

дВ света хората си мият зъби
те. Тук ги точат.

■В света престъпниците са 
извън закона. У нас те са 
над закона. 

иПо света секретарките при
емат марки. У нас Марките 
приемат секретарки.

Иван Николов

ЖИТИЕ НА ПЕРЧА 

САМОХВАЛКОВ
коДХйеЖЖтаЖрв^теуъетеш

място™ън записал Перчу Самохвалкова, оти ми се 
чинеше он йе най-интересън.

Отговара он по историю, орати и за това що га литую
ИСи3ме^%7аР%ша™Тн^
га върне на това що га йе питал, ама Перча се прави 
глув, мегъе ко празна воденица (а у еоденицу се 
недочувуйе), па си кара своието док не издърнка 
звънчето. А ка оно издрънка, отдънемоси и ниие 
учениците, и учителят, а уздъне дълбоко и Перча.

Учителят си излезне, нийе и не знайемо кву белешку 
му йе писал, а Перча стои прав и гледа къмто нас кока 
йе он баш тия Наполеон:

"Е, видосте ли кико га утепа? Оста де без ду ме, а? .
Нийе се поусминемо, свак варка да си иде дома, кой 

че се распрая с Перчу...
Епем завършимо некико, отиснумо се у белият свет 

по ДРУЬе школе, а на Перчу се загуби траг, ко да ие у 
землю потънул.

Минуше године, разместимо се на работу, 
поостаремо и иедън дън Перча изплива однекуде, 
срете ни целият цъвнул и поче да се вали: ‘Море да ви 
не распраям докуде съм стигъл. Завърши два 
факултета, докторира и съга могуда будем кво си очу! . 
После залута, облиза пърс да види одкуде дува 
ветърът, па рече: "Еве, окаю ме на йедно место да 
будем директор на големо предприятие. На знам че 
идем, млого су затънули, незнам ко че §и измъкнем. 
Море знам, ама не ми се завача тая работа оти не могу 
да търпим млого орату, требе да се засучу рукаве...

Перча не засука рукаве.
Пак се изгуби негде.
Нема га, нема, етити дооди йедън дън, пак ни събра 

набурлийе и поче:
"Съга бра тче та йе време да развийемо бизнис! Само 

малко да умейеш. Ватил съм йедну работу и ако бог 
даде че видите за годину-две кои йе Перча Само- 
хвалков. Мене ми одрупе иде све, ама търговията ми 
най-лежи. Там су парете. Купиш за динар, узнеш два на 
сто, па продадеш за три динара! И паре колко очеш. Е, 
требе и да си акълия, требе да знайеш кво да узнеш, 
кво да продадеш!".

Можеше Перча тека с часове да ни орати, ама нийе 
си имайемо работу, та йедън по йедън се изнизамо, 
само я остадо малко повече да видим докуде че стигну 
валете му. А он ко да беше развързал торбу...

По трети пут се загуби Перча. Оратеше за друНе 
държаве, па си помисли, ватил йе негде белият свет.

Ючера срето Перчу по трети пут: коса побелела, 
бразде изоране по лицето му, посвил се.

"Манчо, убаво що те видо. Имам йедну работу за 
тебе: еве това да ми преведеш, ама ако може до 
понеделник! Я и сам можеше да си га преведем, ама 
съм затънул у работе..." ,

"Чекай, да видим кво йе, че можем ли!“ - опиням се

записал

ЧОВЕК, 

КОН 

И КУЧЕ
От горанвца Юсеин тези 

научих интересна мъдрост, 
(нали сега няма опасност от него) 
дал на Човека, Коня и Кучето по 
40 години живот, като счел, че им 
е достатъчно. На Човека това 
нещо не се понравнило и затова, 
на свой ред, свикал заседание, за 
да се договорят, може ли да му се 
'‘отпусне" някоя годинка повече. 
Бог обаче строго наредил да 
уредят въпроса в рамките на 120 
години. Като по-отстъпчиви, 
животните излезли насреща на 
Човека.

дни
Бог

Конят пръв поискал думата:
-На мене са ми много 40 

години! Доста ще изтегля и за 
двадесет и затова 20 давам на 
Човека.

Затова Човекът от 40 до 60 
години тегли като кон.

И Кучето отстъпило на човека 
20 години.

-Стига са ми 20 години 
"кучешки живот" - казало то.

Затуй Човекът от 60 до 80 
години живее като куче: само лае, 
без някой да го зарязва...

В света демокрацията «лужи да се предо
тврати диктатурата. У нас демокрацията служи 
да се афирмират диктаторите.

Иван Николов
М.Андонов

Я.

"Че можеш - лъко йе. Че му приседнеш дан-два и 
готова работа! А кига развъртим работу - двойно 
плачам! ”СЪВРЕМЕНЕН АГИТАТОР

Седим са и гле дам у тетрадкуту кво съм записал за 
Перчу, па у това що ми ие дал. И не могу да будем 
паметън: у тетрадкуту съм почел: "Перча ие иедън от 
перспективните ученици, бързо се приспособява, ама 
обича и сам да се похвали...“; у това що требе 
преведем: “Ако очеш да успееш у било кою работу само 
слушай и работи това що йе тука написано...".

Досмеше ми: Перча Самохвалков продава мъглу!
Кво да праим? Да му върнем ри това или да се 

заватим, па кво буде... А защо па да не му учиним- 
колцина су Перченци Самохвалкови! Иедън повече или 
по-малко - тия свет нема да се затрийе.
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