ЬРШТВо

г^Х-ъУ'.]

т

:■

шшт

ЩрШ';

III?!

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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актуалнатема

ДЪЛГ НА
СОЦИАЛИСТИТЕ
лавт|?яПв С^йиа„1р^Т™конгрес на Социалистическата
кмва стр!1и М»
се преценява наи-много според това до
стеото
ЛъЯлгаРкпВйСДКИДНевния живот на мнозинпред ойиейтеност?»
Т° тезИ ДНИ поеха с°Чиалистите
^Р ИЯ, пздм^тнав^рамките^н ДпГртиИнотоН^м^ножестао“1..“
шРиЪрВокП»оПнаРТИЙНИ вьпросиРпредставИяГвТнСоТгво°’пНоа
пТ^1,ИТе анали™4« са съгласни, че срещата в
Н^К^5|?Г имаш^/)ИпСИЧКО 66ичява наЯ°бре обмислен
т ппит гпп^ 4
' която в голяма степен иосъществи
да покаже сплотеността , организираността и програмната
=!?6ипност на партията, силата наР авторитета и Роспод®
а7™Тп™™НИЯ ЛИД®Р. но и способността, макар и бегло,
Ю,
да се проговори за пропуските в миналото, При условия на
соииалиетитаНепТп^рантна многопаРТийност, конгресът на
ит промовира по-друг вид партийно предп!п?иОн’ осьцГествен с помощта на видео-техника и завидна
партиинадисциплина, която някои от членовете в първите
нап^п^о-Г еуфорично оцениха, като чели сме “вече
навлезли в
век .
Тъй като на конгреса под заглавие "Крачка в новия век"
присъстваха всички, които в Сърбия представляват нещо,
1*1’ "ОВечето Директори на сръбските фирми, членове на
правителството и други важни политически институции
очевидно е, че рефлексите на конгреса до голяма степен ще
дадат печат на нашето бъдеще. Толкова по-голямо е
значението на впечатлението, което се получаваше в "Цен
тър Сава , че конгресът имаше малко допирни точки с
настоящето. Няколко примера сочат това: ефикасно и мод
ерно организирания конгрес съвсем не съответствува на
тромавато и забавено действуваме на държавата по много
възлови въпроси; всекидневно стълкновяване на
обикновените простосмъртници с трудностите в
здравеопазването, просветата, социалната защита и т.н.,
несъвместими са с най-високата техника; антиципирано
бъдеще с картини на модерна Сърбия, с бързи ж.п.-линии и
съвременни автомагистрални - с настоящето положение на
нашите съобщения и железниците...
Естествено, илюзорно беше да се очаква публично и при
така грижливо подготвена политическа среща социалис
тите да се занимават с проблемите, които ни измъчват и
обременяват. Проектирайки по-светло бъдеще и поглед на
Сърбия към развитие социалистите, без оглед на всички
аргументирани и неаргументирани критики за евентуална
отговюрност, показаха, че са убедително най-находчива партия. Качество повече в този смисъл представлява и съзнанието, че след години на насоченост към исто чески
национални задачи и въпроси на държавен континуитет се
принизяват на Ьавнището на здравомислящ прагматизъм,
който подразбира занимаване с обикновени жизнени
въпроси, каквито измъчват мнозинството граждани в
Сърбия. Този вид офанзивна грижа представлява солиден
начален капитал в предизборното време, което настъпва.
НАСТОЯВАЙКИ да запазятексплицитния подход на конгре са като историческа преломна точка, оргаииз;аторите
засегнаха редиц а области, с което макар и посредствено,
показаха че множество неща няма да останат като преди
конгреса. Това преди всичко се отнася до очевидните
кадрови промени не само в ръководете ото на партията,
Макар че на ключови позиции останаха хора,
х
известни на
нашата по-широка общественост, факт е, че все пак, според
някои п|реценки, структурата на ръководството се промени
с 60%. IЕдновременно с този вид "кадрово освеженио" за
пръв път на конгреса, след по-дълго време, за СПС изклю
чително се говореше като за партия на левицата, което о
знак, че тази партия е на път по-здраво да хвърли котва на
политическата стълба на Сърбия.
Може да се очаква в скоро време кадрови промени да
претърпят и двете правителства и други по-важни инсти
туции в системата, каквито от по-дълго време се навестяват
и само се изчакваше да мине конгреса. Явно о, чо социалис
тите съзнават значението на новите лица в политиката и
макар че това правят все още ср амежливо, макар чо положението налага по-остри завои, в отношо нията си спрямо
колегите си в опозицията, те все пак държат провее.
Неотменим момент на конгреса сигурно е и ролята и
мястото, която за социалистите има лродсодатолит Слобо
дан Милошевич. Домашните и чуждостраинито наблюда
тели са съгласни, в голяма стопен, че досегашните изборни
спехи на социалистите са осъществени, преди всичко и
лагодарение неговата харизма. И покрай всичко, наново се
потвърди, че повторно изорания продсодатол на СПС е найвпечатлителиата политическа фигура в Сърбия в насто
ящия момент. „
НАРУШАВАЙКИ за момонт хармонията на хоровото
възприемане на бъдещето, Милошевич беше единственият,
който говори за съществуването на пропуски в работата,
както и за своето и за намерението на партията^допусиатито
грешки да се отстраняват "и занапред". Тази част от
заключителната му реч на конгреса аналитиците оценяват
като иавестяаие на по-остър курс в дойствуваното на
партията, както по вътрешно-партийни въпроси, така и по
възлови жизнени въпроси.
Конгресната манифестация о след нас, а до 21 век трябва
да се направят редица големи крачки. Отговорност за
успешното им развитие поеха социалистите, предлагайки
засега, най-сериозна развойна платформа, с всички
възможни пропуски и забележки, които са иоизбе>жни.
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° ОТ ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

С ПОГЛЕД

към

2000
ГОДИНА
стическптя ппптма иЧяег1!,бм'Р п00" на 2 март с,е пР°веДе Третия конгрес на Социапи-

всички краища на света, както и няколко стотина наши и чуждестранни журналисти,
Мил3оашПоРвеиДчСеДОТеЛ На ^°Чиалистическата партия на Сърбия беше преизбран Слободан
Конгресът прие документа "Сърбия 2000 - крачка в новия век“, избра най-висши
органи в партията. Веднага след свършването на конгресната сесия се проведе заседа
ние на Главния съвет на СПС. За генерален секретар на СПС беше избрана Горица
нович^Бож^ о^рсаиевич ТеЛИ: Никола Шаинович, Зоран Лилич, Славица Джукич-Пея(Следва на 3-та, 4-та и 5-та етр.)

° ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ИКОНОМИ
ЧЕСКА ОБНОВА

ОПРОВЕРГАНИ ДЕФЕТИСТКИТЕ ПРОГНОЗИ
Правителството на Репуб
лика Сърбия на заседание от
6 март т.г. под председател
ство на Мирко Марянович об
съди редовна месечна инфор
мация за осъществяване на
Програмата по икономическа
обнова. Констатирано о, че
януарският ръст на промиш
леното производство възлиза
на 11 % в сравнение с декем
ври миналата година, ако се
изключи влиянието но се
зона. Благодарение, преди
всичко на увеличения внос на
газ и суровини, осъществени
са високи размори на ръст в
металургията, в производ
ството на неметали и строи
телен материал, в хранител
ната промишленост и в произ
водството на стоки за широко
потребление.
Имайки в предвид и ста
тистическите данни за февру
арското примирявано на це
ните, правителството е кон
статирало, че се осъществя
ват запланираните показа
тели по стабилизация и ик
ономически растеж, както и
факта, че тези показатели на
пълно опровергават дефетистките прогнози и очаква
ния на постоянните критици
на Програмата по иконо
мическа обнова.
Правителството беше за
познато, че са обезпечени

достатъчни количества се
мена, дизел-гориво и торове
за потребите на пролетната
сеитба, с която ще започне
щом се подобрят климати
ческите условия. От няколко
дни насам са пуснати в оборот
стоково-парични записи, кои
то е издала Републиканската
дирекция за стокови резерви,
а последните са пред
назначени за финансиране на
селското стопанство.
Като се има в предвид из
ключително тежкото положе
ние на селското стопанство,
недоимъкът на финансови
сродства при селскостопан
ските производители, както
наличието но известно коли
чество мерконтилно пшеница
при тях от миналогодишната
реколта, правителството по
станови натурална размяна
но мерконтилно пшеница и
мерконтилна царевица за
дизел-гориво Д-2, както и за
торове и пшеница за семе.
Съотношението е 1 литър
дизел за 4 кг меркантилна
пшеница, или 4,4 кг царевица.
Един килограм КАН ще се
дава срещу 1 килограм
пшеница, или 1,2 килограма
царевица. Така също се пред
лага размяна на 1 кг пшеница
за семе - срещу 2,2 кг меркан
тилна пшеница.

° СЪОБЩЕНИЕ НА
ПР ЕДС ЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНАТА СКУП
ЩИНА НА РЕПУБЛИ
КА СЪРБИЯ

ПЪРВА
РЕДОВНА
СЕСИЯ - НА
19 МАРТ
Председателят на На
родната скупщина на Ре
публика Сърбия Драган
Томич свика първа ре
довна сесия на Народ ната скупщина на Репуб.лика Сърбия за 19 март т.г.
с начало в 10 часа.
В центъра на внима
нието на народните пре
дставители ще бъде про
ектозакона за простран
ствения план на Репуб
лика Сърбия, който е
предложило Правител
ство на Република Сър
бия. Също така, в днев
ния ред ще влезнат и ре
дица законопредписания от областта на ин
формационната система,
допълнение на закона за
транспорта, разпреде
лението и използването
на естествен газ.
Представителите ще
обоъдят и други законопредписания, а по пред
ложение на правител
ството на Република Съ
рбия, предотавителски
групи и народни предста
вители, както и работни
комисии към Народната
скупщина.

• СР ЮГОСЛАВИЯ - БЕЛАРУС
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
ЛИЛИЧ И ЛУКАШЕНКО . ДВУДНЕВНО
БЪЛГАРИЯ В СР ЮГОСЛАВИЯ
ПОДПИСАХА
МИЛОШЕВИЧ, ЛИЛИЧ И КОНТИЧ ПРИЕХА БЪЛГАРСКАТА ПАРЛАМЕНТАРНА
СПОРАЙУМЕНИЕ ЗА « ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРИЯТЕЛСТВО И
УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

• Подписани бяха и седем междуправителствени спо
разумения за сътрудничество в разни области - Юго
славия благодари наьеларус за подкрепата и по време
на санкциите - Беларуският президент, парламент и
правителство оказват пълна подкрепа на политиката
на СРЮ относно кризата в предишна Югославия
Президентът ьна СР Югославия Зоран Лилич направи през
първата седмица на март двуд
невно официално посещение в
Република Беларус. "Нашето посещение тук символизира благо
дарността ни на Беларус и президента Лукашенко за подкрепата, която ни оказаха по време
на санкциите" - заяви Лилич след
пристигането си в Минск.
След сърдечния си, приятел
ски и съдържателен разговор
президентите на СРЮ и Беларус
Зоран Лилич и Александър Лу
кашенко подписаха Споразу
мение за приятелство и сътрудни
чество между двете страни. Съ
щевременно представители на
двете правителства подписаха
седем междуправителствени спо
разумения за сътрудничество в
разни области. Югославският
президент и събеседниците му от
Беларус изразиха надежда, че
тези договори ще се реализират
час по-скоро, за да може годиш
ният стокообмен на достигне 200
милиона долара. Съществуват и
размишления, заяви Лилич, да се
оформят зони за свободна търговия между двете страни и да се
създаде един вид митнически
съюз гГьеларус.
Лилич се срещна и с беларуския премиер Чигир. “Югославия има какво да предложи на
Беларус и аз съм увурен, че
сътрудничеството ни ще се развива твърде успешно", заяви
председателят на СРЮ след
разговора. Чигир между другото
изтъкна, че и в най-тежкия пери-'
од югославското селско стопанство е успяло да запази големите
си възможности и "тъй като ние
внасяхме хранителни стоки от
други държави, защо занапред да
не ги внасяме от Югославия".
"По време на разговорите ни в
Беларус беше постигнато високо
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Зоран Лилич
съгласие на политически, икономически и всеки други план заяви президентът Лилич пред
журналистите на летище "Сурчин" след посещението си в
Минск. -Република Беларус, нийният парламент, правителството и президентът Александър
Лукашенко оказват пълна и абсолютна подкрепа на политиката
на СР Югославия относно кризата в предишна Югославия“,
Председателят на беларуския парламент Семйон Шарецки
в разговора си с югославския
президент изрази увереност, че
парламентът на неговата страна
в кратък срок ще ратифицира споразуменията, които бяха подписани по време на посещението
на югославската делегация в Беларус.

• Е^НО^НЕВНА ВИЗИТА НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ

КРАЧКА КЪМ ПЪЛНА
НОРМАЛИЗАЦИЯ НА
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ
СР ЮГОСЛАВИЯ
И ХЪРВАТСКА
•

Външните министри на двете страни подписаха дого
вори за възобновяване на пътния, железопътния и
въздушния транспорт
Министърът на външните Сремско-баранската област. Об
работи на СР Югославия Милан съден бе и въпросът за Превлака
Милутинович направи в нача- и излизането на Република Сръб
лото на седмицата еднодн евно ска на Адриатика. Договорено е
официално посещение в лъгрват- Бюрото на правителството на
ска по покана на хърв атския СРЮ в Загреб и Уредът на прави
външен министър Мато Гранич.
телството на РХ в Белград да
Двамата министри водиха изпълняват занапред и някои
отворен и съдържателен разго конзуларни функции, за да се
вор, в който бяха засегнати голям улесни осъществяването на ин
брой важни въпроси от взаимен тересите на гражданите от двете
интерес. Диалогът премина при страни и решаването на про блема
пълно взаимно уважение и види с големия брой сръбски бежанци
ми усилия и заинтересованост да от Хърватска.
се сключат договори като важна
Милутинович и Гранич отде
крачка по пътя към пълна нор лиха най-голямо внимание за
мализация на югославско-хър отворените икономически въпро
ватските отношения и по-ната си, каквито са отварянето на
тъшна реализац!ия на ми рните автомагистрала Белград-Загреб,
споразумения. По твърдена бе го- възобновяването на железопът
товността на СР Югославия и Ре ния и въздушния транспорт, навпублика Хърватска за сътрудни топровода и телекомуникациките.
чество с международните ф ак- Във връзка с тези въпроси б яха
тори във. връзка с реализацията подписани три протокола със
на мирното споразумение за БиХ седем договора.
и основното споразумение за

0

На вт ория ден от посещението си в СР Югославия делега
цията на Народното събрание на
Република България начело с
председателя на НС Благовест
Сендов беше приета от предсе
дателя на Сърбия Слободан Милошооич, председателя на СРЮ
Зоран Лилич и съюзния премиер
Радое Контич.
Милошевич и Сендов конста
тираха, че отношенията между
двете съседни страни се развиват
успешно, за което допринасят и
редовните контакти на по литическите представители. Р азвитото парламентарно сътрудни
чество създава възможност за
обективно и навременно взаимно
информиране за становищата на
двете страни, което представ
лява солидна основа за по-на
татъшното развитие на добро
съседските отношения между СР
Югославия и България. И двете
страни се застъпват за укрепване
на стабилността на Балканите
чрез разширяване на връзките
между страните в региона, осо
бено на икономическото и култур
ното им сътрудничество.
Развитието на икономичес
кото сътрудничество между СРЮ
и България е предпоставка за ус
пех във всички останали в ове
сътрудничество - оиеьниха Зоран
Лилич и Благовест Се ндов. Под
готовката за подписване на Спо
разумение за приятелство и сът
рудничество е в заключителния
си етап. Този документ ще бъде
основа на многобройни нови дого-

Сендов и Милошевич
вори за сътрудничество в стопан
ството, културата и други облас
ти. Събеседниците се съгласиха,
че е дошло време двете страни да
използват географското си поло
жение и транспортните и телек
омуникационните си връзки за до
бруването на двата народа, като
при това уре>адат въпросите си
без външна намеса. Президентът
Лилич подчерта определението
на СРЮ да развива добри
отношения с всички съседни
страни и добави: “Ние виждаме
България като добър съсе^ и
значителен стопански партниор.

Залог на приятелството ни е и
българското малцинство в наша
та страна, на което се гарантират
права според най-високите
международни стандарт* "
СР Югославия се застъпва
Балканите да станат зона на мира
и всестранно сътрудничество
между балканските народи и за
това подкрепя инициативата на
българския министър-предсе
дател Жан Виденов за свикване
на министерска конференция на
балканските страни в София тази
година, подчерта югославският
президент.

СРЮ И БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАВАКСАТ ПРОПУСНАТОТО
Делегация на Народното събрание на Републи- като се дадат еднакви гаранции на всички народи,
ка България, оглавена от председателя на НС ака- които участваха в босненския конфликт. Отгодемик Благовест Сендов, пребивава на 12 и 13 варяйки на въпроса за югославските становища
март на официално посещение в Съюзна република относно разширяването на НАТО на изток, предсеЮгославия. Българските парламентаристи най- дателят на Съвета на републиките заяви, че нашата
напред бяха приети от председателя на Съвета на страна много повече обмисля за реинтеграцията си
републиките в Съюзната скупщина д-р Милош в европейските институции. Нормално е най-напред
Радулович и представители на отборите на двата да се върнем там, където бяхме и след това да
съвета в югославския парламент по външнопо- обмисляме за зачленяването ни в нови органилитически отношения. Поздравявайки гостите от зации, институции и съюзи, каза Радулович.
Бъл гария^Радулович изтъкна, че двете страни имат
И заместник-съюзен министър на външните
многобройни съвместни интереси и затова трябва работи д-р Радослав Булаич прие и води разговор
да разширяват все повече двустранното си сътруд- с делегацията на българския парламент. В
ничество.
сърдечна и приятелска атмосфера събеседниците
Академик Благовест Сендов подчерта, че Юго- дадоха положителна оценка на развитието на
славия и България час по-скоро трябва да навак- югославско-българските отношения и констатисват пропуснатото през последните години и да раха, че двете страни имат сходни становища по
направят всичко възможно за разширяване на сът- най-важните международни въпроси и особено по
рудничеството си в икономиката, култура, екологи- въпросите за балканското сътрудничество
ята и други области. Интензивирането на отноше
нията ни с Югославия е приоритет във външната
политика на България кааа Сендов и добави, че
Във връзка о положението на българското надвете страни могат да бъдат от полза една на друга, ционално малцинство в Югославия двете делегапонеже и двете стремят към интеграция о европей- мии се съгласитл този
^ В
ските институции. Интересувайки.сеот имплемен- йамк^те^на^^тоудничестеоРмежло
тацията на Дейтънското споразумение и иконо- Славия
сътРУ«ничество межДУ България и Юго-

❖

готсшностл-а11 н а^Бъл га рия^^кюла всжа^ п омсщ^да
участва в обвновата на Босна и Херцеговина.
Коментирайки мирното споразумени, д-р Милош
Радулович подчерта необходимостта от бързо и
последователно реализиране на договореностите,

есов^нГдГот^ГЖ^
ционен иентьо Рв епимС™и^ззУчТУРН°"ИН-<^°рМа’
дежди че от този иентьпССгжС^з язРазяваИКИ наСа Одобряване положението на бълг^р^оТо“ не
ционално малцинство
българското на-

° ОТ СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ПО ИКО
НОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

двете страни са комплементирани и че това е едно
от наи-важните предимства, които трябва да бъдат
използвани в предстоящия период. Още едно подо
бие улеснява икономическите отношения между СР
Югославия и България: и двете страни се борят да
преодолеят икономическите трудности, възникна
ли вследствие на санкциите и структурните
промени в съзвучие с принципите на пазарната ик
ономика.
Подпредседателят на българското правителство Дончо Конакчиев подчерта, че стопанските
връзки между двете страни не са прекъсвани и по
време на санкциите. След подписването на между
правителствено споразумение за търговско и ик
ономическо сътрудничество през декеври ми
налата година в Белград и неотдавнашното офи
циално посещение на българския премиер Жан Ви
денов в Югославия започна нов етап в нашите
икономически отношения. България, добави той,
иска да се включи в югославското производство
вместо някогашните кооперанти от бившите
югославски републики и заедно с югославски предприятия да уч аства в следвоенната обнова на Република Сръбска.

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
На 6 и 7 март в резиденции "Бояна" в София се
състоя първото заседание на смесената Комисия по
икономическо сътрудничество между Съюзна ре
публика Югославия и Република България. При
откриването на заседанието на югославското и
българското правителства Иован Зебич и Дончо
Конакчиев потвърдиха решимостта на двете
страни да осъществяват стокообмен от 500 милиона
долара в 1996 година. Членовете на Комисията об
съдиха мероприятия за по-нататъшно развитие на
икономическите отношения между двете страни.
Югославско-българските отнощения - заяви
шефът на югославската делегация Иован Зебич отбелязват непрекъснат възход и все повече ста
ват пример за всички бълкански страни, който ясно
показва как трябва да се развиват икономическите
връзки на Балканите. На пленарното си заседание
югославско-българска Комисия по икономическо
сътрудничество констатира, че стопанствата на
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БттстЗо

С ПОГЛЕД КЪМ 2000 ГОДИНА
някога3Ш0°т^йНоа=Та И като Дълг' който м°жв би
поколения
^а въРнат на някое бъдеще
гове ппплнгИ
и такива П0Уки и такива дъл-

БЪДЕЩЕТО
който между доугото подчерта °ДаН МИЛ°ШеВИЧ'

пСсвТти

преживя тежкоеВпрн30ТеуЛИТе няколко години

..„„Преди всичко, на своето икономическо разви-

тази част на света и естествено, за Сърбия
колко йпли'ЛенИе' не беше така. След нас са някоято се волешеИння- *аНКЦИИ' бежанци и война,
г'?.?л,?,0'1,еше в наи-близко съседство. .
ки съоби В ня^пиалн° и м°Рално помагаше всич^оаТГлято Н^ оя ' °2ИЯ които воюваха, ония в
своята*ючпч и пя,? работеше' избягналите тук, в
пол сан^1 “ лр? всичко това и тя се намираше
матяпияпня-;
впрочем получи и зарад тази
морална подкрепа на сърбите извън Сърбия.
кпят?
солидарността и себеотрицанието
намаля тпаЛяИЯТ наР°Д изцяло, където и да се
к иптппн1тЯбВа вечно да помни. Има малко случаи
вян п?яп п ' РА които еДин наР°Д да е бил изпра8?.???? потребата да прояви такава солидарност
и има малко случаи в историята, в които някой
народ да прояви такава солидарност. Тази солидарност, която прояви сръбският народ и всички
граждани на Сърбия е траен и най-хубав паметник
на тяхната хуманност. А всички, които бяха предмет на такава солидарност трябва да помнят като

00 възобнови, С цел да стане това възобновямйя
тя тРябва Да ползвавсички досегашни и съвре3
стоеНмиИя0п0МИЧе0КИ И твхноложки опити и даРСе
стреми в ползването им да обедини колкото гя
^??1е повече граждани - специалисти, работници
^ляни интелектуалци, млади хора. Р
4 '
ня,,?Ло Т С6 отнася и ДО културното развитие,
.^?а1а стРана 0 Десетилетия се ползваше с огро“ав престиж в света във всички области на научи художественото творчество, в спорта, също
така. Днес тя трябва да обнови своите творчески
и спортни ресурси.
р
__ Икономическото и културното развитие тряб?? Д3 бъдат наша политическа програма. Наша
,следващия век, която ще ни даде въз8 Т03и век' в началото му, да живеем в
МИР’ кат°се посветим на своето развитие и обърнем към бъдещето.
н
°и °ило разумно и би било необходимо в
осъществяването на тази насока на нашатаРепублика Да се намерят заедно всички, на които така83 "?сока е близка.
Социалистическата партия на Сърбия, като

° Никола ШАИНОВИЧ:

ВРЕМЕ НА
ИСТОРИЧЕСКА
ПРОВЕРКА
-Подписването на Мирното спо
разумение в Дейтън потвърди на
шето основно определение, че рав
ноправието на народите е един
ственият ключ за кризата на преде
лите на предишна Югославия, кое
то след много дадени жертви, беше
прието от всички страни в кон
фликта и от международната общ
ност. Върху тези принципи е склю
чено примирието, което е най-до
бро потвърждение на правилността
но нашата политика. Върху прин
ципа на равноправие между граж
дани, народи и държави ние ук
репваме нашата международна
позиция и желаем до развиваме ик
ономически отношения с чужбина и
укрепваме стабилността в региона.
Социалистическата партия на
Сърбия е основана преди шест го
дини. В този период от време но
Балканите стана насилствена сецесия на бивши югославски репуб
лики, гражданска война в окръжението ни, човешки жертви, хумани-

ВрятстНо
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тарни драми, сурова съдба на бежанците и т.н.
Това беше и период на историческа проверка и потвърждение на
социалистическото определение
на Програмата на Социалистическата партия на Сърбия. Време, ко
гато при най-затруднени условия и
при голям международен натиск
трябваше да защищаваме съще
ствуването на държавата и наци
ята, животите на всички граждани
и да се попречи на разбушувалата
се военна машинерия от западните
краища на предишна Югославия да
мине Дрина и да захване и Сърбия...
Като приоритети на нашата по
литика занапред ще бъдат: по-нататъшна стабилизация на мирния
процес, възобновяване на дейност
та на Югославия в ООН, в Европей
ската сигурност и сътрудничество,
в Международния монетен фонд.
$етовната банка, Световната
търговска организация и укрепване
на междудържавните отношения
със съседните страни, с великите
страни и на Изток и на Запад, с
всички партнйори навред по све
та...

господствуваща партия вече няколко години и
като най-голяма партия носи и най-голяма отго
ворност за по-нататъшното развитие на Сърбия.
Затова е длъжна и да подкрепи и сама да даде
принос на всяко прогресивно обединяване на ма
териалните и духовни сили в обществото водещи
към мир, икономически и културен прогрес.
Социалистическата партия на Сърбия през
изтеклите години се стремеше да действува найдобре, колкото можеше, в интерес на обществото,
давайки предимство при това на факти, отнасящи
се до положението и бъдещето на сръбския народ,
не само в Сърбия, но и на сръбския народ на
пределите на някогашна Югославия. И сега имаме
основание да вярваме, че с това свое определе
ние за политиката, която водехме, сме постъп
вали правилно. Но с това пък никой не би смял да
твърди, че не е имало пропуски - националисти
чески издевателства, кадрови несполуки, полити
ческа нелоялност, морална несолидност, погреш
ни преценки... И не е проблем в пропуските. Тях ги
правят и обществото и отделни хора. Проблемите
с пропуските започват тогава, когато някой не.
иска да ги вижда. А докато не се забележат, про
пуските не могат да се премахват.
Пред много пропуски бяхме изправени пред
Конгреса, някои разоткрихме и на Конгреса, а
всички ще премахваме естествено, без патетика и
занапред. Не само зарад преуспяването на Со
циалистическата партия на Сърбия, но зарад до
брото което на Сърбия желае Социалистическата
партия на Сърбия, на гражданите на Съюзна ре
публика Югославия.
Затуй съм уверен, че с настоящия конгрес ще
започне крачката, която искаме да направим към
новия век, който пристига, към времето, което ще
донесе по-хубави дни на нас и на всички, които се
стремят към мира и прогреса.
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° Мирко МАРЯНОВИЧ:

КЪМ ПАЗАРНО
СТОПАНСТВО
...Занапред трябва да се стре
мим да осъществяваме модерно
пазарно стопанство, офонзивно
към света и с отворена развойна
стратегия. Това са двата основни
лоста, с които ще насочваме наши
те човешки и материални ресурси и
нашите развойни предимства прет
воряваме в конкретни икономи
чески и развойни резултати,
Първата насока е - доизгражда
не на стопанската система на паз
арно стопанство, В действуваното
на модерния пазар държавата има
неотменима роля, като непрекъс
нато защищава основната инсти
туция на пазарното стопанство собствеността и договора и да
обезпечава еднакви условия за
пазарна конкуренция.
Второ условие е - изграждане на
офанзивна износна стратегия, при
облягане върху предимствата, с
които разполага Сърбия и трета на
сока - провеждано на структурни

промени. Ние наследихме неблаго
приятна стопанска структура, коя
то по време на санкциите не може
хме да меним. В следващия век се
налага да навлезнем със значител
но изменено стопанска структура,
при която много повече се фаво
ризира финалното и високодоход
но производство, при употреба на
ново технология, развиват се мод
ерни услужни дейности и много
повече се използва благоприят
ното географско положение на
Сърбия.
" Драган ТОМИЧ:

ЗА НЕПРЕКЪСНАТА
БОРБА ПРОТИВ
ПРЕСТЪПНОСТТА
Занапред ще бъде необходимо
до водим непрекъснато борба про
тив престъпността, корупцията,во
енното профитерство. Тези задачи
ще залегнат в основите но програ
мата на СЬциалистическота партия
но Сърбия. Сигурността но гражда
ните трябва до бъде неприкоснове
на, а Сърбия отново до стане едно
от най-безопасните страни на све
то, както по-рано. Следва сериозно
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да се действува за повишение прес
тижа на съдопроизводството, чиято независимост и самостоятел
ност е гарантирана с Конституци
ята.
Равенството на всички гражда
ни и народи в Сърбия е залегнало в
основите на Програмата на нашата
партия. Вярваме, че Социалисти
ческата партия на Сърбия е найсигурният гарант за съвместен жи
вот на всички народи в нашите пре
дели в мир и сътрудничество.
0 Горица ГАЙЕВИЧ:

ДА ДАДЕМ ШАНС
НА МЛАДИТЕ КАДРИ
Пълната реализация на нашите
политически цели, съдържащи се в
документа "Сърбия 2000 - крачка в
новия век" се основава върху кад
ровата политика, чийто критерии
са: способност, идейно и мирно оп
ределение, лична доблест и храб
рост в борбата, с която изобилствува нашия живот. Кадровата поли
тика е огледало на всяка партия и
затуй нашите ръководства, на вси
чки равнища, трябва да обхванат
интелектуалните потенциали на
нашето членство, по-голямо внима
ние да посветят на ония, които жи
веят от своя труд - работниците,
селяните, както и на числящите се

о

о ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ "СЪРБИЯ 2000-4СВА«КАЛ*ЮВИЯ^ЕК"

СОЦИАЛИСТИТЕ ПОТВЪРДИХА
ОСНОВНИТЕ СИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО
С програмния документ "Сърбия в 2000 - крачка в ®°®и*
век”, който беше приет но Конгреса, Социалистическата
Сърбия утвърди основните си политически цели и
партия на
положи основите на политиката по икономическо развитие,
културния прогрес и международна изява на Сърбия пред
прага но новия век.
В документа е уточнено, че той е възникнал по ®Р®М®
току-установения мир на пределите на предишната юг
славска държава и прекратяването на мождунпродните
санкции, които спъваха обществено-икономическото и разви"Изправяйки се пред настоящето и поставяйки ясна предкъм националните малцинства.
Младите социалисти в Сърбия
трябва да се занимават с програми
за конкретни акции за младежта,

давайки по такъв начин шанс яа
младите хора да участвуват в об
ществения живот.
° Момир БУЛАТОВИЧ:

СТВт^"йЧ кат^селскоотопаноките производители дадоха
Тъй като с
та и ИКОНомическа стабилност на
голям принос.оьм сюциалн;ата ™«°»дтвто ло време на ик.
страната и
оценено е в дяла посветен на аграра,
°н°“ич®0*®™бло ^'Дане на предимство на селското
стопанство в общото развитие на Сърбия.
.пооотпзнственият план но Република Сърбия е стралпкимвнт насочващ развитието на страната до
1оГчИпЧ®“ВНл Това е'стратегически документ от национално
2010^-одина .Тов°
Ртврждава дългосрочна организация,
УР®^А®”® лроек^^а^само^редставо на Сърбия в пред-

деГние3 ^мо°кРатПиСчнПоОТВсвСбоДдано, Готически и

стоящия век", посочват социалистите в своите "Проекти за

ховно богато общество, за равноправие на *°Р®' с°Чиарна_
правда, за човешко достойнство, за солидарност и за господ
ство на мир между държави и народи. Тези идеи на социализма съдействуваха за оформянето но XX век и са
4
на новото общество в новия век ,
незаменими
в изграждането
н ^
се подчертава в документа.

Н°ВоЯ ВВ* -Наука и култура - насръчителни сили в развитиБдяла
у
ку УР
и-.помнят че прогресът-на
ето" ®°4“®™®™те 1з Сърбия
™П^°ърше„науката, развитието
уч младите са
стването на научните кадри и о6Р5;Ъ®Ъ " ™ Тни-ио^н дълг
постоянна национална грижа и добавят, че организиран дълг
на обществото е навреме да се извършва подоор на млади
таланти.
"Като отговорно общество и държава, която мисли за
бъдещето си, се налага да създаваме по-благоприятни усло
вия за семейството, отглеждането на деца и възобновяване
Съзнавайки тежките демографски нару-

ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКА
ТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК
"Това°еГконц^^^а^азв1^в^наВс^щшт^^^^то3ведв11^га
политическа
лание в реализирането му да участват всички прогресивни
сили, силите на левицата, със същата цел - за общо добро, за
по-добро бъдеще, за Сърбия".
В първата част, под заглавие "Политически и програмен
идентитет на социалистите", е подчертано, че социалистите,
организирани в СПС, считат, че мирът и прогресът са техни
основни и трайни цели, а равенството и равноправието между
хората, социалната правда, солидарността и творчеството са
качества, които осъществяват и по които се познават.
Задвижени от тези цели, се посочва в документа, социал
истите извършиха реформа на политическата и ик
ономическата система на Сърбия. "Като управляваща сила,
направихме това, запазвайки мира, политическа и социална
стабилност, с демократича процедура, чрез институциите на
системата“.
Напомняйки, че в "исторически преломния момент за
нашия народ и държава" се утвърдиха като най-голяма и
политически най-влиятелна партия, социалистите в Сърбия
изтъкнаха, че този факт е израз на тяхното определение "за
по-добро, по-правдиво, по-хуманно общество - за демократически социализъм".
“Убедително, на всички избори досега, Сърбия избра
програмата на левицата. Затуй пред прага на новия век,
поемаме отговорността тази програма да проведем изцяло,
внасяйки в нея и прилагайки съвременни идеи, модели и
решения, които съответствуват на Третия конгрес на СПС
"Сърбия в 2000 - крачка в новия век".

Приветствайки делегатите на
Третия конгрес на СПС от името на
Демократическата партия на со
циалистите в Черна гора Момир Булатович, между другото посочи и
следното:
-Социалистическата партия на
Сърбия, това показва и настоящето
импресивно събрание - представ
лява силен и неотменим политичес
ки и държавнотворен факт не само
в нашата страна - Съюзна републи
ка Югославия, не само в нашия ре
гион, но и в глобален корпус, КОИТО
в съкровищницата поднася повтор
но вечните идеи за хуманност и
правда в отношенията между хора
та, равенство между държави и
народи, недискриминация между
граждани, при еднакви стартни
възможности за всички членове на
обществото, независимо от полова,
религиозна, идеологическа или ня
коя друга принадлежност. Идеята
за социална правда, която гаран
тира и осъществява модерна дър
жавна, демократична общност бе
ше и ще бъде едно от най-силните
насърчения към всеобщото разви
тие на човечеството.

о

ОСНОВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА - ПЪЛНО
РАВНОПРАВИЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ
В по-нататъшния текст се подчертава, че "албанското
национално малцинство в Космет трябва да надмине фрустрациите, в които го въведе сепаратистическото движение и
съвместно с останалите граждани в Космет да участва в
политическия живот на Сърбия, което е държава на всички
нейни граждани“, а че "връщането на изселените сърби в
Космет си остава наша трайна задача",
Социалистите на Сърбия оценяват, че за тях укрепването
на югославска федерация е залог на единството и прогреса
на югославските народи и обясняват, че принципите за пълно
равноправие на републиките и пълно равноправие на
югославските граждани са основа на тази федерация.

с всички

Господството на правото е условие за създаване на де
мократично и свободно общество, се констатира в настощия
документ и особено е подчертано, че борбата против всички
видове на престъпност, корупция и военно профитерство е
Социалистите на Сърбия, както е отчетено, се застъпват
една от най-важните програмни цели и задачи на СПС.
за сътрудничество на всички партии и движения с лява на
За социалистите свободата на печата и другите средства
сока в Югославия, считайки, че стълкновенията и взаимните
на масова информация представлява, както е изтъкнато,
обвинения между партиите и движенията в левицата са не
една от твърде важните политически свободи и права, и те
допустими и с това само може да се нанесе голяма вреда на
ще се борят "за информиране, освободено от всички видове
идеите на левицата като цяло.
цензура, а ведно и отговорно за вярност на информациите.
В този контекст, е подчертано, числящите се към СПС ще
В дяла на документа "Югославия в международната общпродължат и засилят сътрудничество с демократичните и
ност“ е подчертано, че с подписването на мирното споразупрогресивните партии в света, както и това, че програмнимение в Деитън и Париж и суспендирането на санкциите са
тенасоки на СПС са близки до програмата на Социалположени основите за осъществяване на стратегическите
истическия интернационал, и затуй ще се стремят и форцели на СР Югославия и нейната външна политика. “Това са:
стабилен мир на просторите на предишна Югославия,
мално да станат член на тази организация на социал
обезпечаване на нашия международно-правен континуитет’,
истически и социалдемократични партии.
икономическо развитие и прогрес на страната”.
"В XXI век Сърбия ще влезе като модерна европейска
Напомняйки, че е в разгар офанзивна дипломатическа
страна. Желаем да изградим икономически богато и со
дейност за легализация на статуса на СРЮ в международ
циално правдиво общество. Че нашите цели и амбиции са
ната общност, социалистите подчертават, че когато се касае
реални, свидетелствуват запазените производствени и
техноложки мощности, образоваността и квалификационнановосъздадените държави на простора на предишна
Югославия, ще се включат в процеса на признаването им при
та подготвеност на работниците и ръководните екипи в стопанството и нашата пазарна насоченост, за която се опредеедновременно признаване от тяхна страна на нашия междулихме много по-рано от страните на Източна Европа“, се
народно-правен континуитет и признаване на съществуказва в документа
ващите граници, при корекции, до които може да се стигне
~
л
чрез договори".
Социалистите на Сърбия, се посочва в отдела, посветен
МплпитГл™....... .
—
..
на стопанството, искат да живеят в общество, в което всички
раб“аТърху модернизация нГсърбия" предупре^а^Гйки3
ще имат еднакви условия в пазарната надпревара и се до!ГНашата
р
Ч
^ъроия предупреждавайки
бавя, че тяхна основна цел е "колкото се може.по-ускорено
тпо»имто ип п
м
и ™°'ъщите и най
развитие на самоличното и общото благосъстояние, а това ще
постави гпаниии и т ни пппп^ЕЛ^п ник?и не може Да ни
рече повишение на потреблението, жизненото равнище на
поп6рпрмР игтингкм гтпйнп?ти да придобиваме знания да
населението, повишение на равнището на здравната и соЖьйотРс-ьс своя то\/п и тптЬипгЛ?
еатвим по'До6ъР
циална защита, образованието културните съдържания"
л
РУА
сти. Затуй на младото покКато подчертават становищеУн?СПС, че до?ре подгот°Л®НИ® Тря6ва да
възможност да вгради собствения
вена социална програма е първото условие за преустройство
Устрем, енергия и образование в прогреса на нашата страна .
на стопанството и че държавата "при условия на ускорена
Накрая на програмния документ Сърбия в 2000 - крачка
икономическа обнова е защитник на основните институции на 8 новия век социалистите изтъкват, че представата за разпазарното стопанство, на всички видове собственост и гарант
витие на Сърбия в началото на новия век, определена в него,
на справедливостта на обществото", на преден план е
"напълно ще осъществят като водеща политическа сила",
изтъкнато, че социалистите са за пазарно, отворено и соб(Танюг)

сътрудничество

СИЛАТА НА СПС Е В
НАСОЧЕСНОСТТА Й
КЪМ БЪДЕЩЕТО

в
отдела под название "По-високо качество на живот .
Изхождайки от определението в Конституцията, според
което Сърбия е република на всички нейни граждани, което
представлява, както е изтъкнато, голяма демократична придобивка, социалистите уточняват, че няма да има отклонения
от техните определения за национално равноправие и правата на националните малцинства според наи-високите
международни стандарди и добавят, че са за открит диалог
с албанското малцинство в Косово и Метохия, "с всички,
които са за съгласуван междунационален живот и развитие
в Сърбия, а против всеки вид сецесия".

ЛЯВО НАСОЧЕНИ ПАРТИИ

15 МАРТ 1996 г.

ВрягегВо

СЛЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СПС - ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПРЕЦЕНКИ

° БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ В ДИМИТРОВГРАД

ОПРАВДАНИ ОЧАКВАНИЯ
От името на Социалистическата партия от
ГаМИбГаВГРаАСКа обЩина на 1,1 конгрес в Бел-

Колев пред» на Общинския отбор на
ю и Никола Стоянов, председател на Об
щинската сю/пщина, депутат в Народната
скупщина на Сърбия.
н м
С какви впечатления се връщат от Конгре
са и как считат заключенията на Конгреса да
бъдат реализирани конкретно в нашата общи
на са въпроси, на които търсим отговор от
ския от%еоЛеГаТИ И °Т преАсеДатег|я на ОбщинСЛОБ(§ДАН АНТОВ: Като най-голямо съб
рание на една партия, конгресът оправда
напълно моите очаквания. Беше изключител
но добре организиран и ефикасно работеше.
Особено съм въодушевен, че на Конгреса бяха
дошли много делегати и бяха застъпени всич
ки структури.
На Конгреса бе приет документа под наз
вание "Сърбия 2000 - крачка в новия век", с
който са поставени насоките в развитието и
просперитета на страната изобщо, а не само
на социалистите. В унисон с посочения доку
мент всяка общинска организация на СПС
прие преди конгреса подобен документ за
своята община. В Димитровград това е "Дими
тровград 2000", документ, с който са фор
мулирани конкретните насоки в развитието на
общината пред прага на новия век. Провеж
дайки в дело този документ. СПС вДимитровградска община дава конкретен принос в ре
ализацията на документа, приет на Конгреса.
Що се отнася до моето определение за

бъде проведена на дело.
За социалистите се определих поради
факта, че живеем и работим в среда, в която
социалистите имат стогодишна традиция
среда, в която живеят повече от осем пред
ставители на различни народи и малцинства
в мир и сговор. Задължение на нас, младите,
е да пазим тези добри
ри отношения и да бъдем
мост за сътрудничество между България и
Югославия. СПС е партия, която счита, че
малцинствата са богатство, между тях и бъл
гарското, което има възможност своите права
да осъществи в Сърбия| и Югославия.
ДРАГАН КОЛЕВ: Присъствах
Пр---- па ш™
и„ на
Втория
конгрес и сега на Третия и мога да направя
сравнение между тях. Първо впечатление от
Третия конгрес е неговата младост, която го
вори, че СПС като политическа сила с над 500
хиляди членове има свое бъдеще в генераци
ите, които идват. Конгресът бе конципиран
като заключително тържество - акт за прие
мане на отчета и програмния документ "Сър
бия 2000 - крачка в новия век . Тъкмо затова
той бе проведен само в един ден (около 6 часа
ефективна работа). Нормално беше да се
манифестира съвършеното единство на
партията, която е наи-бройна в Сърбия и на
Балканския полуостров. Осъществено е
присъствие на над 60 чуждестранни деле
гации, което значи, че е осъществена връзка
с лево ориентираните партии от Европа и
света. Кратко казано, Конгресът беше ефи
касен, модеран и продуктивен.
1_Цо се отнася до програмата "Сърбия
2000 , тя определя основните насоки в развититето на Сърбия, с което СПС като партия с
най-голямо доверие сред гражданите поема
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Драган Колев е
председател на Об
щинския отбор на
СПС, магистър, отско
ро директор на Народ
ната библиотека в
Димитровград. На
Конгреса е изоран за
член на главния отбор
на СПС.

Слободан Антов е
Бобан Петров е роРужица Алексова,
роден през 1966 годи- ден в началото на 1971 родена в Лукавица,
на в Димитровград. година в Димитров- I олимпийска шампиЗавършил е строите- \ град . По професия е онка по стрелба в Барлен факултет в Субо- ] маш инне н инженер, селона, сега член на
тица и от началото на все ощ е бе зработен. стрелческия клуб в
миналата година ра Председат ел е на I Никшич, няколкокра
боти в "Комуналац". младите социалисти.
тен спортист на Дими
Подпредседател е на
тровград и Пиротски
Местния отбор на СПС
окръг.
в Димитровград.

Социалистическата партия, мога да кажа, че
през последно време е евидентен приливът на
голям брои млади хора и оправдано се
поставя въпросът какво е това, което мла
дите привлича в СПС. Мисля, че СПС днес е
единствената партия, която по съответен на
чин даде шанс на младите да изкажат своята
креативна сила и да докажат, че са способни
на своите плещи да поемат и изнесат развити
ето и възстановяването на своята страна.
Структурата на делегатите на Конгреса пот
върждава това определение. Освен това,
смятам, че ловечето от опозицията се зани
мават само с опетняване на СПС и разпалване
на национализъм и по този начин считат, че
събират точки за себе си, прахосвайки по този
начин времето си. По това ереме СПС със
своите програми и работа търси път за поскоро възобновяване на страната.
БОБАН ПЕТРОВ: Мое мнение, а надявам
се и на останалите делегати и гости е, че
Конгресът беше бръз и ефикасен, подпомог
нат с ефекти, които при нас досега не са виж
дани. Смятам, че така е трябвало да бъде, тъй
като на Конгреса преобладаваше младост,
която е бъдещето на тази страна. Това е онази
сила която ще изнесе цялата тежест на про
грамата "Сърбия 2000". Бих изтъкнал факта,
?лаДвГяТо%ВоГиДаПС°Г1Ус"коГто
и
признание на общинската организация за
досегашната й работа. Същевременно и
задължение за бъдеща работа. Тази бъдеща
работа е твърде важна за младите и затова и
социалистите на Димитровград направиха
развойна програма "Димитровград 2000 . В
подкрепа на тази програма застанахме и ние,
младите социалисти от Димитровград и ще
търсим от всички отговорни програмата да

Бядгея?о

отговорност за въвеждане на стрдната във
втория милениум. Програмата е конципирана
така, че тръгва от основните интереси на
гражданите. Основно в икономическото раз
витие и борбата с престъпноста. Ведно с това
ще се работи за равномерно развитие но
Сърбия и духовното й възраждане. Вярвам, че
имаме достатъчно сили, идеи и кадри, които
могат да реализират програмата. При това
очакваме подкрепа от гражданите, понеже
програмата в правена с тях и за тях. И социа
листите от Димитровград поемат отговорност
да въведат нашата среда в новия век. От
друга страна изборът но представител но Ди
митровград в Главния отбор но СПС значи
признание за досегашното политико и ангажи
раността на всички членове но СПС в общи
ната. Също тока и признание но политиката но
национално равноправие, която СПС води.
Конгресът о имал предвид факта, че 70 но сто
от българското малцинство са дали подкропо
на СПС и логично о те па имот представител
в Главния отбор но СПС. Това значи, че се
създават условия малцинството от имото на
властвувощато партия що бъде видяно като
етнически ентитет, комуто се създават усло
вия за тачене но националното самобитност,
а същевременно до осъществят ролята за
свързване на двете държави и народи Сърбия и България.
РУЖИЦА АЛЕКСОВА, която също бе деле
гат на третия Конгрес и която в момента се
намира в Никшич, по телефона попитахме за
впечатленията от конгреса. "Присъствието на
Конгреса мога да сравня само с момента,
когато в Барселона получавах златен олимпи
йски медал", кратко отговори Ружица.
А.Т.

15 МАРТ 1996 г.

10 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА
КУЛТУРНО-ИНФОРМА
ТИВНА ДЕЙНОСТ
• Председателят на Народното събрание на Република
България Благовест Сендов начело на парламентар
ната делегация, която посети Белград, на връщане се
отби в Димитровград, където води разговор с ръковод
ните хора на общината. В разговора участваха и начал
никът на Пиротски окръг Нешко Мадич и депутатката в
Съюзната скупщина Слободанка Чирич. Сендов се
срещна и с представители на ДСБЮ.
След тези разговори г-н Сендов изнесе пред журналистите оцен
ките си за посещението на българската парламентарна делегация в
СР Югославия.
-Нашата делегация по време на пребиваването си в СРЮ имаше
осем срещи с най-висши ръководители на Съюзна република
Югославия. Всички разговори се водеха във връзка със засиления
дипломатически диалог между двете страни през послед ните няколко месеца. Вие знаете, че тук на посешение беше Жан Виденов, след
това смесената комисия заседава в София, парламентарна делегация
на СРЮ посети България... Ние смятаме, че това показва един много
възходящ процес на развитие на нашите отношения.
Основните теми на нашите разговори бяха: първо, ние заявихме и
това беше възприето и подчер тано многок:ратно, че Българ ия по
време на ембаргото спазваше стриктно своят а политика на ненгамеса,
не използвайки затрудненията на СРЮ и затова понесе много се
риозни щети. Това ние разбираме като една инвестиция в бъдещето
за развитието на отношенията между нас и смятаме, че след като
започна да се прекратява ембаргото, време е и ние да започнем
изграждането на нашите най-добри отношения. От всички висши партиини и държавни ръководители беше заявено, че не е имало друг
толкова добър период за сътрудничество между двете страни както
сега и ние трябва да се възползуваме от този период - заяви академик
Благовест С ендов.
На всички места, където разговаряхме беше поставен въпросът
за българите в Югославия. Ние го поставихме като проблем, който
съществува, като при това признаваме добрата законна база, която
има в Конституцията на СРЮ, но и с наличието на частни проблеми
във връзка със спазването на тази законна основа. Навсякъде беше
подчертано, че ако има проблеми, те са наследени от тежкото ик
ономическо положение и от онова време, когато нещата са се уреж
дали по съвършенно друг начин. Сега има желание всичко това да
бъде подобрено, изчистено и българите тук да служат като мост
между двете страни. Ние сме много доволни от тези разговори и след
срещата тук с нашите сънародници, въпреки доста изразените емо
ции, имаме увереност, че нещата ще бъдат много по-добре раз
решавани.
• Стана ли дума за конкретни начинания и помощ?
-Да. Става въпрос за едно конкретно решение на Народното
събрание на България като едно доказателство за интереса, който
България има към сънародниците ни в СРЮ. Именно беше гласувана
сума от 10 милиона лева или 120 хиляди долара, която да бъде
изразходвана за културно-информативна дейност в Димитровград.И
ние с г-н преседателя Стоянов разговаряхме да се започне работа по
подготовка на проекти, с които да се усвоят тези средства. Нашето
желание е тези средства да бъдат оползотворени с нещо, което да
остане и което да можем да посочим като пример.
• Дали тези средства ще бъдат използвани за откриване на Кул
турно-информативен център на България в Димитровград?
-В български "Държавен вестник" е записано, че те се дават за
Културно-информативен център, който вече съществува в Димит
ровград, а такъв център ще се открива в Белград относно в София.
• Може ли дейността на една малка партия да попречи на разви
тието на очевидно възходящите отношения между България и
СР Югославия?
-Аз смятам, че в едно демократично общество трябва да бъдем
толерантни и да изслушаме всички без да се предаваме на емоции.
Тази вечер ние поговорихме, видяхме и слушахме, но- трябва да
ействаме разумно и толерантно и смятам, че отношенията между
ългария и СР Югославия ще се градят, разбира се, като се имат
предвид всички подробности. Аз смятам, че ние не можем да заоби
каляме и частните проблеми и ще ги решаваме заедно - изтъкна
накрая председателят на Народното събрание на Република Бъл
гария Благовест Сендов на пресконференцията след разговорите в
Димитровград.

е

А.Ташков
° ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП, В ДИМИТРОВГРАД

КЛЮЧОВАТА ДУМА
Е ДОВЕРИЕТО
Завърщайки се от Белград, където присъства на третия конгрес
на Социалистическата партия на Сърбия (СПС) на 4 март в Ди
митровград пребивава Георги Първанов, подпредседател на Българ
ската социалистическа партия (БСП) със сътрудниците си. В Димит
ровград той води разговори с председателя на Общинската скупщина
Никола Стоянов и председтеля на Общинския отбор на СПС Дра ган
Колев. След разговорите Първанов пред местните журналисти каза:
-Третият конгрес на партията прие една амбициозна, една се
риозна програма за развитието на Сърбия на границата на тези два
века. Една програма, която очевидно ще наложи мобилизацията на
всички сили за възстановяването на щетите от санкциите, за да може
Сърбия, особено в райони какъвто е този, където пребиваваме, да се
вазроди, да се възстанови. Това до голяма степен се отнася и до
българското национално малцинство. На това население трябва да се
помогне, но трябва да се помогне конкретно за неговото икономическо
и духовно стабилизиране. На днешния разговор ние разгледахме
редица конкретни проблеми, свързани с необходимостта активно да
се помогне развитието на някои местни предприятия, най-вече по
линията на възстановяването и разширяването контактите със
сродни български предприятия. Поговорихме и аа необходимостта да
се търси активизиране и на духовна помощ за това население чрез
абонамент на български вестници, чрез осигуряване на български
книги и то но съвременна българско литература. Оттук нататък бихме
могли да мислим и за една свободна икономическа зона, за отваря
нето на един локален, местен контролно-пропусквателен пункт,
какъвто може да бъде този при Петачинци, защото там вече е имало
подобен пункт, и това би могло да създаде една много благоприятна
връзка на това население в чисто икономически план. Има сигурно и
много други идеи, за мен най-важното, което трябва да прозвучи е, че
за тези няколко години в едни особено тежки условия ние успяхме да
създадем доверие помежду си. Това е ключовата дума.

А.Т.
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. СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ГОДИШНА СКУПЩИНА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИм кТТРОВГРАД

БЮДЖЕТЪТ Е УВЕЛИЧЕН
С НАД 20 ПРОЦЕНТА
Петнадесетата редовна сесия
на Общинската скупщина в Димитровград, която се проведе на
първи март, беше "резервирана"
за приемане на годишните отчети
на ведомствата и учрежденията,
приемане на програмите им за
тази година, както и на приемане
редица изменения и допълнения
в редица общински решения,
Разбира се, мартовската сесия не
може да мине без обсъждане и
приемане бюджета на общината.
г

С 25 НА СТО Е
УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТЪТ
Об шинскиятбюлжет за 1996 е
6 300 ^бюджет еР6ил(Г020Л00Г0Т
_ шнияя бюджет е оилоихамлл^.
8т разни данъци - на произведе
ния и услуги, данък на доход на
гражданите, данък на имущество,
на наследство, на недвижимости
- в Общинската хазна се събират
757 395 динара. От локални
комунални и туристически такси,
приходи на общинските органи,
които осъществяват с дейноетта
си, от таксата за ползване на
строителни площи, за пътищата,
за ползване на комуналните
об екти от общ интерес, както и от
отделянията за солидарно жи
лищно строително се събират 1
206 000 динара. Въз основа на
член 7 в Закона за общините, от
републиката ще се получат 3 076
605 динара и от останали явни
приходи още 260 000 динара.
Средствата от бюджета ще се
използват за заплати на заетите
в общината основата за изчисляване на заплатите е 200 динара,
за топла закуска от 150 динара
месечно на зает и 453 динара за

регрес за годишна почивка или
общо 1 179 000 динара За отопление на ползващите бюджета
(тук са и училищата, а не само
общината) са запланувани
000 динара, за материално обезпечаване на основното образование (заплатите са
републиката) са запланувани 263 ОШ и за
инвестиции 100 000 динара. За
същите цели за средното образование са планирани общо \Лг
000 динара. За центъра за култура 281 000, за локалното»ин
формиране (радио Цариброд) 282
000 динара. За инвестиции в
локалното и нформиране още 110
000 Динара. В областта на фиаи^ани ^ЗЖи^О000заинСестиции Най-много средства са
предвидени за детската защита
(детската градина)* където са
предвидени 554 000 плюс 25 000
за инвестиции. За бежанците на
територията на общината са
предвидени 51 000 динара.

НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА
СА ЗАПЛАНУВАНИ
ЗА КОМУНАЛНАТА
ДЕЙНОСТ
„„«алТ.ази о6ластаа предвидени
1 600 000 динара. Към тях трябва
да се добавят и осъществените в
повече" 286 775 динара от миналата година. Средствата ще 6ъДат употребявани съгласно приетата от ОС програма, в която е
уточнено какво и с колко пари
трябва да се направи. Тук са
уреждане на градските гробища,
улици в града, местни пътища, водоснабдяване, канализация, тро-

° ДИМИТРОВГРАД - ГРАДОМАН

ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ
СЪТРУДН ИЧ ЕСТВОТО
Абсурдно е по време когато контактите между Югославия и България са толкова чести, двете гранични общ|ини
Димитровград и Драгоман почти да не сътрудничат, ,ка зва
председателят на Общинската скупщина в Димитровград
Никола Стоянов след срещата с ръководството на
рагоманска община, проведено на 22 февруари в
рагоман.
На срещата е договорено да се интензивира няко
гашното сравнително богато сътрудничество. За
лта към
края на март ще се проведе съответна среща
Димитровград. Проведената и предстоящата среща на общинските
ръководства трябва да даде подтик на конкретните субекти
от двете общини за конкретно сътрудничество там, където
се намерят общи интереси. Предишната практика всичко да
се уговаря посредством комисии и общин ски ръководст
трябва
да стане минало, а всеки су КТ тр>яова да търси
тр
ко нкретни партнйори, с които да правиI с амостоятелно
конкретни договори.
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А.Т.

"БРАТСТВО"
ОСТАНА С
"КЪСИ
РЪКАВИ"
По продложнио на ко
мисията ло стопанство и
финанси предвидените в
бюджета 2б 000 /динара за
издателство "Братство
бяха намалени на 10 000 ди
нара. Такова решение беше
обосновано,че финансира
нето на "Братство" поема
бюджета на Република
Сърбия.
Това обосновани© по
принцип е точно, понеже в
Закона за основаване на
вестникарско-издателско
ведомство "Братство" е
предвидено, че средствата
за финансиране на дей
ността му се обезпечават в
,бюджета на Република
Съ збия.
жетът на Републиь
аче беше гласуван
ката
преди гласуването на Зак
она за "Братство", така че
за 1996 година той не обез
печава ни приблизително
достатъчно средства, необходими за осъществ яване
на дейността на издател
ството. Затова проблемът с
финансирането дейността
на "Братство" през 1996
година си остава.
Понеже и от Босилеградска община навестя
ват нещо подобно, с финансирането на "Братство"
през 1996 година може да
се случи по народната - "От
две столици на земя се
сяда".
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Годишно отчетно заседа
ние проведе Скупщината на
пенсионерите на 7 март в Ди
митровград, на което присъс
тваха представители на Об
щинската скупщина, предсе
дателят на Окръжния отбор
на пенсионерите Велимир
Пейчич и член на републикан
ската скупщина на пенсион
ерите, както и директорът на
Завода за инвалидно и пен
сионно осигуряване от Пирот.
Изнасяйки отчет за едно
годишната работа, предсе
дателят на димитровград
ските пенсионери Цветан
Еленков изтъкна цастоянията на пенсионерите-пенсията
да се счита за икономическа,
а не за социална категория,
нито като о ощо изразходване,
а като продължение на запла
тата, осъществена с миналия
труд-

На територията на общи
ната има 2500 пенсионери
общо, а в дружеството на пен
сионерите през миналата го
дина са членували 940. Пен
сионерите в общината пред
ставляват 20% от населени
ето, а 22,73% от избирате
лите. Ако се има предвид, че
в стопанството и обществе
ните служби в общината има
към пет хиляди заети, тогава
излиза, че на двама заети има
един пенсионер. Все пак пен
сиите са между най-ниските в
тоари,-чистота на улиците и по
републиката и 75% от пен
добно.
сионерите получават пенсии,
Скупщината прие и отчетите
които са далеч от средната
N на Центъра за култура с опре
пенсия в републиката. Въп
делен брой забележки, отчета и
реки
това, в акциите на соли
програма за работа на Д етската
дарност пенсионерите никак
градина, Народната библиотека,
не
изостават.
През миналата
на ''Комуналац'*, ма общинската'
организация на Червения кръст,
съюза на спортовете, общинската
управа. Приети са решения за
изменения и допълнения на
решенията за комунални такси,
които са съгласувани с ин
флацията. Прието е и решение да
започнат активности за въвеж
дане на ново самооблагане в
Димитровград, тъй като сегаш
ното изтича в края на юни месец
тази година.
А.Т.

° ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

НОВ СЕКРЕТАР И НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Избран секретар и формирани работни групи за изготвяне на програма за работа на
общинската организация на СПС за 1996 година и програма за развойните насоки на
общината до 2000-та година.
На 6 март тази година в Босилеград се проведе
заседание на Изпълнителния отбор на Общинския
отбор на СПС, на което за секретар на Изпълнител
ния отбор на ОО на СПС бе избран Мияча Лазаров,
ръководител на трудовата единица на Електро
разпределителното от Лесковац.С това всъщност и
официално приключи изборната активност в ор
ганизацията на Социалистическата партия на
Сърбия в Босилеградска община.
На заседанието Изпълнителният отбор на ОО
на СПС в Босилеград формира и две работни групи:
една за изготвяне на ориентационна програма за
работа на Общинския отбор на СПС в Босилеград и
неговите органи и тела за настоящата година и
друга за изготвяне на програма за развойните на
соки на Босилеградска об щина до 2000 година. И
двете програми трябва да бъдат изготвени до средата на този месец, а след това ще бъдгат озбсъдени
и приети от Изпълнителния отбор на ОС и Обо.
щинския отбор на СПС.
Вене В елинов, един от делегатите на Третия
конгрес на СПС в Белград, който се проведе на 2
март тази година, накратко изнесе впечатленията
си от това голямо събрание на социалистите в
Сърбия.
-Преди всичко - подчерта Велинов - този Кон-

ПЕНСИИТЕ
МЕЖДУ
НАЙ-МАЛКИТЕ

грес от предишните два се отличава с величестве
ната и делова атмосфера. Самият факт, че на Кон
греса присъстваха в качеството на делегати и гости
над 3000 души, потвърждава това. И този път се
потвърди, че Слободан Милошевич и като предсе
дател на Сърбия, и като председател на Социал
истическата партия е неприкосновена личност в
обществено-политическия живот на Сърбия, а Со
циалистическата партия със своята ясна визия за
бъдещето влива вяра и надежди на гражданите.
Впрочем, това бе и потвърдено в съдържателните
разисквания на дискутантите, (от всеки окръг по
един) и в изложенията на говорителите по отделни
области на приетия_документ "Сърбия 2000 - крачка
към новия век". Той ще бъде пътеводител в общес
твено-икономическото и стопанско развитие на
Сърбия. С други думи, това бе Конгрес на сила и
единство и обръщане към бъдещето, каза той.
- В продължение на заседанието членовете на
Изпълнителния отбор на Общинския отбор об
съдиха и други въпроси във връзка с организацион
ното укрепване на общинската организация на СПС,
преди всичко необходимостта от по-интензивна активност върху приемането на млад1и в редовете на
Социалистическата партия на Сърбия.

година са събрали готови
пари 3400 динара. Фактът, че
имат собствени помещения и
че от година назад в бюджета
на общината са предвидени
определени средства за тях
(за тази година са предвидени
10 000 д), дава определено
спокойствие, поне за ото
пление и помощ на найзакъсалите. През миналата
година по изгодни цени на
членството %са дадени 500 кг
фасул, 200 кг леща, 200 кг
макарони, 245 торбички прах
за пране, 1065 кг захар и 1385
литра олио. Дадени са без
платно и 57 пакети, съдържа
щи необходими продукти за
най-слабо материално обез
печените пенсионери. С такава практика и помощ в снаб
дяването продължава се и
тази година.
За пенсионерите по се
лата, както бе из гъкнато, гол
ям проблем е фактът, че ле
кар не идва често и когато идва, пише рецепти, а за лекар
ства кой как може да си наба
ви. Преди с доктора е идвало
и лице от аптеката с най-необ
ходимите лекарства, а днес
коя вайда от лекаря, когато
до лекарствата не може да се
дойде, тъй като и рейсовете
едва ли през зимата вървят
до селата.
На скупщината е приет
отчета, както и отчета за фи
нансовата работа през едно
годишния период. Приета е и
програма за работа през
настоящата година.
А.Т.

° БОСИЛЕГРАД: УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО НА
НЕРЕДОВНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

И ТЕЛЕТО,
И ВЪЖЕТО
Работниците в Службата за заплащане на приходи и данъци в Босилеград напъват сили да съберат всички данъци на
време, но не винаги успяват работата им да11 върви
като по лой“. -За едно чиело данъкоплатци нищо не
представляват нито високите лихви, нито пък предупрежденията, че дълга,
т.е. данъка ще се вземе по
принудителен начин. Когато дълга вземем под
принуда тогава са им "виновни нашите хора на терена и държавата, казват
в тази служба.
Едно число данъкоплатци, които по-дълго
време не заплащат данъците си, особено из редовете на селскостопанските производители казва,
че не могат да се издължат поради всичките данъчни облагания. Дионисия Гащевички от с.Долна Любата, на пример, на
когото преди две седми-

ци работници на посочената служба за 1352 динара миналогодишен и
по-миналогодишен дълг,
272 динара лихва и 50 динара за принудително наплащане взели теле от 200
кг, казва: -Високи са облаганията за социално-пенсионна осигуровка и аз и
съпругата не сме в състояние да ги заплащаме. Искам да се откажа от пенсия, но казват, че не може
и че трябва да се заплаща
В данъчното в Босилеград казват, че под принуда отвзимат движими
имоти когато изчерпаят
другите възможности,
Миналата година по такъв
начин са взели данъци от
15 души. Без оглед непопулярното всред народа
принудително събиране
на данъка, тук подчертават, че само от данъкоплатците зависи да ли и
занапред ще се прилага
тоя начин или не.
В.Б.

М.Я.

о
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° ВЪВ ФАБРИКАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

° В ВОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ
ПРОЦЕС Е В ЗАСТОИ

ЗАГУБА ОТ
504 000 ДИНАРА
д2фицИТНСпоРрИеДЛ нео*и°

„„ ^ тези данни членовете

000 динара, обществено

йггнгздажк:

Фабриката за производ
ство на чорапи в Босилеград,
която от средата на 19Й
година работи като самосто
ятелно обществено пред
приятие се включи в систе
мата на Холдинг компанията
"Юмко" от Враня с надежди
да застане на здрави крака,
от началото на годината не
работи. Машините са спрени,
а работниците са на принуди
телна почивка. Въпросът е
още по-болезнен и ако се има
предвид, че и през миналата
година производственият
процес тук често пъти беше в
застой. Юмко" като "спаси
тел" на босилеградската чорапара, която преди това дъл
го време стопанисваше в рам
ките на текстилната индус
трия "Зеле ВелкоВич" от Лесковац, в началото даваше го
леми и окуражителни обеща
ния, но не устоя на думата си.

пщина и член на Изггьл

веС^°з?рТдНн°я..ПРей
?”? Динара, предприятиЙйност "Напомък“ Н°к?
й5п,),<2.<!7«„.= ажР?дък " 63
ч“оапи Р1^папРп^!,Та 39
ДинаРа,
^Рдп0р0Л,Ртие°'БВоарТ''?Нзй8
динара и частното пред
приятие "Гранит" - 2обЬ

съдействие с предприя™ЯТа Ще сготвя?обстоен
анализ за причините на деФичитите, като посочат
мероприятия, които тряб^гДасванДеатТоПиРмДПРИвТИ 3°

м.я.

°

В БОСИЛЕГРАД Е ПРЕД СЕРИОЗНИ ИЗПИТАНИЯ

ПРИНУДИТЕЛНО
УПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ ФАЛИТ?
•

Миналогодишната загуба в предприятието възлиза 267
000 динара и е най-голяма в босилеградското стопан
ство, а джиросметката поради безпаричие е почти в
двумесечна блокада

Общественото търговско
предприятие "Слога" в Босилеград, което дълго време
участваше в развитието на
Босилеград и общината, но
което през последните години
стопанисва със загуба, понастоящем се оказа в крайно
тежка обстановка. Магазините му - около 50 - са полупразни или празни, 144-те
заети не са получили заплати от август миналата година; джиросметката е под
блокада от 18 януари т.г., а
миналогодишната загуба
възлиза 267 хиляди динара,
Тези данни бяха повод
преди няколко дни в Общинската скупщина в Босилеград
да се проведат разговори
между представители на
предлриятието и Изпълнителния съвет на ОС. Те показаха,
че не толкова е важно да ли
"пътят е трънлив", понеже
трудностите в търговията изобщо са големи, но да ли тоя,
който върви по него има "обувки". Още повече ако се има
предвид че предприятието не

е успяло да си избори място в
търговската мреж^ в общината, в която все по-значително място заема частният сектор. Всъщност, частните търговци заеха Босилеград и по-големите селски
центрове, а Слога е принудена да обслужва населението в планинските и отдапечени села, което значително
увеличава разходите.
Имайки предвид тежката
обстановка, за разрешаване
на проблемите съществуват
две възможности, е посочено
в разговорите: да се въведат
временни мерки, т.е. принудително управление или доколкото блокадата на
джиро-сметката в СПП
продължи и след 18 февруари
А3 се поведе процедура за
фалит. Кое решение ще се
аземе засега не е известно,
понеже същото ще бъде
продиктувано от това как ще
се развива обстановката в
предприятието,
В.Б.

ДОйД0Пи" нейниятМ|?ряк"1',спа^
сител" Сърболюб Станимирович, изпълняващ дължността директор, който между
другото подчертаваше, че
"Юмко" с чорапите от Босиле
град, ще обогати и досега
богатия си асортимент на сто
ки, а същевременно и ще спа
си босилеградската чорапара
от сигурно затваряне. От
всичко това засега налице е
факта, че с "дебелата" зап
лата, и другите бенефиции и
добивки, забогатява само той.
Според всички аналйзи
състоянието в този производ
ствен цех е много лошо и неизмалки° ^ти^^оекъскГни^
^аТпроизвсдстве^прТцес
инепрекъснато възниквавъппяпи ,я „пич™ пябптници ще^ма работа. Защото
5о-те машини за изработка на
чорапи са изн0сени и осигуряв^т сабота само за 80 души
факТиЧески при сегашните условия на стопанисване 100
работника са технически излишък.
и още нещо. И при условие
машините да се ползват със
70 на ст0 Т0 не осигуряват
печалба, тъй като са низко
продуктивни. По качество
продукцията не е конкурентна а процентът на бракуваната стока е висок,
Суровините се осигуряват
от текстилния комбинат "Юмко" от Враня и "Дунав" от
Гроцка, а резервните части се
ВНасят от Германия и Чехия,
за пласмента но произведенията се грижи Юмко и праВи усилия до изнамери и чуж-

»БОСИЛЕГРАД

• ПОМОЩИ ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

”1

ОСЕМ ТОНА НЕФТ
обшински институции, не изостава и помощ от други

мляко, олио, захар и Друго.

м.я.
-1
|

Еря-тстВо

дестранен пазар.
Босилеград трудно ще може
През изтеклата година да се възстанови и да осъщефабриката е отчела дефицит, ствява доходно производкойто ще бъде саниран от ство. В този случай нито едни
"Юмко“, съгласно договора за работник няма да остане без
делово-техническото сътруд- работа. Обаче за това спасиничество.
телно мероприятие са необКъде е изходът? Само при ходими значителни средства,
положение ако съществу- А дали те ще бъдат осигурени,
ващите 50 машини частично, и от кои източници, засега все
ако не всички, се подменят с още е неизвестно. Известно е
нови, съвременни и автома- само това, че агонията на ботични, каквито вече се изпол- силеградската фабрика- за
зват в тази бранш. Баз набав- чорапи и нейните около 190
ка на съвременни машини и работника продължава и за
други съоръжения фабриката напред,
за производство на чорапи в
м.я.

" БОСИЛЕГРАД: УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО НА НЕЗА
ЕТИТЕ

ИНЖЕНЕРИ КОНКУРИ
РАТ ЗА ПРИСЛУЖНИЦИ
Безработицата в Босилеградска община се увеличава и става все
по-остър проблем. В списъците на Борсата по труда в момента се
намират към 1300 души. Всред тях има доста и неквалифицира ни, но
по-голяма част от търсещите работа са школувани хора. Р абота
търсят и 45 души с полувисшо и 40 с виеше образование.
Предприятията в общината след свалянето на санкциите все още
не успяват по-пълно да ползват мощностите си или пък да създават
условия за откриване на нови. И - освен приетите неотдавна 30 души
в КОБОС - въпрос е да ли наскоро ще има значително число вакантни
места. Частният сектор също така не може по-значително да влияе
върху намаляване числото на търсещите работа.
Че безработицата е наистина остър проблем свидетелствува и
фактът, че на малобройните конкурси и обяви се явяват много души
и че незаетите изобщо не избират работни места (работа избират
"таткови дъщери", "вуйчови" и "чичови деца" и, както неофициално
се узнава, онези които могат да подкупят). Това потвърждава и
неотдавнашното обявление (изборът не е извършен) за вакантно
място прислужник в органа на Общинския съдия за нарушения. За
това място - за което се търси кандидатите да са завършили
основно училище и да са издържали шофйорски изпит "Б ' кате
гория - кандитстваха 16 души. Всичките са завършили средно
училище, а двама и полувише образование - инжинери по
машинно дело!

НА ДОБЪР ПЪТ, НОВОБРАНЦИ!

Този дни над десетина младежи от Босилеградски община заминаха във Войските на
Югославия. По този повод на 5 март т.г. в
казармата в Босилеград се проведе скромно
тържество. На тържоството, което вече стана
традиция, освен новобранците присъстваха
техните родители, представители на Отделе
нието на вътрешните работи, Отдела по
военни въпроси в Босилеград, който б 0 И Организатор на тържеството и представители на
Комендантството по военни въпроси във Вра
ня. Изненадва, че на тържеството нямаше
представители на Общинската скупщина, а
тъкмо тя трябва да бъде не само между
първите, но и да поеме ролята на организатор.
За живота в казармата и задълженията на
новобранците говори подполковник Бора
Трайкович, представител на Коменданстеото по военни въпроси във Враня, като подчер
та, чо военната повиност о обществен и граждански дълг на всеки наш гражданин, а Войските наЮгославия всъщност са всеобхватна
възпитателно-образователна институция.
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В.Б.

Новобранците поздрави и им пожела
добър път и Драган Савич, командир на гра
ничните части в Босилеград. Той между дру
гото подчерта, че войнишкият живот, въпреки
отговорността в изпълнение на задълженията
- опазването на мира и суверенитета на стра
ната ни, се характеризира о и други актив
ности. Срещат се и запознават нови другари,
развива се духът на колективност и солидар
ност, а има време и за спортни, културни и
други активности.
От името на Общинската скупщина и От
дела по териториална отбрана добър път им
пожела Стоилко Смилков и при това заяви,
че се надява и те да бъдат добри войници,
съзнателно и отговорно да изпълняват всички
задължения. Същевременно от вас очаквам,
подчерта Смилков, да се завърнете с вой
нишки отличия което за всички нас и нашата
община, като интегрална част на Сърбия и
Югославия ще бъде отделна награда.

м.я.

о

. в ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД СЕ ВОДИ НЕОБИКНОВЕНО ДЕЛО

• ЕДНО ЛЕКУВАНЕ КАТО ПОВОД

ЗДРАВНИЯТ ДОМ В
ДИМИТРОВГРАД
- ВИСОК
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И
НРАВСТВЕНОСТ
В затруднените икономически и други условия, в които живеем
през последните няколко години някак свикнахме ежедневно да се
срещаме не само с недоимък, но и с прояви на недостатъчно про
фесионално отношение към задълженията си, дори и в някои здравни
заведения, където, разбира се, топлата дума и сърдечност понякога
са равносилни или по-важни и от най-добрите лекарства.
Тъкмо затова искам да изтъкна един хубав пример на едно
здравно ведомство, където и покрай недостатъчната оборуденост с
линейки за превозване на болни и други проблеми, отношението към
пациентите и оказваните здравни услуги са на високо професионално
равнище.
_
Става дума за Здравния дом в Димитровград. Тъй като дълги
години живея във вътрешността на страната, болшинството от .
здравните работници в Дома не познавам, което още повече
потвърждава, че те наистина в изпълняването на отговорната си и
благородна професия се ръководят от високи нравстени норми и
професионализъм.
През месец февруари гледах моите болни родители - Вела и Иван
Танчеви от село Поганово и в тези тежки за тях и мен дни имах
наистина приятна възможност да се запозная с почти целия персонал
на Здравния дом и да остана впечатлен от тяхната професионална
подготовка и отношения към пациентите им. Нека започна от лекаря
Аца и медицинската сестра Гина, които не щадеха ни труд ни време,
и по дъжд и по сняг, за да помогнат и облекчат болките на болните ми
родители. Медицинската сестра Гина идваше всеки ден в нашия дом
в Поганово, за да им дава инжекции и контролира здравословното им
състояние. В една събота, когато си беше у лома в Димитровград, аз
я повиках по телефона и попитах за съвети. Не само, че ме посъветва
кои лекарства да им давам, но ми и каза при кой човек в селото да
намеря това лекарство. Удивлява и постъпката на шофйора Стоян,
който не само прекарал бързо с линейката си татко в Димитровград,
но му помогнал и да се облече.
Останах възхитен и от постъпката на медицинските техници и
лекари, които за непълни 4 часа направиха систематичен преглед на
моя баща, включвайки всички анализи, които в големите медицин
ските центрове се извършват и по няколко дена. Лекарите - Савка,
Евдокия, Гошко, Тома, Тошко, Никифор, Аца... сестрите Гина, Добра
и Таня и всички останали наистина се ангажираха като истински
професионалисти и показаха, че и в трудни условия може да се работи
с любов и отговорност.
Желая също да изтъкна и организираността на аптечната служба
в града. В градската аптека намерихме повечето от предписаните
лекарства, а онези, които там ги нямаше, намерихме ги в частната
аптека със заверените същи рецепти. Наистина пример за всяка
похвала!
Искам да изразя още веднъж голяма благодарност от мое и от
името на родителите ми, към гореспоменатите медицински работници
и да се извиня на онези, които не съм споменал, а които също толкова
са заслужни за лекуването на моите стари родители.
Накрая искам да повдигна един въпрос: мисля, че с такива спе
циалисти и такова професионално отношение към задълженията им,
Димитровград заслужава и трябва да има своя болница, която
наистина ще може да оказва качествени услуги и задоволява всички
здравни нужди на населението от Димитровградска община.

«тр°иря?ир1тТ
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Бранко Младенов, йиГ^нт°р на "На11радък

е насрочено на 2Тт.м.
В Общинския съд в Босилеград - когато
се касае за отношенията между директо
рите и работниците - се води необикновено
дело. За разлика от множество други слу
чаи, когато работници търсят съдебна за
щита, сега директор съди предприятието си.
Именно, ьранко Младенов, директор на
общественото предприятие Напредък ,
търси от Общинския съд да задължи пред
приятието му да му заплати стимулативни
добавъчни, каквито отпускаше бившият
фонд за ускорено развитие на изостаналите
краища на кадри, които даваха особен принос в развитието на отделни отрасли в
неразвитите среди.
"НЕ СЕ КАСАЕ ЗА ПАРИТЕ,
А ЗА ПРАВДИНАТА"
Директорът Младенов, който е агрономовощар, търси стимулативни добавъчни от
средата на 1988 до август 1991 година.
Става дума за период от време когато бил
ръководител на овцефермата в с.Радичевци. Тези средства сега са "тежки" 34 хиляди
динара.
Съдебното дело вече няколко години е
повод за различни мнения и недоразумения
в предприятието. Директорът, който в
начало не искаше да говори за печата, каза,
че "предприятието няма да пропадне ако
аз взема парите", но че може да замине в
провал от работници,. "които го карат
назад". При това добави, че не толкова е
важно да ли ще вземе парите, отколкото
да докаже, че е прав.
Една част от работниците обаче не
мисли така. -За да докаже това - казва
един оттях, който търси да остане анони
мен - директорът трябва да ни убеди поне
в две неща: че фондът е отпускал сред
ства за такава цел в посочения период и
че е дал принос в развитието на овцефер
мата. От отговорни хора в бившата ООСТ
"Напредък" и ТО "Босилеград", в чийто
състав бе и овцефермата узнаваме, про
дължава той, че след май 1989 година

в Босипог^)а^аъг>ои^ р ^

чаот от

ШШвЩ

Симеон Л.Глигоров, работник в овцефермата и председател на Работническия
съвет на "Напредък", узнаваме, че сега в
нея има 821 овца и 400 агнета.

И КАДИЯ, И СЪДИЯ
Спорът между директора и предприяти
ето нямаше да предизвика толкова вни
мание ако една част от работниците му не
потърсиха от Общинския съд да отсрочи
гледането на делото, което трябваше да се
проведе на 29 миналия месец и ако не из
вършиха натиск да се назначи друг пълно
мощник на предприятието. -Ние долу под
писаните работници - казва се в представ
ката, която подписали девет души - тър
сим да се отсрочи делото понеже пълно
мощието на пълномощника, който зас
тъпва предприятието е дал директорът,
който и съди предприятието. Считамеказва се по-нататък в представката, коя
то има всеки от "деветимата" - че пълно
мощие трябва да даде орган на управ
лението.
"Деветимата" считали, -.о
никът Владимир Спиридонов, работник в
"Напредък" (когото опълномощил дирек
торът) не ще може успешно да защитава
предприятието и че в случая директорът
може да бъде и "съдия и кадия". Още повече
ако се има предвид, че един път Общин
ският съд постановил решение в полза на
директора, което сетне анулирал Ок
ръжният съд във Враня.
Какво ще стане - не е известно. Всичко е
в ръцете на съда. Засега е известно, че по
искане на бившия пълномощник гледането
на делото е отсрочено и е насрочено ново за
21 т.м. и че Работническият съвет на
"Напредък" преди една седмица назначил
Захари Миланов, работник в предприяти
ето, за нов пълномощник.
Васко Божилов

Нота Танчев, дипл.инж. Ниш

ТРИНАДЕСЕТ
УЧИЛИЩНИ СГРАДИ
СА В ОКАЯНО
ПОЛОЖЕНИЕ
•

В тринадесет села в Босилеградска община учили
щните сгради, които поради недоимък на деца вре
менно не са във функция, са забравени и оставени на
зъба на времето

С изменение на регулативите в Закона за финансираме на учебното дело средствата за лични доходи се обезпечават от репу бликански източници, а за другите потреби - от бюджетите на об щините.
Поради това много училищни сгради се намериха в твърде окаяно
положение, особено онези които временно не са във функция.
Оставени на зъба на времето, те пропадат, а някои дори са пред
рухване.
В Босилеградска община такива сгради има в тринадесет села:
Груинци, Извор, Ресен, Рибарци, Бресница, Караманица, Горно
Тлъмино (Баратарци), Горна Любата (Мали Явор), Църнощица
(Петковска махала), Ьарйе, Долна Ръжана, Паралово и Ярешник.
Въпросът е още по-загрижаващ, като се знае, че и няколко училищни
сгради, в които се провеждат учебни занятия са в твърде лошо
състояние: в Белут, Църнощица (махала Придол), Мусул, а
училищната сграда в Горно Тлъмино е в такова състояние, че се
риозно застр ашава по-нататъшното п ровеждане на обучението.
Тоше Ал(ександров, директор на Основното училище в Босиле■ град, към което принадлежат и тези училищни сгради, подчерта, че
въпросът за състоянието на училищните сгради добре му е известен.
Обаче средства за тази цел няма. Общинската скупщина от своя
бюджет едва ли може да задоволи останалите потреби, за нормално
функциониране на учебните занятия, както и за някои дребни по
правки, но не и за по-големи поправки на училищните сгради. Сред
ства за тази цел трябва да се търсят от републиканските институции,
преди всичко от Министерството на просветата. За целта Основното
училище в съдействие с Общинската скупщина са отправили иск до
съответните републикански институции за об>езпечаване на средства
за саниране на посочените училищни сград и и за изграждане на нова
в село Горно Тлъмино. Същевременно обезпечен е цреп за реновиране на покрива на училищните сгради в Църнощица (махала Придол),
Белут и Мусул.
М.Я.

О

СЪДБА
Този свят е сцена, на която всеки от нас
трябва да изиграе ролята си. Животът се
поиграе със съзнанието и изчезва. Завинаги,
Понякога остави мнима надежда. Понякога...
...идва пролетта на деветдесет и шеста,
Сенчица от бялата, току-що цъфнала акация
пак ще потърси малкото креватче на Пелена
в семейната и къща в Сански мост. И отново
ще се клатушка и люлее от полъха на
прохладния пролетен ветрец, който от
всички страни донася гъстата и омайваща
миризма на разкошно цъфтящите акации,
къпещи се в кристалните лъчи на залязващото слънце. Ще търси усмивката на
Пелена докато погледът й следи пчелите и
останалите насекоми, които играят около
тези бели и медоносни цветове с блестящи
на слънцето крилца... Ще я търсят и току-що
пристигналите лястовички... и звездите, на
които много пъти е махнала с ръчичката си
докато маика и я е успивала с песнички,
люлеейки я нежно в обятията си... и навъсеното небе с треперещи колене и ръце, вкочен^ни от невидими рани...
Пелена вече не етам. Тя е тук, в Пейковац,
Сърбия. Тя ес възпитателката си Снежана
Панайотова. Крачи смело, дори се и усмихва. Не, тя изобщо не се сърди на нарастващата ненавист на своите връстнички, на
обидите и униженията: бежанец, дърдорка,
глупавица, поничката ти не е хубава,
блузичката ти е стара. За нея това не е нищо
- тя е пораснала.
Пелена - толкова малка, а бежанец!
Когато я е раждала, майка й най-вероятно е мислила за бистрите води на планинските реки и като чели затова зеленината на
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тези води е останала в прекрасните очички
на малкото момиче. В този момент вероятно
си е спомняла за червените розови пъпки.
които й е подарил татко й, та тяхната рум енина е останала на нейните устни. В този
момент малкото сърце на Пелена вероятно
й е изпълнило с огромна любов майчината
душа и затова тя е родена: с очи в които се
побират всички картини на този свят с
устни., които шепнат най-хубавите думи с
ръчички, които искат да прегърнат целия
свят, с душа, в която има обич за ония, които
се обичат, за ония, които обичат и за ония
които са оставени...
-Пелена е тук от миналата година - казва
Снежа. -Пристигна с баща си и., -малко застана - ...и с майка си, по-точно с мащехата си.
Живеели са много хубаво. Баща и е купувал
и продавал добитък, осъществявайки
солидна заработка. От всичко на света наймного е обичал своята Пелена. А след това
избухна тази налудничава война и разруши
семейството на Пелена. Майка й, мюсюлманка, отива на една, баща й сърбин на
друга страна. Поради сръбското й име и
презиме Пелена не е могла да тръгне с майка
си. И баща й не би позволил това. По волята
на съдбата, щастието или нещастието в
колоната от бежанци, тръгнали миналата година след падението на Сански мост под
мюсюлмански контрол нейният баща е пътувал със сегашната си жена, която е познавал и преди. Тя е работила като келнерка в
една тамошна кръчма, в която той е гостувал
много пъти с деловите си партнйори. Натиснати от бремето на същата тежка съдба, те
решават да създадат ново семейство. Сега

БрятстВо

• В ОБРАТНАТА
ПОСОКА НА
МИГРАЦИЯТА

в ПРИКАЗКА ИЗ ЖИВОТА

ШЕСТ КРАВИ ЗА
ЕДИН ПЕТЕЛ
■ ■ ■

•

Осемдесетгодишният Васил Петков-Борски от с.Църнощица, Босилеградско, с натрупалия се житейски опит
не е съвсем съгласен със старата
народна поговорка "Бог дал, Бог взел“.
Според него, покрай всевишния, взима
и държавата, която при това "прави
разлика" между гражданите си.
-Просто казано, сърдит съм на дър
жавата, казва този планинец, който ня
кога служил за пример на селяните в
общината, но който все повече пада под
ударите на годините. В пощата и бан
ките ми пропаднаха пари, чиято против
стойност преди 6-7 години възлизаше
към 200 хиляди германски марки.
Държавата, продължава той, направи
разлика между г|ражданите си и на
онези които пестеха “твърда" валута до В.Борски: -Па рите чувах
известна степен запази правата, но
за стар>ини
нищо не направи за онези, които не ра
ботеха в чужбина и не бяха контрабанд исти и които пестеха
националната си валута. Това е абсурдно!
Трудно е, даже невъзможно, да се обогатят хората в босилеградските села. Те едвам свързват двата края ако живеят само
от земята. Тук печалбарството, до известна степен, издига стандарда им. Как Борски спечели токова пари? - Главно от горите,
казва той. Още от 1947 година започнах да ги експлоатирам.
Същевременно залесявах нови площи така че и сега имам към 15
ха, от които над 4 ха с борови гори. Парите, които печелих веднага
внасях на спестовни книжки в пощата и банките, най-много в
лесковашка “Югобанка".
-Не бях скъперник-продължава Борски монолога за парите
си, но и не пилеех. Трите ми деца отдавна се задомиха, останах
с бабата си и тъй като нямахме големи разноски всеки динар
внасях на спестовните книжки. Стойността на книжките
увеличаваше и лихва~а, така че преди седем години имах пари
за 20 леки коли "Юго“. Не купих нищо, понеже ги пазех за старини,
а мислех си, че и държавата няма да позволи толкова да потънем,
Борски, за когото хората в този край казват, че би л мъжага
на времето, разбрал колко е затънал и къде е изчезнал 40-годишният му труд и пот когато от една книжка в долнолюбатската
поща, на която имал пари от шест крави, теглил цялата сума, с
която могъл да купи само - един петел! -Разбрах “колко е часът“,
но се заинатих и ^парите“ от останалите книжки не теглих. Всъщ
ност, вече нямаше и какво да се тегли. Всичко отиде у майната...
-Разчитах на тези пари. Затова и не плащахме с бабата за
пенсия... Сега нямаме нито пари, нито пенсия като други селяни.
С две кравички, които отглеждаме, едвам свързваме краищата подчертава Борски.
Ще трябва пак да се влиза в гората - казва с горчивина той.
Сега с помощта'на други.
В.Божилов

Пейзаж от го рната
част на село Барйе

ПЛАНИНСКИЯТ МИР Е
ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ОТ ГРАДСКАТА ВРЯВА
Ако мнозина нашенци виждат щастието си
в градския живот, в широките и добре уредени
градски улици, препълнени с най-различни
превозни средства и врява, Сергей Иванов,
русин по баща, а сърбин по майка, не мисли
така. За него и неговата съпруга Нада, план
инският мир, чистият въздух, студената и
чиста изворска вода и песента на сладкопойните птици са по-привлекателни от разкошния
градски живот. Затова, след по-дълги раз
мишления, те решават да напуснат града и
градския живот и щастието да потърсят в спо
койния планински живот. И това тъкмо в по
лите на Весна кобила - в село Барйе, Бссилеградска община.
Неотдавна, по препоръка на дядо си, Сер
гей тук купува земя и започва да строи жи
лищна сграда и други обекти, необходими за
този живот. Защото Сергей има намерение да
се занимава тук и с животновъдство, преди
всичко да отглежда кози. Казва, че за начало
ще купи около 50 кози, а след това. ако рабо
тата му тръгне добре, ще отглежда и овци,
крави...
На въпроса ни защо започва с кози, Сергей
казва, че козите от една страна най-лесно се
отглеждат, а от друга козето мляко, сирене и
месо най-много се търсят на пазара. При това
козата от всички други животни най-малко

заболява. Естествено, козето мляко, месо и
сирене са и най-подходящи за здравето на
хората. За реализация на това начинание Сер
гей ще ползува свои средства, а казва че ще
потърси кредити за съживяване на селата.
На въпроса ни защо се е определил тъкмо
за село Барйе, нашият събеседник подчерта:
-За този край се определих по препоръка на
дядо ми Николай, който като руски офицер е
работел при пробиването на шосето Босиле
град - Бесна кобила - Крива фея. Тук, всред
населението в Босилеградска община, той е
другарувал с много хора, а най-много в село
Барйе. Отделно близки връзки имал с дядо
Стоян Гелев, от когото и купих тази земя. В
добрата душа и гостоприемството на хората
от това планинско село и аз се уверих. И
смятам, че не съм сгрешил. Сит съм от град
ския живот и мисля, че тук животът ми ще
бъде скромен, но мирен. Нищо повече аз и не
търся - подчерта Иванов.
Сергей Иванов е роден 1949 година в Белград, където и сега със съпругата Нада живее.
По професия е майстор-строител. Рабеотил е в
повечето строителни предприятия, а няколко
година и в частни фирми.
М.Я.

са тук, в нашето старо училище.
Мащехата на Пелена е избягала от
Босна бременна и тук роди дъ
щеря...
Щастието и нещастието, спо
мените и забравата същевременно
крачат през нашите преходни жи
воти. В главата ми се сменяват сен
ките на миналото време и новите
картини. Някога слушах приказки,
според които целият наш живот
върви по предварително определен
рът. Могат ли сълзите да върнат на
Пелена загубената Сана, могат ли
буйните коси да й върнат боснен
ските гори?
-Тук и е хубаво - казва Снежа.
-Хубаво ми е, добавя Пелена, но
тук всичко ми е непознато и чуждо.
Сгоя на прага, къщата не е наша,
наблюдавам овощните дръвчета,
нито едно не е наше, пшеницата
расте в полето, нито един клас не
що бъде наш, умилно блеят агнета нито едно не о наше. Нищо не е
наше, освен голото небе и нак
ривеното слънце. Студено ми е в
душата. Но за щастие този народ
тук ни помага и обича. Моля ви се,
не ми споменавайте глад и война!
Погледнахме се със Снежа.
Нима е възможно така да говори
едно шестгодишно момиче? Нима е
щъзможно така да говори малката
Пелена?
Тези дни много се говори за
връщане на бежанците. Някои от
тях навярно ще се върнат. $ъде да
се върне малкото момиче Пелена?
Според Дейтънското споразумение
и Парижкия мирен договор Сански
мост остана в мюсюлманско-хър
ватската федерация!
... рсъмна хубаво мартовско
утро. Пелена ще закуси и ...
(КРАЙ)
Рисунка: Никола Цветков

ЕрштВо

15 МАРТ 1996 г.

Цели 40 години работил и пестил за старини, но
преди 6-7 години в банките и пощата му "изчезнали"
динари в противстойност на 200 хиляди германски
марки. Сега едвам свързва крайщата.

° РЕАГИРАНИЯ

НЕ СЪЩЕСТВУВА
ГЛАВЕН СЪВЕТ
И СЕКРЕТАР НА ДСБЮ
•

"ДЕЛЕГАЦИЯ НА ДСБЮ ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ ПРЕД ПАМЕТ
НИКА НА АПОСТОЛА"., в. "Братство1' бр. 1598 од
1.3.1996.

Авторът на статията се подписал: "ГЛАВЕН СЪВЕТ НА
ДСБЮ, секретар Иван Николов'',
Човек, който е приемал светото християнско кръщение при
рождението си, той се срамува пред хората, а се плаши од Бога
когато лъжесвидетелствува срещу своите близки.
Авторът не знае нито едното нито другото: нито се срамува
пред нас. неговите съграждани, на които е добре известно кой
е и кои са Гловен съвет на ДСБЮ и какъв е той секретар на
ДСБЮ; кой и кога и къде го избра по общите документи на
партията, въз основа на които е вписана в регистъра.
Ако но знае за срам пред нас, то трябва да знае за страх
от Бога, чо лъжесвидетелствува, пише нещо за което той
самият знае и вярва, че не съществува.
Аз му поставям следните въпроси: кой и кога избра Главен
съвет на ДСБЮ? Къде се проведе конференцията? Имаше ли
кворум од 122 члена вписани в регистъра да присъстват 66%
плюс един? Къде му е материяла от избора? Кой го избра и на
кой начин чрез тайно гласуване за секретар на ДСБЮ? Той
може да лъже българската общественост и там до се ползва
с авторитет на "лидер на ДСБЮ“ обаче не може да лъже нас,
неговите съграждани.
За до зноят читателите истината - фактически самите
основоположници но ДСБЮ се срамуваха, че това е партия
върху принципа на етническа делимост от сръбския народ, и
веднага я напуснахме и нито един път не можа да се събере
лавен съвет
кворум и проведе конференция, за да се избере Гл:
по общите актове, тока че това положение самото вписване
I
ДСБЮ
в
регистъра
се
ползва
от
група
от
трима
до пет души
' 1
в Босилеград и толкова в Димитровград за лични търговски
цели в България и в чуждестранния печат обвинява Сърбия
"че нарушава нашите права и върши асимилация на малцин
ството в Сърбия“ начело с автора на статията,
Васил Станчев

о

кой Е ГЕОРГИ МАШЕВ? (1)

Богдан Николов:

ПРЪВ УЧИТЕЛ ПО РИСУВАНЕ
В ЦАРИБРОД 1915 ГОДИНА
• Константин Константинов: "Когато пристигнах в Цариброд, за моятГиЯту^Иб«Г§о^тетвгантМенРИмХалко
Георги Машев, учител по рисуване в местната непълна гимназия, солени закачки, съотезаваики се в това
страшен наглед, но всъщност само дръско шеговит със своите
отношение с местния аптекар, които винаги го надвиваше.
Когато през 1954 година започнахме да издаваме стенвест- годин^то1й^се,ГпроявяваНкато^у^ожник икарико'тур^ст0вП^^3л^^|1'
ник "Клопотар" в Димитровград, при нас идваше редовно Ангел
Яничев и винаги ни казваше: "Ех, да е тук сега учителят по
рисуване Машев, той щеше така да направи!" Винаги бай Ангел той критикува режима на Фердинанд и реакционния буржоазен
ни правеше забележки и хвалеше Машев, че той щял по-добре
това да направи... Но и той му беше забравил името. За Машев режим.
малко повече узнахме 1962 година, когато излезна от печат
МАШЕВ В ЦАРИБРОД
книгата на Константин Константинов "ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ". Но
едвам миналата година намерихме негова фотография с ученици
И така Георги Машев, човек с високо художествено обра
като класен наставник на Мб клас през 1915 година. А след като зование, за щастие на град Цариброд, бива назначен за учител
получихме много материали, спомени, репродукции на картини и по рисуване. Той едва в училището като пръв учител с
карикатури от директора на Художествената галерия Неичо художествено образование, но в едно гранично градче, което
Дойчев от Пазарджик имаме възможност да отговорим на загад имало училище 47 години, гимназия, околииски център с бибката за нас, дълга половин столетие: Кой е Георги Машев?
лиотека, седмичен вестник, списание, театър. В съда като съдия
работил Константин Константинов, след това известен писател.
ТАЛАНТЛИВ ХУДОЖНИК-РЕАЛИСТ
Тук е военният оркестър с известния диригент Тодор Наумов и
Георги Машев Петков (псевдоним "ЧЕРНИ“) е роден на 1 много други личности, които работят в театъра, градския хор.
"Пограничното градче с неговата железопътна станция - поянуари 1887 година в Пазарджик (България). Починал е на 10
късно пише Константин Константинов - порта на Запад, беше
януари 1946 година в София.
малък,
но извънредно богат и интересен свят, особено през
Машев се учил в София през 1906 година в Рисувателното
училище при художника Петко Клисурков. След това продължил втората половина на годината. Човек наистина не може да се
художественото си образование в Петербургската художествена освободи, както казва Доде, от властта на местата, дето е оста
академия през 1907 и Брюкселската художествена академия вил част от съществуването си. И сега още виждам скромното
1910 и 1911 година и окончателно при Иван Мърквичка през 1912 прашно градче с неговата дълга, права главна улица, пресечена
от железопътен прелез и линията, дето профучаваха конвен
ционалните влакове, които ние гледахме с безнадежно
възжделение. Виждам червените казарми на 25-ти драгомански полк, лепнати на срещния склон, малкото манастирче
над града. Един хотел, полухан, няколко едри търговци,
износители на жито, паянтова сграда на съдилището, свзасе:
дателната зала на което зад гърба ми гледаше усмихнатият
портрет на Пепо, дървения павилйон сред града, дето^в
събота след обед и в неделя свиреше полковата музика...“
Да не цитирам повече Константинов. Цариброд си остана
такъв до края на Втората световна воина. Всички, ония,
които тук идваха на служба отиваха си, а никога вече да не
забравят не само Цариброд и околността му, но и хората,
царибродчани, които показваха своята любов към своя град,
към читалището, театъра, вестника. Ето в такава среда идва
и Георги Машев, който тук започва да учи децата да рисуват
и пренасят онова, което е научил в София, Брюксел, Петер
бург. Да пренася току - що научил от Иван Мърквичка, Петко
Клисурков, Елмонд Ришар. И не напразно през 1954 година
Ангел Яничев казваше, че ако тук сега беше Георги Машев,
той щеше "Клопотар" по-добре да направи.
Ч&.; 7,*

Г.Машев (автопортрет)

I

В следавщия брой:

Г.Машев, класен наставник на Мб клас в Царибродската гим
назия, 1915 година

В Цариброд първа художествена изложба 1915 година
ащата на художника

8388888

• ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА ДЖОРДЖЕ ГЕОР
ГИЕВ В НИШ

БОЖИЦА КАТО
НЕПРЕСЪХВАЩО
ХУДОЖЕСТВЕНО
ВДЪХНОВЕНИЕ
•

“Всичко, което съм нарисувал се случва в моето село" - Вяра в природ ата и в човека
който е привързан към природния ритъм на живота - към 30 изложб и в Словения
Австрия, Швейцария и Сърбия - Ходене по мъките в южните предели

От началото на февруари до
началото на март в галерията
"Мия Станимирович" на Културния център в Ниш беше експонирана изложба на художника
Джордже Георгиев от Сурдулица. И макар че в тази нишка галерия често излагат мнозина из
вестни югославски художници от
най-различни художествени
направления и школи, изложбата
на Георгив излъчи истинска све
жест в изобразителния живот в
града на Нишава. Това постиже
ние на художника се дължи преди'
всичко на факта, че неговата
изложба беше "нещо друго, нещо
ло-различно" и нещо много поблизко до психологията и жизнената философия на мнозина .
нишлии, дошли тук преди повече
или по-малко години от селата в
южната част на Сърбия. Защото
Георгиев овековечава на картините си колорита на селото, ду*а
на неговите жители, културното
им наследство и носталгичните
им спомени за уюта на някогашния патриархален амбиент. С
почерк, типичен за талантлив и

ф

опитен наивист, той изразява
дълбоката си вяра в изконното, в
здравата екологична среда и в
човека, който е привързан към
природния ритъм на живота и
живее спокоен и суверенен в природата.
-Всичко, което съм нарисувал
се случва в моето село - казва
Георгиев. -Разбира се, всички
тези обикновени селски събития,
простосърдечни селяни и фраг
менти от оригиналния селски ам
биент само са ми непресъхващо
вдъхновение и изходен елемент
на моите художествени композиции, които сетне оформям изключително с помощта на въображението си и вътрешните си
импресии. В този процес аз "пренасям" и съглусам мотивите от
родното ми село с колорита и психологията на други, действителни
и недействителни селски среди,
Родното село и непресъхващо
вдъхновение на Джордже Георгиев е Божица. Там е роден преди
45 години, там завършва и основ
но училище. Сетне семейството
му се преселва в Сурдулица, къ-

дето Георгиев завършва средно
техническо училище. Записва се в
Полувисшото техническо учили
ще в Битоля, става абсолвент и
през 1974 година се настанява на
работа в Словения, в известната
фирма "Горенйе". Оженва се за
словенка и построява къща.
-В Словения работих в някол
ко фабрики и в няколко градове.
Набрах ценен опит като машинен
техник, изпълнявах и отговорни
длъжности в производството, нонякакъв вътрешен стремеж все
ме теглеше към изобразителното
изкуство. През 1979 година реших
да се опитам на това поле. В сво
бодното си време рисувах "наив
ни" картини с мотиви от селския
живот в родния ми край, тази ра
бота ми достави голямо задовол
ство и ми вдъхнови кураж
подготовя първата си излож
Посетителите я разгледаха с гол
ям интерес, първите критики бяха
похвални, продажбата на моите
картини тръгна добре. После
всичко беше по-лесно - разказва
художникът за началото на худо
жествената си "кариера".
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До разпада на СФРЮ Георгиев устройва над 20 самостоятелни и участва в няколко колективни изложби в Мута, Радле об
Драви, Веленйе, Любляна, Ракитна, Предвор, Вузеница, Драво:
град, след това в Австрия и Швейцария. На една от изложбите си в
Швейцария Герогиев продава
картини за 25 000 германски
марки! Голям брой картини продава и в Словения и Австрия.
Разпадът на предишна Югославия внася голяма суматоха в
семейния живот на художника,
След познатите юнско-юлски събития в Словения през 1991
година се разтрогва бракът му,
съпругата му с едното им дете остава там, а той с другото се връща
в Сурдулица. В стоманолеярна
"Мачкатица" го приемат на работа, но не решават да използват
професионалните му квалификации и словенския му опит.

-В "Мачкатица" работих като
физически работник, стоварвах
чували, разтрошвах бракувани
отливки. Това е много тежка
.работа, но по-тежки от нея ми
бяха подигравките, с които ме
"черпяваха“ неспособни протежета на неспособни шефове.
Домъчня ми и напуснах фабриката. Сега семейството ми живее
с 300 динара месечна пенсия на
баща ми.
Въпреки тежките условия за
живот, Георгиев продължава да
рисува. Експонира две изложби в
Сурдулица и една във Владичин
хан. Сега, след изложбата му в
Ниш, от много градове го канят да
излага картините си, но той по
финансови причини не е в
състояние да приеме и найпривлекателните предложения,
А помощ не идва от никого и отникъде,
К.Г.

ЕрштНо

ДРАГУТИКЦГОПИЧ
европейски
ПЪРВЕНЕЦ

СПОРТ Я СПОРТ

На 22 март се навършават 11 години от
преждевременната смърт на нашия
мил и незабравим син
брат, чичо и дядо

• ФУТБОЛ
ГОЛМАЙСТОРИТЕ ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ

ФК "Балкански""Хайдук" от Костур
9:0 (6:0)

Мла9>:К1НСКИ" " "ЕАинств°-Сарлах" 5:4 (2:1)

ре подготвени за
04 По?7«° На пРолвтната част от първенството. Д
Гп^5ппаКИНИТе първи отбелягаха два гола след Iкоето вратарят
в 18 и

к

балкански бяха Златкович във 2, П Георгиев

ШАХМАТЕН ТУРНИР "ЦАРИБРОД ’96"
ИЗВЪНРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ
нишГтв «

^

еторо' « трвтокатегорници. Участие взеха и две

шахамтастки

След пет години и половина
25-годишният югославски рекордиор в скок на височина Драгутин Топич отново стана европей
ски шампион.
На 10 март в спортния дворец
"Глобе" в Стокхолм, Швеция, на
24 Европейско първенство със
скок от 2,35 м отново стана евро
пейски шампион.
Вторият ни национал Стеван
Зорич, зарад хрема, във финали
те се клас
аси^за на девето място със
скок от

ПО 0РганизаЧията, така и по броя на участ-

^ухо/щ“ ДваматГ4'
тотки"'“една^в
Двамата са членове на пиротския шахматен клуб Т1ирот?Й°*в“ ■ Трети.® ”а“ият съгражданин Роки Стоименов о 6,5 точки
също член на ШК Пирот-Биохем". Четвърто и пето място лелят
И Иван Стоим®н°в. ШК "Пирот-Биохем"
ДГсти Потч„ гДг
5Т0- зае ветеранът на димитровградските шахматисти Петър Гигов. Най-добър от димитровградските шахматисти бе
Вл
кои1?н два кръга пред края водеше. Най-млад участник
бе ЙДД.о4'
Георги Ранчев, 11 -годишен. Най-добра шахматистка бе Анита Алексова Наи-успешните получиха парични награди и подаръци от ГИД и
Свобода , които заедно с частната фирма НО-шоп5 и "Балкан" са
спонсори на турнира. Успешни организатори на тази манифестац ия са
Съюзът на спортовете в Димитровград и клубът "Цариброд".

Д.с.

Първата футболна среща за
Юго-купата на територията на Пиротски окръг трябваше да се
играе в Костур, но с договор е
ешено
се
играе
в
Да
имитровград. Димитровград
ските футболисти пред своята
публика победиха с висок резул
тат и бяха по-добри във всяко
отношение. Гостите едва ли дватри пъти минаха центъра на
угрището, така че вратарят
Иовичич "измръзна" на зъбатото
слънце. Головете отбелязаха
П.Георгиев в 13, 27, 38 и 61 ми
нута, Найденов в 21 и 30,
Златкович в 23 и Емил Иванов в
63 и 76 мин.
„
За
Балкански
играха:
Иовичич 7, Б.Гюров 7, (Таков 7),
Пейчев 7, Костов 7, (С.Гюров 7),
Крумов 7, Митов 7, Станков 8,
Найданов 8, (Т.Рангелов 7),
П.Герогиев 8, Емил Иванов 7,
Златкович 7.

Е

семейство Стоянови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 иарт тази година се навършиха
три тъжни години от трагичната и
ненадейна смърт на нашия иил син и
брат

ЛЕВТЕРКА
-ЛЕВТА
ИВАНОВА
ТОДОР митов - тошко

"Звезда":"Първечец" 2:3. Градище - "Реал":"Омладинац 0:6; Велико село - "Слога
а"- Д^аг°ш ’ 2:1 *
И "ЛУЖНИЦА" ИЗХВЪРЛЕНА
^па^ж-^лоб^а-Тз?^лах 1:3; Петровац
олска Ръжана „
Младост":"Победа" 0:3; Мали Суводол В събота и неделя, на 2 и 3 март се играха "Младост":"Напредак" 7:4; Димитровград -^Балсрещите на първия кръг на югокупата в Пиротски кански":"Хайдук" 9:0; Пирот - "Танаско
окръг. Постигнати са следните резултати: Блато - Раич":“Будучност" 2:2 (3:5); Барйе чифлик - "Борац":‘Единство‘(Бела паланка)
0:2; Суково - "Ерма":"Лужница*
2:2 (5:3); Пирот "Раднички":"Прогрес-продор" 3:1.
Във втория кръг са постиг
нати следните резултати:
Държина
- ‘'Победа":"Радничсъдът не вярва на Васил Станчев’*. “Братство", 1 март
ки“ 1:6; Пирот - "Пърчевац . Слобода" 3:1; Гнилане - "ОмладиПрисъдата, която сте вие получи/т още- не е а сила нац":"Младост" МС 4:0; Бела
намира се в процедура на обжалване. Ако стане правосилна,
паланка - ',Единство":"Будучрадвайте се, какво мога да правя, освен да търпя да ми се
ност" 4:1; Суково "Ерма":"Своборугаете. Обаче вие знаете, че аз се радвам, когато ми се
да" 5:3; Димитровград - "Балкан
ругаете, а плакал бих, когато бихте ме въздигали.
ски"Единство-сарлах" (Пирот)
Васил Станчев
3:2.

от Димитровград
Коварната сиърт го отвлече, но спомените все още остават и ня иа да изчезнат.
По повод годишнината на 24 март ще
даде и панихида на димитровградските
гробища в 11 часа. Кянии близки и па
нати да ни придружат.
Опечалени: иайка Цветанка, баща
Георги, брат Александър, снаха Весна
и братанче Георги.

°РЕАГИРАНЕ
ОЩЕ Е РАНО ДА СЕ РАДВАТЕ, ДРУГАРИ!

ЕрятстВо

ВЕЧНО СКЪРБЯЩО

° ИН МЕМОРИАМ

° ФУТбОЛ-ЮГОКУПАТА

Водоравно: 1 - Оскърбявам
някого чрез грубо пренебрегване,
10 - Мерна единица за измерване
на електрическото съпротивле
ние, 11 - Отдобра раса, 12-Нажа
лен, 13 - Рядък компот от сливи,
круши или яблъки, 15 - Къса горна
дреха, яке, 16 - Междуметие за
изразяване на изненада, 17 - От
насящ се до нулата, 22 - Хищно
горско животно от рода на кот
ките, 23 - Горната част на хурка,
25 - Непознато лице, 26 - Ов цевъди, 27 - Странствуващ певец на
.лгазоовни песни (тур.), 29 - Местоимение, 30 - Мярка за зърнени
храни, 31 - Предлог, 32 - Между
метие за подканване на игра, 33 Наставка за образуване на химически и мин аложки термини, 34
- Лично местоиме- Кварцови,
ние, 39 - Името на известен американски писател, лауреат на
нобелова награда за литература
("Старецът и морето"), 40 - Която
е от тичинка.
Отвесно: 2 - Фотокореслоидент, 3 - Две съгласни, 4 - харак
терен, 5 - Бивш световен шампион
по шахмат (Михаил), 8 - Приг
ласяно в черковно пеене, 7-Трап,
яма, 8 - Латински поздрав, 9 - Пре
фикс в сложни думи означаваш
един, 12 - Френско мъжко име, 14
-Титла на ирански шах, 18 - Ултракъси вълни, 18 - Пълно с бля
сък и сияние, 20 - Правя нещо да
нает ръхие, 21 - Религиозни учения, 24 - Жлеязна руда, 26 - Отиасящ се до осмата степен от все
ки степен на диатоиичния звукоред, 28 - Еврейско мъжко име, 33
- Белградска фабрика за пре
цизни инструменти, и часовници,
35 - Воденична или напоителна
вада (тур.), 36 Търба канал, 38 Никак, ни най малко (диал.).

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ
от Димитровград
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 иарт тази година се навършиха
пет години от сиъртта на нашия обичан
и уважаеи съпруг, баща, свекър и дядо
Осведомяваме всички
наши роднини, приятели,
познати и останали, че наша
та скъпа съп руга, майка, све
кърва, тъща и баба Левтерка
- Левта Иванова, след кратко
и тежкоболедване почина на
17 февруари 1996 година на
76I годишна възраст.
Нашата скъпа покойница
пог ребхме в с.Горна Не вля.
Погребахме я в селото,
където е родена, в селото,
където и сама е раждала и
отгледала девет деца - седам синове и две дъщери, из
пратила седем войника, оже
нила шест синове и омъжила
две дъщери. Доживя да види
седемнадесет внуци - осем
внука и девет внучки.
Не доживя да запознае
седмата снаха, но доживя
нещастието да погребе един
син, което доживя като найголям шок, от който не се
поо ърна.
воя дом о посрещнала
и нагостила много обществе
но-политически дейци, ра
ботници-активисти, както и
много граждани.
Скъпа наша покойнице,
благодарим ти за всичко,
което направи за нас, за нашото добро,, за нашия щастлив и удобенн живот, за нашия
общ живот, за нашата спло
теност. Благодарим ти за
цялата любов, която ни по
дари, благодарим за добри
ната и всеотдайността. Ние с
Теб се гордеехме. Оставаме
о надеждата, че и Ти си била
доволна и щастлива от нао и
с нас!
Опочалони: Синово: Михаил.
Марко. Маринко, Илия. Крум и
Саоо; Снахи: Живка, Ана, Драгица, Мира, Ружа и Зора; Зетове:
Славолюб и Сашо; Внуци: Алокопндър, Влодпн, Иван, Никола,
Саша, Бобан и Жолко; Внучки:
Ооона, Сножп, Йоана, Ирено,
Алокоандра, Марино, Драгана,
Тани и Андриина и останали многобройни роднини и мриитоли

АЛЕКСОВ
имитровград
Вреието иинава, но не иоже да заличи
спомените за него.
Семейство Алексови

Изминаха ЧЕТИРИДЕСЕТ дн»и от
сиъртта на нашата скъпа и ни кога
нопрожапииа

ВЕЛА ТАНЧЕВА
от село Поганово
По този повод дадохме панихида на
9.3.1996 година на гробищата в Пога
ново.
С гордоот и блогодарноот вечно ще ои
спомняме за твоя светъл лик и до
брина.
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Иван. син Нота,
дъщери Милко и Криоо; снаха Цве
танка; зотово Предраг и Златко; внуци,
праонуци и оотонали роднини, близки
и приятели

Ф

сатиРа * забава
т

БОБАН ДИМИТРОВ
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Какъв ли е пък тоз човек,
де то в целия си беден век
ежедневно пред зората
бързо кима със главата?

Ззьян Л7|' ЩгЪЬШ ‘96

ЗИМА И
САНКЦИИЕ

Шефът щом му се събудил,
знае вече му е угодил,
и мислите му е познал
щом с главата е кимнал.

5€ЛП»У\

Ето той главата вече вдига,
щом до него шеф пристига,
за да кимне тя да стигне,
кат на шефа нещо мигне.
И такава шия кимоглава
бързо и тя "шеф" става,
тогаз търси баш от всички
да му кимат със главички.
И така успяват всички,
дето кимат със главички...
А пък бедните им същества
стават кимоглави
общества.
Послеслов:
И който си признава,
и който не признава,
че тук се препознава
нека поне знак не дава!
Д-р Симеон Васов

VV

АКТУАЛЕН РАЗГОВОР
-Бай Добрине, куде се деваш бре?
-Еве излезо малко и я...
-А що те дълго време нема у чаршиюту?
-Грип, брат ми, грип.
-Е, и ти ли с текова име га прележа?
-И я, Лошко, и я...
-Добрине, това било опасно нещо...
-Опасно е верно, но малко се растриеш с рейию,
малко си пинеш, после първо пинеш па се растриеш и
тека... Па си полегнеш, а бабата ти угаджа, не вари ти
боб но-ти распържи сушеницу, чай и мед ти дава... И
ка оздравееш просто ти криво що си здрав и що се
бабата вече не обръча къмто тебе.
-Право кажеш. Грипчо че си отпутуйе със зимуту, а
нийе нема надека. Пролет иде и Раоотко че пристигне!
Биляна Антова

МОЛЯ, БЕЗ
ДОКАЧЕНИЕ

РЕГИОНАЛНИ
ДУПКИ
Общинската скупщина на
последата си сесия определи,
че трасето на регионалния път
Пирот-Димитровград-Смиловци
минава по определени улици на
града.
Имайки предвид, че то и
досега минаваше по тези улици,
питаме се дали и дупките по
тези улици ще станат по-големи,
тъй като стават на по-високо
ниво от общинско.
А.Т.

"ЦЕЛУВКА"

Ела тая зима дотегну и Богу, кико що ни беоше
потегн)/ле санкцийете. Уковало на све стране. УжЬим
поолет иде гребе да се разюжи, та народ да вати
оаботу из погьето. Тека чекайемо да се мане това
югоембарго, та пак да почнемо да работимо кико порано.
Очеш - ама и за зимуту, и за санкцийете се излъгамо.
Оче-нече, ама зимата ка тъгай че си отиде. А оди
санкцийете има да пърамо йоще млого године.
Доконе беоше и нийе не работеемо, лъсно беше. оне
су ни криве що не работимо. Нема материал, нема
извоз, нема увоз, нема йедно-друго. Лелечемо на све
стране...
Е, имаше и теквия що не лелечу, дека туя белю
разбраше навреме ко сваку белю, па почеше да се
стедзаю, да се довияю, да траже путища кико да се
измъкну... Имаше теквия, ама не и у нашият Цариброд.
Тукашните беоше се предали, скърстили руг,~ и чека:с,
ега после санкцийете им от Бога падне.
Народат ни йе казал: Бог дава. ама не накаруйе у
кошару!
И прав йе: ватимо нийе очи да си копамо, те тия ни
йе винован, те ония ни йе винован, те тога не бива, те
оногава не бива, те тога че менямо, те овога че до
водимо, на тога че вадимо очи, а овога че искаруйемо
за светца...
Пак народат йе казал: Бог ка оче некога да накаже,
първо му одузне акълат!
Съга вече се види дека на нас акълат одавна йе
узел.
Докига че ни ръгайемо кико кърна говеда по обор,
другите синковци стедзали каишат, ама гледали има ли
на шега и по некоя дупка, да може после да се промъкну
и да заживею кико прав народ. И нашли, и наодили.
При нас свак си гледа да му йе раатно, н>ему да йе
арно, а ич га нейе гайле кико че буде на другите.
И еве докуде га докараме: санкцийете дигоше, а
нийе пак тъпчемо у место, пак немамо материали, пак
ни крив деда Ъемон, що немамо работу, немамо паре,
па се стискамо кико петопарацу Ьесию и гледамо къмто
комшисЬият двор със завие. Епа тъгай чудно ли ни йе
що смо затънули докрай, па смо на последно место у
Републикуту...
Я слушао радио и гледао телевизию, а там оратеше,
дека гребе да запазимо човеците и машините, да се
препредзамо навреме, оти после нема да има време и
нема баш да ни йе лъсно.
Оточка реко дека нийе за свото това време си
вадеомо очи, разкарамо народ, па и машините млогомлого не гледамо. А почне ли нещо на растураше - на
растураше и че отиде - тека думаше деда ми докига
беше жив, бог да га прости.
,
И пак не ми йе ясно йедно: кико наш човек пр.и нас
неие добър, а кита отиде при комшийете да рабо ти от
)/ста га не стураю от валбе: добър, работан, паметън...
онам и това да никои нейе станул поп у свое село, ама
ми се чини, да баш тия од предузеЬата що попую.
Ъукусаи’бе^ложицу! ^ за°ъРкаю• а после сиро тинята
Че речете: седъл Манча, па нарича кико удовица.
г,о^"ОЖе и ра йе наричаше, ама ме йе яд на тия “попдойде, само ЛнУцийе^е^мину0 МеД " МЛе*°"
НР

йе крива и тая зима.
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йе уковала,

рабогата че сТопр^Г™ южнякат може би " при нас
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