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ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

НАЙ-ХРАБРИЯТ НАРОД НА СВЕТА
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ БЕШЕ ИЗБРАН ЕДИНОДУШНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПС

независ1шост,,‘еСКаТа Па^ТИЯ На Сърбия н сега смята, че всички военни и други сскири трабва да си останат закопани пред факта, че страната води битка за свобода и 
фашизъм все о46 ^ НаМИ^а В пеРи°Д на велико обновление, че и предстои период на по-нататъшно развитие и реформи, каза Слободан Милошевич • Учебникът по 
му се готви н ^ ^ в НаПНСан докРан • Разумът е единственото оръжие, което може да защити човечеството, човешкия род не само от тоталната колонизация, която 
което се слу ° ” °Т възможнпя кРан» който трудно може да бъде избегнат доколкото дълго време продължи наивно да се надява и трагично да се заблуждава, че злото, 
има с \ ^чва на ДРУгите Ще го отмине • Необходим е глобално организиран отпор срещу глобалното насилие • Увереност в силата на отпора и на разума • Сърбия 
обшност ТН НаЧ1,Н Да ОЦелее ‘ВСПЧК1! нейни граждани, целият народ да бъде сплотен, както по времето на най-страшните войни • Срамната мисия на т.нар. международна

\ в оснет, която претърпя пълен фиаско на всички полета трябва възможно по-скоро да бъде прекратена • Вярвахме, че еничарите и потурнаците дефинитивно
минал овите еничари избързаха да чекнват полите и ръцете на завоевателите, които тепърва се насочват срещу тяхното отечество • Съзнанието на Социал

истическата партия на Сърбия за историческата егзистенциална необходимост от обединяване на всички леви, прогресивни и патриотични партии и хора • Горица Гаевич 
е генерален секретар, а Мирко Марянович подпредседател • Избран е нов Главен отбор, Уставна и Надзорна комисия. • Приет е документът "Обновление, развитие, 
реформи и Отчетът за дейността на СПС между двата конгреса. • Освен 2314-те делегати 
организации, партии и движения в света •

В голямата зала на Конгресния цен
тър Сава в Белград при участието на 
2314 делегати и множество гости на 17 
февруари се проведе IV конгрес на Со
циалистическата партия на Сърбия. С та
йно гласуване Конгресът единодушно 
("за” гласуваха 2308 делегати и един не
валиден бюлетин) преизбра Слободан 
Милошевич за председател на социалис
тите в Сърбия. Също така с тайно гласу
ване при условие на 10 процента повече 
кандидати отколкото се избират делега
тите избраха 217 члена на новия Главен 
отбор. Уставната (11 члена) и Надзор
ната комисия (5 члена).

Четвъртата най-голяма среща на со
циалистите премина под знака на разис
кванията върху документа "Обновление, 
развитие, реформи” и върху- Отчета за 
дейността на СПС в междуконгресния 
период.

Откривайки срещата Слободан Ми
лошевич поздрави гостите и делегатите, 
а доклад изнесе генералният секретар

на срещата присъстваха и гости от страната и представители на около сто 
Конгресът се проведе в атмосфера на пълно партийно единство • Нов Изпълнителен отбор

Горица Гаевич. Предиобедното заседан
ие на Конгреса се председателстваше от 
д-р Бранислав Ивкович, а следобедното 
от Горица Гаевич. По време на паузата 
делегатите гласуваха за предложените 
кандидати за новите органи и за предсе
дател на партията.

От името на гостите от Югославия, 
участниците в срещата бяха поздравени 
от Момир Булатович, председател на Съ
юзното правителство и на СНП на Черна 
гора. Покрай многото гости от страната 
на тази голяма политическа среща при
състваха и гости от чужбина, представи
тели на около сто организации, партии и 
движения от 65 държави в света, които 
сърдечно бяха поздравени от делегатите. 
Седмина от тях се обърнаха към домак
ините си с речи от официалната трибуна, 
поздравявайки особено поведението на 
югославските граждани и на държавата 
по време на агресията на НАТО пакта.

Най-голямата среща на социалистите 
в Сърбия премина в обстановка на пълно

партийно единство и обща подкрепа на 
председателя и основоположника на пар
тията Слободан Милошевич. Срещата 
започна с интонирането на държавния 
химн ”Хей словени”, а приключи със зву
ците на "Интернационала”, а в предио- 
бедните часове на платото пред Конгрес
ния център ”Сава”срещата беше поздра
вена от голям брой граждани.

След неколкочасови разисквания, в 
които участваха 35 делегати, Конгресът 
прие доклада на Горица Гаевич, Отчета 
за дейността на СПС между Третия и Че
твърти конгрес, програмния документ 
"Обновление, развитие, реформи", изме
нения и допълнения в Устава на партия
та. Освободени бяха досегашния Главен 
отбор, Уставната н Надзорна комисия.

В края на конгреса към участниците в 
срещата се обърна Слободан Милоше
вич.

(На 3-та страница)
Слободан Милошевич

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕЛГРАД

ЮГОСЛАВСКИЯТ ОТПОР НА ХЕГЕМОНИЗМА СЪБУДИ ЧОВЕЧЕСТВОТО
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I.'!» човечество ни &• На срещата "Международните отношения прет новият век - 

равноправните”, организирана от СПС и на която участваха нредаставитслитс на 
повече от 60 страни, присъства и президентът на Сърбия Милан Милутиноиич • 

кръстовище, отличаващо се с две концепции за глобал
ното уреждане на отношенията - сдиополюсиа и многонолюсна, прецени Живадин 
Йованович като поясни, че първата концепция, която заговаря американската ад- 

подкрепа от страна на правителството на Великобритания, се базира 
върху политиката на номинация, предизвикване иа дестабилизация и на граждански 
войни, насърчаване на сепаратизма и тероризма, все до агресията • Осъда на «ру
гатните бомбардировки на Югославия отстрана па ПЛЮ и искане човечеството да 
се възвърне към уважаването на суверенитета иа малките народи и страни. • Ние 

окажем подкрепа на една нова идея, която пропагандира нрез- 
нония световен ред и разобличат

Човечеството се намира на
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дипломация Живадин Йованович,
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КОИТО най-иапред изрази надеждата, че 
решенията на Четвъртия конгрес 
СПС, които с пълно прано смятаме за 
много важни ”ще бъдат насърчение и тл-

В белградския конгресен център 
"Сава" на 18 февруари се проведе между
народна тематична конференция под

"Международните отношения нр-
нана

звание
сз новия век - за човечество на равнопра
вните", органиозирана от С/ 1С в рамките 
на конгресната си дейност.

На конференцията изнесоха доклади 
58 участници, а на срещата присъстваха 
представители на около сто партии, ор- 

повече от 60

асък с общи сили, съвместни настоява* 
да допринасяме за целите иа разбилия

рателетвото и за бъдещето в мир и про
грес в света”.

- Вашето присъствие в толкова вну
шителен брой и на толкова високо рав
нище ние възприемаме като проява на 
уважение иа вашите парз ии към СПС,
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ганизации и движения от 
държави, които бяха гости на Четвъртия 
конгрес на СПС.

Срещата откри шефът на югославс-
РАБОТНОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

За свят на равноправни



ЮГОСЛАВСКИЯТ ОТПОР НА 
ХЕГЕМОНИЗМА СЪБУДИ ЧОВЕЧЕСТВОТО
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политиката на СР Югославия и като израз на 
потвърдена солидарност със СР Югославия, каза Йо- 
ванович.

Тази конференция по думите на Йованович пред
ставлява неформален обмен на мнения относно иде
ите, пътищата на мира, стабилността и прогреса в 
света въз основа на равноправието на държавите, 
народите и гражданите на нашата планета.

- Човечеството се намира на кръстопъта, където 
се кръстостват две концепции за глобалното уреж
дане на международните отношения съгласно едно- 
полюсния модел с един неприкосновен господар, в 
чиято основа са залегнали империалистическите ин
тереси и хегемонизма, и многополюсната концепция, 
която изхожда от легитимните, естествени , дивили- 
зационни интереси на огромното мнозинство от чове
чеството и която изразява най-демократическите ст
ремежи и придобивки на човечеството, подчерта ше
фът на югославската дипломация.

Йованович подчерта, че с "провокирането на дес- 
табилизация и предизвикване на т.нар. контролирани 
конфликти се откриват пазари за военно-промишле-

тите страни и демократическата общественост в све
та все по-добре разбират опасността и значението на 
глобализацията и мондиализма, осъзнавайки, че това 
е само нова опаковка на хегемонизма и експлоата
цията в глобални размери.

От друга страна, стремежът към създаване на 
многополюсно човечество, който изхожда от придо
бивките на демокрастическата борба, принципите на 
суверенното равноправие в международните отно
шения, без оглед на постигнатото развойно ниво или 
военната сила на субектите в международните отно
шения. Целите на тази концепция са свободата, ед
накви условия за развитие на всички държави и на
роди, справедливи отношения и икономически обмен, 
суверенно разполагане с природните ресурси, сво
бодно избиране на най-добрите пътища на вътреш
ното развитие, без натиск и външна намеса, каза 
Йованович.

- Тази концепция се базира върху Хартата на 
ООН, принципа за мирно съвместно съществуване и 
международното право.Това виждане на междунаро
дните отношения, което изключва диктата и нала
гането на чуждата волая, двойните стандарти и наме
сата във вътрешните работи на други страни съще
временно е и подход, който гарантира траен и спра
ведлив мир, стабилност, прогрес и достойнство на 
всички народи и държави. Затова именно тази кон
цепция получава все по-силна подкрепа от страна на 
толкова великите държави, каквито са Китай, Русия, 
Индия и много други, както и от огромното мнозин
ство страни в Африка, Азия, Латинска Америка, 
Океания.

- Уверени сме, че този тренд в изграждането на 
многополюсно човечество и реафирмация на при- 
ниципите за суверенно равенство е невъзпираем и, че 
като цивилизационен, по-справедлив и по-демокра- 
тичен ще тържествува, прецени Живадин Йованович 
откривайки тази международна среща в Белград.

-Всички ние, които дойдохме тук, дойдохме за да 
изразим пълната си солидарност с вас, подчерта Бим 
Симг от Индийската национална партия. Ние дойдо
хме тук за да подкрепим една нова идея, които пропа
гандира президента Милошевич - да се създаде алтер- 
натив на сегашния нов световен ред, да се разобличат 
опасните планове на САЩ. Какво всъщност пред
ставляват глобализацията и новия световен ред? ”В 
името на еднополюсното човечество те взеха всичко 
в свои ръце. Целият свят е застрашен само заради 
това, че САЩ желаят да сложат всичко под свой 
контрол, целия свят и световната икономика", каза 
Симг и нарече Слободан Милошевич "символ на от
пора, бунтовник и герой”, който трябва да 
родна скупщина на хилядолетието”, като алтернатив 
на еднополюсната система.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСК
ИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ

КЪМ

Вълканов:
МИЛОШЕВИЧ Е СИМ
ВОЛ НА ЗАЩИТАТА 

НА НАЦИОНАЛ
НОТО

ДОСТОЙНСТВО
Председателят на Социалистическата партия на Сърбия и дър

жавен глава на Югославия Слободан Милошевич е символ на поли- 
националното достойнство на сръбския иПредставителят на Българската социалисти

ческа партия Иван Генов подчерта, че в настоя
щия момент страните от Югоизточна Европа са 
иай-несвободните държави, конто съществуват в 
еднополюсния свят. ”Те самостоятелно решават 
все по-малко въпроси. На нас, европейците е необ
ходимо многополюсно човечество. Народите от 
този регион ще трябва много повече да сътруд
ничат взаимно. По време на агресията на НАТО 
българските социалисти си запазиха достойнст
вото, не отстъпиха пред натиска и подкрепиха сръ
бския народ в отбраната па своята свобода”, каза 
Генов.

по защита натиката
югославския народ, заяви в София председателят на Българския 
антифашистки съюз (БАС) и депутат на Демократичната левица в 
Народното събрание проф. Велко Вълканов.

Проф. Вълканов, който миналата седмица присъства на Чет
въртия конгрес на СПС и на Международната конференция Ме
ждународните отношения през новият век - за човечество на равно
правните”, заяви че най-голямата среща на сръбските социалисти 
манифестира единството в провеждането на политиката по защита 
на суверенитета на СР Югославия и националната независимост.

По време на срещата с председателя Милошевич българските 
социалисти и антифашисти "почувствали неговото приятелство 
към българския народ”, заявил председателят на БАС.

На срещата в Белград, посветена на международните 
ния през XXI век, се беше събрало цялото световно движение на 
левицата, подчертал българският депутат. Цялата световна левица 
изрази солидарност със сръбския и с югославските народи 
дчерта дълбоката си загриженост от възлагането на еднополю
сната система в международните отношения, заявил Вълканов.

- В Белград се уверих в това, че за разлика от българската 
държава, която все повече се превръща в паразит, който живее от 
данъци, Република Сърбия не се е отклонила от стратегическото 
си определение за развитие и провеждане на реформите, добавил 
той.

отношения комплекс, за да се освободи той от надминатото 
в технологическо отношение оръжие, при повиша
ване на дълговете на купуващите оръжие страни. 
Същевременно се създават възможности за произ- и по-
водство на ново и още по-разорително оръжие и вое
нни системи. Тази концепция открива възможност на 
богатите от изпровокираните кризи и конфликти да 
увеличават богатството си за сметка на недостатъчно 
развитите. По този начин богатите стават още по- 
богати, а сиромашиите - още по-сиромашни, подчер
та той.

По думите на Йованович тази концепция пред
ставлява опасност за мира и стабилността, за про- "Сърбия живее трудно след агресията на НАТО, но достойно", 

подчертал проф Вълканов и посочил, че "сръбския народ с пълно 
оправдание вярва, че ще преодолее трудностите”.

свика ”на-греса на човечеството в преддверието на новото сто
летие.

- За щастие - добави Йованович - по-малко разви-

за стоки от най-развитие, но не и обратно. И 
понеже най-неразвитие нямат технология за мо
дерно оръжие, те посегнаха към това, което 
имат - паста с крем, която улучи шефа на ММФ 
Мишел Камдеси.
/^лед горчилката на този сладкиш, тайланд- 

ската полиция засили мерките за сигурно
стта на участниците в Конференцията (над 6000 
полицаи). Коментирайки ги, председателят на 

Световната търговска организация (СТО) Ма
йк Мур шеговито каза: "Мисля, че ис

каха (тайландските власти) да 
^ защитят хората от мен". Ка- 
I кто във всички, така и в тази 

шега има голяма истина - Кон
ференцията на УНКТАД мина под 

знака на съществения въпрос: Как да се защити 
сиромашната част от човечеството от безоглед
ната сила на богатите?
ГПървият заговорник на глобализацията и хе- 
I I гемонизма, сексефонистът от Арканзас, е 
най-неморалният президент в историята на 
САЩ. С такъв епитет го удостоиха 58 историци 
и професори от различни американски универ
ситети и коледжи. По-добър от него в това от
ношение излезе дори и Ричърд Никсън, който 
заради аферата "Уотергейт" беше принуден да 
си даде оставка. Няма никакво съмнение в това, 
че Кпинтън ще бъде запомнен като най-безо- 
бразен и без каквито и да било морални ка
чества, защото през седемгодишния период, ко- 
лкото досега е прекарал в Белия дом, една след 
друга се сменяваха афери и скандали : с Моника 
Левински и Пола Джоне, далавера с площи в 
Литъл Рок в Арканзас, неизяснено самоубий
ство на един от близките му сътрудници, безск
рупулна лъжа след дадена клетва...

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 
ОТНОСНО КОЛИЧЕСТВОТО НА ЦИАНИД

I_|ай-голямата среща на Социалистическата
1 партия на Сърбия -Четвъртият конгрес, със

тоял се към средата на миналата седмица в 
Белград, беше наистина голяма, сериозна и до
бре подготвена. Особен белег й даде и при
съствието на представители на над сто пар
тийни делегации от всички континенти. В годи
ната на юбилея - едно десетилетие от основава
нето й, социалистите потвърдиха, че наистина 
са най-добре организираната и най-сплотена по
литическа партия в страната. Председа
телят Слободан Милошевич - по 
своему убедителен и сигурен.
Когато всичко се събере и от
неме, остава неясно защо с та
кава самоувереност опозицията 
очаква изборите.
Л Я иналата седмица Белград беше истинска 
IVI столица на световната левица. Повече от 
сто делегации на организации, партии и дви
жения на левицата от Аржентина до Виетнам и 
от Холандия до Индия, се събраха в нашата 
столица не само да изразят възхищението си от 
отпора на СПС и на сръбския народ срещу най- 
могъщата военна машина в света, но и да под
крепят борбата срещу глобализацията, 
низма и еднополюсната система, възлагана на 
човечеството од страна на "световният шериф". 
"Крайно време беше, след цели 12 години, някой 
да ни събере и съвсем естествено това да е 
именно Белград", коментира един от гостите.

ВЪПРОСЪТ ЗА 
ОБЕЩЕТЯВАНЕТО ЩЕ 
БЪДЕ ПОВДИГНАТ В 

БЪЛГАРСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

/ I ШУ ГI [3

България ще уточни икономическите последици за страната от 
появата на цианид в река Дунав на нейната територия, съобщиха 
българските медии.

Въпросът за евентуалното обещетяване от страна на Румъния 
и нейната фирма с австралийски капитал, замърсителя на реката с 
цианид, ще бъде повдигнат в българското правителство, заяви Ев- 
докия Манева, министър на екологията. Българската страна ще 
изнесе становището си относно инцидента с цианида в Между
народната дунавска комисия и в Съвета на Европа, добави тя.

В България се припомня, че с международните конвенции е 
предвидено всяка страна, която предизвика инцидент, който засяга 
и други държави трябва да понесе и последствия за това.

Както оповести българската национална телеграфна агенция 
БТА Манева предупредила, че румънските екипи от специалисти 
"дават неточни сведения за замърсеността на Дунава с цианид” и, 
че "до това се стигна вероятно поради грешки на подчинените по 
време на изследването на водите в Дунав или неизправна апара
тура".

го I п

хегемо-

I— унтът срещу хегемонизма и глобализацията 
СЗсе разраства и получава световен мащаб. Това разбирателство на българската страна за грешките на 

румънските си колеги се обяснява между другото и с готовността 
на Румъния, съвместно с България, да строи втор мост на Дунава 
между Видин и Калафат.

Остава обаче факта, че в една и съща река и на една и съща 
локация експертите от двете съседни държави "са видели” раз-

(Танюг")

Това показа не само срещата в нашата столица 
приключилата миналата седмица в Банкокно и

Конференцията на ООН за търговия и развитие 
(УНКТАД). Кактр можеше и да се очаква, кон
ференцията завърши безрезултатно, защото пр
опагандаторите на глобализацията поискаха от 
развиващите се страни да отворят пазарите си

лично количество цианид.В. Богоев
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ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

НАЙ-ХРАБРИЯТ НАРОД НА СВЕТА
(От 1-ва страница)

партия на Сърбия и самата държава Съ
рбия дадоха през този период всичко ка- 
квото беше възможно. Дали тези, на ко
ито Социалистическата партия на Сър
бия и Сърбия дадоха 
съумяха да използват това и особено, да
ли умеят да го ценят не е тема на нашия 
конгрес, но си остава тема за новата сръ 
бска история и етика 
ципи ще бъде тълкувана тази история.

Ако Социалистическата 
Сърбия и Сърбия направиха 
ето можаха за сръбския народ извън гра
ниците на Сърбия по време на войната и 
на мира на територията на някогашна 
Югославия, за сърбите, които в самото 
начало на военния вихър и през него по
търсиха убежище в Сърбия, Соцналис-

В заключителното жители на тази държава. Затова е малък 
броят на тези, които напускат Сърбия, 
макар че изминаха вече няколко години 
откакто на просторите откъдето те дой
доха беше приключила войната, а на про
сторите на някогашна Босна и ХеЦего- 
вина е сформирана и сръбска държава.

Посочвам тези факти и давам такива 
преценки, затова защото нито едно вре
ме, включително и сегашното не е за
пазено от по-къснешни фалшификации в 
полза на нечии интереси и дневни съби
тия.

ъбските шовинисти и терористи. Гено
цидът срещу албанците е измислен за да 
послужи като покритие за геноцида над 
единствения непослушен европейски на
род, който при това рядко еманципиран 
европейски народ.

Социалистическата партия на Сър
бия и властта в Сърбия, която Социал
истическата партия на Сърбия делеше с 
другите партии с патриотична ориенти- 
ровка направи всичко възможно отноше- 
ниата между сърбите и албанците в Ко
сово и ме.жду всички други да се уреждат 
по начин, който е характерен за нашия 
опит - а това значи толерантен - и да се 
живее така както се живееше с векове 
преди това, - а това значи заедно и без 
подчиняване от която било страна.

Съгласихме се без вина да доказваме, 
че не сме виновни. Съгласихме се без пр
ичина с посредничеството от страни, да 
отидем при страната, която беше инсце- 
нирала конфликта, представителите на 
тази страна да третираме като доброже
лателни представители на международ
ната общност, макар че съвършенно до
бре знаехме и ние, както и другите в све
та, че става дума за представители на от
къснала се политическа воля и на узурпи
рани международни правила на играта, 
недоброжелателни към всички, които не 
се свиха покорно в нейните поли и осо
бено недоброжелателни към недоказан
ите и непослушни сърби.

Да бяхме приели предложенията на 
т.нар международна общност в многоб- 
ройните преговори от Белград до Рамб- 
уйе във връзка с отношенията между съ
рбите и албанците в Косово, това би било 
еднакво както в края на тридесетте и в 
началото на четирдесетте години евре
ите в Германия да бяха се съгласили, че 
вършат геноцид над германците в Гер
мания.

СРАМНАТА И СУРОВА ВОЙНА

си слово на Чет
въртия конгрес председателят на Социа
листическата партия на Сърбия (СПС) 
Слободан Милошевич 

’Тази година се
каза:

всичко възможнонавършват десет го
дини от формирането на Социалистиче
ската партия на Сърбия. Нейното фор
миране съвпада с началото на десетиле
тието през което страните от Източна 
Европа, една част от Средна Европа и 
Евроазиатския

върху чиито прин-

партия на 
всичко, ко-

регион, където до неот
давна беше Съветския съюз, навлезоха в 
голяма криза. Тази криза се прояви като 
цивилизационна деградация на тези об
щества и като срив на всички многона
ционални държави (Съветския съюз, Че
хословакия и Югославия) при наличието 
на военни огнища в две от тези три ст
рани (Русия и Югославия).

През това десетилетие, което цялото 
премина под знака на кризата, която не 
приключва, от първия до днешния ден 
Социалистическата партия на Сърбия 
правеше всичко възможно за да запази 
Сърбия като държава. Най-напред, 
в самото начало на деведесетте, в рам
ките на тогавашна Югославия, а след то- 

процеса на нейния срив да я запази 
като държавна общност, която (заедно с 
Черна гора) ще стане инициатор 
ването на третата, по-малка, но все пак 
възможна Югославия.

Ние нямаме намерението да се отка
жем от нито една погрешна постъпка, но 
нека да се знае, че също така нямаме и 
намерение да се откажем от внушител
ния баланс на доброто, което тази партия

още

ва в

на опаз-

Усилията на Социалистическата пар
тия на Сърбия бяха плодотворни. Сър
бия избегна братоубийствената война, 
която се развихри в другите части на ня
когашна Югославия ( в Хърватско и Бо
сна и Херцеговина). Тя успя да запази 
съвкупността на територията си и успя да 
запази Югославия като държава, макар и 
на по-малък простор. На тези простори 
се запази не само югославската държава, 
но беше запазена и югославянската идея, 
която преди един век започна да спло
тява южнославянските народи и беше ре
ализирана през първата половина на XX 
век и, която, въпреки драматичните кон
фликти между народите, които влезоха в 
състава на някогашна Югославия, и сега 
може би не е доведена в конфликт с ис
торическите причини, заради които 
навремето си беше създадена и благо
дарение на които съществува почти цял 
един век.

Социалистическата партия на Сърб
ия с пълно право смята за своя заслуга и 
факта, че през всички тези години на бор
бата за опазването на Сърбия въпреки 
външния натиск срещу нея успя да запази 
икономическата и социална стабилност 
на по-високо равнище в сравнение с вси
чки други държави в региона, 
бегнаха срива на държавата, огромните 
демографски сътресения, войната

Участници и гости на Четвъртия конгрес на СПС

тическата партия на Сърбия и Сърбия направи за сръбската държава, за всички 
граждани, които живеят в нея и за 
сръбския народ като цяло.

В този положителен баланс влизат не 
само свободата и независимостта, но и 
внушителният възходящ развоен път, 
който започна през най-трудните усло
вия в началото на 1994 година. По-късно
то отменяне на най-голямата част от сан
кциите, намаляването на задълженията 
към сърбите извън Сърбия с прекратя
ването на войната в Босна и Херцеговина 
облекчиха бремето, което дотогава Сър
бия носеше, така че през 1997 година се 
стигна до строителен и всеобщ възход, 
както и до обновление на стопанските и 
културни връзки с всички, дори и с но
сителите на санкциите и другия натиск.

Тази перспектива за възстановяване
то на Сл.рбия, а с това и за опазването на 
нова Югославия беше в разрес със съд
бата, която беше предначертана за тпзи 
част на света. Тя предвиждаше разруше
но общество, унизена държана, марио- 
нетио правителство, дезориентирани хо
ра, помирение с факта, че светът се кома
ндва от едно правителство, готовност да 
се служи на това правителство и това слу
гувало да се възприема като щастие. Тази 
реинкарнация на феодалната инфериор- 
ност, унизеност и подчинение не мина
ваше в Сърбия, не само защото Сърбия 
има историческата привичка да бъде не
послушна, но и защото изглежда че в раз
войния, в емаиципаторския смисъл тя из
глежда най-много се е отдалечила от фе
одалното средновековно разбиране на 
нещата.

Сметката за този творческо-еманци- 
паторски отговор ние получихме само 
една година по-късно. Спешно беше про
изведено угнетяваното на повече от едни 
милион невинни албанци от страна на ср-

Така се стигна до почти тримесечните 
бомбардировки на Сърбия. Това беше 
срамна и сурова война, която 19 най-раз- 
вити страни в съвременното човечество 
водиха против десет милиона жители на 
Сърбия с цел да унищожат всичко - насе
лението, земята, самия живот.

Целият свят знае, че в тази война ние 
се противопоставихме по всички начини 
- с оръжие, медийно и морално. И че във 
всеки един от тези три начина бяхме су- 
периорнн. Въоръжено - защото най-съв
ременното оръжие на двадесети век не 
можа да преодолее отпора на малката 
Сърбия. Медийно, защото въпреки цен
зурата над световните медии, голяма част 
от човечеството успя да види и да остане 
удивен от героичния отпор на сръбския 
народ и възмутен от гнусното отмъще
ние на най-могъщите страни в света сре
щу цивнлнте в Сърбия. Изглежда че при 
това, особено важна прицел им бяха бол
ниците, сред тях и родилните домове. См
етката за геноцида над албанците, който 
сърбите не са вършили, трябваше да пл
атят току-що родените и все още нероде
ните бебета в белградските родилни до
мове.

направиха повече отколкото са можали.
Това следва да бъде голяма тема за 

историята и за етиката. Сърбите, прис
тигнали в Сърбия през първата половина 
на деведесетте години от захванатите от 
войната области в Хърватско и в Босна и 
Херцеговина са единствените бежанци в 
света, които бяха третирани като равно
правни граждани на страната в която из
бягаха. И то граждани, които, както е 
известно, често пъти бяха по-равнопра- 
вни и от гражданите на Сърбия.

Живеенето си в Сърбия те започваха 
с нови предимства - в трудоустройването, 
в обучението, решаването на жилищните 
си проблеми, дори и в участието си в об
ществения и в политическия живот в Съ-които из-
рбия. Всеки млад човек от тези краища, 
избягал в Сърбия можеше да следва, ув
ерен че с искрената помощ на общест
вото, преподавателите и колегите си ще 
завърши успешно следването си.

Широко бяха отворени вратите на 
всички училища в Сърбия за децата на 
бежанците. На всички, които бяха дошли 
в Сърбия беше намерена работа или обе
зпечена социална помощ, която им да- 

възможност да не живеят като оби-

и сан
кциите.

Най-сетне, Социалистическата парт
ия на Сърбия смята преди всичко своя 
заслуга и голямата материална и мора
лна подкрепа, която Сърбия оказа на 
сърбите, които в Хърватско и в Босна и 
Херцеговина се оказаха в гражданска во
йна с народите, с които до тогава живееха 
заедно. ваше

кновени бежанци. Често пъти и работа- 
която получаваха сърбите, пристиг

нали тук от Хърватско и Босна и Херце
говина, беше такава, че за това можеха, 
разбира се, без злоба, да им завиждат 
пълнолетните и за тези работи квалифи
цирани граждани на Сърбия.

ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС

Учебникът по фашизъм все още не е 
написан. Най-внушителните, най-добри
те страници в него трябва да бъдат на
писани с опита по изтребването на сър
бите. Погромът на евреите на времето 
си, след това на комунистите, славяните и 
циганите подразбираше един широк те
рен за отмъщение. Силите трябваше да 
бъдат разпределени от Северно море до 
Мароко, от Британския остров до Улан 
Батор. За това бяха необходими много 
оръжие, войска и време. Новият фаши
зъм през 1999-а се беше съсредоточил 
върну малката Сърбия с тенденцията ср-

Без да навлизаме тоя път в генезисът 
на тези войни, които имаха свои външни 
насърчители и свои вътрешни генерат- 
ори, Социалистическаста партия на Съ- 
рбия, като управляваща партия през 
дълъг период на 
тие пряко и чрез институциите на дър- 

власт, които имаше в Република 
Сърбия помагаше на сръбския народ 
през войната и по-късно в мира, когато 
той беше установен. През войната, да бъ- 
де по-къса и по-лека, а в мира да бъде 
по-хубав и по-достоен.

От своя страна Социалистическата

та,

най-
отминалото десетиле-

жавната
Освен това, навред из Сърбия почти 

цяло едно десетилетие се строят много, 
твърде комфортни и модерни апартаме
нти за бежанците, с което те в най-голяма 
степен се зачисляват сред легитимните
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ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ
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ещу няколкото улици в които се нами
раха родилните домове. Има ли някой на 
този свят - бял, жълт и черен - на когото 
това послание да не е ясно? Съмнявам се. 
И затова аз

с чувствата и потребите на опредлен бр
ой хора, често пъти много млади хора, 
като премълчават причините поради ко
ито е трудно, лъжат, че от тези трудности 
няма изход без свита глава и свит гръ
бнак пред силата, която покори целия св
ят, с изключение на онази малка беда ме
жду Дрина и Тимок, която инак цивили- 
зационно не значи нищо, така че само 
напразно губим време в отбраната, която 
няма никакви изгледи. И представят себе 
си за носители на модерната идеология, 
която изключва категориите от рода на 
свободата, независимостта и суверенит
ета. От тяхна гледна точка всички тези 
ценности трябва да бъдат сложени в ан
тикварен музей. Разбира се, при това те 
премълчават пред слушателите си фак
та, че антикварния музей, в който всички 
народи трябва да сложат своя суверени
тет, свободата и независимостта си, че 
този музей са построили онези, които св
оя суверенитет, своята свобода и своята 
независимост пазят като най-висши цен
ности, между другото и с това, като се 
трудят да закопаят чуждите.

СЪВРЕМЕННИ ЕНИЧАРИ

способни без чиято и да било помощ на 
гражданите в Косово и Метохия да гар
антираме мир и сигурност, свобода и рав
ноправие. Фактът, че през всичките де
сет години на най-голяма криза и натиск 
единствено тази държава напълно запази 
многонационалната си структура и че ни
кого не е дискриминирала най-убедите- 
лно и несъмнено потвърждава, че това е 
точно.

НИЕ ВЯРВАМЕ В ТЪРЖЕСТВОТО 
НА ДОБРОТО И НА ПРАВДАТА
Въпреки всички удари които понесе 

Сърбия от света, от санкциите на наси
лието през затварянето на очите си пред 
страданията на нейния малък и миролю
бив народ до очакванията, че нещата във 
връзка с увисналото над нея зло, ще се 
решат някак си сами по себе си, че ти
раните ще се изморят от изтезаването на 
една и съща жертва и някъде ще потър
сят друга, въпреки значи всички тези уд
ари Сърбия, ние тука, не желаем зло ник
ому, сами не искаме да връщаме и този 
кървав дълг , продължаваме да клоним 
по християнски или по левичарски, кой 
знае, да вярваме в победата на доброто и 
на правдата. Но нашият опит, както и 
опитът на всички други народи ни научи, 
че доброто и правдата не идват сами по 
себе си, че са необходими огромни, а ко- 
лкото минава времето, все повече орга
низирани усилия да се победи злото - ом
разата между народите и насилието ме
жду тях.

Днес, когато е налице опасността от 
глобалното насилие толкова повече е не
обходим и глобално организиран отпор 
срещу това насилие. Малката Сърбия, 
всички хора в нея показаха, че този отпор 
е възможен. Приложен на по-широк пл
ан, организиран преди всичко като мо
рален и политически бунт против тира
нията, хегемонията, монополизма, насъ
рчаването на омразата, страхът и новите 
видове насилия и отмъщение срещу бор
ците за свобода на народите и хората, 
такъв отпор би спрял ескалацията на ин
квизицията на модерното време. Ураниу- 
мовите бомби, компютърните интриги, 
дрогираните млади убийци или подпла
тените или изнудени вътрешни нищоже
ства, промовирани в съюзници на новия 
световен ред, това са инструментите на 
инквизицията, която по свирепостта и 
цинизма си превъзхожда всички досега
шни видове отмъстително насилие, кое
то в миналото е вършено над хората.

През историята човечеството е било 
изправяно пред различни догматизми - от 
здраворазумното твърдоглавие, през ве
рския, национален, идеологически, поли
тически, икономически до професионал
ния догматизъм. Не зная какво название 
би следвало да носи този нов догматизъм. 
Опасността от него е във факта, че е 
общопланетарен, че изключва всички 
други догматизми, както и всека мисъл, 
която е извън зоната на неговата мис
лена система. Неговата същност е в по
сланието отправено към всички - или ще 
живеете според един образец, или няма 
да ви има.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪВМЕСТЕН 

1 ОТПОР СРЕЩУ ЗЛОТО
Ние оттук, от тази зала и тази страна 

вярваме в силите на отпора. И в силата на 
разума. И сме на разположение на вре
мето и на хората, които имат сили, зна
ния и храброст със сдружени усилия да се 
противопоставят на омразата и насилие
то срещу народите и хората.

В полза на идеята за необходимостта 
от съвместен отпор на злото Социалис
тическата партия на Сърбия се застъпва 
в своята страна за сплотяване на всички 
субекти на прогреса. На всички полити
чески патрии и отделни хора не само от 
левицата, но и на всички патриотично ор
иентирани партии и хора. За нашата ст

рана през това време това е първичната 
политическа и патриотична задача. По
дложена на всевъзможен натиск, който 
може да приложи върху хората - физи
чески, икономически, финансов, медиен, 
политически, психологически и екологи- 
чески от вън и, за съжаление, подложена 
на такъв натиск и отвътре, Сърбия има 
само един единствен начин да оцелее - 
всички нейни граждани, целият народ да 
бъдат заедно, както по времето на най- 
страшните войни. Защото, това множе
ство от натиск е продължение на вой
ната, нейно второ, също толкова страш
но и ужасно лице.

Различните идеи за уреждането на 
държавата и обществото, по които се ра
зличават патриите помежду си, трябва да 
изчакат по-спокойни дни, когато да се съ
ревновават взаимно.

През тези дни страната се защитава 
от надвисналото над нея зло и поради то
ва трябва да са заедно левицата и десни
цата, вярващите и атеистите, хората с ви
еше образование и лаиците, старите и мл
адите, онези, които не са се разбирали 
взаимно и не са се обичали, тези, които не 
са си говорили помежду си, тези които 
мислят че са се разделили за всички вре
мена. Всички, които имат едно свойство - 
да обичат своята страна, тази страна. И 
да се чувстват длъжни да я защитават от 
статута на колония, в която ще марширу- 
ват чужди войски, чиято икономика ще 
бъде във функция на развитието на други 
страни, чиято култура ще бъде унищо
жена, чието минало ще бъде заличено и 
чиято власт ще бъде съставена от онези 
подплатени или изнудени нищожества, 
каквито има всеки народ и през добрите 
времена, а още повече през злите.

Социалистическата партия на Сърб
ия даде пример за смисъла на такова сп
лотяване и обединяване на патриотични
те партии и хора за сформирането на ре
публиканските и на съюзното правител
ство в няколко мандата, както Правител
ството на народното единство, съставени 
от представители на няколко леви и ня
колко десни партии. Тя даде този пример 
и с това, че постоянно търсеше общ език 
с всички политически субекти в страната, 
дори и с онези, които през това десети
летие бяха повече политически съперни-

вярвам в бунта, в отпора, в 
протеста. Защото това послание не е от
правено само към един народ, че ще бъде 
изтребен ако не бъде поробен. То е уни
версално, отправено е към всички, които 
дръзнат да се бунтуват, да мислят дру
гояче, да живеят така като самите си по
искат, да вярват, че всеки народ в света е 
ценен и еднакво важен, и че всички имат 
еднакви права на свобода и развитие.

ПОХОД СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО
Не искам да споменавам вече поразе

ните страни и народи. Още повече, за
щото тези поражения не са окончателни! 
Все докато са живи народите, както и 
хората, имат шанс да се изправят, да се 
разсърдят, да възстанат против тирани
ята, да победят.

Но, аз искам да спомена онези, които
все още се смятат за свободни, т.е. които 
се сматят свободни. Днес е редът на Сър
бия, но, ще дойде редът и на Испания и на 
Франция, Италия... И на цяла Европа, ра
збира се, колкото и някога да е била мо
гъща, а сега лоялна. Точно заради това, 
че е лоялна. След това ще дойде редът и 
на близка и далечна Азия, на този ве
личествен континент. И на другите след 
него. И най-сетне - на целия свят. Този

В Сърбия има няколко големи град
ски центрове, включително и Белград, в 
които са на власт представители на новия 
колониализъм, застъпващи интересите 
на великите сили - колонизаторите. Аз 
нарочно не казвам десница, понеже те 
нямат никаква политическа ориентиров- 
ка. Аз не казвам, и че са опозиция, както 
това се казва често у нас, понеже те всъ
щност не са това. Първо, те не са опоз
иция щом като са на власт. А второ, опоз
иция може да бъде партия или група пар
тии, чийто концепт за организирането на 
икономиката, културата, обществото и 
държавата е противоположен на съще
ствуващия управляващ концепт. Тези две 
концепции досега нито са се срещали, ни- 
то пък са се противопоставяли една на 
друга. Единствените неща, които се сре
щаха и се противопоставяха са патриоти
змът и предателството.

В градовете в които властта е сфор
мирана като експозитура на някои запад
ни правителства, т.е. на онези западни пр
авителства, които участваха в бомбарди
ровките срещу Югославия, понеже не ус
пяха цяла Сърбия да направят своя ек
спозитура, в тези градове се обвинява та
зи власт за неспособност в изпълняване
то на всички градски работи и липса на 
грижа за ежедневния живот на граждан
ите. И това е точно. Но не е най-голям 
грехът на тези власти за това, че тези 
градове останаха без градски транспорт, 
или за това, че той е много скъп, така че

път походът срещу човечеството няма да 
бъде спрян нито от московската зима, ни
то от недостига на оръжие, нито от нере- 
алността на начинанието - препятствия 6 
които се спъваха всички завоеватели на 
света, от Атила до Хитлер.

Единствената бариера за това начи
нание може да бъде разумът. Разумът на 
човечеството, понеже този път целта е 
човечеството. Тази партия и тази страна 
поръчва на човечеството, че то разпо
лага с най-могъщото, ненадминато досе
га оръжие - с разум. Единственото оръ
жие, което може да защити света, човеш
кия род не само от тоталната колони
зация която му се готви, но и от възмож
ния край, който трудно може да се из
бегне доколкото дълго още склонява 
към наивната надежда и трагичната заб
луда, че злото, което се случва на другите 
ще отмине тях.

Бобмбардировките срещу Сърбия бя
ха прекратени със споразумение между 
югославската държава и представители 
на международната общност за това, пре
дставители на Обединените нации да до
йдат в Косово с цел там да установят мир, 
ред и нормален живот за всички, които 
живеят там. Сърбия доверчиво прие това 
споразумение и гаранциите на Обедине
ните нации. Но не стана нищо от мира, а 
от нормалния живот няма нито следа. 
Албанският тероризъм е легализиран и 
контролиран от страна на представите
лите на Обединените нации. Мнозинст
вото от сърбите напуснаха Косово, а са
мо малък брой от тях останаха като жи
ви паметници да предупреждават чове
чеството, че безучастно, със скръстени 
ръце наблюдава изтребването на един 
народ, и при това народ, който, в сегаш
ния момент е най-храбрият народ на све
та. От цял един куп съобщения, протести, 
възмущения и несъгласия, които присти
гат от Съвер и Юг, от Изток, дори и от 
Запад, децата в Косовска Митровица ня
мат никаква гаранция, че ще живеят. Тя
хната гаранция че ще живеят за сега им 
остава само тяхната родина и хората, ко
ито живеят в нея; Другояче и не може да 
бъде. Ето защо тази срамна мисия на 
т.нар. международна мисия в Космет, ко
ято претърпя пълен фиаско на всички 
полета, трябва възможно по-скоро да пр
иключи и властите в нашата страна да 
поемат своята пълна ингеренция на тази 
суверенна част от нашата територия.

За разлика от тях, ние сме напълно

ци.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА РО

ДОЛЮБЦИТЕ
Социалистическата партия на Сърб

ия и сега смята, че всички военни и други 
секири трябва да си останат заровени пр
ед факта, че страната ни води битка за 
свободата и независимостта си, че се на
мира в период на велико обновление, че 
й предстои периода на развитието и ре
формите. Може да се намери общ език с 
всички, освен с онези, които не говорят 
майчиния си език, езика на тоя народ и на 
тази страна, а само езика на силата, която 
ги изплаши и унижи, които биха сложили 
под това знаме на своя страх и своето 
коленичене целият неизплашен и горд 
народ. Единствените незаровени секири, 
да се изразя така фигуративно, ще ос
танат при онези, в чиито ръце ги сложиха 
богатите им хазаи, които ги принуждават 
с тези секири да секат непослушните гла
ви, гордият народ. Тези богати хазаи не 
се въздържат да леят чужда кръв, това, 
разбира се, ние видяхме от собствения си 
опит през миналото лято, но защо на
истина те и занапред да кървавят ръцете 
си, когато за тези кървави цели услужно, 
лоялно и евтино имат на разположение 
ръцете на домашните подлизурковци и 
страхливци. В Сърбия всъщност ние ня
маме опозиция. Имаме група подплатени 
слабаци и изнудени спекуланти и крадци, 
които, ползвайко времето, в което много 
хора не живеят леко, и ползвайки забе
лежителни финансови средства, които 
им се изпращат от чужбина манипулират

в тези градове изчезва градският транс
порт, като една от трайните придобивки 
на съвременния градски живот, или за
това, че улиците не са почистени, фаса
дите на сградите са окапани, неописуема 
е корупцията и центъра на града запри
лича на опустяло предградие в социално 
и ментално отношение. Без да подценя
ваме значението на тези деградационни 
явления и процерси, искам да кажа исти
ната - те не са задължили със зло тоя
народ затова, че не изпълняват както тр
ябва комуналните работи, а със зло за
дължиха този народ с това, че са съвре
менни еничари. С това, че след няколко 
века отново имаме потурнаци. За тези 
извън нашите граници и за онези, които 
не знаят нашата история, потурнаци са 
сърби, които по време на петвековното 
турско робство склониха да станат турДИ 
за да избегнат по този начин зулума, ка
кто някога се е говорило, т.е. мъките, 
които носеше робуването на турците- 
Ние вярвахме, че еничарите и потурна- 
ците са окончателно минало, между ДР> 

вярвахме, че роб-гото и заради това, че 
ството също така е минало.

Възможно е възобновяването на р° 
Койството да възобнови и еничарите.
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знай. Но, не очаквахме такива изненади.
Робвство все още няма. а еничарите вече 
са тук. Аз се съмнявам, че сегашните но-

това десетилетие и да предвиди начина-

партията и наепгттр ^ ° ПОЛЗа на ^ що се касае До нашата страна, тя Пожелавам мир на нашата страна.
па аТП трябва да живее на няколко паралелни и Желая успех на нашата партия във

гоп2 е н йТпаР™ята, тя вече десет комплементарни фронта. Тя трябва да се всяко добро, което тя направи за стра-

вия. Вероятно и на Балканския полуос- независимост не се откажат и престанат 
тров. Това е факт, обаче самото посоч- да се борят за тях и другите, велики и 
ване на този факт е неуместно и може да малки, а особено велики страни. Тя тряб- 
звучи като самохвалство, доколкото тази ва да се обновява и да се развива по начин 
идентификация не е придружена от необ- бърз, организиран, съвременен и хума- нашата страна, 
ходимата морална и политическа отго- нен. Ние разполагаме със необходимите 
ворност. В това отношение, отговорно- 
стта

тическата си тежест. дещето.

ви еничари ще минат така, както минаха 
някогашните. Онези, някогашните, се ре
шаваха за предателство през мъките на 
робството. Не, че с това 
ичарството, но поне с това то се обяс
нява. За тези, новите еничари няма ни- 

обяснение. Те побързаха да целу
ват полите и ръцете на завоевателите, 
които тепърва се готвят да удрят срещу 
тяхната родина.

се оправдава ен-
лията, които полага за укрепването на 
съюза на левицата, за сплотяването на 
прогресивните хора и опазването на еднакво
инството на всички патриотични сили в

Пожелавам и на вас, драги делегати 
знания за такава концепция на развити- щастие в личния ви и семеен живот, успех 

преди всичко трябва да се касае за ето. За нейната реализация ние разпола- 
готовността, добрата воля и особено съз-

СПС Е НАЙ-ГОЛЯМАТА И НАЙ- 
СИЛНАТА ПАРТИЯ

Този конгрес, който 
сет години след като Социалистическата 
партия на Сърбия е формирана, има за
дачата не само да се занимава с партията, 
но и с държавата на чието чело се намира 
цяло едно десетилетие. Да даде оценка за

в работата и в партийните задачи, които
гаме с единството на народа, с творче- 

нанието на Социалистическата партия на ската енергия на образованите и млади 
Сърбия за историческата, екзистенциал
ната необходимост от сплотяване на

поехте.
провеждаме де- На новото ръководство на Социалисти- 

хора в нашата страна и с огромното же- ческата партия на Сърбия желая до следва- 
вси- лание да живеем в свободна, спокойна и щия конгрес да направи всичко възможно 

чки леви, прогресивни и родолюбиви па- прогресивна страна, уважавайки всички паРтията Да стане по-голяма и по-силна, пре- 
ртин и хора, както и естественото задъл- народи и всички миролюбиви и прогре- 
жение инициатор на това сплотяване да сивни хора. И уважавайки себе си, раз- 
бъде тя заради своята големина и поли- бира се. В миналото, в сегашното и в бъ

ди всичко заради нашата страна, както и 
заради самата себе си, каза председателят 
Милошевич в заключителната си реч на Че
твъртия конгрес на СПС.

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПОЗДРАВИ ГОСТИТЕ ОТ 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
Сред делегациите на около сто полити
чески партии и движения от 65 страпи в 
света присъстваха и делегации на шест 
политически партии и движения от 
съседна България и то:
- на Българската социалистическа пар
тия, която се водеше от Иван Генов, 
член на Изпълнителния съвет;
- на Българския демократически земе
делски съюз ” Александър Стам
болийски” , която се водеше от Све
тослав Шиваров, председател;
- на движението Екогласност, водена от 
председателя Стефан Гайтанджиев;
- на Българския бизнес блок, водена от 
председателя Жорж Ганчев;
- на Българската партия на зелените, 
водена от члена на Изпълнителния от
бор Христо Дончев, и
- на Българския антифашистки съюз, 
водена од председателя и народен депу
тат Велко Вълканов.

Малко след десет часа на 17 февруари в Конгресния 
център Сава председателят на Социалистическата 
партия на Сърбия Слободан Милошевич откри Чет
въртия редовен конгрес на СПС.

Приветствайки делегатите на Конгреса и много- 
броините гости Милошевич подчерта, че този конгрес 
се провежда през годината в която се навършва едно 
десетилетие от формирането на Социалистическата па
ртия на Сърбия.

'През тези десет години тя стон начело на нашия 
народ в борбата за съществуване, свобода и независи
мост и успя да устои в тази борба и да победи ", подчерта 
Милошевич.
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ТМ •Той подчерта, че името на Сърбия и на нейния народ ||в| 
днес навред из света се свързва с борбата за свобода и ШЦ 
се радва на солидарността и подкрепата от страна на 0| 
всички свободолюбиви народи и страни в света.

"'Заради това, на нашия Конгрес между другото днес 
присъстват представители на политически партии из 
целия свят. Тяхното присъствие и техният брой са най- 
голямата подкрепа на политиката на Социал
истическата партия на Сърбия и на успешната борба за 
свободата на своята страна и своя народ”, подчерта 
председателят Милошевич.

"Позволете ми от ваше и от свое лично име да 
поздравя делегациите, които присъстват на нашия Кон-

.

Гостите от чужбина следят работата на конгреса на СПС

грес”, каза Милошевич и поздрави делегациите на пар- прогреса навред из света, на онези, които се борят за
свобода и равноправие на народите и хората и, които 

- Уважаеми гости, политиката, която в своите изразяват голяма взаима солидарност, за което сви- 
страни и в международни рамки, водят партиите, чнито детелства и вашето присъствие тук, каза предсе- 
представители на тоя конгрес сте вие, по най-добрия дателят Милошевич, като благодари на гостите за при- 
начин потвърждава величината на силите на мира и съствието им на Конгреса на СПС.

тиите и движенията от страната и от чужбина.

ИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА ГОРИЦА ГАЕВИЧ

СЪРБИЯ, ЮГОСЛАВИЯ И СПС СА СИМВОЛ НА СВОБОДАТА, 
ДОСТОЙНСТВОТО И ОТПОРА НА СИЛАТА И НЕПРАВДАТА

• Нашата задача и днес е ясна - да запазим свободата, да осигурим по-добър живот за всички граждани и да оцелеем в тези предели, намиращи се на прицела на всички, 
които предприемат походи от север към юг и от запад към изток - изтъкна генералният секретар на СПС Горица Гаевнч в уводния доклад • Сърбия и Югославия имат 
суверенитет и териториален интегритет иад Космет • За нас СРЮ е израз на държавността и най-добрият път за потвърждаване нп народното единство

Генералният секретар на Социалист
ическата партия на Сърбия Горица Гае- 
вич изнесе уводен доклад на Четвъртия 
конгрес на СПС, в който между другото

топни, ние дадохме голям принос. Дадо
хме огромни жертви, отстоявайки прин
ципите на свободата, правдата, равноп
равието и солидарността. Като нация дн
ес сме изправени пред факта, че около 
един милион наши сънародници бяха нз-

АГРЕСОРЪТ СРЕЩА ВСЕ ПО-ОС
ТРО ПОРИЦАНИЕ НАВРЕД ПО 

СВЕТА
Това, което в продължение на сто го

дини снстът наричаше колониализъм, 
империализъм, расизъм, фашизъм, днес 
се нарича глобализация, която и името на 
демокрацията, правдата, снета без гра
ници върлува по планетата, държейки в 
едната си ръка меч, а м другата - хартата 
за правата и свободите на човека, иредиз-

ш
Ш “ж".ч- ШШ

изтъкна:
- Четвъртия конгрес на Социалисти- I 

ческата партия на Сърбия провеждаме в Щ 
края на XX век и в навечерието на новото Ц 

Векът, който вече загърби- Ш

у- гонени от домовете им и принудени да 
намерят убежище в държавата-майка. 
Използвайки брутален натиск, америка
нската администрация и нейните марио
нетки продължават да насърчават дезин- 
теграционннте процеси в нашите земи. 
Те се опитват да анулират резултатите от 
борбата на нашия народ в Република Ср
ъбска; насилствено да отцепят Косово и 
Метохня; да разделят Сърбия и Черна

Щ

хилядолетие.
хме, обогати цивилизацията с постиже- ШИШ 
ния, които увеличиха възможностите на щШШ 
човечеството в немислими мащаби. Сь- 
щевременно са произведени икономиче- ||||||| 
ски, политически и технически средства, 
способни да унищожат живота 
тата. В широкия спектър от процеси, съ
бития и идеи за нас са твърде важни ня
колко от тях.

Идеите за демократически социали-
век.

никна войни и експлоатира държани и на- 
л, ции. Свстът нс може да се отърве от това
< , зло така, щото обръща глава, на друга та 

страна и затваря очи пред него; възпри
ема медийните лъжи; предоставя го на 
историческата забрава и сс поддава на 
съблазнителните "теории" на мондиали- 
зма, които трябва да анулират всички ин
дивидуални, етнически, расови и други 
стойности, за да триумфира една сила...

Винаги бяхме символ на свободата,

на планс-

гора...
Както и много поколения преди нас, и

нашата генерация беше принудена да от
бранява страната. Агресията на НАТО 
ще остане записана в историята като пре
стъпление против мира и човечността. 
Целта на агресора беше да ни покори и 
затова нападна нашата страна. Ние нс 
нападнахме никого. Нашата цел беше да 
сс отбраним. НАТО не успя да осъще- 
ствн целта си. Ние отбранихме своето.

зъм най-силно характеризират този 
Въпреки че реализацията на тези идеи в 
някои страни дискредитира основните им 
ценности - хуманизъм, равноправие 
лидарност, те не загубиха и няма да за
губят актуалността си. Човечеството ня
ма да престане да издирва 
' раждане на по-справедливо общество и

Горица Гаоиич
прогреса и достойнството, на мира и ста
билността на Балканите, противници на 

държава, макар че ретро! радийIе про- вод||ита^ насилието II неправдата. В го- 
цеси се развиват непрекъснато с по-мал
ка или по-голяма интензивност.

и со

лим брой войни, от които две бяха свс-начини за из-
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Героичният отпор, основаващ 

неразривното единство на народа, граж- ГОРИЦА ГАЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,
д™,™1Нч7с™ата,ак1.коР™„ОВго: МИРКО МАРЯНОВИЧ - ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ

ляма да е тя, може да извърши пресгь- НА СПС
пления, но не може да постигне всичко, 
каквото пожелае.

Агресорът среща все по-остро пори
цание навред по света. Свободолюбивите 
държави, народи, партии, движения и хо
ра все повече осъзнават, че това не беше 
обикновена агресия. НАТО зверски бом
бардира Югославия, но всъщност напад
на Европа и разори световния мир 
ношенията, които се основават на взаим
ното уважение и равноправието на дъ
ржавите и народите.

НЕ ОТСТЪПИХМЕ

зация на проекти в областта на индус
трията, транспорта, аграра, енергетика
та, телекомуникациите, туризма - в об
ластите, които са наши компаративни пр
едимства. Обективните ще кажат - това е 
реално. Критиците - това сме чули много 
пъти. Ние казваме - реализираме го. Сто
панското развитие не е пълноценно, ако 
не е съпътствано от правата в сферата на 
образованието, здравеопазването, култу
рата, спорта, грижата за ония, които се 
нуждаят от обществена помощ - всичко, 
което прави човека благороден и при
дава по-богат смисъл на живота му.

Всички наши проекти са части на ев
ропейски, световни и балкански проекти. 
Те се основават на реалните потребности 
и икономическите интереси. Това са два 
мотива, които винаги намират инвести
тори. Затова, напук на обструкцията на 
агресорските правителства, чуждестран
ният капитал проявява интерес към на
шите проекти. Ние ще реализираме тези 
проекти - сами или заедно с други.

ИСКАМЕ ДА ПРОМЕНИМ 
ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕЧИ НА ОБ
НОВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО

се на
'

На първото заседание на Главния отбор на Социалистическата пар
тия на Сърбия, по предложение на председателя на СПС Слободан 
Мнлошевнч, за генерален секретар на партията е избрана Горица 
Гаевич, а за подпредседател - Мирко Марянович.

На заседанието са избрани и 37 члена на Изпълнителния отбор: 
Зоран Анджелкович, Бояна Борич-Брешкович, Йела Веселич, Зоран 
Вуйович, Петър Грачанин, Ивица Дачич, Новица Делянин, Владимир 
Джукич, Сливица Джукич-Деянович, Живорад Игич, Снежана Илич, 
Любомир Илкич, Живадин Йованович, Милан Йованович, Карол 
Касаш, Боян Кекич, Зоран Милич, Хусеин Лнчина, Драган Маркович, 
Лазар Чаджа Маркович, Душко Маткович, Драголюб Миланович, 
Томислав Миленкович, Драгутин Миня Милованович, Милан Милути- 
нович, Миломир Миннч, Радивое Митрович, Жарко Обрадович,
Бошко Перошевич, Горан Перчевич, Александър Растович, Харие Ру- 
гова, Желко Симич, Живорад Смилянич, Драган Томич, Никола Шаи- 
нович и Урош Шувакович.

и от-

В новото време стъпваме свободни, 
защото отбранихме онова, с което сме 
възпитавани и което предците ни оста
виха като завет. Ние наистина бяхме изх- 
правени пред голямо зло, страдания и не
правда, но Сърбия не за първи път по
пада в такова положение.

В историята ни често пъти се е слу- ше прекратена войната. И докато сме на
ем, че ако не бъдем устойчиви в отбра
ната и ако не работим повече, по-добре и 
по-смело - няма да имаме успех. Как да го 
постигнем? Най-добрият отговор на този 
въпрос може да се прочете в девиза на 
нашия конгрес - обновление, развитие, 
реформи. Какво подразбираме под това?

Обновлението е друго название за па
триотизма. Обновлението всъщност е 
единство. Обновлението е важно колк- 
ото и юначеството на бойното поле. То е 
самочувствие на народа, което ни изпъл
ва с гордост. В кратък срок бе възоб-

Космет. Това са условията, при които бе-

, чвало да тръгнем напред - в стопанско, власт, ние, социалистите, няма да призна- 
държавно, биологично отношение - от ем нищо, което може да промени това. 
позиции, които бяха безизходни за дру
гите. Тогава постигахме най-много - в ст- запазят мултиетническо, мултиконфеси- 
опанството, културата, науката. Умно- онално, мултикултурно Косово и Мето- 
жавахме и събирахме собствените ни си- хия. То беше такова само дотогава, док- 
ли. Забравяхме всеки вид тесногърдие - огато нашата власт и нашите сили за си- 
политическо, партийно, религиозно, кул- гурност бяха отговорни за мира и реда в 
турно, национално. Не се деляхме. Гледа- тази наша покрайнина. От Косово и Ме- 
хме напред. Не се обръщахме назад, къ- тохия са прогонени сърбите, черногор- 
дето настояваха да ни върнат. Затова и ците и гражданите от останалите национ- 
днешните изпитания и предизвикателст
ва посрещаме с оптимизъм, който се ос
новава на доказателството, че дълбоко в 
нас е насадено съзнанието, което отли
чава цялото наше народно битие.

Ние в Социалистическата партия на 
Сърбия положихме и ще полагаме мак
симални усилия, за да защитим и осъще
ствим нашите жизнени държавни и на
ционални интереси. В междуконгресния 
период Социалистическата партия на 
Сърбия, предвождана от енергичната по
литика на нашия президент Слободан 
Милошевич, отбрани отечеството, сво
бодата, честта и достойнството ни, не от
клонявайки се от основните си програ
мни становища, отразени в свободата, ст
ремежа към мир, социална правда, рав
ноправие на хора и народи, творчество.

Правителството на народното един
ство започна да провежда обществени 
реформи и развойни процеси. Нашата 
политика цели да запазим социалната ст
абилност, да съживим стопанството, на
пук на блокадата и натиска, на които е 
подложена нашата страна от години.

Онова, което не постигнаха с натиск,

Реформи - това е третият стълб на 
нашата политика и означава промени. 
Промените не са цел сами по себе си. 
Целта на промените е ефективно стопан
ство, евтина държава, по-нататъшно раз
витие на демокрацията, по-широк спек
тър от свободи, по-малък риск за екзис- 
тенцията - лична, семейна, професион
ална, национална, нашата цел е всички 
наши граждани да живеят по-добре. Ка
кво желаем да променим? Всичко, което 
пречи на обновлението и развитието. Вс
ичко - закони, институции, хора, които 
забавят тези процеси и които не прове
ждат реформите достатъчно бързо, ефе
ктивно и професионално. Ние знаем, че 
промените често пъти вървят бавно.

Ние от Социалистическата партия на 
Сърбия се застъпваме не само за бързо 
провеждане, но още повече за ясно на
правление на реформите. Съзнателни 
сме, че реформите са задача не само на 
правителствата, скупщините и партиите. 
Реформите трябва да преодолеят предра
зсъдъците, както и отпора на индиви
дуалните и групови интереси. Те могат да 
бъдат успешни само ако получат подкре
пата на мнозинство от гражданите.

Обновлението, развитието, рефор
мите са ясно политическо становище в 
поредицата икономически, политически 
и обществени въпроси, които упорито 
решавахме през изтеклите десет годи
ни...

КФОР и УНМИК обаче не успяха да

Момент от работата на конгреса Сърбите и черногорците са две имена 
за едно и -също стъбло. В техните от
ношения не смее да има надчиненост и 
подчиненост. Сърбия, Черна гора, Репу
блика Сръбска са изрази на държавно
стта на един и същи народ и фактор на 
всичко онова, което не може да се про
тивопоставя едно на друго в историческо, 
политическо, стопанско, духовно, етни
ческо, културно и всяко друго отноше
ние.

ални малцинства и етнически групи. Кос- новено много от онова, което бе разру
шил агресорът, за да направи пустиня от 
Сърбия, да убие нашето стопанство, да 
прекъсне комуникациите ни, да обезсми
сли живота ни. Ние се гордеем, че това 
постижение е наше, че успяхме да го осъ
ществим със собствени знания и труд.
НАТИСКЪТ И САНКЦИИТЕ НЯМА 

ДА НИ СПРЯТ
Обновлението прилича на строител

но, инженерно начинание. То е и това. Но 
и повече от това. Обновлението е до
казателство за нашата умност, умелост и 
жизненост. Това са мостовете, фабрики
те, пътищата, жп линиите, училищата, 
къщите... Но това е и съзнанито какво 
можем да постигнем. Обновлението е ст
роително и инженерно начинание в на
шето съзнание и нашите души. То е и 
инат, и гордост. За нас то е онзи енту
сиазъм от мостовете и площадите, на ко
ито гражданите пееха и поръчваха на вр
аговете, че няма да ни уплашат и да ни 
накарат в подземията. Обновлението е 
съединителното ни звено с развитието.

За социалистите развитието е реали-

тероризъм и ултиматуми, те се опитаха 
да постигнат с бомбардировки. В нерав- мет е превърнат в център на световния 
ноправната борба между Давид - нашата тероризъм, криминала и наркомафията и

като такъв е голяма опасност за Балкан-страна, и 19 Голиата от НАТО не от-
Спряхме агресора, отбраних- ите и Югоизточна Европа.

Сърбия и Югославия имат суверен
итет и териториален интегритет над Кос- 
мет. Косово и Метохия бяха, са и вечно

стъпихме.
ме свободата си и възхитихме света. Сто
тина партии от десетици страни от вси
чки континенти, чиито делегации участ-

конгрес, потвърждават фа- • ще бъдат Сърбия. Това е сигурно. Векът, 
в който живеем е и век на скоростта. Си-

За нас Съюзна република Югославия 
е израз на държавността и най-добрият 
път за потвърждаване на това народно 
единство. Сплотени около целите на вс
естранния напредък на народа и държа
вата, ще направим всичко, което е по си
лите ни, Република Сърбия и СР Юго
славия да бъдат силна опора на мира и 
сътрудничеството ни с всички съседи, ра
вноправен и уважаван член на европей
ската и световната общност на народите 
и държавите. Демократична и силна Съ
рбия, стабилна и силна Съюзна репуб
лика Югославия - това е наше трайно ста
новище.
БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА 
И ГРАЖДАНИТЕ - ВЪРХОВЕН ИН

ТЕРЕС

ват в нашия
кта, че огромно мнозинство от човече-

разбрало истинските намерения лите и тяхната мощ се харчат много по- 
на силните на деня. Уверени сме, че това бързо. Нашите държавни органи ще се 
същевременно е и манифестация на по- върнат в Косово и Метохия. КФОР и УН

МИК ще допринесат много за Космет, 
ако го напуснат веднага. Това би бил ед-

ството е

литиката на мир и равноправно сътруд
ничество между народите и държавите, 
против употребата на сила в междуна
родните отношения.
КОСОВО И МЕТОХИЯ БЯХА, СА И 

ВЕЧНО ЩЕ БЪДАТ СЪРБИЯ

инственият и истински техен принос за 
решаването на кризата. По този начин 
ще бъде даден шанс на политическия пр
оцес за окончателно политическо реше
ние, кбето ще спазва нашия територи-

Агресията беше прекратена именно 
тогава, когато проблемът бе върнат на

ален интегритет и суверенитет, както и 
правата на всички, които живеят в Ко- 

истинското му място - в политиката, и и Метохия. Всичко друго е прота-
когато Съветът за сигурност на ООН по- кане на окончателното решение, което 

може да се постигне само на основата на 
споменатите принципи.

Ние, социалистите, много добре зна-

твърди суверенитета и териториалната 
цялост на Сърбия и Югославия и пое за
дължението да защитава гражданите в
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ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ
Нашата визия за Сърбия е модерна, 

икономически и културно развита дър
жава. Сърбия и Югославия, благоденст
вието на народа и гражданите трябва да 
бъде обща грижа и върховен интерес на 
всички, независимо от партийната и ко-
ЯТО

търгуването с националните интереси. 
Това се правеше с голямо политическо 
пристрастие, призиви за линч, пактиране 
с всички в света, които нанасяха щети на 
нашата държава и народ. Напук на тези 
действия, Социалистическата партия на_ 
Сърбия успя да спечели най-много гла
сове

ствени програми, имаме допирни точки и 
разлики, но знаем, че основният ни ин
терес е свободата и опазването на Съ
рбия и Югославия. Пред този интерес са 
незначителни всички разлики. По какви 
партийни разлики ще спорим във връзка 
с образованието, здравеопазването, сто
панството, екологията, ако загубим сво
бодата и държавата си? Ония, които от 
векове атакуват Сърбия, винаги разчи
таха на нашите кавги, на нашата взаимна 
ревнивост, политическа изключително
ст, страсти и на заслепението на ония, 
които не могат да го преодолеят, а са 
готови да бъдат употребени във вреда за 
всички, защото при стабилни обстоятел
ства те не могат да съществуват на по
литическата сцена.

Днес Сърбия не се нуждае от делби. 
Сърбия се нуждае от голямо единство. 
Времето пред нас няма да бъде леко. То 
изисква единство на креативните, трудо
ви, умни, политически и духовни сили, ко
ито ще се борят за просперитета на дъ
ржавата толкова, колкото се борят за се
бе си, за своята партия, нация или вяра. 
Тогава ще бъде по-добре за всички, а Съ
рбия ще може успешно да проведе об
новлението, развитието и реформите и 
по-лесно да усатнови равноправни отно
шения със света.

твъртия й конгрес. Тя е модерна, съвре
менна и демократична партия на леви
цата. Тя е истинска народна сила. Социа
листическата партия на Сърбия не е и 
няма да промени програмните си стано
вища - промениха се условията, при ко
ито се води борбата за реализирането на 
тази програма. В тази борба ние ще побе
дим и ще се потвърдим като партия на 
континуитета в програмно и като сила на 
промените в политическо отношение. 
Ние сме способни да постигнем това - с 
програмата, която имаме, с авторитета 
на Президента, който ни предвожда, с ра- 
зклонеността и силата на нашата органи
зация, с единството на хората, които са 
готови да се ангажират в реализирането 
на тези проекти.

За това говориха задълбочено и уме
ло хиляди наши членове навред по Съ
рбия през 90-те дни на предконгресната 
подготовка. Всичко това е събрано в до
кументите, в които е ясно дефинирано 
какво и как мислят да направят социалис
тите във всеки град, във всяко село, във 
всяка местна общност и какъв е редът на 
приоритетите. В реализацията на това 
начинание ще се включат всичките 700. 
000 членове на Социалистическата пар
тия на Сърбия, като ангажират всички 
свои интелектуални, креативни и трудо
ви потенциали.

Четвъртият конгрес на Социалисти
ческата партия на Сърбия е нашата ст
ъпка в тази насока - енергична, отгово
рна, социалистическа, заключи Горица 
Гаевич.

и да било друга тяхна принадлежност. 
Зад всичко, което съществува - е зас- 

някой. Ние, социалистите, се гор
деем, че заедно с всички леви

и да победи на всички досегашни 
избори при всички избирателни 
на местно, републиканско и съюзно ниво. 
Разбира се, ние се отбранявахме от спо
менатата дейност на опозицията, защото 
тя беше насочена не

танал
системи

и патри
отични сили застанахме зад отбраната на 
свободата, честта на народа и държавата. 
Ние се гордеем, че винаги бяхме с народа; 
че застанахме зад ”не ’ на всички ултима- 
туми; зад 80-те дни на отбраната 
ечеството; зад всеки възобновен 
фабрика, болница, къща. Застанахме

само против поли
тическата позиция на социалистите, но 
беше и вредна за държавата и народните 
интереси. В тази борба ние проявихме 
най-малка идеологическа

Социалистическата партия на Сър
бия имаше готовно9т да сътрудничи с 
всички значителни политически партии, 
предлагаше им и ги приканваше да се вк-

на от- 
мост,

на изключителн-тази страна заедно с ония, които са па- ост.
триоти и хуманисти. Срещу нас застанаха 
ония, които са сплотени от омразата, 
трудничеството с престъпниците, 
разрушаваха нашата страна и убиваха из

граждани. Те нямат зад какво да 
танат - нито зад програма, нито зад поли
тика, която се подкрепя от гражданите, 
нито зад конкретни дела, нито зад отбра
ната на своята страна. Те стоят само зад 
гърба на своите хазяи от чужбина и зад 
личните

съ-
които

лючат в правителството на народното 
единство.ши зае-

СПС НЯМА ДА ПРОМЕНИ ПРО
ГРАМНИТЕ СИ СТАНОВИЩА
Ние знаем, ме нямаме ексклузивното 

право да се борим и осъществяваме 
ова, което е общ интерес на всички граж
дани в страната. На политическата сцена 
ние координираме действията си с левите 
и патриотични партии. Това не означава, 
че сме жертвали и загубили част от своя
та идентичност. Не искахме и не очаква
хме да загубят част от собствената си ид
ентичност и Югославската левица, Сръб
ската радикална партия. Социалистиче
ската народна партия на Черна гора, Ср
ъбската народна партия. Ние имаме соб-

он-
си интереси. Гражданите разли

чават, че те стоят зад друго нещо, зад
нещо, което винаги се е наричало пре
дателство.

В десетгодишната си дейност на вът
решната политическа сцена Социалисти
ческата партия на Сърбия бе принудена 
да се бори срещу безскрупулните напад
ки на една част от десничарската опоз
иция, срещу призивите за хаос, излага
нето на собствената страна пред света,

Другарки и другари, 
уважаеми гости,

Социалистическата партия на Сърб
ия е партия, на която Сърбия вярва най- 
много. Красноречиво доказателство за 
това са и новите 170 000 членове, които се 
заплениха в СПС между Третия и Че-

АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА
Нашият днешен Конгрес е голям и закл

ючителен договор как в рамките на стре
межа към по-нататъшно и динамично раз
витие
многопартийна система, голям брой обек
тивни противоречия и външен натиск да за
пазим, засилим и подобрим всичко онова, 
което наистина е социалистическо, справе
дливо и напредничаво и което е в полза на 
всички жители на Сърбия. С една дума - да 
определим програма за развитие и рефо
рми, коятр е ясна, осъществима и разби
раема за‘ всеки човек като програма на со
циалистите и всички ляво ориентирани, про
гресивни и патриотични сили.

За реализацията на тази програма ни е 
необходимо широко народно единство. Съ
рбия и Югославия, добруването на народа и 
гражданите трябва да бъде обща грижа и 
върховен интерес на всички, независимо от 
тяхната партийна или която и да било друга 
принадлежност.

Социалистическата партия на Сърбия 
не иска каквато и да било, а свободна и 
развита Сърбия. Нашата цел е не само бо
гато, но и справедливо общество. Не обе
щаваме, че всички проблеми могат да бъдат 
решени бързо и веднага. Те не са и въз
никнали така. Но със съвместни сили мо
жем да отворим широки перспективи за ста
билно и успешно развитие, както и за по-до
бро бъдеще за всички, подчерта между дру- 

президентът на Република Сърбия Ми- 
Милутинович в речта си на Четвъртия 

конгрес на СПС.

Участвайки в дебатата на Четвъртия 
конгрес на СПС, председателят на пра
вителството на Република Сърбия Мн- 
рко Марянович каза, че в началото на 

; новото хилядолетие започваме нова фа-
за, фаза на ускорено и всестранно разви- 
тие на страната...

* А* ' ’' Нашите развойни приоритети са хр- 
ана, енергия и суровини. И, от друга ст- 
рана, ориентация към високо рентабил- 

! -г ни и износни програми, преди всичко чр-
1 ; «-а ез развитие на малки и средни предпри- 

• *.4гв ятия и откриване на нови, продуктивни 
работни места.

' Със среден годишен ръст от 9 до 10 
процента ние вече през 2005 година ще 
надмннем развойното ниво от 3000 до- 
лара обществен продукт на глава от насе-

_____ .. _ лението, а до 2010 г. н нивото от 5000
МИРКО МАРЯНОВИЧ, ПРЕМИ- долара същия темп до 2020 година 
ЕР НА СЪРБИЯ: ще осъществим 10 000 долара доход на

г» а ттт>Ж/Ж глава от населението.
РАЗВОЙНИ ПРИ" Няма по-хубаво нещо от това да жи-

ОРИТРТИ и ХРАНА весш свободно в собствената си страна и
* активно да участваш в нейното развитие, 

ЕНЕРГИЯ И в изграждането на богато, хуманно и со-
^ззь/-рр||ъ|/ж|лгтгж циално справедливо общество, за което

^ 1 се бори нашата партия.

^ЩЯусловията на пазарно стопанство,
>:•

Цс*','" ■'иШ

т

МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ, ПРЕЗ
ИДЕНТ НА СЪРБИЯ:

НЕ САМО БОГАТО, 
НОИ

СПРАВЕДЛИВО
ОБЩЕСТВО гото

лан

ДРАГАН ТОМИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ:

ГРАЖДАНИТЕ 
ПОЗНАХА ОНИЯ,
КОИТО ЛОВЯТ В 

МЪТНО

задачи", заяви Томим,Томим изтъкна, че "гражданите 
познаха опия, които се опитват да изпол
зват общото пи нещастие, за да си оси
гурят някаква лична облага, ловейки в 
мътно и целувайки ръката на убийците 
на своя народ."

Той каза, че "СПС, въпреки непре
къснатите опити за обструкцня на парла
ментарния живот, ще отстоява демократ
ичния път, пазейки и укрепвайки всички 
демократични институции и ведомства".

"Не оспорваме правото на ония, кои
то не са съгласни с нае, дп кажат мне
нието си в парламента или вън от него. И 
зп техните аргументи, и за нашите дела 

ще съдят гражданите на избори. Но 
онова, против което трябва да 
ецопасните явления, конто се обмислят и 
провеждат от хора с опасни намерения и

Председателят на Народната скуп
щина на Република Сърбия Драган То
мим каза, че когато става дума за осъ
ществяването на целите за по-добро и 
хуманно общество гражданите 
тук да познаят такова общество.

Томим изказа уверение, че граждан
ите на Сърбия много добре ще съумеят 
да иознпят ония, които работят в тяхна 
полза н че голямо мнозинство от тях от
ново ще гласуват Социалистическата 
партия на Сърбия, оглавена от Слободан 
Милошевич,

по-
пакса винаги

въстанем,
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ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ
КОНГРЕСНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ I ■ —МОМИР БУЛАТОВИЧ, СЪЮЗЕН ПРЕМИЕР:

СПС Е ЕДНА ОТ 
ОСНОВНИТЕ ПАР
ТИИ ЗА ОПАЗВА

НЕТО НА СРЮ

ство и на Социалистическата народна па
ртия на Черна гора.

”СПС доказа безброй пъти, че в за
щитата на държавните интереси може и 
знае да бъде онзи фактор, който обеди
нява различни политически опции и съд
бовно допринася за създаването на въз
можно по-високо политическо и народно 
единство като най-успешна отбрана от 
нахалните посегателства към нашата дъ
ржава и свободата и достойнството на 
всички нейни граждани. Изградена на 
широки политически основи, югославск
ата държавна политика успешно се про
тивопостави на всички видове натиск, вк
лючително и на престъпническата 
НАТО агресия, която беше насочена не 
само против Югославия, но и против вси
чки свободолюбиви държави и народи. 
Държавната политика на Съюзна репуб
лика Югославия, която съществено се 
насочва от СПС, никога не е искала за 
нашата страна нищо повече от онова, ко
ето принадлежи на всички самостоятел
ни и свободни държави и тяхното равно
правно сътрудничество. Но също така 
никога и на никаква цена не е пристанала 
да бъде само обикновен извършител на 
чужда воля и чужди интереси” - подчерта 
съюзният премиер в приветственото сло
во до Четвъртия конгрес на СПС.

МИРЪТ И РАЗБИРАТЕЛ
СТВОТО НЯМАТ 

АЛТЕРНАТИВА
На Четвъртия конгрес на Социали- ва” бе изпълнена до последното място. В

този величествен амбиент всичко беше 
импозантно. Все пак най-величествено

етическата партия на Сърбия, босилегра- 
дските социалисти бяха представени от 
Спаско Спасков, Елица Анастасова, Жи- беше когато в залата се появи президе- 
вко Стоилков и Васил Такев, като деле- нта на нашата партия Слободан Мило- 

Сотир Сотиров и Милча Лазаров, шевич - аплодистментите не стихнаха дъ- 
Тези дни ги помолихме да ни лго време. Впечатление ми направиха до- 

пренесат впечатленията от това най-го- кладът на генералния секретар Горица
Гаевич, дискусиите на отделните диску-

гати и
като гости.

лямо партийно събрание.
Спаско Спасков: - Четвъртият кон- танти, както и приветствените говори на

гости. В тях, те най-често осъ-грес на Социалистическата партия на всички 
Сърбия беше импозантно събрание на ждаха агресията на НАТО срещу нашата

страна и даваха силна подкрепа на на-социалисти и гости от страната и чуж
бина. Това беше събрание, на което бе шата страна и политиката, която води 
дадена оценка на извървялия път от пре- Социалистическата партия, начело със 
дходния Конгрес досега и съвкупната де- Слободан Милошевич. Кулминация на 
йност на Партията от основаването й до- всичко това бе посланието което произ- 
сега. През този период Социалистиче- несе председателя на нашата Партия, 
ската партия на Сърбия даде пълен при- призовавайки миролюбивия свят да се 
нос и е най-заслужна за оцеляването на прекрати натиска и студената война и да 
Сърбия и днешна Югославия, въпреки преобладае човешкия разум.

Сотир Сотиров: - Четвъртият конгр
ес на Социалситическата партия на Съ- 

Голямо впечатление ми остави голе- рбия премина във величествена 
мият брой присъстващи на нашия Кон- фера и потвърди силата и единството на 
грес - представители на над 100 партии и нашата Партия. Потвърди, че СПС е 
движения от над 60 страни. Това само по най-многобройна, най-силна и авторите- 
себе си потвърждава, че не сме сами в тна политическа сила не само в Сърбия, 
борбата срещу насилията и неофашизма, но и на Балканите. Същевременно, Кон- 
обаче необходимо е време прогресивни- греса потвърди, че СПС е и народна пар-

- Чест ми е да поздравя Четвъртия 
конгрес на Социалистическата партия на 
Сърбия от името на югославските поли
тически партии, които присъстват на ко
нгреса като гости, каза Момир Булато- 
вич, председател на съюзното правител-

голямите чуждестранни натисъци, агре
сии и вътрешни противоречия.

атмос-

КОЛЕВ, СОТИРОВ, КИТАНОВИЧ И 
СТАНКОВИЧ В ГО

Делегатите на 4-ия конгрес на Социалистическата партия на Сърбия избраха 
Главния отбор на партията, който наброява общо 217 членове. Сред избраните 
членове на ГО са и председателят на ОО на СПС в Димитровград м-р Драган 
Колев, председателят па ОС в Босилеград Сотир Сотиров, както и Драган Ки- 
танович от Сурдулица и Мирослав Станкович от Бабушница. На председателя на 
димировградските социалисти това е вторият мандат в Главния отбор, а на Соти
ров - първият.

т те и демократически сили да се реорга- тия и на която вярва народа, 
низират и да се противопоставят на но- Силни впечатления на всички, които

бяхме в конгресната зала, ни остави ре- 
Отделно ми направи впечатлете за- чта на председателя на Партията Слобо- 

ключителното слово на председателя на дан Милошевич. Защото в нея той даде 
СПС Слободан Милошевич, в което даде ясни и решителни поръки, че Сърбия на

сителите на новия световен порядък.

ясна оценка на досегашния път, наето- всяка цена ще защитава своята независи- 
ящото положение в Сърбия и Югославия мост и териториалния си интегритет и че 
и набеляза бъдещите пътища за по-до- никога няма да бъде васална страна, 
бър и щастлив живот на всички граж- както желаят пропагаторите на новия св- 
дани. Думите му ”сега е най-важно да бъ- етовен порядък начело със САЩ. Реше- 
дем заедно, без оглед на противоречните нията приети на Конгреса съдържани в 
становища за общественото устройство, платформата обоновление, развитие и 
които имат отделните политически сили, реформи задължават всички тези поста- 
всички да бъдем във функция на отбрана вления час по-скоро да се реализират. В 
на свободата, мира и независимостта” вс- това отношение, аз, като член на Главния 
ъшност значат призив към всички патри- отбор на СПС, ще положа максимални

усилия и гражданите в нашата община да 
Елица Анастасова: - Всичко беше ве- почувстват благодета им. 

личествено. Организацията, посещение
то, дружелюбието и деловите и привет- лямо удоволствие от това да участваш на 
ствени говори на делегатите и гостите, една такава величествена партийна ма- 
Отделно внушителен бе говора на пред- нифестация, каквато е Конгреса на една 
седателя и основателя на Социалистиче- Партия. Отделно когато става дума за 
ската партия на Сърбия Слободан Мило- партия, която има най-голямо влияние 
шевич, който между другото подчерта, всред хората и в която членуват граж- 
че нашата страна предвождана от СПС и дани от всичките структури: работещи, 
в най-кризисната обстановка успя да за- интелектуалци, лекари, икономисти... 
пази териториалния си интегритет и из- Партия която се застъпва за защита на 
бягна гражданска война, която отделни своята страна, свобода, независимост и 
страни щедро очакваха. Внушителни бя- териториален интегритет, гражданска и 
ха и приветствените говори на гостите, национална свобода, социална сигурност 
където доминантна мисъл бе, че нашият и защита, за по-добър живот на всички 
народ е малък, но по патриотизъм и ре- граждани - Социалистическата партия 
шителност голям и че патриотизмът е на Сърбия. Величествено беше всичко от 
много по-силен от разрушителната сила присъствието на делегатите и гости в за- 
на каквито и да е ракети и бомби. Тези лата до самият амбиент пред конгресния 
величествени говори чрез различните център ”Сава” и говорите, които се 
медии са имали възможност да чуят на- произнесоха на Конгреса, 
вред по света, което за по-нататъшното 
разобличаване на злокобните намерения ртия конгрес на Социалистическата пар
на НАТО-алианса е от голямо значение, тия на Сърбия присъстваха представи- 

Живко Стоилков: - Голямо удоволст- тели на партии и движения от всички кра- 
вие ми беше, че участвах на Четвъртия ища на света, потвърждава, че става дума 
конгрес на Социлаистическата партия на за едно величествено събитие. Затова 
Сърбия, чиято платформа е изразена са- много е трудно да определя кое за мен 
мо с три думи: обновление, развой, ре- беше най-впечатлително, дали амбиента 
форми, а тъкмо тези три думи намериха в самата зала, където бяха изпълнени вс- 
подкрепа от страна на всички делегати, ичките места или величествения амбиент 
Организацията на Конгреса бе величе- пред конгресния център "Сава”. Изнесе- 
ствена, а конгресната зала в център ”Са- ните доклади, дискусии и приветствените

ОТ ИЗКАЗВАНЕТО НА ВАСИЛ ТАКЕВ ПРЕД ЧЕТВЪРТИЯ КО
НГРЕС НА СПС

ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ
На Четвъртия конгрес на Социали

стическата партия на Сърбия в Белград, 
от името на социалистите в Пчински ок
ръг и 1600-те социалисти от Босилеград- 
ска община, Конгреса поздрави Васил 
Такев, председател на Общинския отбор 
на СПС. В приветствената си реч, след 
като подчерта, че основните определе
ния и политика на Социалистическата 
партия - политиката на мира, свободата, 
солидарността и равноправието, винаги 
са имали и ще имат силна подкрепа всред 
гражданите на многонационалната об
щина Босилеград и числящите се към бъ
лгарското малцинство живеещо навред в 
Сърбия и Югославия, той каза:

- С особена чест и гордост желая да 
изразя голямата степен на патриотизма 
на нашите граждани и чувството им към 
своята страна - Република Сърбия и СР 
Югославия. Благодарение на готовност
та на нашите граждани и щедрата обще
ствена помощ в областта на образова
нието, културата и духовното развитие, 
от нашата малка и икономически нераз
вита община са излезли плеяда високоо
бразовани лица: професори, лекари, ин
женери, икономисти и пр. които сега са 
същински творци в своите специалности. 
Това е факт и реалност и затова с от
делно удоволствие желая да кажа, че бъ
лгарското национално малцинство, а дъ
лбоко съм убеден, че и всичките други 
малцинства, сме равноправни, с всичките 
други граждани на Сърбия и Югославия и 
всички трудности и нещастия, които ни 
сполетяват, са еднакви за всички._______

Малко са държави, които са го
тови да приемат и признаят, че освен 
техния народ, съществуват и други 
народи (малцинства) макър че таки
ва има. Благодарение на нашата Ко
нституция, а преди всичко политика
та на Социалистическата партия на 
Сърбия и председателя Слободан 
Милошевич, в Сърбия и Югославия 
равноправно живеят над 25 национ
ални малцинства. Неравноправност- 
та на малцинствата може да бъде са
мо измислена теза, която проклами
рат тези които прибягват към сепа- * 
ратизъм и дестабилизация.

Тъй като Босилеград е крайгра
нична община с България и Маке
дония, ние и занапред ще полагаме 
усилия да бъдем мост на сътрудни
чество и добросъседски отношения.

Днешното държавно ръководст
во на България и управляващата па-

оти.

Милча Лазаров: - Нима има по-го-

ртия не искат или се страхуват да ра
зберат политиката на нашата Пар
тия и държавното ръководство, за
това обаче огромно мнозинство от 
българския народ се солидаризира 
със сръбския народ, а как и да не, 
.когато в битието на сръбския и бъл
гарски народ отново е духът на на- 

: Свети Сава и Иван

Васил Такев: - Фактът, че на Четвъ-

шите закрилници
Рилски”, подчерта председателя на
босилеградските социалисти.

м. я.
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КОНГРЕСНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ [
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

слова също така бяха импозантни и често прекъсвани с 
дълготрайни аплодисменти. Всичко това е потвърждение, че става 
дума за Партия с най-голям политически престиж и доверие всред 
I ражданите без оглед на тяхната националност, и че Сърбия и 
Югославия в тези кризисни моменти не е сама. Защото Социал- 
истичеката партия на Сърбия начело със Слободан Милошевич, от 
сформирането все до днес, води смела политика за свобода и незав
исимост на нашата страна и обеспечаване на социална правда и 
солидарност за всички граждани.

ДОСТАТЪЧНО ГОРИВО НА ВСИЧКИ 

БЕНЗИНОСТАНЦИИ
*С реализацията на приетите мерки и свободен внос на петрол и петролни продукти се осигурява 
редовно снабдяване на пазара и премахване на нелегалната продажба на гориво *Цената на 
бензин-супер е 18,5, а на дизеловото гориво 15 динара за литър ^Повишават се обществените 
приходи, които се ползват за обновлението на страната и реализирането на социалните програми

На заседание във вторник, председателст
вано от премиера Мирко Марянович, правител
ството на Република Сърбия прие Програма за 
саниране на пазара за петролни продукти в ре
публиката, която бе предложена от управител
ните отбори на "Нафтна индустрия на Сърбия” 
и ”Беопетрол”. Същевременно правителството 
прие и съответни уредби, с чието прилагане се 
създава възможност за успешна реализация на 
споменатата програма.

С реализирането на приетите мерки и сво
боден внос на петрол и петролни продукти се 
осигурява редовно снябдяване на домашния па
зар с гориво и се премахва нелегалната му про
дажба. По този начин се осигурява не само задо
воляване на потребностите на потребителите 
от качествен бензин и дизелово гориво, но и 
повишаване на обществените приходи, които се 
ползват за обновлението на страната и провеж
дането на социалните програми.

М. Янев В рамките на приетите мерки правителство
то се съгласи цената на дребно на бензина МБ98 
(супер) да бъде 18,5, а на дизеловото гориво 15 
динара за литър. Тези цени са с 20% по-низки от 
цените на горивото, с което до сега се снаб
дяваха потребителите. Снабдяването на потре
бителите с гориво на утвърдените от правител
ството цени ще допринесе за понижаване на 
общото ниво на цените, следователно и за за
пазване на икономическата стабилност.

С приетите мерки не се променят парите- 
тите, които се прилагат в натуралния обмен на

ДИМИТРОВГРАД
М-р Драган Колев, член на работното председателство на кон

греса:
Конгресът ясно и гласно показа, каква Сърбия ние, социалис

тите желаем в следващото хилядолетие. Той припомни за всички 
стойности, за които се бори СПС - свободата, независимостта, 
сувереността, хумаността и други. На конгреса бе потвърдена 
ледователността на правилната политика на нашата партия. Ясно 
можеше да се забележи партийното единство, както и силата, 
то СПС в своите кадри

Председателят Милошевич в своята реч прецизно и конкретно 
набеляза приоритетите в политическия живот на Сърбия. Много- 
бройните делегации от над 60 страни можаха да чуят слободар- 
ското послание и да забележат решимостта да се продължи в бор
бата за запазването на свободата и независимостта.

Моето избиране за член на Главния отбор на СПС възприемам 
като признание за нашата среда, която е сторила много за запазва
нето

пос-

коя-
има.

селскостопанска продукция срещу дизелово го
риво.

Собствениците на возила с чуждестранни 
регистрации ще се снабдяват с гориво с помо
щта на валутни купони.

Тези мерки влизат в сила на 23 февруари 
2000 година в 00.00 часа - съобщи република
нското Министерство на информациите.

на политическата стабилност и независимост на Сърбия и 
Югославия. Доверието, което ми гласуваха делегатите на конгреса 
същевременно е и задължение, което ни заставя и по-нататък да 
продължим да провеждаме нашата правилна политика”.

Валери Станимиров, делегат на конгреса:
"Четвъртият конгрес на Социалистическата партия на Сърбия 

напълно оправда моите очаквания. Първо, смятам че в ръковод
ството и най-значителните органи на партията бяха избрани 
способни хора, конто имат сили и смелост да отговорят на предиз
викателствата, които носи със себе си времето, в което живеем. 
Второ, в предстоящия период дейностите на Социалистическата 
партия ще бъдат насочени предимно към по-нататъшното възоб
новяване и изграждане на страната. Това показа и приетият на 
конгреса документ под название "Обновление, развой и реформи".

Когато става дума за речта на председателя на СР Югославия и 
СПС Слободан Милошевич смятам, че той бе величествен. Пред
седателят Милошевич ни припомни за изпитанията, пред които 
нашата страна бе изправена през последните години, през които 
политиката на СПС и останалите патриотически сили в страната 
доживя пълна афирмация. Че това е така, показва и внушителният 
брой на чуждестранните делегации, които присъстваха на кон
греса".

ИНФРАСТРУКТУРАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 2000 ГОДИНА

ДОВЪРШВАНЕ НА ЗАПОЧНАТИТЕ 
ОБЕКТИ

местни общности. В сферата на ПТТ-съобщеният а е 
запланирано инсталиране на дигитална централа с 
капацитт от 5000 номера и изграждане на местна 
мрежа за ПТТ-съобщения, както и разширяване на 
телефонната мрежа в зависимост от нуждите на гра-

Една от основните задачи, които си поставиха 
сурдулишките социалисти на неотдавна проведената 
Четвърта отчетно-изборна конференция, е да се уск
ори стопанското развитие на общината и да се до
гонят по-развитите общини в Република Сърбия. За 
реализация на това начинание е необходима пълна 
мобилизация на всички субекти и пълноценно полз
ване на съществуващите природни ресурси. В това 
отношение отделно място заема по-ускореното раз
витие на комунално-битовата сфера, въпреки че през 
последните години в тази област са осъществени зна
чителни резултати. При това предимство ще имат 
магистралните, регионални и местни пътища, водо
снабдяването, ПТТ-съобщенията и комунално-жили
щната инфраструктура - дейности, които всъщност 
вече са залегнали в дългосрочния развоен документ 
"Сурдулица до 2005 година” и развойните опреде
ления през тази година.

В областта на пътната мрежа е запланувано до
изграждане и модернизация на магистралния път Су
рдулица - Владичин хан, както и изграждане и мод
ернизация на регионалните пътища Сурдулица - Мас- 
урица - Ново село и Сурдулица - Мачкатица. Освен 
тях. запланувано е и уреждането на останалите ме
стни пътища, свързващи селата с града, както и пъ
тищата в самите села. В областта на електроснаб
дяването е запланувано изграждане и реконструкция 

няколко низкотоковски обекти в града и отделни

да.
Във водоснабдяването е запланувано разширя

ване на водопроводната и канализационна мрежа в 
някои квартали на града, както и довършаване на 
реконструкцията на фабриката за питейна вода в ме
стността Калифер, с което би се подсилил градския 
водопровод с питейна вода и създали условия за при
ключване на отделни села, конто са близо до него. 
Запланирана е и реконструкция и довършване на съ
оръжения за пречистване на отпадъчните води и при
ключване на индустриалната зона на градския колек
тор, а на Власина изграждане на нова постройка за 
пречистване на отпадъчните води.

В течение на годината трябва да се изгради и ново 
сметище, а старото да бъде санирано, както и уреж
дане на пазарището в града. В плановите определения 
за тази година в областта на комунално-битовото 
устройство е запланувано и решаване на различни 
инфрастуктурни проблеми в отделни местни общ
ности в зависимост от техните развойни определения.

Бобан Петров, гост на конгреса:
"Абсолютно съм доволен от работата на конгреса. Той пред

на нашата досегашна дейност. На него съще-ставляваше корона 
временно бяха дефинирани насоките на нашите бъдещи дейности.

Речта на председателя на партията бе адекватен отговор на 
предизвикателствата, с които се срещаме във времето, в което 
живеем. Той показа как социалистите занапред ще работят и ще се 
отнасят към всички, които атакуват нашата страна”.

Б. Димитров

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК РАДИО НИШ

ОБЕКТИВНО И ПАТРИОТИЧНО 
ИНФОРМИРАНЕ

м. я.
на

СКУПЩИНА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ДОКРАЙ ИЗПЪЛНИХА 
ЗАДАЧАТА СИ

- Повече от половин век Ра
дио Ниш е свидетел и тълкува
тел на събитията и явленията и

задачи на тсритнрнята на общината. В това 
шепне

добронамерен събеседник в до
мовете на над три милиона 
тели в тази част на Републиката, 
заяви на състоялата се на 21 фе
вруари в Ниш пресконференция 

Радияое Милисав-

отно-”По време на миналогодишната НАТО агресия 
срещу страната ни, запасните военни командири от 

община, впрочем както и колегите им в репуб
ликата, смело застанаха в отбрана нп родината и до
край изпълниха възложеното им задача”, заяви ген
ерал в пенсия Милова» Мишсвич, председател нп 
Републиканския отбор 
дири, на състоялата се през миналата седмица Скуп
щина на общинската организация на запасните вое
нни командири в Босилеград.

На заседанието, нп което стона думп за минало
годишната дейност нп общинската организация на 
зппосняцитс и за тазгодишната й прогрпмп за работа 
и на което присъстваха и полковник от запаса Зария 
Димитриевич, председател на Окръжния отбор 
запасните командири и Ниш, Никола Карановнч, ко
мендант на сурдулишкия гарнизон, и Драган Савич, 
командир на граничните части в Босилеград, беше 
изтъкнато, че в изключително тежките условия не 

твърде отговорно и професионално са 
пили доверените задачи запасните командири, които 
пряко са участвали в отбранителните действия, но и 

но които са били доверени различни

особено голяма помощ и съдействие на ор- 
окпзпли гарнизонът в Сурдулица и

жи-
гпнизпциятп са 
граничните части в Босилеград.

През настоящата година в работата на общин
ската организация на военните командири от запаса 
особено внимание ще се посвети на издигането на 
боеготовността и подобряване на информирането, 
беше подчертано на заседанието. Защото, както под-

война

тази

директорът
левич.

на запасните военни коман-
Нейното начало е свързано с 

1945/46 го- черта генерал Мншевич. в сегашните условия 
може да спечели оня, който на крака остане ненара- 
нен от медийна агресия.

Понеже за реализиране на тазгодишните цели и 
задпчи са нужни и повече финансови средства, 
заседанието бе изтъкнато, че се очаква значима под
крепа и от тукашната Общинска скупщина

В края на заседанието председателят на ОО на 
запасните военни командири Владимир Младенов вр
ъчи признания на заслужили командири. Едни ко- 

както беше посочено, щс бъдат повишени

новогодишната нощ 
дина, когато в ефира беше из
лъчвано посрещането на първа
та следвоенна Нова година.

Обективността, професионал
изма и родолюбието на журналис
тите са залегнали в основата на та
зи влиятелна информационна

Милисавлевич и добави,

на
си излъчване. I уквек от първото 

се роди и телевизионното инфор
миране в нашия град, както и ТВ 
-журналът, подчерта Милисавле- 

като оповести обновление на 
предавателя в Александрово, раз
рушен по време на варварските 
НАТО-бомбардировки и открива
не на Втора програма.

на

къ
ща, каза
че Радио Ниш е и разсадник на ка
дри и основоположник на радио 
информирането на езика на бъл
гарската народност у нас, чиято 
емисия на български език през та
зи година ще отбележи половин

вич,
мпндири, 
п но-горен чин.

изпъл-спмо

В.Б.всички онези,В. Бойко*
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ЖЕЛЮША СТАВА ГРАД ?
Най голямото крайградско селище в Димитровгра

дска община безспорно е Желюша. С около 1600 жи- 
.дели, заети предимно в предприятията в града, тази 
местна общност за разлика от другите показва тенден
ция на увеличаване и постоянен растеж във всеко отно
шение.

председател на Изпълнителния отбор на ОС. То^ осве
доми присъстващите, че инвестицията вече се е на
мерила в програмата заедно с водоснабдяването и опре
делено количество тздби вече са набавени. Според Ге
ров, след телефонизацията на Забърдие, канализацията 
и водоснабдяването на Желюша са най-голями инвес
тиции в местните общности. Първоначално трябва да 
се направи главния вод от пречиствателната система в 
Белеш до последните къщи в района Бара на селото. 
Сетне ще се организира строеж по определни улици и с 
участие на самите жители на селото.

Желюшани доста отдавна имат собствен водопро
вод, който селото снабдява с питейна вода от изворите 
в съседното село Грапа. Макър че с грапчани имаше 
доста спорове около ползването на водата, оказа се, че 
количеството вода от там не е достатъчно за нараст- 
налите нужди на селото. И колкото и да някои же
люшани отдавна предлагат селото да се приключи на 
регионалния-градски водопровод, сред желюшани до
скоро съществуваше твърда съпротива. Това вече е 
преодоляно и всички са съгласни, че само с приклю
чване на регионалния водопровод Желюша няма да е 
жадна. По груба преценка на селото са необходими 
допълнителни 4,5—6000 м3 вода от регионалния водо
провод, като същевременно се ползва и градската вода. 
Но имайки предвид, че желюшани са познати и като 
градинари, напомнено е, че регионалния водопровод не 
е бунар без дъно, което означава, че за градините от 
тази вода не трябва да се разчита. Към ^ТСомуналац” 
вече е отправен иск за приключване на водопровода, 
който най-вероятно положително ще бъде разрешен. 
Още повече, че през лятото трябва да се изгради още 
един бунар във водоснабдителната система ”Ивкови 
воденици”. Цената на водата от регионалния водопро
вод би била същата както и на тази от Грапа. Потре
бителите обаче трябва да се снабдят с водомери.

Третият проблем, по който разговаряха желюшани 
с общинското ръководство , бе строеж на черква в 
селото. То сега стана модерно да се строят черкви, но в 
Желюша има находки и сведения за много стара чер
ква на мястото на старото училище в селото. Вече са 
правени определени сондажи на терена, открити са ста
ри основи, а за големината на някогашния храм говори 
и сведението, че тук е намерена голяма камена къ-

Затова и интересът на общината и общинското ръ
ководство особено от началото на миналата година и 
тази, е обърнат към това крайградско селище. А то, 
нараствайки ежегодно, все повече получава изглед на 
гРаД> разбира се с това и проблемите му се увеличават, 
стават градски. Село, което има водопровод, много но
ви, модерно обзаведени къщи, вече не може да остане 
без канализация, а и водопровода става мрлък за на
растващите нужди на населението. Тъкмо затова в' 
началото на миналата година при изработка на кому
налната програма, бе казано, че ще се обърне повече 
внимание на крайградските селища, преди всичко 
Желюша като най—населена. Проблемите, 
летяха страната ни през март миналата година 
твено попречиха в реализацията на замисленото. Но 
затова в началото на тази година, по-точно на 9 фев
руари, се проведе среща между общинското ръковод
ство и ръководството на Местната общност на Же
люша. Разисква се главно върху трй въпроса, сиреч 
проблема за селото. Това 
цията, водоснабдяването и строеж на черква.

Що се отнася до канализацията изтъкнато бе, че 
съществуващите септични ями вече не са в състояние 
да поемат фекалните води, което от хигиенична и епи
демиологична гледна точка представлява допълните
лен проблем. Единствено възможно решение е изгра
ждане на канализационна мрежа, която да бъде при
ключена на пречиствателната система. Проект за това 
бе направен от Местната общност още преди няколко 
години, но трябваше да се направи ревизия. Това го 
направи Общинската скупщина като своеобразна по
мощ. Селото обаче само не можа да се справи с финан
сирането на това голямо капиталовложение, въпреки 
местното самооблагане, и затова търси помощ от об
щината и от явното предприятие ”Комуналац”. ”Бихме 
били неконструктивни ако не се включим в реализа
цията на проекта за изграждане на главния вод, който 
минава през центъра на селото”, изтъкна Зоран Геров,

рстилница (от камък издълбан съд, в който са кръ
щавани децата), която се намира в музейната сбирка на 
града. Вече са водени разговори с владиката Ириней и 
негово съгласие е черквата да се строи на старото място 
като същевремено се уреди и околността на черквата. 
Че става дума за стар религиозен обект, говори и факта, 
че в основите на училището са вградени камъни от 
черквата. Старото училище е още от преди стотина 
години, което значи че черквата вече е била рухнала, 
когато училището е строено.

На срещата с общинарите желюшани изтъкнаха, че 
когато става дума за черквата, нейното изграждане ня- 

нищо общо с канализацията и водоснабдяването и тя

към 
които спо-

естес-

ма
ще се строи с отделни средства на желюшани пръснати 
навсякъде. Затова призив към всички да се включат в 
събиране на средства посредством събирателната сме- 

МО Желюша с номер :42802-763-0-3322 с пред-
са преди всичко канализа-

тка на
назначение ”за строеж на черквата”. Наскоро ще бъде 
открита и валутна събирателна сметка за хората от 
Желюша в чужбина. Освен парични средства, може да
се помогне и със строителен материал.

Нека да напомним, че за изработка на безплатен 
проект за църквата вече са се обадили Строителния 
факултет от Ниш и група архитекти от Димитровград, 
които там работят като асистенти, преподаватели.

И още един въпрос бе раздвижен на срещата. Това е 
уреждане на центъра на селото или Каракашево, както 
му казват желюшани. Става дума за празното простран
ство в центъра на селото , където са помещенията на 
някогашната мандра на ”Сточар”. Но за уреждане на 
това пространство най-напред трябва да бъде разрешен 
спора за собственост със ”Сточар”, за което желю
шани също търсят помощ от общината.

А.Т.

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ПО СЛУЧАЙ ПРОМОВИРАНЕТО НА ЕК- 
ОЛОГИЧЕСКИЯ ФИЛМ

ВЪПРЕКИ ЧЕ ХЛЕБАРАТА В БОСИЛЕГРАД ПРОИЗВЕ
ЖДА ПОВЕЧЕ ХЛЯБ

ВСЕ ПО-ГОЛЯМА НАВАЛИЦА В 
МАГАЗИНИТЕ ” Висок”

Автор Владимир Манич, учител в основното училище ” Свети Сава” в Ниш; монтаж ТВ 
”Бел ами”, Ниш; продуцент Сдружението на учителите в Ниш.

На 23 февруари тази година в малката * 
зала на Учителския дом в Ниш се проведе Учителят Владимир Манич е роден в село 
конференция за печата, на която беше про- Изатовци, Димитровградско. Завършил е 
мовиран екологическия филм "Висок”. Пр- Педагогическа академия в Алексинац. Най- 
ед представителите на средствата за масова напред започва да работи като учител в
информация за филма говориха председате- ^"° пла,шнско “ло в Куршумлия. Преди 

,, >, 16 години идва в Ниш и тук остава. Нолят на Издателския съвет в Сдружението на ~, -м. градът не го привлича. Стара Планина е ви-
учителите, проф., д-р Йован Чирич, рецен- „аги с него. 
зент и автор на филма Владимир Манич.

- Биологическият филм ”Висок” е нещо 
ново в дейността на Сдружението на учи- нина през четирите годишни времена наи- 
телите. Досега сме печатали различни наръ- стина е ново, заснето на филмова лента. Ка- 
чници и книги за осъвременяване на дейно- чеството на филма изпъква на първо място, 
стта в основните училища. Вече започна ре- От него дори могат да се направят и филми 
довно да излиза и списание за усъвършен- по различни тематични области - изчезване 
стване на учебния процес. Филмът ”Висок” е на селата, за животновъдството, производ- 
новина в нашата досегашна работа. Това из- ството на кашкавал и друго. Възможностите 
клйчително дело намира отлично приложе- са големи, каза пред журналистите проф. , 
ние в учебния процес. Филмът ни запознава Чирич. 
с много забележителности от Стара план
ина, до сега непознати за нас, а особено за дил пълни 10 години, заснел е много рас- 
децата. ”Висок” е пряко свързан с предмета тения и животни, недостъпни терени, вър- 
Природа и общество, а имаме намерение да хове, речни каньони... Изминал е над 400 км 
направим и други аудио-видео филми, които повечето пеш, защото Стара планина няма 
да се прилагат в обучението. Но това вече добри пътища. Но любовта към този край, 
зависи от Министерството на просветата, родния му край, е по-голяма от всички труд- 
тъй като ние нямаме средства, каза Будимир ности, сподели Манич.
Величкович, председател на Издателския 
съвет ц Сдружението на учителите.

Проф. д-р Йован Чирич, рецензент на 
филма има само похвални думи. Той дори ции от Ниш и Пирот и телевизия ”Бел ами”, 
счита, че ”Висок” е документален филм. Уд- която и измонтира филма.

От няколко седмици снабдяване-

труднение. Доколкото хората не си шу,1ан е ВЪЗМОЖНО) фалиралото пр- 
накърнят от съня и в ранните утрин- едприятие ” Слога” започна да оси- 
ни часове не си купят хляб, сетне, ако гурява брашно тип 500 цо 4,6 динара 
нямат свой човек в магазините, едва за килограм от републиканските ре

зерви. Васил Такев, фалитен упра- 
По-прецизно казано, мнозина оста- вител на предприятието, казва, че 
ват без хляб. тоя месец са осигурени сто тона и

когато количеството се разпредели 
на хората в общината, всеки човек 
ще може да си купи по 10 кг. В мо- 

хляб, понеже не получава брашно от мента се полагат усилия, подчертава 
републиканските резерви. Но не то- Той, толкова количество да се оси

гури и за идващия месец.

ли ще имат късмет да го намерят.

Една от причините за това е, че 
единствената частна хлебара не меси

' ,-лг. ■

ва е и единствената.
Иван Пенев, директор на ”Про- „ „ чани и райчиловчани хранят с хлябгрес , в чиито рамки стопанисва и ^ г* 4 свинете сиобществената хлебара, казва, че сега 'Сега хляб от 600 грама от браш- около 2700 , а в събота към г гно тип 500, който се произвежда в

хЯебарата струва 3, "народният” е 2,5 
динара, докато 100 кг царевица в ча
стните магазини в Босилеград и в ня
кои от селата струва към 500 динара, 
а цената на същото количество бра
шно е от 800 до 1000 динара. Това 
съотношение е главната причина хо
рата повече да търсят хляб, а някои 
може би и да злоупотребяват Ь него. 
Директорът на "Прогрес” подчерта
ва, че се полагат усилия да се оси
гурява брашно от републиканските 
резерви и да се увеличи хлебопроиз
водството. Същевременно обаче ап
елира основният артикул в прехра
ната на хората да се ползва целе
съобразно.

месят
3100 хляба и че в сравнение със съ
щия миналогодишен период дневно 
произвеждат около 1*500 бройки по
вече. Той пояснява, че сега повече Учителят Манич по Стара планина е бро-
домакинства се определят да си купу
ват хляб отколкото да го месят, по
неже е значителна разликата между 
цената на хляба и цената на браш
ното на дребно. Една от причините е 
и тази, че български граждани, пре
димно черноборсаджии от Кюстен
дилско се снабдяват с хляб в Босиле
град. Причината е Проста като се има 
предвид, че за 1 ДМ, колкотЪ приб
лизително струва един хляб в Бъл
гария, те тук могат да купят седем. 
Но, по всичко личи, казват хлебари
те, че една от причините за бърко
тията е и тази, че едни босилеград-

За 100 минутния екологически филм са 
заслужни и над' 50-те консултанти-сътруд
ници, любители на Стара планина, експеди-

ивявам се на вложения труд в това грандио
зно начинание. Представянето на Стара пла- м. з.В. Б.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНАТА КОМИСИЯ л ПО ЗАРАЗИТЕЛНИ БОЛЕСТИ
В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДОВОЛЯВАЩО
СПАДА ЖИЗНЕНИЯТ 

СТАНДАРТ НА УЧЕНИЦИТЕ
В Димитровград на 21 фев

руари т.г. заседание
Всекидневната жизнена реалност не отмина и училищата в 

Босилеградска община Не само, че спада жизненото равнище 
на просветните и други работници в тях, но и на учениците. Без 
оглед, че родителите, колкото’ и да са изпаднали в материална 
беда, полагат усилия да отделят пари за децата си- ученици, не

дина на първо място са чревни
те заразителни болести със 727 
приявени случаи, след това бо
лести на дихателните органи и 
т.н. Отделно внимание е обър
нато и върху контрола на 
правността на питейната вода за 
населението. Специализираната 
служба в рамките на Завода 
тоянно е следяла състоянието на 
водата във водопроводите във 
всички градове на окръга. За 
разлика от тях състоянието на 
селските водопроводи не е то
лкова под контрол, макър че и 
те се контролират от време на 
време, но понеже повечето от

ниците, а също така и сред же
ните и майките.

Въз основа на всички показ
ани данни епидемиологичното 
положение в окръга от члено
вете на Комисията е оценено ка
то задоволяващо с тенденция 
към несигурно. На заседанието 
е изтъкнато , че съответната сл
ужба в Димитровград изказва 
почти най-добри резултати в ок
ръга, а също така и службата по 
детска защита, имайки предвид 
постигнатите резултати при ва
ксинации и превантива от дет
ски заразителни болести. Като 
пример изтъкнато е и сътрудни
чеството между общинското ръ
ководство и здравеопазването, 
което е на полза на населението.

Участниците в работата на 
комисията по заразителни бол
ести посетиха димитровградска
та гимназия.

проведе
Комисията за заразителни боле
сти в Пнротски окръг, на което 
освен председателя на Общин
ската скупщина Никола Стоя- 
нов, присъстваха и представите
ли и специалисти в тези области 
от Ниш, Заечар и Белград.

След като Никола Стоянов 
запозна

винаги и не всички успяват да задоволят всекидневните пот
реби.из-

В училищата в общината, които впрочем като и всички 
други са място за образователен, духовен и културен прогрес,

пос- жизненият стандарт на учениците е по-малък от тоя на уче
ниците в повечето други среди. Общината се намира в кръга на 
десетте икономически най-изостанали среди в републиката и 
тази изостаналост пряко се отразява и върху училищата. Со
циалният статус на учениците обаче повече е известен на учи
телите, класните ръководители и на работещите, които са за
дължени за подобрение на работата на училищата.
РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВОТО ИМАТ МАЛКО ПАРИ

участниците в заседа- 
характерно- 

общината, доктор Тодо- 
рович от Завода за защита на 
здравето на населението от Пи
рот даде отчет за работата на 
комисията през миналата годи
на, изтъквайки изключително 
тежките условия за работа по 
това време. Въпреки това

нието с основните
сти на

"Когато учениците наблюдаваме в училищния двор, карти
ната за социалното им положение не може точно да се долови. 
Поради това се опитваме да узнаем действителното им със
тояние”, казва Наташа Димитрова, социолог в Основното учи
лище в Босилеград. В училището, продължава тя, в което се 
учат 900 ученика, малка част от тях потичат от относително 
добре ситуирани семейства, докато повечето са от бедни, кои
то едва ли могат да им осигурят всичко, което им е необходимо

тях не са изградени в унисон с 
приетите норми, то качеството 
на водата там често е под въ
прос.

и во-
еното положение на територи
ята на окръга през миналата го
дина не е имало нито една епи
демия или увеличение на зараз
ителни болести, а също така не 
е имало смъртни случаи от та
кива болести. През миналата го-

Не без значение за съвкуп
ното положение в здравеопазва
нето е и превантивата и обуче
нието на населението. За тази

А.Т. за живот и школуване.
Като потвърждение на казаното Димитрова привежда и 

статистически данни. ” В горните класове в босилеградското 
основно училище се учат 357 ученика, от които на 91 не работи 
един от родителите, а на 65 деца и двамата. При това 20 ученика 
са без един или двама родители”, казва тя. Често обаче не е 
гаранция, че семейството е ситуирано и когато си има къща 
или когато работят и двама родители. Всичко е относително. 
Стига се дотам, че и родители с виеше и полувисше обра
зование не могат да създадат поне приблизително добри мате
риални условия на децата си. Имайки предвид това, учителите 
в основното и в средното училище започнаха да се съобразяват 
с положението. Учителите по фискултура например 
искват от учениците в час да идват с различните "реквизити”, 
без които преди години обучението не можеше да се замисли.

За ученическия стандарт сега главно се грижат родите
лите и училищата. Общинската скупщина отделя средства за 
материални потреби на училищата, но те едва ли са доста
тъчни за отопление, вода, ток и тебешир. Често няма пари за 
хигиенични средства и тоалетните се чистят само с вода. Ста
рите книги вече не се подаряват на бедни ученици като някога, 
а учениците ги продават за да набавят за себе си, често пак на 
втора употреба. Основното училище полага усилия на най- 
бедните да помогне поне с тетрадки. Топлата закуска на учени
ците в босилеградското ОУ поемат училището и родителите, 
които на месец плащат по 55 динара. Училището поема разно
ските за топла закуска на третото дете в семейството. Досега 
то почти изцяло поемаше разноските за прехрана и престой и 
на учениците в общежитията в Босилеград ( сега има 5 деца), 

Долна Любата (11) и в Бистър (13). ” Нямаме вече сили и на 
родителите съобщихме, че трябва да поемат една част от из
дръжката на децата в общежитията”, изтъква Димитрова и 
подчертава, че за последните четири месеца на миналата го
дина на месец трябва да платят по 70 динара. Когато става

в подведомствените учн-

цел проведени са редица сказки 
и предавания, особено сред уче-

ЗА ПО-ДОБЪР УСПЕХ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Продължено обучение жението на училището. Според това предложе
ние, което родителите са приели, слабите уче
ници, 9 от трети клас и 13 от четвърти, остават 
всеки ден след часовете още два часа, до 14 часът, 
а когато са след обед на училище идват в 11 часът. 
Отделна преподавателка работи с тези ученици 
като им помага да си напишат домашните задачи, 
да научат онова, което не им е напълно ясно. С 
това мероприятие в училището считат, че зна
чително ще се подобри успехът на тези ученици.

В основното училище в Димитровград от на
чалото на този месец започна да се провежда така 
нареченото продължено обучение за ученици от 
трети и четвърти клас, чиито успех не е на же
ланото равнище.

Именно, в училището са забелязали, че сред 
учениците от споменатите класове има много сла
би бележки. Проведена е среща с родителите на 
тези ученици, на която те са запознати с предло-

не из-

А.Т.

В БОСИЛЕГР АДСКИЯ ФИЛИАЛ НА КИЦ "ЦАРИБРОД"

В СПОМЕН НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
В разговорите по тоя повод беше подчер

тано, че това което Исус Христос представлява 
за християнството, това е Левски за свободата на 
България, че Левски се е превърнал в идеал на 
свободата не само за българите, но и за други 
народи, че апостолът на свободата с делото си е 
заминал в безсмъртие...

От филиала оповестиха, че днес тук ще бъде 
открита фото-документална изложба 
и делото на Левски.

По случай 19 февруари отпреди 127 години, 
когато бе обесен Васил Левски, в помещенията 
на филиала на Сдружението на граждани КИЦ 
"Цариброд” в Босилеград, беше организирана 
културна програма посветена на Апостола на 
свободата и на борбата на българския народ за 
освобождение от турското робство. В присъс
твие на представители на Р. България, сред ко
ито и г-н Ганко Димитров, български консул 
Белград, рецитали и стихотворения за Левски 

Вихра Петранова, културен деец от Со-

в

за животав

В.Б.
изнесе
фия.

дума за топлата закуска, учениците 
лнща са "забравени” - тя там не е организирана.

С изключение на общинската организация на Червения 
кръст, която преди няколко месеца на 155 най-бедни ученици в 
ОУ даде нови обувки, малко дрехи и за столовата известно 
количество хранителни стоки, отстрани почти никой друг не

на акцията "Училищата на ръба 
на съществуването" обявява

Организационният отбор
подпомага за да се повишава стандарда.

Когато става дума за ученическия стандарт в по-трудно 
състояние са средношколците. Особено затруднено

учениците от селата, конто покрай другото са прину
дени да предпочитат частните квартири.

ИЗПОЛЗВАНИ ЛИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ?

Конкурс е положе
нието на

в областта на изобразителното изкуство и сръбски език, 
за фестивала на детското творчество под заглавие 

"Югославия в Бердуй 2000".
ОШ “Светозар МаркопиИ"
Борду|
(за конкурс ^угослави|а у Берду|у 2000"
18217 Л»убораЪа

Сегашната реалност в училищата не гарантира учениците 
добре дп учат. Затопи се налага училищата да възвърнат обра- 
зонптелно-пъзпитптелцата и културната сн функция. Това те 
трудно ще станат доколкото държавата чрез институциите сн, 
асе до местното самоуправление, не се ангажира за повишава
не на ученическия стандарт и за жизненото равнище на прос- 

работници. В обратен случай училищата 
ко ще бъдат източници за обществен прогрес.

Вместо заключение ще посочим, че за подпомагане на уче- 
ниците не всички 
равнище. В момента не е известно дали тази помощ изостава 
поради липса на инициативи или нещо друго. Струва ни се, че 
може да се създаде и кръг от дарители. При това 
малко се намалят представителните и други ненужни разходи, 
ще се събират пари бедните да не страхуват винаги за школу
ването си.

ТЕМИ:

1. Ученици пшеходци
2. Ог дома до училището
3. Тема ло свободен избор

все по-мал-встнитсШифъра сложете в отделен плик.

С конкурса са предвидени 12 награди, които 
ще бъдат присъдени в рамките на манифес
тацията "Училищата на ръба на оцеляването о 
Бердуй, през пролетта на 2000 година.

За резултатите на конкурса ще бъдете осве
домени иавремо, а наградените ученици - 
лично на домашен адрес или до училището. 
Наградените ще гостуват в Бердуй, когато ще 
им бъдат връчени и наградите.

Право иа участие в конкурса имат всички 
ученици от V до VIII клас от всички основни 

в СР Югославия.
възможности са използвани и на общинско

училища
1 поетична творба трябва да е 

пишеща машина, иай-миого иа
Прозаичната или 
иаписаиа иа 
три страници, а изобразителната творба - рис
унка в оригинал - една. Творбите трябва да са 
подписани под шифър в три екземпляра. Срок 
за изпращане иа творбите е 25 март 2000 г.

ако поне

За организационния отбор 
Драган Чирич, учител В. В.Творбите изпращайте иа адрес:

ФШтчШ 25 ФЕВРУАРИ 2000 г,



ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР РАДИО ЦАРИБРОД 
ЗА КУЛТУРА

НОВА ПРОГРАМНА СХЕМА
ВСЕКИДНЕВНА ТВ-ПРОГРАМА? В началото на тази седмица въртък от 12 до 13 часа върви 

емисията "Обектив”, а в петък встартира новата програмна схе-
Радио Цариброд, която бе същото време емисията "Посре- 

разгледана и одобрена на неот- щайки уикенда . 
давнашното заседание на Упра- Следобедната програма на 

Центъра за Радио Цариброд започва в 16.30

През средата на миналата седмица бъде изпълнено в още няколко града в страната. 
Проблемите, с които се е срещал театъра през 
1999 година са свързани предимно с липсата на 
достатъчно финансови средства. През тази годи
на театъра "Христо Ботев” гЦе се постарае да 
подготви две нови представления, едно от които 
ще бъде подготвено от детския ансамбъл.

На заседанието бе обсъдена и работата на Гр
адската галерия. Като успех бе оценено провеж
дането на пленера "Погановски манастир *99”, ор
ганизирането на многобройните изложби в гале
рията и т.н. През тази година и окончателно ще се 
уреди пода на галерията, за което са отделени 
значителни финансови средства.

Анализирайки работата на местното култур
но-художествено дружество членовете на УС ос
обено внимание посветиха на липсата на музи
канти в нашата среда. Във връзка с тази тема бе 
казано и това, че малобройните димитровградски 
музиканти по принцип нямат желание да сътруд
ничат с КХД, защото са неадекватно наградени.

Заседанието на УС, който за последен път за
седаваше в този състав, протече в конструктивен 
дух. Посочвайки конкретните слабости в рабо
тата на ведомството отделни членове на УС съ
щевременно изнасяха предложения как те могат 
сполучливо да се премахнат или поне облекчат.

Отчетът за работата на Центъра за култура, 
допълнен със становищата на УС, ще бъде пред
мет за разглеждане на следващата сесия на ОС в 
Димитровград.

ма насе проведе
заседание на Управителния съвет (УС) на димит
ровградския Център за култура. Заседанието бе 
председателствано от председателя на УС Зоран 
Геров и на него предимно бе разговаряно за дей
ностите на това ведомство през миналата година 
и програмата на дейностите за тази година.

За радио и телевизионната програма на РТВ 
Цариброд бе казано, че тя занапред би трябвало 

да бъде още по-добра. Дикректорката на Цен
търа за култура Зорица Милева, която същевре
менно е и главен и отговорен радактор на РТВ 
Цариброд” между другото изтъкна, че се обми

сля идеята телевизионната програма да се излъч
ва всеки ден. Кога обаче тази идея ще може да се 
реализира на практика засега още не е известно.

Членовете на УС положително оцениха реше
нието, според което консуматорите на местната 
кабелно—разпределителна телевизионна

вителния съвет на 
кутура. Както и досега предобе- часа, когато слушателите се за
дната програма на радио стан- познават с програмата до края 
цията започва в 8 часа сутринта на излъчването й, а след това и с 

програмата, новините. В 17 часа са информа- 
Новините на Радио Цариброд на циите от АМСС, а след това 
сръбски език ще се излъчват в 8. Метеорадарът . В 17. 30 часа 
30, 9. 30 и 10. 30 часа, а новините започват последните новини на 
на български език в 11. 30 часа. Радио Цариброд.
Новините на Радио Белград се В понеделник в 18 часа стар- 
излъчват в 9 и 11 часа. Инфор- тира спортната емисия "Повече 
мациите от АМСС стартират в 8. от игра’, във вторник по същото 
45 часа, а информациите за вре- време — контактна музикална 
мето (или т. нар. "Метеорадар”) емисия, в сряда — емисията Това 
в 8. 10 и 10. 10 часа. Рекламният е само рокендрол”, в четвъртък 
блок започва в 9.45 и 11.45 часа, — емисията ’ Планета и в петък 

рубриката ”Ща щампа щампа” — младежката емисия Бум 98 .
Във вторник и четвъртък в 19 
часа започват "Поздравленията 
и пожеланията” на слушатели-

с оповестяване на

система
занапред своите финансови задължения към Це
нтъра за култура, относно РТВ "Цариброд” ще 
издължават чрез пощата. Всяко домакинство, пр
иключено на тази система е длъжно да отделя по 
20 динара месечно.

Управителят на местния театър Слободан Ал- 
ексич говори за дейностите на този театър през 
миналата година. Той припомни за проблемите, 
които са изпъквали в работата на театъра, но и за 
големия успех, който лани е постигнат с пред
ставлението "Кощана”, което досега е изпълнено 
15-ина пъти и то не само в Димитровград, но и в 
други градове в страната и съседната Р. България. 
Това пищно представление през тази година ще

а
в 10 часа.

В понеделник в 12 часа за
почва едночасовата емисия за 
култура под название ”Арт ма- те. През останалите делнични 

”. Във вторник от 12 до 13 дни Радио Цариброд в 19 часа 
часа върви контактна емисия, в вкючва Радио Белград.

В събота в 9 часа старира ем- 
ми - политически, комунални, исията за младите "Весело ра- 
стопански и други. В сряда вре- дио училище”, след това емисия- 
мето от 12 до 13 часа също е рез- та "Село мое” и накрая "Поз- 
ервирано за контактна емисия, в дравленията и пожеланията” на

газин

която се говори по различни те-

която ще се говори за деца, со- слушателите, 
циални и други въпроси. В чет- Б. ДимитровБ. Димитров

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА МУЗЕЙНА СБИРКА ИЗЛОЖБА НА ИКОНИ И РИСУНКИ В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В НИШ

20-ИНА НОВИ ЕТНОГРАФСКИ 
ЕКСПОНАТИ

ПЛАЧЕЩИЯТ ИСУС НА НИНА ТОДОРОВА
В Народната библиотека в 

Ниш на 16 февруари беше от
крита изложба на икони и рис
унки на нишката художничка 
Нина Тодорова.

Експозицията откри Миша I 
Ракоция, специалист по история | 
на изкуството, който каза, че тв- 1 
орчеството на Нина Тодорова I 
представлява един необикновен I 
художествен опус с голямо чи- I 
сло произведения. Основните I 
мотиви за творчеството си То- | 
дорова черпае от иконите и сте- | 
нописа в Погановски манастир. |

- Представените тук икони са I 
създадени през последните три в 
години. Особено скъпи за мен са колко от иконите.

- Както виждате на тях и Бо-

През миналата година музейната сбирка в Димитровград, работеща 
в рамките на местната Народна библиотека е обогатена с 20-ина нови 
етнографски експонати, от които разбойът, набавен от димитровград
ското село Горни Криводол е най-значителният, узнаваме от архео- 
ложката Весна Николова, заваждаща музейната сбирка. Археологи
чески експонати лани не е имало.

Понастоящем броят на етнографските и археологическите експо
нати, както и старите и ценни фотографии и документи, които при
тежава музейната сбирка е около 1000.

От Весна Николова узнаваме и това, че през тази година на терито
рията на общината ще продължи рекогносцирането на терена, относно 
регистрирането на най-важните находки от праисторическата и 
античната епоха, както и от ранния византийски период, турския период 
и средните векове. Акцията е започнала преди няколко години. Тя се 
провежда под покровителството на Сръбската академия на науките и 
изкуствата и Археологическия институт от Белград. Крайната цел на 
тази акция, която се провежда в цялата република, е изготвянето на 
археологическа карта на Сърбия. По време на рекогносцирането на 
терена на Николова ще сътрудничи археологът м-р Предраг Пеич, 
директор на музея "Понишавие” от Пирот.

Ш тШШ. -

щШшк ;
т

РИ
|

шш
Нина Тодорова.

Освен около 50 икони, в На-тези, които нарисувах по време 
на агресията срещу нашата городица, и Младенецът плачат, родната библиотека в Ниш бяха 
страна. Това ми помогна да 
преживея тези три, в досегаш- дните, когато навсякъде около които е отделна библейска при

канените, но през изложени и 13 рисунки, всяка откоето не е поБ. Димитров

ВЧЕРА В ДИМИТРОВГРАД

ПРОМОЦИРАНА КНИГАТА 
НА ВЕСНА НИКОЛОВА

ния ми живот, най-страшни ме- мен загиваха невинни хора - де- тча. 
сеца, каза Тодорова и посочи ня- Ца> старци и жени, аз не можах да

ги изобразя по друг начин, каза
В.С.Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

НЯМА
” ХАРАКТЕРИСТИКА”

Вчера в димитровградската Народна библиотека беше промоци
рана неотдавна излязлата книга "Музейната сбирка в Димитровград”, 
автор на която е археоложката Весна Николова, завеждаща музейната 
сбирка към библиотеката.

Освен Николва, на промоцията говориха редакторът на изданието 
Слободан Кръстич от Ниш, археологът м-р Предраг Пеич от Пирот и 
журналистът и археологът-любител Сретен Игов от Димитровград.

Книгата е издадена от Народната библиотека.

Народната библиотека в Димитровград не притежава нито една 
Максимилиан Ерерайх Остоич, който неотдавна получи пре

стижната "Нинова награда” за своя роман "Характериситка”, узнаваме 
от библиотекаря в това културно ведомство Момчило Андреевич. Въ
преки че доста димитровградчани напоследък търсят творбите на Ос
тоич и особено неговия роман "Характеристика”, библиотеката 
засега не може да им "потуши” читателската жажда. Казваме 
засега, защото от директора на ведомството м-р Драган Колев уз
наваме, че библиотеката е амбицирана в най-скоро време да набави не 
само награденият роман на Остоич, но и другите произведения на този 
писател.

За разлика от романа "Характеристика”, най-новият роман на Мо- 
мо Капор "Смъртта не боли”, който бе един от най-сериозните "канди
дати” за спечелването на "Ниновата награда”, го има в димитровград
ската библиотека. Това ведомство притежава и други произведения на 
Капор.

книга от

Б. Д.
поне
поне

” Майко, слушай моята песен” 
на Коларац

Промоция на първата стихосбирка на Аца Новков-Пеликана 
проведе в Димитровград. Промоция на същата стихосбирка 

ще се проведе и на 18 април в Белград. Тогава се събират ди- 
митровградчанн на концерт на фолклорния ансамбъл ”Коло”, след 
което там на Коларчевия университет ще се състои промоцията на 
стиховете на Пеликана.

вече се

А.Т. Б. Димитров
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ИНТЕРЕСНО

НАШИ СРЕД ” КИВИЯНЦИТЕ” НАШЕНЦИ ПО СВЕТА ш
За остров Нова Зеландия 

т но са чули, но съм убеден, че малцина знаят къде 
точно се намира. Да си призная и аз не бях на
пълно сигурен, освен че се намира някъде към 
Австралия. В консултация” с атласа разбрах, че 
Нова Зеландия се 
ски океан, малко на запад от линята, на която се

нашите хора вероя- подготвя докторат в Атланта - САЩ. Вто
рата му дъщеря е юрист и е омъжена за архитект. 
Тя, Татяна Савова Милоевич със съпруга си Пе
тър шест години е живеела на Кипър, а от преди 
6-7 месеца се намира сред ”кивиянците” на Нова 
Зеландия. В момента съпруга й работи, 
грижи за петмесечния им син Андрей.

Влатко, който често идва в Димитровград при 
баща си Павел, преди две три седмици се завърнал 
от Нова Зеландия, в редакцията разказва:

Чудна, интересна и много красива страна е Нова 
Зеландия. Пътувал съм навсякъде по света, но струва 

се, че по-приятни хора от "кивиянците” не съм 
срещал. Стига на улицата съвсем непознат да ти сре
щне погледа, веднага ти се усмихва. А колко е всичко 
чисто и подредено изобщо да не говоря. Държавата 
има около 3,5 милиона 
овце, прочутите новозеландски овце, които са пръ
снати по целия остров без овчар: Да се чудиш! Но не 
ми хареса само, че не ползват млякото от овцете. При 
толкова овце, а не знаят какво хубаво и вкусно нещо 
е овченик!”, полушеговито се "ядосва” Влатко. Спо
ред него, ако в света съществува екологически чиста 
държава, това е Нова Зеландия. Там изобщо не се 
продават каквито и да е пестциди. Продажбата и упо
требата им са забранени със закон.

Както казах, страната на птицата киви се намира 
малко на запад от линията, на която се сменя датата. 
Значи там най-напред започва деня, там най-напред 
е пристигнала и новата 2000 г.Влатко със своята 
дъщеря, зетя и сватята, които също там живеят, пръв 
от нашенци е посрещнал Новата година. "Макър и 
без сняг-прекрасно и незабравимо!” 

представим
природа живеят "кнвиянците”, а сред тях и нашата 
димитровградчанка .дъщерята на Влатко Татяна Са
вова Милоевич (презимето на баща си е задържала 
за да се знае от къде е), помолих Влатко за една 
снимка. От многото интересни, които той ми изпрати, 
предлагам само една, на която е той и част от "земния 
рай”.

и сега

С”БРАТСТВО” ИВ 
АВСТРАЛИЯ

намира между Тихия и Индий- писмо до Манов той казва:
"Драги брате, нямам ду

ми да ти кажа какъв хубав 
подарък си ми изпратил. По
дарък, който много ми значи 
и който ме осведомява за 
всичко, което ме интересува. 
Понеже бях читател на този 
вестник от самото негово на
чало, желая с него и да за
върша своето четене. Трябва 
да ти призная, че съм въо
душевен от съдържанието 
му. Наиситна е изчерпателен 
в инфомирането за всички 
държавни и наши местни съ
бития. Затова още един път 
братски ти благодаря.”

Така пише известният на
шенец од далечната Австра
лия, на когото нашият вест
ник сега е единствената връ
зка с отечеството и родния 
край и поне малко смекчава 
носталгията му към тях.

Редакцията на вестника 
от своя страна му благодари 
за хубавите думи и призна
ния, като ги приема и като 
насърчание за още по-усър- 
дна работа в списването му.

а тя се

ми

жители и окло 70 милона

сменява датата. Много хора за тази държава, раз
положена главно на два по—големи острова, каз
ват, че ако съществува рай на земята, това е там. 
защото там съществуват само две годишни вре
мена-пролет и лято.Там температурите не слизат 
никога по-надолу от плюс 15 градуса. Това е ос
тровът на вечната зеленина. Нова Зеландия е ро
дината на известната и интересна птица киви. По
ради това местното население себе си нарича ”кн- 
виянци”. Вярвали или не, сред тези "кивиянцн” 
има и хора от Димитровград!

Владимир Савов по потекло от село Вълно
вия, завършил гимназия в Димитровград, а виеше 
образование в Белград. Днес е строителен инже
нер със собствена строителна фирма в Москва. Е, 
този Владимир, Влатко, както го наричаме ние 
димитровградчани, има две дъщери. Едната, Ма
рияна, е магистър по музика, специалност пиано

Д-р Цветан Васов, на ди
митровградчани известен ка
то дългогодишен гимназиален 
учител и директор на димитр- 
овградската-царибродската 
гимназия, с вестник "Братст
во” другарува от неговия пър
ви брой. Сътрудничил е в спи
санието "Мост”. Сега живее в 
Австралия при синовете си, но 
благодарение на братовчеда 
си Димитър Манов от Ниш, 
който от време на време му 
изпраща по няколко броя и се
га чете нашия вестник.

След като получил юбиле
йния триброй на "Братство”, в

А за да ви в какъв свят и в каква

В. д.
А.Т.

Нека да не се сърдят останалите, но българката е жената, която най-силно обичаОБИЧЖИВОТЪТ
”Още малко, още малко, само да збереме гарината, па у падината сама чу се най-напред да купят няколко вестника, а след това да се отбият в някое от столичните 

мучим”, шепнеше си Никулинка докато силно влечеше гре
блото в ливадчето над егрека.

От към Църноок се бяха задали черни облаци но 
мъжа й, Ордан строителя не обръщаше внимание. Бе
ше развлекъл конеца , наслагал "баскии” и "прошки”, 
сложил молива на ухотото. Искаше му се да загради

заведения да разгледат обявите. Избраха си най-близкото, срещу гарата в Красно
село. Седнаха.

"Татко, моля те, татко, татко - о - о ”, 
изпищя Румяна и падна на пода.

Извикаха спешна помощ. Линейката за 
миг пристигна, и вече след няколко ми- 

’ нутки Румяна се намираше в болницата.
Никой не знаеше от какво пострада, дори 

Ж, нищо не бяха пийнали,та да се съмняват... 
ХИ "Реацтио ситуацнонеми, каза лекаря и

добави психично ослепяване. Диагнозата 
беше точна, но от какво ? Къде се крие 

тайната ?
"Във вестниците”, каза Румяна след почти 

един час, и показа текста, озаглавен с "Войник 
уби и се самоуби”.

V Вътре бе поместена информацията за войника
У^нл в поделението си няколко свои другари, а след 
това се самоубил, без да остави писмо, поради каква

■йЦа

[д
егрека до вечерта, та утре, ако е здраве да потегли с 
Румяна, най-старата си дъщеричка в София, апарта
мент да й намери, а след това от там с чука и мистрията 
да замине на печалба в Македония.

Та нали, времето е пари, трябва да побърза, хем тук 
да приключи селските работи, хем да заработи нещо.
Със жена си нямаха щастие, три дъщери господ им 
подари, войник няма да изпращат, службата ще прекъснат. 
Никулинка, като си припомнеше за това, цялата се съ
сипваше, просто плачеше, а той - той пет пари не си даваше. 
"Пущиняците”, така наричаха парите със жена си, все не 
стигаха. Трябваха за данъка, за фураж, за Росица, ученичката 
в основното

шш& (I
кп

/4г
I.

V

, за Мария в гимназията, но най-много за студс- 
Румяна, която вместо да следва някой техникум тук на- 

близо, избра хуманните науки, далеч, в друга държава.
"Нека дочекаят и други майки да пратат децата на училище да- ‘ р

леко, па да видат како е. Там нече с динари, каче сирене и мусака у багажо но 
шоферйете да пратат, Требат си пари човеци и учение, и това какво”, обичаше да се
излита Никулинка. „

Този ден си имаха щастие. Времето дето се казва устиска , тя събра отавата, 
Ордан загради егрека, Росица докара овцете навреме и най-важното на брой, Мария 
се прибра с кравите, а Румяна, която днес не ходи никъде ги дочака с хубава вечеря.

5Ж
причина нрави това.

Трудно, но твърде бързо камъните в мозайката намериха 
1 - ^ местата си. Войника убиец бе приятеля на Румяна, за чиято смърт
и смъртта на другарите му тя обвини себе си. Много го обичаше и бе му обещала че 
ще го посети в поделението още преди седмица, но работите , или по-добре казано 

майка й Никулинка попречиха това. За любовта между нея и вой- 
сестра й Мария, която й връчи писмото, и затова не случайно

нтката

плановете па 
ни чето знаеше само 
на батьо исирати ръкавичките от балдъзата.

"Да, аз съм виновната, аз съм виновната”, повтаряте в себе си Румяна. Някакъв 
червей започна да яде душата Й.

Животът се промени изцяло. Ослабна, започна да пуши, през ноща се събуж
даше. Преподавателите не разбираха за мъките й, късаха я на испити.

Проблемите се пренесоха и на цялото семейство. Майка й Никулинка избезумяла 
тичаше от врата до врата, търсеше помощ. Баща й по цял ден мажеше, 
трудно правеше куфражите, мислеше на дъщеричката си. Лекарите обещаваха но 
... Сестричките със сълзи дочакваха зорите ...

Минаха пет години, проблемът си стоеше. Помолихме нашенеца психиатъра д-р 
Ивайло Илиев от нишката Клиника по психиатрия за помощ.

"Помощ има, тъй като става дума за психогенна парализа, от групата на дисоциа- 
тилните побръкввния. Трябва спешно дв се реагира, акутното заболяване да не 
премине а хронично", сподели доктора.

Той добави че напоследък психиатричните заболявания асе повече застрашават 
Босилегрпдско. Защо? Отгоаора може бп се крие и в това, че българките най-силно 
обичат.

Сутринта три часа преди да потегли автобуса, от най-близката им спирка всички 
бяха на крак, а сестричките Росица и Мария почти не спяха от радост, кака и татко

"Како каконце, аз ти изплетох чорапи да не мръзнеш”, обади се Росица.
"Како! а аз ще ти подаря пола и ръкавички. Виж колко са красиви, едни ще 

занесеш и на батю, от балдъзата , прошепна Маре го.
-Какъв батю, да не 'съм чула. Ние я изпращаме да учи, та от сюромащията да се 

махне, а не батьовци да гледа, ако взема хурката та изкреща Никулинка.
Румяна се збогува с мама и сестричките, взе си с,ака който й бяха купили преди 

три години когато за пръв път се записа в института и заедно с баща си, грабнал 
стария дървен кофер натежал от канчето, висъка, мистрията и теслата потегли към

но все по

реката. върхлитаха пожълтили листя, ухаеше на доброБеше ранна есен, по пътя вече
По пътя към спирката настигнаха познати... 

Връзките бяха добри и вече след няколко часа
плодородие. пристигнаха в София. Рошиха Ванчв Бойкот

фШт% 18 ФЕВРУАРИ 2000 г,
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Предидущото съдържание: Изхождайки ош ОТСд-р Асен ойределя живоиш като съвкуйносш ош йовече 

вида равностойни, йомежду си йерархически свързани биотични системи - клетки, организми, йойуляиии, 
екосистеми и Биосфера. Тръгвайки от този модел Вердо йрибързано отъждестява живоиш със смесииа 
зарзават какъвто е шюрлюгювеча. Грубото сравнение на Биоса с гювеч силно раздразняват Асен, но Шоц 
зайазва самообладание. Очебийно е, че Вердо не е схванал що е система. Как Асен йояснява йонятиеию 
система ще узнаете^ако четеше вестник БРАТСТВО.

ш
тж

НН • ‘ 5 ' БАЧКИЯТ ОБЕД - ПРИМЕР НА Ц>24ш - Названието система притежава няколко зна- гата, непечената половинка от ябълката...
- Видя ли какво стана, Вердо. Макър, чещ чения, Вердо. Ако махнем в страни твоя кебап и 

гювеч, за кой от другите варианти на системата се състава на двата дяла ябълка влизат равни ко- 
опре делят?

- За

в

Е» ДШ ФИС личества едни и същи химични елементи ти се
”Бачки ручак”, д-р Асене. В речниците опираш да вземеш чашата с водния разтвор на 

пише, че всяка система е "натъкмена по опре- пепел от ябълка. Значи, сумата на елементите, от 
делен ред цялост". Бачкият обед е, именно, такава които е построена ябълката в единия случай про- 
натъкмена цялост: "Бачки ручак обичан ред сво) явява качествата на булумач, а в другия - където 
има логичан...” - захвана Вердо да тананика.

- Ти от кулинарната лексика не можеш да се нката ябълка си остава ядливо овощие. Цялостта 
отървеш, Вердо, и това си е, даже и когато става е наистина нещо повече от сбора на частите, в 
дума за висока наука. Но, да бъда искрен, "Бач- което явление водеща роля се пада на вида на 
кият ручак” наистина може донякъде да се прие- структурите. (Върху понятието структура ще се 
ме за система, защото добре онагледява две нейни спрем по-късно). Цялостта се винаги обогатява с 
вжани отличия. Първо, системата не е случайно нови специфични свойства, каквито единичните 
съчетание на каквито било структури, а творение компоненти не притежават. На математически 
организирано от строго определени и функцион- език това неравенство получава упростен вид:

Щцялост, система) >2Ч(части)
Накъдето и да се обърнем забелязваме при-

Щ

елементите образуват други структури - полови-
СВАТБА ОТИВА НА 

ВЕНЧАВКА
Типична снимка за нашия град все до 1941 година. Младоженците се 

черквата, изпитани първо още при влизането в черквата, а 
после главната церемония става пред олтара. Като се съединят ръцете 
на младите и върху тях преметне някой плат, или коприна, сложат им се 
сребърните венци и обиколят анвона три пъти. Свещеника пее "Исайе, 
ликуй... Кумът и стария сват държат свещите, дечурлигата 
послужовника, защото върху него има чиния с бонбони, а после от 

черквата, кумът хвърга дребни монети, та в живота на 
младенците да върви на пари и богатство”, а дечурлигата се потрепват 
да хващат монетите и да викат "Куме, изгоре ти кесията”. Процесията 
се пешком упътваше към някое кафене, в което ще стане сватбеното 
угощение и приемане на подаръците. Главни коментатори 
даръците бяха Матея Антов, юрганджията от Строшена чешма, прочут 
по шега и духовитости, а след като поостаря, започна да го "замества” 
Йордан Марков. И от него са останали много анекдоти и сватбарски 
шеги, които развеселената компания довеждаха до експлозии на смях и 
удоволствие.

Снимката е от 1938 година. Жени се Киро Гърбин, кум е Перча 
Цацуркин - Дойчев и почти всички участници в групата можем да 
познаем. Свещите носи Тошко Николин, синът на Гошо Николин, 
кафеджията, а послужовника с бонбоните и материята, която ще покрие 
ръцете на младоженците Васил Кикин, синът на Кирил Михалков, 
добър съученик на д-р Спас Сотиров и д-р Александър Гигов и отличник 

училище, отпосле в София професор-гимназиален учител. Главни 
роди са Тотевите, Перчините и Мановите. Виждаме Суска Тотева, 
Витка и Панта Перчини, а от другата страна Васил Манов. Процесията 
върви бавно по главната улица, отзад свири музиката, начело с кларнета 
на Генчо, а булката и младоженеца се кланят и на ляво и на дясно и 
поздравяват минувачите, защото такъв е редът. Над всички се е над
весил изгледът на лозята и пътеките към прочутия паметник на 
Нешково.

венчаваха в

ално обединени компоненти. Бачкият обед тожеса около
се състои от последователно отбрани и по опре
делен ред сервирани ястия. Второ, системата не е мери на това неравенство, напросто сме окръ- 
проста сума на части, току тяхно производно сдо- жени с формулата Ц>ХЧ... 
бито с нови свойства неприсъщи на единичните 
части. Комплектно консумиран такъв е и бачкият когато действаме заедно превърщаме се в по-вис- 
обед, хем з‘асища, хем причинява наслада надми- ша биотична система - обединението прави си- 
наваща сластта на отделните блюда...

вратата на

- Сега ми стана ясно, д-р Асене защо аз и Вие

на по
лата...

- (Излиза, че аз съм сътрудник на тоя кютук, а 
дължи Асен - да пробаме да илюстрираме разли- не той на мен... Блажени са нищейшите духом 
ката между частите и техния прост сбор по отно- тяхно е Царството Небесно!). Имай предвид, Вер 
шение на неравенството между сумата части и до, че с "Бачкият ручак” не се изчерпва харак 
цялостта на някоя система, с още един пример - теризацията на биотичните, неорганичните и ан 
разрязан ябълков плод. Разрязваме ябълка на две тропогените системи образуващи Битието. Наме 
половинки. Едната оставяме незасегната, а вто- кнахме, че те са и ОТКРИТИ, а бачкият обед не 
рата подлагаме на смилане и печене. Последствие открита система. Откритите системи се "раждат’ 
от преработката е разорение на клетъчният стро- и възстановяват, появяват и егзистират, развиват, 
еж и унищожение на органичните съединения - изхабват и "умират”, не са вечни. Откритите си- 
тази половинка се превръща в около 90% вода и стеми постоянно вършат някъква работа, дейст- 
10% пепел. Наливаме съдържанието вода с пепел вуват, изпълняват функции, не мируват. Оня, ко- 
в стакан за наздравица: "Вдигни си този тост - йто проумее какво е открита система той авто- 
казвам - в своя чест, господин Вердо. Заслужил си матически се примъква на крачка от нашата цел - 
го зарад самоотвержеността и епохалните пое- да обясним що за наука е екологията... 
тижения в олбастта на екологията”... Е?!

- Прощавайте, д-р Асене, в чашата не е ябълка 
току булумач. Предпочел бих да се черпя с дру-

Тъй като се вплетохме в гастрономия - про-

а

в

Прото(ко)колист : С. К. 
(В следващият брой: Светът е машина изградена 

от машини).
Лилия Нейкова

"ЗАРЕЗОЯ 2000" В БЕЛГРАД

ДРЪЖ СЕ ЗЕМЛЬО, ШОП ТЕ ГАЗИ
Под това мото димитровградчани в Белград ознаменуваха празника 

на лозарите "Свети Трифун Зарезан”, популярния Зарезоя. За какво 
ознаменуване става дума, достатъчно е на читателите да представим Водоравно: 1. Драма от Шек

спир. 12. Сграда за едър и рогат 
добитък. 13. Хора, които пътуват с 
цел да си починат и пр. 15. Течение 
в съвременната рок музика. 17. Об
ласт в Германия. 18. Мюсюлман
ски свещеник. 20. Руско женско 
име. 22. Степен, чин (син.). 24. Изо
бражение на божество или светец. 
25. Средиземноморски град във 
Франция. 26. Носители на ордени. 
28. Малкото име на актьора Ма- 
рвин. 29. Италиански футболен от
бор. 30. Лично местоимение. 32. 
Седмият тон от музикалната гама. 
33. Химически елемент. 35. Марка 
немски автобуси и камиони. 36. 
Гръцки остров в Егейското море. 
37. Планински масив в Европа 39.

ш 11

поканата за тържеството, в която пише:
Место на събитието: кавена ”Вардар"-Белград 
Тъзгодишни домакйини: Васил Гелев-Бага и Благой Васов-Бага. 
За йеденье, кико за предйеденье: Сиренье, морузница, каймак, шу- 

шпе пълньене с урду (ако има), пършута оти шушенице нема.
За уз главно йеденье: Гус васуль, компире из вурньу, салата од-зелье, 

печене люте шушпе, а главно йеденье печено прасе.
За заблажуванье: Колачи Бертине ораснице. Преди зору иде кисела

12 13 14

15 16 17 18 14

20 21 22 23 24

25 26 27чорба.
Следва Пикйовник: Рекйия сливова и други главозамайващи спир

тни питиета и недай Боже соци разни. И на край каве.
Друсанье на оро кой колко може.
Нека да добавим, че за домакини за 2001 година са определени 

същите двама царибодчани, а за домакин на Зарезоя през 2002 година 
е определен Саша Маноилов, на дядо Мирко Градински внук.

28 24 3130

32 33 34 35

36 37 38

34 40 41 42

43 44

V
Название на домашен прах за пра- Индонезийски остров. 14. Ров, ок- 38. Положение в шахматната игра 
не. 41. Борец с бикове. 43. Гвоздеи оп (син.). 16. 16 и 17 буква на 40. 6 и 16 буква на азбуката. 42. 
(син.). 44. Художествени произве- азбуката. 19. Женско име. 21. Мощ, Част от каруца, 
дения и материални остатъци от могъщество (син. - мн. ч.). 23. Ма-

лкото име' на режисьора Куросава.
Отвесно: 1. Голямо литератур- 24. Марка руски самолети. 27. Ин- та 20 

но произведние. 2. Река в Русия. 3.

античния свят. Решение на кръсгословица-

Водоравно: 1. Батак. 5. Дима 
Мореплаватели (син.). 4. Голям пе- баскетболен треньор Николич. 29. 8. Кал. 11. Ген. 12. Ками. 13. ''Сони' 
риод от време 5. 9 и 19 буква на Млечно изделие. 31. Езеро във Фин- 14. Сар. 15. Вата. 16. Катер. 17 
азбуката 6. Новинари (син.). 7. Дъ- ландия. 32. Речна риба. 33. Хълм. Итака 19. Тотеми. 20 Расина 21 
ржава в Южна Америка 8. Герой (син.). 34. Едро диво животно с Варели. 22. Ара 23. Равин. 24. ЯИ 
на Шекспир 9. Инициалите на ср- големи и разклонени рога 35. Вод- 26. НО. 28. Парад. 30. Ели. 33. Па 
ъбската писателка Секулич. 10. Ха- ни животни. 36. Филм

ициалите на известния югославски

на Алек- норама. 36. Исполин. 39. Рибар. 40 
ртия с надпис, слага се на стоки. 11. сандър Петрович. 37. Вид папагал. Шоколад. 41. Зидан.
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СПОРТ
ШАХМАТ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ШАХМАТИСТИ 
НА ”ЗАРЕЗОЯ 2000” В ПИРОТ

КаФе, аР Лазаро в Пи- стваха 56 състезатели, от които тни вечери в хотел "Балкан”, 
рот на февруари се проведе 4 ФИДЕ-майстори. По традиция Той се класира в горната част на 
шахматен турнир под название между състезателите се намери- таблицата, а Петър Гигов и Мл- 
1п^”г?Я "" »» ’ °РганизиРан от ха ^ шестима димитровградча- аден Алексов с пет точки също 

ирот . гра се по шве- ни. Най-успешен с 5 и половина се класираха добре. Бояна Алек- 
царска система в девет кръга и точки бе Владица Стоянович и сова и Слободан Миленов спе- 

10 минути на състезател. Уча- получи като награда две безпла- челиха по 4 точки.

ФУТБОЛ

ГРИГОР ПЕЙЧЕВ ЗАМИНА ЗА ЙЕМЕН НЕ Е ЗА КОТЕ ВЪЛЧА 
ГЛАВАТези зимни дни един бивш Пейчев в Йемен отива по покана 

димитровградчанин и бивш фут
болист на "Балкански”,

ционалната сцена. Главната за- 
съотборник дача на двамата треньори е да 

а слеД Зоран Джорджевич, който вече обезпечат на Йемен участие 
това и един от най-добрите в от- 20 години работи в арабските 
бора на "Радничкп” от Пирот за- ми. На Пейчев това 
мина за Йемен, където ще бъде

на някогашния
Като че ли така си мисли котката след като 

омириса убития вълк пред гаража на Новица Игов 
в Белеш. Все пак не се уплаши от вълка и остана 
достаъчно дълго за да я снимим.

Новица Игов, Синиша Маноилов, Димитър Геор
гиев , сина му Саша, Спасен Стойчев и Геро Ран- 
гелов (няма го на снимката) са членове на 
ловджийското дружество ” Видлич” от Ди
митровград и представляват група, която винаги 
върви заедно. Така е било и по време на двете 
хайки на вълци, които дружеството тази зима ор
ганизира на територията на общината. По време на 
първата потеря групата е била в засада в окол
ността на село Бански дол, където най-младия 
ловец в групата Саша Георгиев , деветнаесгодишен, 
е имал най-много късмет да улучи вълка (Саша е 
вторият от ляво).

Групата е доста успешна и когато става дума за 
друг дивеч-глигани и зайци.

По време на същата хайка друга група също е 
имала късмет и убила още едпн вълк.

в
зе- световното първенство през 

е първият 2002 година в Япония и Ю. Ко-
ангажимент в чужбина и. както рея. 
казва, с удоволствие го е приел, 
за да се докаже и на интерна-

един от треньорите на национ
алния отбор на тази страна.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ФК ”ЖЕЛЮША”
Футболния отбор 'Желюша ’ проведе годиш- бора е да стане стабилен член на окръжна ди- 

ното си събрание на 18 февруари т.г., на което визия. Когато става дума за плановете целта е да 
присъстваха голям брой членове на отбора, от се направи игрище , където да се играят мачовете, 
местната общност и гости от Димитровград. понеже сега те се играят в Димитровград. Що се 

Приети са отчета за работа, финансовия отчет касае до средствата, Местната общност ще се 
и останали документи. За нов председател на от- старае да осигури пътните разноски, а за служеб- 
бора е избран Драган Мпладинов. Целта на от- нит е лица - Спортният съюз.

ПЪРВА ФУТБОЛНА СРЕЩА НА "БАЛКАНСКИ"

И ПЪРВА ЗАГУБА
В първата футболна среща в началото на се- ексов предстои още упорита работа докато до- 

зона, първия контролен приятелски мач, фут- кара формата на отбора на желаното ниво. А пъ- 
болистите на "Балкански” загубиха с 0:3 от от- рвия мач е вече на 5 март когато се играят ма- 
бора на "Прогрес” от Пирот, член на сръбска човете за юго купата. Пър
дивизия. Макър че игра с половината си титуляри И март, с гостуване на "Балкански” в Тешица, 
на "Балкански”, относно на треньора Новица Ал- където играят с "Ястребац”.

Текст и снимка: А.Т.

венството започва на

СТРЕЛБА

КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДИ 
КАТЕГОРИИ

Първо контролно състезание за младите ка- фанов (148 кръга), Боян Андонов (139), Ненад 
тегории стрелци се проведе на 19 февруари в Ди- Станчев (139), а добри бяха и Саша Кръстев и 
митровград. В конкуренцията на пионери от раз- най-малкия Марко Йоцев.
лична възраст при стрелба от седящо положение Сред пионерките най-добра е Санела Денкова 
най-добър бе Александър Иванов (76 точки), вт- (53), Андрияна Найденова (49) и Ива Симеонова 

Александър Милошев (74) и трети Ненад (40). Следващото състезание с двубой между
'ТИД” и "Тигър”.

ори е 
Димитров (68).

При пионерите, които тренират само два мс- 
най-добър резултат осъществи Милан Сте-

Прсдставямс ви най-активната и във всяко 
отношение пай-редовна група ловци в Боснлеград- 
ека община. На снимката с трофейния сръндак, 
уловен в околността па село Караманнца са тлъмнн- 
ските ловци: Вннко Христов, Васко и Гошо Геор
гиеви и Милс Борисов.

В Тл ьмннски район има около 30 ловци, конто ре
довно издължават членския си внос н всички други 
задължения към ловджийското дружество 
” Сокол” в Босилеград. Преди известно време тази 
група беше убила глиган е тегло от над 90 
грама. Да му мислят хищните животни.

д.с.
сеца

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА РИБАРИТЕ

“ЕЕ ЕЕЕЕЕ“
и рибния фонд. Що се отнася до работата за 
година акцент с върху приема на млади рибари 
и порибяване на обектите. Рибарското дружест во 
особена благодарност изказва на "Комунален”, 
общината, "Сточар”, Електроразпределителната

налата година 
на общината. За председател на дружеството е 
преизбран Момчило Андреевич.

От доклада за работа е видимо, че през ми- 
година акценти в работата на дружеството

тази

кнло-

В.С.Б.налата
са били включване на нови членове, опазване на 
рибния фонд и контрол на бракониерите, както и 
сътрудничество сдруги дружества. Предприети са

\ ОБЯВА | | СЪОБЩЕНИЕ |
| ПРОДАВАМ дял от къща \ \ Уведомяваме абонатите иа в. "Братство , които.все <,
\ (окол^Ж даГроЛк- 1 | още не са издължили абонамента си за 1999 |
* оло 80 м2 в центъра на \ \ година, да направят това в най-скоро време и да ^

Димитровград. 2 «• абонират за тази година. Припомняме, че
Цена 7000 ДМ * * годишният абонамент в 104 динара.

Справки иа тел. 018/334- |

и др.
д.с На 29 февруари 2000 година се навършват 

40 дни от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга, майка и баба

РУЖА ЙОВАНОВИЧ 
(по баща МИЛЕВА) 
от Димитровград

Спомените за твоя благороден лик винаги 
ще тачим в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!

Опочаломж съпруг Найдам, дъщери Славица и Светлана, синово Дра
ган и Душан със семействата си.

1 *

I I Издателството ^

ФШмШ 24 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



°атиРа * забава

ЗИМСКА ПРИКАЗНА
Овая зима ич не се шали. Стеже ни страшно, укова лед, насипа 

соспе снег, студат отиде на двайесе испод нулуту. Оратеше се дека 
че буде люта, ама на нас све ни се лъжа чинеше.

Дека нейе лъжа, разбрамо кига ватише да гасе ламбете. Да му 
мисле ония що не су си докарали дървца, а им бърмчи електрика. 
На два три пути през дън и ноч по иеколко часа седимо у тъвно. А 
юнга седиш у тъвницу сващо ти се мота по главу. Ноч

година, напекли смо кюмбето, оио бумти, а смо се и утрпали
се отегла кико

гладна 
с църгье.

- Бабо, спиш ли?
- Нс спим!
- И я нс спим. Кво чс праимо?
- Одавна смо нийе допраили...
- Ти па- Я питам кво че оратимо!
- И изоратили смо- Че чекамо токат, па че пущимо телевизорат-
- Токат чс дойде после четири часа!
- Е, кво су четри часа у шсйссс годинс?
- Нищо, кико минутка... само млого по-дълга. Кой се йе надал

Отмъщение дека че има рестрикция-
- Е, защо немаше теквея рестрикуийе кига беомо по-млади?
- Бабо, ти пак навърташ натамо- Малко ли су четири сина и две 

черкье, а?
- Кво ли прайе они съга по големата градища?
- Нищо нс прайс, нс видиш ли, зарадуваше ни с по йедно, две 

унучетия и боже прости ми, кока ояловеше...
- Видиш ли дека и ньи нс може да облечу и да изранс. Ако нс 

дойду да однссу нещо от село, чс гладую ко пцета...
- Айде-де, айде-де, гледаю на лъс да живею. Ама ега тая рестри к- 

гщя гьи изненади и у йесен затрърка йоще некойе унуче!
- Ньи не знам дали че изненади, ама ме чуди кико орате зимата 

ни изненадила, кига йе зимно време, а сечаш се кве зиме су биле.
- Биле су, ама и тая не пада по-доле!
- Кико бре нс пада, нс видиш ли дека ни утрупа до пснджсрстс, 

путища завеяни, нос не може навънка да провреш...
- Па и путарстс гьи изненади! Сред зима, а они изненадени!
- Ньи и летнята жега изненади, па асвалтат почне да се топи, 

нече да проладе улицете!
- Видиш ли, бабо, млого има изненадени-
- А ти мене че изненадиш ли с нещо? - закьиска се она под 

църгьете.
- Чс те изненадим, защо да нс те изненадим...
- Айде-де, да видим и това чудо!
- Че видиш, защо да не видиш!
- Море само се силиш-
Е тува вечимка я не мого да издържим, одметну църгьете и поче 

да пипам под пърсти.
- Ако тражиш моят кревет да ти сгрейем колената, навамо йе 

къмто другьият край на собуту.
Издрънка тенджера и я изпцува.
- Само пцувнята ти йе остала!
Я си кьутим и пипам под пърсти.
- Е, найдо га!
- Аферим! - рече бабата.
- Дънъска бсо оставил кьибритат на полицуту, а све га са на 

масуту...
- Па що нс кажеш кво тражиш? - уздъну жално бабата. - Нали 

я завача огънят!
Драсну я йедну, па йоще йедну, па йоще йедну клечку и се добра 

до транзисторат. Превърта йедно, па друго пуле и стаята се напълни 
с музику.

- Е, кво че кажеш? Изненади ли те? Некня га носи на майстора 
та га опраи.

- Епа да знайеш истина млого си ме изненадил! - рече она 
ядовито и дърпну църгьете преко главу.

- И ламбуту съм напълнил с газ! Нсма да ссдимо у тъвницу.
Нс знам чу ли ме, оти собуту разтресе ръканьс-

лпашенски истотжики
Синът на виден 

английски лорд оти
шъл в един публич
ен дом и казал на съ- 
държателката:

- Искам да чукам 
проститутка, която 
да е заразена от СП
ИН!

мисетгодишната 
дойка, нали и тя ще 
се зарази?

- Естествено!

ОРЕШАГА
Един драговитчанин набрал в Поганово орехи, едри и 

меки, харесали му и той решил да си засади от тях в двора 
в Драговита. Така и сторил. По някаква случайност на 
това място попаднал и жълъд от бука. Случило се през 
зимата орехът да изгние и напролет да никне буковият 
жълъд. Драговитчанинът се зарадвал на дървото и за
градил мястото, за да го запази от добитъка. Расло 
дървото, расло, но орехи не раждало. Стопанинът 
остарял, разболял се - ще умира. Повикал синове, внуци 
- да ги посъветва за последен път. Между другото им 
поръчал да пазят и ”орсха”. Един от внуците се осмелил 
и казал на дядото, чс дървото е бука, а нс орех и чс никога 
няма да роди орехи. Изненадан и ядосан, таткото на де
тето се скарал по него:

- Мълчи бре, кйелеш такъв, откъде ти знаеш що е 
бука, а що е орех? Дървото е орех и това мъжки орех - 
орешага! Затова не ражда!

- Ами довечера 
татко като чука дой- 
ката, нали и той ще 
се зарази?

- Естествено!
- Ами мама като 

се върне от благот
ворителна вечеря и 
татко спи с нея, нали 
и тя ще се зарази?

- Естествено!
- Ами сутринта 

мама като отиде в 
градината да бере 
рози и градинарят 
като я натегне, нали 
и той ще се зарази?

- Естествено!
- Сигурна ли сте?
- Абсолютно!
- Така му се пада 

на този градинар, 
дето ми настъпи та
ра лежчето!

Платил си той, 
преспал със заразе
ната проститутка, а 
на тръгване съдър- 
жателката на заве
дението го попи
тала:

- Все пак, обясн
ите ми, защо иска
хте да чукате прост
итутка, заразена от 
СПИН?

- Като я чуках, 
нали и аз се заразих? 
- попитал синът на

Цветко Иванов

* Йоще таща не видела зета ■ а кройи 
му капу...

* Щом йе заузвърнул якуту - бегай от 
ньега.

* Тамън свърза двата края 
у рая.

* Не прерипуй си сенкьту - да не 
яшиш тараежа...

5т
лорда.- он отидео - Естествено!

- Ами като чу
кам следобед дваде-3
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