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* ПРЕД ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СЪРБИЯ° АКТУАЛНА ТЕМА

КРАЧКА КЪМ НОВИЯ ВЕКЗА НОВОТО ВРЕМЕ 

■ НОВИ ХОРА «та.тах1®®:
™™ие' е в пълен разгар. Тя започна с 
провеждане на заседание на Главния 
на СПС, на което беше

определения на социалистите в Сърбия _
връзка с актуалните въпроси от развитието на 
нашето общество. Мирко Марянович е запоз
нал съвета с перспективите на стопанското 
развитие и усъвършенствуването на стопан
ската система. Във връзка с развитието на 
селското стопанство, развитието на аграра и 
,живота на село е говорил Неделко Шиповац, 
докато Драган Томич е обосновал идеите за 
по-нататъшното развитие на институциите на 
политическата система.

За външно-политическата обстановка е го
ворил външният министър Милан Милутино- 
вич, а за креирането на културната политика 
Нада Попович-Перишич. За проблемите в об
ластта на информирането и понататъшното 
развитие е говорил Слободан Йованович, а 
Горан Перчевич - за проблемите на младото 
поколение.

е- във

съвет
___ и взето решение за
провеждането му и начертани основните на
соки на конгреса. Той ще носи название "Сър
бия в 2000 година - крачка към новия век".

Освен решението за свикване на новия 
конгрес, на заседание на Главния 
СПС станаха и известни кадрови промени. За 
нови членове на съвета бяха избрани Горица 
Гаевич, Драган Томич, Мирко Марянович 
ьранислав Ивкович, Никола Шаинович и 
Милан Милутинович, а от редовете му е из
ключен Милорад Вучелич.
.. °Т Главния съвет на СПС ^са изключени 
Михаило Маркович и Борисав Йович, 
местник-председател на партията е избран 
Зоран Лилич. Начело на войводинските со
циалисти е застанал Бошко Перошевич, 
първа личност на белградската подружницр е 
Бранислав Ивкович, а на новосадската Ио- 
ван Бабович

Председател на комитета по провеждане 
на Третия конгрес на СПС е м-р Никола Шаи
нович. Той тези дни изнесе и основното 
съдържание на конгресните документи и

точка на братоубийствената война избухнала
ТОК& такяРп^нНа вгора Югославия. Мирът не ще може току така лесно да огрее Балканите ше има па га 

още малки и по-големи облаци, но ще стане
оптимисти НъИ'ЩО А°йАе и ТУК- й на наи-големи оптимисти е ясно че не могат лесно да изгаснат
гпт^Ииа'^КОИТО бушуваха през последните четири 
пгДиотНи.НЗШ,,те предели. Тук-таме още тлеят съчки 
9^ има °Ще па места престрелки, още дълго по 

КЛИСУРИ Ще мирише на барут... докато напълно зацари мир. ' "
„ Реиееите му обаче се наляха в охайското градче 

Деитън. Дойде край и на прословутите санкции, които 
три и половина години ни притискаха и които напълно 
разстроиха националното ни стопанство. Обаче през 
това време се навъдиха и редица новокомпонирани 
бизнесмени, разни спекуланти и престъпници 
лека ръка стигаха до баснословно богатство. ’

Със загасването на военния

съвет на

а за за
главният съвет е взел и Решение 

писване за раз
на изборите в СПС на всички рав

нища. В местните организации те трябва да 
завършат до 30 януари, в общинските органи
зации до 10 февруари, а в градските и пок- 
раининските организации на СПС - до 17 фев
руари. Окръжните съвети на СПС ще се учре
дят след провеждане на конгреса. Утвърдени 
са и критериите за Третия конгрес на СПС - 
един делегат ще се избира на 300 членове.

които с
пожар - се разгаря 

акция по пропъждане на военните профитери и спеку
ланти. В момента задача номер едно е да се разобличат 
и подсека т корените на крупните мапверзации и грабеж 
в стопанството, в разобличаването на ония, които 
благодарение на ембаргото и благодарение на изгод
ното си положение и пост, започнаха да се 
разпореждат с националното богатство.

И на неотдавна проведената сесия на Гпавния 
съвет на СПС беше изтъкнато, че “престъпността през 
последните години влиза зад тапацираните врати, в 
креслата и кабинетите“, което само от себе си говори, 
че се касае за голяма акция, в която, дано не се повтори 
историята, няма да страдат само "дребни риби". В това 
"проветряване", както вече е оповестено, може да се 
случи и много кресла да променят господарите си.

Приетата стопанска "Програма 2" на Аврамович и 
щателният подход към дефиниране на нашия прокет 
към приватизация, който е в ход, потвърждават, че 
реформата следва да сломи всички съпротивления, 
възникващи по пътя на стопанското ни оздравяване. С 
провеждането на "Програма 2“ на Аврамович само се 
ускорява борбата срещу престъпността и др.отри- 
цателни явления, натрупали се по време на 
четиригодишното военно положение.

За да може започнатата борба с успех да се води, 
като необходимо се налага да бъде създаден нов 
политически амбиент. И неотдавнашното “заминаване“ 
на високопоставена политическа гарнитура в Сърбияь 
на чието място идват млади, политически 'неизносени 
и образовани хора, също е признак, че "става нещо 
ново". То вероятно няма да остане само в рамките на 
управляващата партия.

В някои опозиционни партии тази акция се тълкува 
като "чистка", обаче по всичко личи, че тя ще бъде нещо 
много повече.

Стана ясно, че за новото време са необходими и 
нови хора.

Такива хора има, имало е и досега, обаче не са могли 
да дойдат до пълна изява. И затова навестяването на 
партииния конгрес на социалистите, доскоро 
необичайно за нашите партийни разисквания, може би 
е опит за нова стратегия на социалистите пред пред
стоящите избори.

Както и да било - в набелязаните мерки на първо 
място се слагат жизнените проблеми, които бяха изт
ласкани на заден план по време на санкциите и воина та. 
Това нещо, от своя страна, ще даде повод и шанс и на 
опозиционните партии да се явят с прогресивни пред
ложения, ако искат да останат "в играта .

Ако в положителна насока се развива борбата за 
скъсване с натрупалите се през изтеклите няколко 
години слабости, по-скоро можем да Аогот>*ония, 
които поради застоя в нашето развитие, са отишли 
по-далече.

Дейтън, Лондон, а тези дни и Париж - са шанс, който 
трябва да използваме пълноценно и час по-скоро да се 
включим в европйеските процеси, където е място и на 
балканските страни.

° ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
СКУПЩИНАТА НА 

СЪРБИЯ-НА 
25ДЕКЕМВРИ

НОВИЯТ ФЕДЕРАЛЕН 
БЮДЖЕТ - 5,7 МЛРД

разходите «а Федералния бюджет ще еъзЯТзне на 5,7 милиарда Др^ган Томич овига ^Б дек!м"

Ж нГвторото редовно^седа!
Войските на Югославия - към четири милиарда и 215 милиона динара, ние на Народната скупщ

Значителни средства ще се изразходват за изплащане на лен- На тази сесия ще бъде обсъ- 
сионно-инвалидни права, както и за финансиране на органи и органи- д0Н и гласуван бюджет за идната 
зации на СР Югославия. Част от средствата ще се използват и за година както и "пакет" отданъч- 
помощ на бежанци и изгонени лица, намерили подслон в нашата ни закони. В дневния ред също ще 
страна. бъдат внесени и други закони, ко-

С проектоплана към съюзния бюджет е утвърдена средносроч- Ито са предложени от правител- 
ната развойна програма във връзка с отбраната на СРЮ от 1996-2000 ството и народните представи- 
година. тели.

ина.

Съюзното правителство е утвърдило и редица закони, отнасящи 
се до потвърждаването на международни договори между СР Юго
славия и други страни за насърчаване развитието на търговското и ко дни, 
икономическо-научното сътрудничество

Предвижда се сесията на 
скупщината да продължи някол-

(Танюг)

М.Андонов
(Карикатура: И. Прокоплевич)"ПОЛИТИКА"



ш1М№Я1МИ^ЯЧВИПйН*1Ж*11|МШд• ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДИШНА ЮГО
СЛАВИЯ В ЛОНДОН

• СР ЮГОСЛАВИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАХА ТЪРГОВСКО И ИКО 
НОМИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕЯСНА ВИЗИЯ ЗА 

БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

• Въз основи на подпиоаното чиолоИпрПоРизвв^ния,*аСпора^у“• Тази бивша югославска република ще бъда държава 
на два равноправни антитата: Република Сръбока и Фед
ерация БиХ • Мирното решение за Сараево е един от 
най-важните теотове за споразумението от Деитън • Карл 
Билд ще ръководи Координационното тяло по икономи
ческа обнова на Босна и хуманитарни въпроси

На 8 и 9 декември 1995 година в Лондон се състоя между
народна конференция за предишна Югославия, в която участ
ваха представители на над 50 страни и международни органи
зации и институции. Делегацията на СР Югославия на тези 
конференция беше оглавена от министъра на външните ра
боти на СРЮ Милан Милутинович.

Участниците в лондонската конференция енергично се за
стъпиха за окончателно прекратяване на гражданската война 
в Босна и Херцеговина, за сключване на траен мир въз основа 
на споразумението от Дейтън и за осигуряване на мирни пер
спективи за всички босненски народи. На конференцията в 
британската столица бяха прецизирани принципите на цело
купната обнова на Босна - от хуманитарните въпроси, проб
лемите на бежанците и изселените лица, провеждането на 
свободни избори до икономическата помощ за обнова на уни
щожените във войната обекти и инфраструктура. За реали
зацията на тези задачи ще се грижи международно Координа- 
ционо тяло, което беше формирано на конференцията. Ръ 
водител на това оперативно международно тяло е Карл Билд 
в качеството на висок администратор.

На лондонската конференция за п 
външният министър на СР Югославия

ВРЪЗКИ...

И,Съюзният министър за търговия Джордже 
Ширадович и подпредседателят на българ
ското правителство и министър за търговия и 
икономически отношения с чужбина Кирил 
Цочев подписаха на 11 декември 1995 година 
в Белград Споразумение за търговоко и ик
ономическо оътрудничеотво между Съюз
на република Югоолавия и Република Бъл
гария. Въз основа на това споразумение две
те съседни страни признават една на друга 
статус на най-облагодетелствана нация за из
вестно число произведения.

§§1Ш11ш1р§
ти пазари ще бъдат необходими и сертификати за 
качеството ИСО-9000, без които не може да се

ва със света.
редседателят на Българската стопанска ка

мара Божидар Божинов изтъкна, че съществува
нето на над 300 югославски фирми в България е 
фактор, който може да допринесе за подобряване 
на бъдещето стопанско сътрудничество между две
те страни. Това сътрудничество, според Божинов, 
освен досегашните предимно търговски, трябва да 
получи и нови, производствени аспекти. Той оп
овести подписване на три договора между двете 
страни - за нови гранични преходи, намаляване на 
таксите и подобряване ка транспортните връзки.

След пленерното заседание югославските и 
българските стопанисваници проведоха срещи по 
сектори и дейности, а след това гостите от България 
посетиха югославски фирми и в непосредствени 
разговори обсъдиха възможностите 
на конкретни сделки.

и НАКЪМ ВИСШИ ОБЛИЦ1 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Белградските раговори между правителствени- 
стопански делегации от двете страни и под

писаните документи поставят икономическите от
ношения и сътрудничеството между СР Югославия 
и Република България на нови основи. Оценявайки 
единодушно, че сега съществуват изключително 
благоприятни условия за развитие на стабилни и 
всестранни отношения между СР Югославия и Бъл
гария в стопанството, културата и много други об
ласти, политическите и стопанските представители 
на двете страни се съгласиха, че по-нататъшният 

г_ възход на югославско-българските отношения тря-
мение за ьосна. бва „а се осъществява с помощта на висши облици
писменото изложение на шефа на югославската дипло- ИКОномическо сътрудничество. Затова в подлисан- 

мация, което е приложено на Конференцията в Лондон, се итв документи се предвиждат многобройни мерки 
подчертава че преодоляването на кризата в Босна и Херце- за разширяване на стокообмена с 
говина е навлезло в изключително важна фаза. "Сега се нови стоки и услуги, насърчане на 
намираме пред основната ни задача да се реализират всички общи инвестиции, производстве- 
це ли на договора от Дейтън и неговите анекси... Реализацията на кооперация, основаване на 
на споразумението е задача на Република Сръбска и Федер- смесени предприятия и други об- 
ацията Босна и Херце^вина. но съ2цо така иР задача на Дай-
влиятелните фактори в международната общност, която до- закон0првдписанията на двете 
принесе за успеха на преговорите. При това е необходимо страни.
еднакво, обективно отношение към всички страни в БиХ, още в белградския хотел “Интерк- 
повече, че някои политически фактори в различни части на 1 онтинентал" многобройни стопан- 
БиХ изказват незадоволство от някои решения в споразу- ски ръководители и преде 
мението". ли от нашата страна и 1 ьО

Един от най-важните тестове за споразумението от Дей- тоРи от 90 български фирми об- 
тьн, според Милутинович, е реализацията на мирното реше- иениха мнения 33 новите видове 
ние за Сараево, което не се оспорва от СР Югославия. Тъй ЖкХ' Поздравявайки 
като в този град живеят голям брои сърби, ще трябва да бъде гостите от България и югослав- 
гарантирана пълна сигурност на сръбското население. След ските стопанственици председа- 
преходния период ще бъде много важно международната общ- телят на Стопанската камара на 
ност материално и по други начини да помогне евентуалното СР Югославия д-р Михайло Ми- 
изграждане на ново Сръбско Сараево. лоевич изказа задоволството на

СР Югославия, подчерта Милутинович, последователно участниците в срещата, че по вре- 
ще изпълни задълженията си от дейтънското споразумение, мв на пъРвот° посещение на бъл-
гКо0™Тна°вФпТиТ0 Ще бЪДе ПОДПИОаНО на 14 дакември 1995 лТслед адТането "Жздго™

Във връзка с бъдещата икономическа обнова на Босна и сГгово^и^сделки^е^у двете 
Херцеговина Милан Милутинович изрази увереност, че и в страни. Търговското сътрудниче- 
тази важна акция международната общност ще има еднакво ство, което по време на санкциите 
отношение към всички страни в БиХ. СР Югославия, изтъкна доминираше в стопанските отао- 
по-нататък югославският външен министър, претърпя големи шения между двете страни, спо- 
щети от войната и санкциите. Като страна, която даде огромен ред Мил°евич, трябва да бъде за- 
принос за възстановяването на мира в региона, СРЮ трябва “ествно със сътрудничество в 
да получи истинското си място както в отношенията с Евро- Спеооиии^пим^и капиталояп^ 
пейския съюз, така и с МВФ, Световната банка и останалите жения и с^вместно и^^нГна 
между народни организации и институции. трети пазари.

ко
те и

редишна Югославия 
Милан Милутинович 

оцени, че споразумението от Дейтън създаде условия за траен 
и стабилен мир и ясно очерта визията на Босна и Херцеговина 
като държава на два равноправни ентитета - Република Сръб
ска и Федерация Босна и Херцеговина. Това, според Милути
нович, е най-силното качество на дейтънското мирно спо-
раз^п за сключване

тавите- 
| дирек-

КОНКРЕТНИ
ДОГОВОРИ

ЗА МИР И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
ВРЪЗКИТЕ НИ СЪС СВЕТА

През следващите шест месеца трябва да се ино- 
вира междудържавното споразумение за железопът
ния транспорт. Ще се положат усилия да бъдат опрос
тени граничните формалности, за да се намали пре
стоят на влаковете на граничните преходи - дого
ворено е в разговора между генералния директор на 
югославските железници СВЕТОЛИК КОСТАДИНО- 
лиммо?млолНи^ом|!?3^Н МИНИСГЬР за транспорта БУ- 
§АРАЛАН^ХАРАЛ^Ц-ЮВ?ЕкспертитеРв тази ^област час 
по-скоро трябва да определят балканска тарифа за 
по-ефтин превоз на стоки, а българските железници 
Ч® °казват пом°Щ на югославските железници с ваго- 

" Л°*ОМОТИВИ корато тази помощ е необходима 
ради увеличения обем на транспорта. Двете страни

ятаУНишРДими^ровгрПадвСофТияИфИКаЧИЯ ЛИНИ‘

Председателят на Сърбия Слободан Милоше- 
вич, като наи-влиятелна политическа личност в СР 
Югославия, и след дейънските преговори имаше 
многобройни срещи и разговори в Белград с пред
ставители на международната общност и високи 
държавни функционери от отделни страни. В 
разговори доминираха въпроси за конкретизация и 
реализация на споразумението за мир в Босна и за 
възобновяване на политическите и икономическите 
връзки на нашата страна със света след сус- 
пенсията на санкциите.

дейтънското споразумение ще се възползват от 
подкрепа на СР Югославия и гражданите на Репуб
лика Сърбска. Милошевич се срещна и води рг 
вори с още две американски делегации - на Съ 
за международни отношения и на Ко 
членове.

Ф Слободан Милошевич и Садако Огата на сре
щата си в Белград на 6 декември изразиха увер
еност, че международната общност ще окаже мате
риална помощ на бежанците и че с възстановява-

# Към края на ноември председателят Милоше- нето на мира и реализацията на дейтънското спо-
вич прие румънския премиер Николае Вакарою и разумение ще се създадат условия всички бежанци 
обмени с него мнения и становища за нов възход на да се върнат в домовете си. 
добросъседското сътрудничество. Събеседниците 
констатираха, че югославско-румънските отноще- _ • На м Декември председателят на Сърбия
ния са силен фактор на стабилността на Балканите. Слободан Милошевич прие съпредседателя на

л.,,, . Международната конференция за предишна
• и САЩ час по-скоро трябва да нормал- Югославия Торвалд Столтенберг, който пристигна 

изират отношенията си - беше констатирано в разго- на прощално посещение в нашата страна. Предсе- 
вора на С.Милошевич с делегация на американския дателят Милошевич подчерта големия принос на 
конгрес от 17 членове. Председателят на Сърбия Столтенберг в разрешаването на югославската 
изтъкна че международните сили, които трябва да криза и заслугите му за обективно и еднакво отно- 
окажат безпристрастна помощ в реализацията на шение на международната общност към страните в

босненския конфликт.

азго-
___ вета

нгреса от 20тези

„ Буднмир Шаранович и Харалан Хараланов се дого- 
напопвиЛв1И,'Чв Белград" да бъде пункт за между-

е БрятстВо15 ДЕКЕМВРИ 1995 г.



ОТ ДВАНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

вмЖ маж
• Постиженията 

местни общности

• 1?ж^гг^г8а?самообп-р-“
• ^Гл^тТ^таж "двтс- -«-«■

На дванадесетата редовна 
сесия на Общинската скупщина в 
Босилеград, състояла се на 4 
декември тази година, въпреки ме 
на дневен ред бяха отчетите за 

. работата на Здравния дом и 
предучилищното ведомство "Дет
ска радост , отборниците най- 
голямо внимание посветиха върху 
осъществените резултати от 
досегашното местно самообла
гане и начинанията за въвеждане 
на ново.

В отчета за извършените ко
мунално-битови активности от 
досегашното седемгодишно 
местно самооблагане

“ ДИМИТРОВГРАД

МАЗУТ ОТ ООН
от досегашното седемгодишно местно самооблагане с

Старческия дом^» ^равния гРаДина>

А.Т.

са видими във всички

трябва да даде 0140 по-добри резултати,

и при неблагоприятни условия

последователно

а с това и

37 местни общности, над 4200 
метра водопроводна и 5800метра 
канализационна мрежа. Постро
ени са 5 пешеходни местчета 4 
бетонно-железни моста, уредени 
са няколко улици и са асфалти
рани над 3000 метра. Изразход
вани са над 3 милиона динара, от 
това около милион динара от 
местното самооблагане, а оста
налите от други източници (Об
щинският фонд за строителни 
площи, общинския бюджет и 
различни републикански инсти
туции).

спазване на 
утвърдените годишни планове 
Впрочем, тези становища най- 
много бяха присъствуващи и на 
отделните събрания в местните 
общности, на които беше обсъ
дена инициативата за въвеж
дането на ново местно самообла
гане.

в ДОЛНАлЖта8 УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ

НЯМА НА КАКВО 

ДА СЕ ВЪРНАТ
На сесията бе формирана и 

Общинска изборна комисия от пет 
души с председател Никола Са
вов, секретар на ОС, и Отбор от 
30 души за провеждане и организ
иране на референдум, който 
според утвърдените срокове тря
бва да приключи до 20 декември 
тази година.

Онова, което дава отделна 
характерност на досегашното 
местно самооблагане е, че не
говите благодати са почуству- 
вани във всички местни общ
ности. Разбира се, не във всички 
еднакво. В селата, които са били 
по-активни и навреме излизали 
пред Общинската скупщина с 
планове, ефектите от самообла
гането са и по-големи. Там, 
където ръководствата на мест
ните общности са реагирали по- 
бавно, резултатите са по-малки.

Когато пък става

и сред
ствата, изразходвани по тази ос
нова, се подчертава, че пости
женията са видими във всички 
комунално-битови области и 
всички местни общности. От
делно ако се има предвид, че 
по-голям период тези активности 

провеждали под санкции и 
по време на разпада на предишна 
Югославия, когато жизненият 
стандарт на населението бе на 
съвсем низко равнище. Поради 
това, както подчерта предсе
дателят на ОС Сотир Сотиров, в 
разискванията си не трябва да 
тъгуваме, че сме имали местно 
самооблагане, а напротив трябва 
да се гордеем. Благодарение на 
местното самооблагане са 
останали над 380 километра 
прочистени, разширени или про
бити на ново местни и некате- 
горизирани пътища във всичките

работата0 И ^Ч^от Спадната

йсГег^ОС;бИЩаТГно?аГаВ. на ^ ЖИВвЯТ В АЛюбаТа "• вяРват

Ф Повечето от тях
война и знаят, че ",--------
но че винаги се

Е

са се
цията, че и едното и другото ве
домство изпълняват доверените 
им задачи, със забележки, че 
Здравният дом занапред трябва 
да обърне по-голямо внимание за
работата на здравните станции и В началото на август т.г. - ко- торят. Животът и старостта 
амбулатории и с това доближи гато хърватската войска принуди научили да вярват че "дяволът 
здравните услуги до насвле- К^айнГд^ГГ А* ~ ”~аРа "Р~ вратата,

пуснат вековните си огнища - в зореца".
БДолнаРЖаЛНстигПн°ахаЧ71 "*» вьР"е"' варията пак 
яоттие 1къдет^бяха^!^а^°
житие, където бяха поместени се- трети път поред в историята да 
га обаче има само десетина души. започне да ни унищожава и изгон- 
Останалите заминаха в други кра
ища на Съюзна република Юго
славия - при свои роднини и прия
тели или пък да търсят свои близ-

са преживеяли Втората световна 
дяволът може да се изкара през вратата, 

връща през прозореца"

дума за 
въвеждане на ново петгодишно 
самооблагане, отборниците в раз
искванията бяха единодушни, че 
същото трябва да се въведе. 
Защото без собствени средства 

а се обезпечат

са ги

винаги се връща през про-
Още повече ако се има пред

вид, че по селата са останали 
повече хора в напреднала въз
раст и не са в състояние да до- 
хахедат в Босилеград.

трудно ще могат д 
други. Някои отоорници подчер
таха, че занапред трябва да се 
върши по-строг контрол на всеки 
изразходван динар, както и

в

М.Я. ва, казва един мъж, чиято съп
руга и деца останали в Карловац 
и заради сигурността им иска да 
остане анонимен.

ки, които също така сполетяла -Нямаме нито щастие, нито 
"правдината" наТуджман. За раз- здраве, нито ггьк имаме къде да се 
лика от тях повечето останали завърнем. Всичко загубихме в

° ДИМИТРОВГРАД
Както е известно, в рам

ките на кабелно-дистрибу
тивната система работеше и ТУК не че не са имали кого пламъка на опожарените ни до-=^«2= шшшшй
съгласи за главен и отгово- ната събират помощ. И над 70-те и въпрос е дали ще дочакаме да
рен редактор да бъде наз- ученика, колкото се учат в дол- узнаем отговора на въпроса как-
начена Зорица Милева, коя- нолюбатското училище, им доне- во ще стане с нас и с наша Край-

улица то е и главен и отговорен ре- соха по 1 кг фасул и по 5 кг кар- па.
Петър дактор на Радио Цариброд. тофи. Общинската скупщина от- Саво Джапич от Дърниш е ро-

система в Сърбия, покриваща Ставров, също на "Христо Бо- -------------------------- двля колкото може от скромния лен през далечната 1909 година.
почти целия Димитровград, тев" 66, Георги Иванов, ул. си бюджет. Червеният кръст също Поройни сълзи се стичат низ ста-
тези дни е пред завършаване. "Нишка" 4, Асен Георгиев на програми, една от които е Со- рото му и сгърчено от болки лице
В проекта е предвидено в сис- улица "Балканска^ Борис фия. и нищо не плащат. А сис- аан ште ™ им “ поведе разговор за съд-
темата да &ъдат включени Ранчев на улица "Найден Ки- темата както и всяка уредба, „ото^огатство. което изгоря™ в 6 "а съРбите в Хърватска
1100 домакинства. Включи- ров", Драган Стратиев на "Со- може и да се развали, може опожарените им домове или да
телно с 8 декември тази го- фийска улица1' 22, Любисав кабелите да се скъсат, седна намали болката на онези, които йм!исине’Загреб но гоипочина.
дина, в системата са включе- Еленков, ул. ЮНА 23, Дра- дума ниию не е вечно и нераз- саостанали завинаги без свои За снахата, която е хърватско по
ни 1050 домакинства, а заин- гомир Басов на ул "Нушичева" валимо Затова Изпълнител- наи-близки. гекло и за внука, за когаото не
тополлсииогопмюиия Тляа ? и Кппя Китря от гъшата или- ният отбор взе решение от Но- Тези хора в напреднала въз- зная какво в по националност нетересовани все още има. I ова 2 и коля (чузев от същата ули ва година ползващите кабел- раст не вярват вече, че животът оная къде са. Имам по-далечни
е само едно от многото дока- ца. Срещу тях най-вероятно лмгтпибчтишггггя г-игтемп има с0оя мярка и правдина. Не роднини във Фрушка гора, чиито
зателства, че ентусиастите, ще бъде заведено съдебно "°'ДВчтриоутивната система вряват На обещанията на вели- и йена не помня. Там имам и гро-
лонесли идеята и започнали дело и ако не платят, ще се Да заплащат по три динара за КИТ0 сили че щВ създават усло- бове на две мои сестри. Затова
оеализаиията на системата намери начин да бъдат из- поддържане на системата, на- вия да се върнат всички бежанци, искам да замина в Нови Сад, по
сПлучили желета на Лочени от системата^ бавка на нови модули и евен- Вкл,2чителнРо и тези от Сръбска ««кои старчески
гражданите с чиито средства Системата работи вече че- туално прибавяне на още ня- Крайна. Натрупалите им се годи- дом. казва той. 
е^сюъщест^ено основното в тири години, димитровградча- коя чуждестрана програма. -иеГт^аТоГа^п^у^ пък имат къде да се върнат и сес-
системата. За съжаление, ни гледат девет чуждестрани А.Т. ждават и принуждават да вярват, трите Елисавета(72) и Мария(бЗ)
каКТО бе констатирано на че злодеянията може да се пов- Суботич от Дърниш. Изобщо не
заседание на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщи
на в Димитровград, има доста 
граждани, които ползват сис
темата, а все още не са пла
тили дължимата сума за 
включването в системата. До
преди известно време тази су
ма е би ла 22 000 динара. След 
акто са отправени сериозни 
предупреждения, сумата е 
намалена на 17 000 динара.
Последният срок за изплаща
не на дължимите суми е Нова 
година, след което ще бъдат 
взети и съдебни мерки срещу 
тези. които не спазват под
писания договор за плащане.
Все пак най-вероятно бол
шинство ще си платят дължи
мите суми, обаче в момента 
девет лица изобщо не искат 
да заплатят. Както съобщи 
Емил Томов, електроинже
нер. който е задължен до 
ръководи системата, това со

ПРИВЪРШАВАТ 

РАБОТИТЕ НА КАБЕЛ
НАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Единствената кабелно- Мирна Василев на 
дистрибутивна телевизионна "Христо Ботев" 65.

Нито смеят, нито искат, нито

помисят да се връщат и живеят в 
"демократична’* Хърватска и ос
таналите стари и изнемощели бе
жанци, от чиито уста и лица не се 
вижда смях, който, както казвал 
Нушич, смекчава суровостта на 
живота.

Още в 16-ти век Томас Мор в 
своята "Утопия" написал, че нищо 
не е по-неславно от словата, коя
то се печели във война. Това и 
сега е актуално и се отнася и до 
“победата на Туджман. За съжа
ление, това изобщо не ще бъде 
точно ако световната общност на
истина не създаде спешни и си
гурни 
онези
ят. Без създаване на такива ус
ловия едно число от тях, особено 
от редовете на старите никога не 
ще успее да узнае отговора на 
въпроса докога ще трае неизвест
ността за съдбата им. Най-тежка 
е истината, че голямо число от тях 
нямат нито къде, нито на какво да 
се върнат.

ПЕРНИЧАНИ В НИШ
рамките на сътрудничеството между риод с цел кандидатстване за държавни по- 

стопанските камари в Ниш и Перник на 12 ръчки, 
декември в Ниш пребивава делегация но Договорено беше, съ1ЦО така, Търгов- 
най-голюмия промишлен завод "Стомана" ската комара в Перник и Стопанската кама- 
ЕАД оглавена от Георги Георгиев, ръко- ра в Ниш до реализират съвместна реклам- 
водител направление "Маркетинг". на маркетингова дейност в Сърбия и Бъл-

Под оъководство на зам.председателя гария. 
на Стопанската камара в Ниш живота Марк- Мнозина от представителите на нишките
ович в няколкочасови плодовити разговори предприятия, като Копаоник Строител 
с представители на нишките предприятия Електронна промишленост, МИН-прес и др. 
бяха Правени и първите стъпки към вече намериха общ език с представителите на 
набеляганата програма за сътрудничество "Стомана", В следващата среща, която ще 
оше в края на миналата година, по време на стане на 16 януари 1996 година, също в Ниш, 
действуването на санкциите. Установени при участието на още по-голям кръг запи
ляха контакти и формулирани интересите тересовани фирми и предприятия от Нишки 
наХдветеТстрани, изяснени възможностите окръг ще се мине и към сключване на конк- 
за участие на "Стомана" ЕАД в търговските ретни договори, 
доставки по време на възстановителния пе-

В

условия за завърщане на 
бежанци, които това жела-

М.А. В.Божилов
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. СЛЕД ВДИГАНЕТО НА ЕМБАРГОТО "Градина” КРАЙ ДИМИ
ТРОВГРАД, спад вдигането 
иа ембаргото, отново става 
актуален граничен преход, 
в рамките иа сегашна СР 
Югославия вероятно иаи- 
голям. В централните ме
дии обаче винаги се казва 
^Градина" край Пирот! 
Прескача се (или заоби
каля) цяла една община с 
14 000 жители, на чиято 
територия се намира гра
ничният преход. Сред 
населението това предиз
виква крайно отрицателни 
реакции, още повече, че 
това не е отскоро, а трае с 
години, особено ако ин
формацията дава коре
спондентът от Пирот. Хо
рата оправдано се питат 
може ли това да се спре и 
кой това да направи?

Кой има право да изтри
ва като с гумица цяла една 
община?

ГРАДИНА" ОЖИВЯВА■ ■

ДА СЕ МАХНЕ ЩЩеШ,
ИЗХОДНАТА ТАКСА г

тЕЕхзЩВ
ппяпитвлствате! на Югосла- 20 160 динара, а осъщастве- поляна, здоастнала в трева, рпзу и ”а са С0 отегли-

Р и Съаби^да анулират ре- ния доход от превезените къдвто само в °ПР°Д0™,НО ^^людатолито от УНПРО-

Е=рЕНн^: ^камиониоразниотоки.

Я5Ж? решение, от *80 ввте. те имат и доуги видове 
ЙЙЖ аИв“есП^дачРаи че рпзхо-йяяй пят- а тЯ «де-ж

вия

а лег ално са минали и някол
ко цистерни с гориво. Както 
изтъкват отговорните на мит
ницата. те напълно са готови 
да поемат нормалното тече- 

на товарни и транзитни 
камиони, тъй като поставена
та компюторно-информаци- 

Л. онна система дава възмож
ност за бърз и ефикасен прег
лед на всички видове товари, 
минаващи границата. При по- 
ложение когато на стопан- 

, ството е необходимо сурови- 
Ш ните час по-скоро да стигнат 
^ до производствените халета, 
Я бързото завьршаване на мит- 
- I ническите формалности е от 
Я голямо значение.

кондуктер -
межда държавни т^Чрейсови Товап_отвърждаваЛ(в и, двете
линии са I
може да доведе до закрива-

нерентабилни. Това рейсови линии са дефицитни.
_ ____ Автотранспортните пред

ното им, коетое вТщотивовес приятия от двата окръга от 
с интересите на държавата, държавните прмитвлства 
казват в искането си директо- търсят и гориво за товарния 
рите на автотранспортните транспорт, които фактически 
предприятия от Пчински и не работи или капацитетите 
Ябланишки окръг, които под- му се използват минимално, а 
държат такива рейсови ли- това неблагоприятно се отра- 
нии Понастоящем редовни зява върху общите им резул- 

' - линии с България и тати и е една от причините за К
югославска репуб- големия им дефицит.

В "Автотранспорт Боси- ■

ние

I

ж,;.

>2» *-

4
еисови 
ившата

окръга^имат1предприятия^ леград, подчертават, че сега. 
■Автотранспорт" от Босиле- след вдигане на ембаргото, 
град "Единство" от Враня и положението поне по отно- 
"Югекспрес" от Лесковац. шение на обезпечаването на 

За илюстрация на проблем нефт и масло ще се промени, 
ето данните от босилеград- обаче ако изходните такси и 
ското автотранспортно пред- занапред останат, състояни- 
приятие. През изтеклия месец ето няма много да се подобри, 
за две междудържавни рей- м.Я.
сови линии за Скопйе и Кюо-

ш
А.Т.

• ОТ СТОПАНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НОВИ РАБОТНИЦИ В "КОБОС"
След вдигането на ембаргото предрия- конфекцията с тях ще сключва договор за 

таето за конфекция "Кобос" от Босилеград постоянна трудова работа, 
отвори вратите си за приемане на нови ра- За отбелязване е, че на обнародвания 
ботници. Тези дни приключи обнародваният конкурс кандидатсвали над 60 души, от това 
конкурс за приемане на тридесетина нови само двадесетина с текстилна подготовка, 
работници, който бе публикуван веднага което е още едно потвърждение, че в Ьоси- 
след суспендирането на санкциите. Конкур- леградока община безработицата е един от 
сът, както ни уведомиха в босилеградската най-острите проблеми и че занапред трябва 
конфекция, която и по времето на ембар- да му се посвети по-голямо внимание. Още 
гото и югокризата успешно и без по-големи повече ако се има предвид, че между безра- 
прекъсвания стопанисва, ще бъде реализи- ботните над 70 на сто са млади до тридесет- 
ран заедно с Републиканския завод за тру- годишна възраст. Ето защо примера на "Ко
дова борса, който за шест месеца, колкото бос“ трябва да последват и останалите 
приетите нови работници ще бъдат на обу- предприятия и цехове, 
чение, ще обезпечи средства за заплатите 
им, а след това в зависимост от потребите.

• ВРЕМЕТО БЕЗ САНКЦИИ

ОТГОВОРНОСТ и 

УПОРИТА БОРБА
Суспенсията на санкци 

беше приета с голямо облек
чение и надежди сред насе
лението в Босилеградска об
щина. С надежди за по-добри 
дни, съживяване на стопан
ските колективи, възобновя
ване на производствения про
цес, по-редовно и по-стабилно 
снабдяване и повишаване на 
жизнения стандарт.

достатъчното използване на 
мощностите нямаше по-голе
ми застои. Изключение е само 
предприятието за експло
атация на кварц, което след 
разпада на предишна Юго
славия, прекъсна деловото си 
сътрудничество с “Електро- 
босна'’ от Яйце(БиХ) напълно 
прекъсна производствения 
процес и е въпрос кога ще го 
възобнови.

ите

МЛ.

° БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД ГОЛЕМИТЕ СНЕГОВАЛЕЖИ

ПОСЛЕДИЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ СЕ ПРЕМАХВАТ
Въпреки кризисната об

становка, обусловена от санк
циите на международната 
общност и разпада на предиш
на Югославия, болшинството 
стопански колективи и пред
приятия, включително и про
мишлените цехове, чиито ма- 
тични предприятия са от вът
решността, успяха да оце
леят, не прекъсваха призвод- 
ствения процес, някои дори 
работиха и на пълен оборот. 
Така например в конфекцион
ното предприятие “Кобос“ 
нямаше

• Снеговалежите спряха и Босилеградска община се избавя от снежната блокада, но последиците 
в пътния транспорт, електроснабдяването и ПТТ съобщенията все още изцяло не са премахнати 
Снеговалежите не само, че изненадиха отговорните хора в тези служба, но показаха колко 
висока е цената на небрежното отношение към поетите задачи

След 1253 дена санкциите 
са премахнати и сега се откри
ват нови, по-благоприятни 
перспективи за редовно и 
контуинирано обезпечаване 
на суровини от чужбина и 
успешен пласмент на издели
ята на чуждестранния пазар. 
Ето защо премахването на ик
ономическата блокада в Бо
силеградска община бе при
ето радушно от всички. Всич
ки очакват нов живот във 
всички области, нови раз
войни програми, разшир 
на мощностите и пр. В 
вено пълното стабилизиране 
изисква време и усилия, съз
нателно и отговорно изпълня
ване на всички трудови за
дължения. Защото онези сто
пански предприятия и колек
тиви, които успеят по-бързо 
да хванат крак с времето ц 
съгласуват стопанисването 
си с времето без санкции, по- 
бързо ще консолидират поз
ициите си, както на домаш
ния, така и на чуждостранния 
пазар, а ведно с това ще пови
шат материалната основа на 
предприятието и жизнения 
стандарт на заетите.

Големите снеговалежи, които неотдавна за- почистени и с какъв темп ще вървят работите, зав- 
хванаха Босилеградска община, особено през иси не само от това дали не ще има нови сне- 
нощта на 4 срещу 5 т.м. блокираха почти целокупния говалежи, но и от това дали ще се обезпечават 
живот. Височината на снега, която възлизаше на достатъчни количества нафта, 
около 70 цм, а на по-високите места и над един В избавянето на общината от снежната блокада 
метър, спря движението и прекъсна електро- се включиха не само посочените служби но и пред- 
снабдяването и ПТТ съобщнията. Трудности в рабо- ставители на ОС и нейния ИО. Изхождайки от се- 

ш^”Л?^2та и предприятията. Ден-два риозното положение по въпроса как докрай 
блокада - не прие- повторно да се нормализира животът в общината

имаше токГбяхаЧ6ез пооВгоамиРаТИТв къАето Разисква и посоченият изпълнителен отбор. Безимаше ТОК) ояха без програми. оглед, че снеговалежите изненадиха всички и се-

В първите критични моменти с вътрешността «чен^еад^Гт^пм^ия™0 "Т“3' Т по'

*~яЕ=те~г~*Ег~? ««йтагЩкгЙЙг
бове на много много мес?ГмРежаадУ6е поправ^на °Д "^“А^лят на ИО на ОС Васил йованчов 
правка"Д а° същата ^към^станал и т^^ела ^ ВД? тег^оГГ “

БосилегоагГалп “ На ^«ктрора^ределиТелЕото^в «Дн&и? ДЙЛЪЕЯЙЬ 
^мос^ите^аЖ-Жтеи той трябва А-маП^Д-

валежи, срутилите с! на Регионални» пъ&ца

движ?н°иетовЛСле°л1Т,ТтпМЕвЖИ пов™яха ла спре и „ Наи-новите снеговалежи не само, че показаха 
йласина Клонът Д ° оспособен пътят към колко оа (не)лодготвени посочените служби и пред-«'чуавгг■"аа

прекъсвания на пр 
зводствения процес, ооаче 

. поради санкциите производ-

ои- яване
стест-

ството и пласментът на изде- 
.лията до купувачите бяха 
обременени с редица излишни 
разходи. Подобен е случаят с 
дървообработвателното 
предприятие “Бор", цеха за 
сушене на овощия и зелен
чуци, частното предприятие 
“Таня“. В редицата на успеш
ните предприятия, въпреки 
икономическата изолация, е и 
автотранспортното предприя
тие, което не само, че оцеля, 
но успя и да разшири дейостта 
си - откри сервиз за техничео- 
ки преглед и поправка на 
коли. И в останалите, въпреки 
отделните прекъсвания и не-

каза:

М.Я.
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• ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД САНКЦИИТЕ

' П^Ж1Кад1сГ?рЖДН„Еу'йП''В* " НЕГИД. ТРУДНОСТИТЕ ОСТАВАТ ДИЛЪРИТЕ ЗАВЪРШАВАТ 
РАБОТАТА"Санкциите паднаха, сега пак е мед 

ло! Така може би някои са си м
и мас-

без санкции, но това едва ли можТдавистинТ 
освен гола илюзия. Може би най-прТв е дирек- 
торът на ГИД Иван Марков, казвайки че в 
първите дни^ след свалянето на санкциите 

има наи-много психологичен ефект на 
хората, а за нещо по-конкретно трябва да 
мине малко време. Наистина гумарата от 4 
декември работи с 60-70% от мощностите си 
но това не е резултат от сваляне на ембар
гото, а редовно производство след 
обезпечено необходимото количество суро
вини и мазут. Определено количество сажди 
пристигна тези дни от Македония, но нещо 
подобно се сливаше и по време на ембаргото 
Все пак трябва да започне по-редовно 
снабдяване със сажди през България, а също 
така и със синтетичен каучук, който недостига 
значително. В момента това, което се произ
вежда е предназначено за домашния пазар и 
за пазарите в САЩ и Италия. Що се отнася до 
активностите, които сега се на преден план 
според Марков, това е обезпечаване на пазар 
за изделията на ГИД. Преди всичко възоб
новяване на връзките с партнъорите от вре
мето преди санкциите.'Проведени са контакти 
с Русия, макар че Фабриките за производство 
на автомобилите "Лада" и "Москвич" не ра
ботят както преди с пълни мощности. Осъще
ствяват се контакти с партньори от Гърция и 
Англия. С една дума - възобновяват се ста
рите пазари и се търсят нови, за да може, след 
създаване на оптимални условия, да се стар
тира успешно. Що се касае до снабдяването с 
енергенти, нормализация се очаква след два

ср^цотваВкакто 
и изобщо финансови средства Споо^л
от банкнтеВп ™ М°Гат да 00 °чакват кредити 

кобйкКак се спрРави° °Т ТрИ МеС0Ца' а Д0Т0™3

Марков, все още не е условие за продажба на 
произведенията на ГЦц, което не значи ч§ 

ИД няма да се старае за високо качество и 
въвеждане на споменатите стандарти.

В димитровградската гумара тези дни са 
приети двадесетина нови работници, неква
лифицирани и полуквапифицирани, 
десет стажанта. Същевременно около 60 
стари работници трябва да се пенсионират, 
като гумарата им докупи необходимия от две 
до пет години трудов стаж. Ведно с тове се 
прави анализ на определени служби и сектори 
с основна цел съотношението между произ
водствените работници и режистите да се 
намали в полза на непосредствените произ
водители.

това решени! гпя^ Ието 33 обмен на ва-ПУ™. Според 

както казв^?ой л^ а И няма пари 33 изкупуване. Инак,

това

като е

валута °тов?'и 0 клонът на банката не купува и не продава 

геоман?гаПи!п?НаТа М01д на гРажДаните е малка, една
колкото^е и ^упумПРИМеР “ "Р°даВа 33 3'30 динара'за

както и

В.Б.

ОБЩИНА РА ЗА Д°БИТЪК в БОСИЛЕГРАДСКА

НЕИЗМЕНЕНИ ЦЕНИЩо се отнася до заплатите, последните са 
изплатени за октомври, а тези дни ще бъдат 
изплатени и за ноември. Макар че и занапред 
са по-малки от необходимия егзистенциален 
минимум, заплатите все пак се изплащат ре
довно.

о6 изкупувателни цени на добитъка в Босилеградска
й р п!?,!Г0 ЛИЧИ Нв ще св меняват наскоро, казват отговорните 
ванв тДТпп»опИТв И чаотни предприятие, занимаващи се с изкупу- 
аав®, ТеЗИ предприятия изкупувателните цени "държат’ на едно 
равнище вече дълго време и почти всички го спазват Телци и юнци 
по^инар^ПЛаЩаТ П° 5 ДИНара' г°ееда средно по 3, агнета по 5 и овци

си.^редщаиятията^п^сто^се^конкуриртп-^обаче

изключние на някои от тях, и това все пак от време на време пред
приятията им дават парите със закъснение. Някога хора па 
могат да си вземат и по два месеца. Ползвайки тази ела 
изкупувателните предприятия в общината, при животновъд
по-често идват контрабадисти с добитък. И те изкупуват доби____ _
същата цена (въпрос е дали на същата, понеже най-често не се 
измерва), но за разлика от предприятията веднага заплащат дого
ворените суми. По този начин голямо число едър добитък изкупиха 
препродавани от околността на Враня и различни места в Косово.

Селскостопанските производители в Босилеградска община 
често казват, че цената на добитъка е низка в сравнение с цените на 
добитъка въвъ вътрешността или пък с цените на други стоки. Отго
ворните в предприятията твърдят, че е реална. Не навлизаме в това 
дали е точно едното или другото, но за сравнение ще приведем цените 
от ценоразписа в месния магазин на “Напредък" (в Босилеград само 
това предприятие има кланица и магазин за месо, докато останалите 
Добитъка продават в други места). Килограм телешко и юнешко без 
кокал тук струва 17,70 динара, с кокал 15, докато средната му цена 
възлиза на 13,30 динара, Средна цена на говеждото месо е 9,30, 
овчето се продава по 9,33, а агнешкото по 14,40 динара.

Бте не 
ст на 

ите все 
итъка на

"СВОБОДА":

КОНТАКТИ И 
НА ЗАПАД, И 

НА ИЗТОК
Със своите стари делови 

партньори конфекция “Свобода“ 
вече осъществи определени кон
такти в Скопйе, а тези дни пред
стоят нови контакти. С клиентите 
от Македония контактите всъщ
ност и не са прекъсвани, както 
впрочем и с болшинство от парт
нъорите, с които “Свобода“ е ра
ботела преди санкциите, обаче 
следките са били значително 
намалени. Както изтъква Арсен 
Тодоров, генерален директор на 
“Свобода", осъществени са кон
такти и на Изток, и на Запад, но 
за сътрудничество като преди ем
баргото все пак трябва и време, и 
търпение.

В момента работи цялата Изглежда, че съдържанието на статията допадна на читателите
фабрика, а материал е обезпечен и започнахме да получаваме - редакцията на вестника и аз, като автор 
за декември. Завършават се 25 на статията - запитвания, за кое точно семейство се отнася името на 
000 парчета за САЩ - сделка, Вазови и кои са потомците на семейство Вазови в нашия край. Тези 
която е договорена по време на въпроси дойдоха от Нови Сад, Младеновац, а бяха отправени и към 
ембаргото. мен лично. Мило ми стана, че читателите се затрогват от съдържание,

Недостигът на мазут като не- отнасящо се към нашето минало, а почувствувах, че в тия запитвания 
посредствена последица от ем- има и частица гордост, че по някакъв начин ние, хората от Цариброд- 
баргото накара конфекционерите ско сме св докоснали до едно светило, до едно голямо име. ^ащото 
да търсят алтернативни горива за Иван Вазов е - гордостта, културата и символа на България_ и аз 
производство на пара, необхо- реших да дам допълнителни сведения. В първата статия мисълта ми 
дима в технологическия процес. б0Шв да кажа, че Иван Вазов е бил в Горни Криводол и с 
Въс собствени средства е наба- бил свързан по един тъжен семеен поводI - смъртта, на роден.брат 
вен парен котел на дърва, който 3ащото Иван Вазов е имал трима братя, а нормалният Янко е живял

йаа0мва^Ттоа&НтаТГ°тоСвТа03кИ- кТ”
апиталовложение е над 200 хиля- просто не ^^Тва^

^опеките ^гробжца° На ГпофебениетоГеи1рисъствалв^неговия^^у^н

ма за технологическа вода, то ие са били нито бързи, нито лесни. Населили са години ншд ^
спестяванията се увеличават. Втората балкански вов”и'а д° не а поддържал връзка със своятаИ в "Свобода1 около триде- гарияа наи-многосчитам чо Вазов неелод^ърж Р л и е 6ила
евтина работници се пенсионират роднина защото Дара вече не е живяла в р н н 
чрез докупуване на трудов стаж наистина малга на възраст орно ^ омъжила в село Вълк-
съгласно законните разпоредби. Майката на Божидарка дар Р доста по-възрастен от нея,
С петнадесет години трудов стаж овия “ « майка й продала имотите в Горни Криве
на предстоящия ден на конфек- Леко. Агна, такасв мзвала , н д ^ че 0Ъщвствуват въз-
ционерите ще бъдат с 200 динара дол и заживяли във от ПисокаУРкоито помнят дядо Леко, Агна
наградени 81, аЪ с двадесет и растни х0Равна^т.вн“™°Иим“човек, който дапомни Янко Вазов, 
петгодишен трудов стаж ще бъ- и особенно Дара. Не зная да нямаме толкова възрастни хора.
дат наградени с 300 дин. Бариерата «гето години е силна. нямам. толкс до годяно Била

В.Б.

• ЗНАМЕНИТИ ХОРА, ПОСЕТИЛИ НАШИЯ КРАЙ - допълнителни сведения

ПОТОМЦИТЕ НА БОЖИДАРКА ВАЗОВА
В "Братство" бр. 1589 от 15 октомври 1995 г. поместихме статията "ИВАН ВАЗОВ В ГОРНИ КРИВОДОЛ"

.........................................Пише: Лилия Нейкова
е заможна и много красива мома. Търсели 
я няколко добри момка от селата, но тя си 
избрала за мъж учителя Никола Нейков от 
село Славния. И Никола Нейков е познато
име в нашия край. Той беше един от най-добрите учители, както се 
казва, още от Бивша Югославия и е работил в Сърбия, в Пожаревац 
и Дражевац край Ниш. Оставил следи в просветното дело на Цари- 
бродско и като инструктор на младите учители, на които показваше 
как се работи в просветата. Няма негов ученик или учител от нашия 
край, който завинаги да не е запомнил Никола Нейков.

Дара Вазова-Нейкова и съпругът й Никола Нейков имаха три деца: 
ЧМихаил-Мики Николов Нейков, 1927-1973, редактор и журналист 

на вестник “Братство“;
-Лидия Николова Нейкова-Горанова. 1929-1975, инженер техно

лог, учила в Белград и била първо инженер в Сисак-Хърватско, а 
сетне живяла и работела в София.

-Иван-Иоцо Николов Нейков, 1931 - 1995, гимназиален учител по 
социология, политически затворник на Голи оток. Живял и починал в 
Приеполе.ди динара. Същевремено с това 

се спестяват значителни сред
ства, тъй като дърва има и зиа- 

по-евтини. Ако към

Тяхни наследници, трето поколение на Божидарка-Дара, са де
цата на Михаил Нейков и Иван Нейков. Лидия не е имала деца.

Михаил Нейков има син Сашо Михайлов Нейков, 1948 година, днес 
юрист-консулт на Машинния факултет в Ниш и има двама синове:

-Михайло С.Нейков, 1978, ученик в гимназията “Бора Станкович 
в Ниш. Това е онова умно момче, което направи силно впечатление 
през пролетта-лятото на 1995 година със знанията си по математика 
и компюторна техника на телевизионните съревнования “Музичка 

“ и стана победител на шестия кръг на надпреварвания, а

8чителио са

олагали 
сетне и 

-Иван
*иналист.

С.Нейков, 1985, десетгодишно момченце, ученик в начал
ното училище "Ратно Вукичевич" е Ниш.

Николай Иванов Нейков, 1970, роден и живее в Приеполе. Ето, 
тоеа оа потомците на семейството Вазови от нашия край.

Данните за Янко Ваоов, погребението, Иван Вазов и годините съм 
получила няколкократно от моята свекърва Божидарка-Дара Вазова 
Нейкова. Лилия Нейкова

А.Т. о15 ДЕКЕМВРИ 1995 г.
Бря-тстВо



. КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ ° УЧАСТНИЦИ В ПРЕГ
ЛЕДА НА ФОЛКЛОР
НОТО ТВОРЧЕСТВО 
В НИШ ОТ БЪЛГА
РИЯ ПОСЕТИХА ИЗ
ДАТЕЛСТВО "БРАТ
СТВО"

ПРЕМИЕРАТА НА АНТОЛОГИЯТА "ЦВЕТЕ• ОТ 
МИЛО" В СОФИЯ ИЗОСТАВЕНО Е 

ЦЕННО БОГАТСТВОДУХОВЕН МОСТ

и-Жйлй!
ЛИТЕРАТУРА

МЕ ДОГОВОР ЗА^ътрудвано на националната соиобитноот на , ^ съществуващата

ЯРвгвкЕетдавяа-Ля 

^кйЕЕКяааядаж
ДП За°прима.рНщГ^‘п^имИГв^Му^ ПОНИШОВИ.ТО- в Пи,»тим«

вече петнадесет години завеждащата Музейната сбирка 
работно време, вместо да й се даде пълно работно време

ДЛЪНока неТъдом алословни, но в Културния център са приети много 
души с пълно работно време, въпреки че дейностите не са толкоз

^ От друга страна, години наред се говори за фолклорната секция, 
за музикален, певчески и танцов състави, но буквално нищо не се 
предприема тяхната дейност да се съживи. Нещо повече в плана на 
Културния център за тази година по настояване на Изпълнителният 
съвет на Общинската скупщина, е именно внесено да се възобнови 

цовият състав, да се ангажират певци и музиканти.
Преди години Димитровград имаше един от най-силните танцови 

състави в Република Сърбия, па дори и в Югославия. Много градове 
се учеха от нас, например при установяването на побратимяването с 
Алексиндровац Жупски нашият танцов състав няколкократно 
превъзхождаше тяхната група, а сега те са далеч пред нас.

Естествено, основната задача на Културния център е да тачи и 
развива културната традиция на нашия край, да запазва национал
ната самобитност на малцинството и неговата културна автентичност. 
За такъв вид дейност през последните няколко години няма и помен. 
Единственият светъл миг е учредяването на "Погановския пленер" и 
тачене на живописното изкуство на наши художници.

Струва ни се, че е крайно време върху проблемите на културното 
ни наследство по-обстойно да се спрем, дори и при положение да се 
организира кръгла маса с участие на изтъкнати културоведи, които 
биха дали значителен принос върху оцеляването и определяното на 
бъдещите насоки на дейност в тази област.

НИ-
ЧЕС

Тези дни в Ниш беше озна
менуван юбилея на фолклор
ното дружество "Медиана”. 
Като гости участвуваха млади 
гайдарджии от село Кова- 
чево, оощина Раднево, при
дружавани от г-жа Ирина 
Славчева, за м-министър на 
културата на Република Бъл
гария, Крум Георгиев, пред
седател на междуародна ор
ганизация за народно изкус
тво в Стара Загора, г-н Госпо- 

ин Георгиев, кмет на село 
овачево и г-жа Татяна Ва

силева, главен счетоводител 
в направление "Култура" 
община Раднево.

На тържествения концерт 
на дружество "Медиана" ус
пешно се представиха млади
те гайдарджии Таня Тенева и 
Галии Георгиев. Те оставиха 
силно впечатление пред мно- 
гобройните ценители на фол
клора в Ниш. Гостите от Бъл
гария посетиха и Издателство 
"Братово", където ги приеха 
директора на Издателството 
Венко Димитров и редакто- 

гите издания на 
разговорите те

м детскп
В програмата участвуваха Кирил Назъров,

Антологията, преводачите Милорад Геров и Денко Ронге 
лов както и детските поети от Ниш, сътрудници но 
игои - Миня Илиева и Руоомир Ароич. които се представиха 
със стихове, проведени и публикувани в детското списание

^Р^идният детски поет и редактор Кирил Назъров говори за 
създаването на Антологията, изтъквайки, чо идеята за нои-

лцин
иясо

й

е с половин 
и вменят в

>Уг'\)!:Кц И.Г
ЦЦ.14А1 ВМО\ I ММеЬ>»»1ю' «“п «и'“п»р «.
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ГЗШЗ ДРЙте натан ратсво
бяха запознати с информаци
онната и издателска дейност 
на българите в Югославия и 
беше договорено занапред да 
се разгърне по-широко сът
рудничество в областта на 
културата.

Гостите обещаха през ме
сец май да поканят танцовия 
състав към Основното учили
ще в Димитровград да участ
вува на международния фес
тивал на фолклора в Кова-

д-р.чево.
КИРИЛ НАЗАРОВ

ЦВЕЪЕ МИЛО Ст.Н.
АНТОЛОГЛОА БУГАРСКЬ ПДЕ ЗЛЛ ЗА ДЕ (ДУ

}

НА НЕИНИЯ МЪЖБАЛКАНСКИТЕш
даване бе родена миналата година по време на него

вото гостуване в Нови Сад и че тя е резултат от творчески 
усилия на съставителя, преводачите и издателство "Змаеви 
игри“ от Нови Сад. Милорад Геров от Белград се представи не 
само като преводач, а и като детски поет.

Като гости на изключителното културно тържество при- 
ош Смилкович, посланик на СР Югосла-

ното съз

Четвърта военна година. Бежанските ко- вам чаках петък да слезна малко в града, 
лони пресъхнаха. С Ирена се запознахме в Няколко месеца изкарвах хляба си в това
препълнения със страдалници голям кори- училище и тъкмо когато бях решила д 
дор на Червения кръст. Беше на възраст пусна работата, случи ми се нещо хуоа 
между тридесет и пет и четиридесет години, нуашет% уЧИЛИще пристигна млад учител. Ка- 
със сухо, набръчкано лице, увиснали бузи, за че @ от югоизточната част на Сърбия, от 
черни коси. О, да, и с кръгли кафяви очи. Босилеградски край. Тогава за първи път
чакашеСдо^ментиза\бежанск^обш^житие узнах’ п6 На този свят сь^есгеУва и това

този°младРчовече %ова Затънтено ^място.
са из&гали*от^родния им 
град. Страхотната война 
безмилостно ги е изпъдила 
от родния им край, страшна 
преживелица ги е прину- ЛН||
дила да напуснат бежан- 
ския лагер в Сърбия, в кой- 
то първоначално намерили 
подслон...

Ирена се опитва да не 
говори, но думите, смесени 
с тежки въздишки, неудър
жимо се отронват от устата 
й като пожлътели листа, 
които падат от дървото под 
ударите на тежките дъж
довни капки в късна есен.

-Преди десетина години 
завърших Педагогически 
факултет и започнах да ра
ботя като преподавателка 
по чужд език в едно учили
ще недалече от род 
място. Училището 6 
делечено тридесет и три 
километра от града, рейс 
идваше само един път 
дневно, а печат, кино, теа
тър и още хиляди други не
ща, струва ми се, бяха от
далечени от нас като Луна
та от Земята. След една ек
скурзия, спомням си, наши
те ученици дори три месеца 
разправяха за влака като 
за дълъг рейс без гуми. Ед-

а на- 
во. Всъствуваха д-р Рад 

вия в България, Илия Попович, съветник в посолството на 
нашата страна, Николай Хайтов, председател на Съюза на 
българските писатели, професор д-р Захари Захариев, пред
седател на Фондация "Славяни“, Ганчо Славов, председател 
на Съюза на българските преводачи и голям брои детски 
поети и почитатели на литературата.

Изтъквайки, че Антологията представлява най-добрия път 
за взаимно духовно опознаване на двата народа и чрез дет
ската литература, което особено е важно, посланикът Смилк
ович изрази надежда, че занапред трябва да има много повече 
такива прояви във всички области.

Най-изтъкнатият и най-превежданият български писател 
Николай Хайтов в поздравителното си слово подчерта, че 
книгата е потвърждение как писателите не се повлияха от 
ембаргото, а продължиха да сътрудничат, дори и да установ
яват нови контакти, какъвто е случая с издаването на Ан
тологията, която бе зачената тъкмо по време на ембаргото. 
Той изтъкна, че книгата е била лястовичка, рядка но ценна и 
се застъпи за по-скоро издаване на сръбска детска поезия на 
български език.

За значнието на Антологията говори и Атанас Звездинов; 
директор на Дома на детската книга, спирайки се отделно 
върху живота, делото и обичта към Змай в България.

Детската поетеса Кина Къдрева, изтъкна че малкото и 
спретнато великолепно издание е културен и естетически 
факт, осъществен в тежки времена и особена благодарност 
изрази на съставителя, преводачите и "Змаевите детски игри" 
от Нови Сад.

А Ганчо Савов изтъкна, че като преводач пръв прочел 
Антологията и останал твърде доволен от преводите чрез 
които децата в Югославия ще имат възможност да почувству
ват духа на българската детска поезия.

Силно впечатление сред посетителите остави група деца 
от предучилищна и училищна възраст, които рецитираха и 
пееха стихове от поетите, застъпени в антологията.

Премиерата на книгата се превърна в приятно събитие в 
културния живот на София.

Тя показа, че писателите, преводачите и другите културни 
дейци се разбират най-лесно, дори и когато е най-тежко и са 
готови да работят за духовното общуване между двата на- 
рода...

шй
Ш

ното ми 
еше от-

ш■—X. чк я
Илюстрация: Миодраг Стоянович
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• общинаПИТАТЕЛНО'образователните ведомства в босилеградска • ХУМАННОСТ НА ДЕЛО

ПОНВЕда°ИЛЕНтй ШУчУницетЕ
На проведените неотдав

на учителско-родителски сре
щи във възпитателно-обра
зователните ведомства (Гим
назията и Основното учили
ще), в центъра на вниманието 
бе успехът и поведението на 
учениците през първия класи
фикационен период и мерки и 
активности за подобряването 
му до края на първото полу- 
годие. Обща констатация е, че 
и в едното, и в другото учили
ще успехът и поведението не 
са на желателното равнище.
Голямо е числото на учени
ците със слаби бележки. На
раства броят на отсъства
щите ученици, отделно на не- 
оправда телно отсъстващите, 
а повишено е и числото на 
учениците, които по един или

отзивчивият
Д-Р БОЯН ДАВИТКОВ
Обикновено сме свикнали 

да се оплакваме от здравните 
услуги на медицински сестри, 
лекари, лекари-специалио- 
ти... Може би и поради това 
че ние болните, и изобщо хсъ 
рата, са станали придирчиви, 
сиреч чакаме щом се явим на 
вратата, медицинските работ
ници да си "изпочупят крака
та и да ни дадат необходи
мата помощ. Вероятно болни
те имат свърхчувствителност, 
па оттук често и техните не-

лекар може да помогне тук, 
отговори, че д-р Тошко Любе
нов е на специализация в 
Ниш,а д-р Боян Давитков има 
свободни дни и си е в Желю-

Изпращам свой близък да 
повика д-р Боян, ако може все 
пак някак си да дойде, тъй 
като превоз за Пирот не мога 
да обезпеча, а и баща ми е на 
преклонна възраст - 86-годи- 
шен е, автобусите не идват 
редовно...

За моя изненада: само 
след половин час д-р Боян Да
витков дойде. И оказа необ
ходимата лекарска помощ на 
баща ми. На въпроса: колко 
съм дължен, отрицателно от
махна с глава. Дори отказа да 
приеме каквато и да било бла
годарност. От близкия узнах, 
че в момента, когато го е по
търсил, имал важна домашна 
работа, но я оставил и без ду
ма тръгнал.

Вероятно случаят на д-р 
Боян Давитков не е единичен 
в Здравния дом в Димитров
град, но примерът му е пока
зателен за голямата хуман
ност, която притежава, за от
зивчивостта му, която поня
кога е по-силна дори и от ока
заната лекарска помощ.

Наистина пример за всяка 
похвала и подражание.
Стефан Николов, журналист

Друг начин не спазват утвър
дените училищни режими и 
което сериозно загрижава 
учителите и родителите. От
делна отговорност за недо
волния успех имат и родите
лите, които не контролират 
своите деца-ученици. Има 
случаи, когато отделни уче
ници, вместо на училище, през 
цялото време преседят в 
кафенетата, вечерно време 
до късно през нощта не се 
прибират и пр. Разбира се, от
говорност за недоволния ус
пех имат и отделни учители, 

все още безотговорно 
се отнасят към задълженията

ността на всички - от учени
ците до родителите и учите
лите. Необходимо е да се дей
ствува в три насоки. Възпи
тателно-образователният
процес да се издигне на по-ви
соко равнище, чрез добавъч
но и допълнително обучение 
и приложение на съвременни 
възпитателно-образователни
методи. Да се засилят връз
ките между училището и ро
дителите и по-отговорно и 
съзнателно да се спазва, от 
страна на учениците, училищ
ният ред и правилници.

Когато става дума за ото
плението и учебниците, бе 
изтъкнато, че този проблем, 
за разлика от миналата годи
на, сега не е толкова акту
ален. м.Я.

ша.

годувания.
Действително има случаи, 

когато и медицинските работ
ници се отнасят пренебрежи
телно. Струпалите се болни 
до вратата чакат търпеливо 
някои да изпие поредното си 
кафе, влизат приятели, близ
ки и познати на "заден вход"

които

си.
Имайки предвид всичко 

това, бе взето решение зана
пред да се изостри отговор-

Случаят, за който искам 
да разкажа, все пак опровер
гава, че хумаността у лекари
те не е заглъхнала.

Баща ми страда от хронич
на простата, минава няколко 
месеци и го "спре". Тогава 
трябва лекарска намеса и му 
се слага катетър. Така стана 
и на 7 декември т.г. Отидох в 
Здравния дом в Димитровград 
и потърсих помощ от дежур
ната лекарка. Тя ми каза, че 
ми дава упътствие за Пирот, 
но че нямат кола, понеже оти
шла за Ниш. На въпроса кой

• ПОВОДИ:

ПОЕЗИЯ В СЛУЖБА НА ШОВИНИЗМА
"ЗЛОДУХЪТ" НА ДОБРИЦА ЕРИЧ

"Аз не се съмнявам, че когато и да е ще 
Иласи“' И далеч загьРии славата на село

увек их распеваних има"), ни съобщава 
невероятно "страшна" истина за това село. 
Там, където "вук самотняк често завия“, 
"избледеле иконе и заръджапа кандила", там 
"Николини постадоше Николови, Савичи Са
вови, а Никичи пикови" и само "туга поди- 
лази“. В "Баладата за Арсен" поетът Ерич 
разказва, че старият Арсен Савич, "погьрблен 
ко да йе упртио на грбачу целу Балкан план- 
ину - удже у бачву и виче 

Я сам

С тези думи българският писател Алеко 
Константинов з напуснал село Власи през 
1895 година, точно преди един век. За село 
Власи, за неговите природни красоти, за не
говите трудолюбиви и гостоприемни хора, за 
ждрелото на Ерма не само творецът на 
прочутия Бай Ганьо, но и много други учени, 
художници и писатели са написали прекрасни 
оди, сравнявайки този край с Швейцария.

И сега, вместо да живеем с хубостите на 
Власи, детският поет Добрица Ерич от щанда 
на Международния панаир на книгата в Ниш, 
подпомогнат от агенция СРНА (издател на не
говата книга “Злодух") и Никола Колевич 
(автор на поговора - "Срби су имали песнике 
вековима. Богу хвала и Доором Еричу йош

последнъи србин у селу, 
я сам последнъи србин у селу"?!
Не е чудно, че Добрица Ерич и Колевич, и 

още много техни братя от Пале, леят крок
одилски сълзи за сръбството, но защо от
правят отровни стрели към мирната, прек
расна и отдалечена от шовинизма и национ
ализма долина на река Ерма?

• СКЪРБНА ВЕСТ

ПОЧИНА БОЯН ПЕТРОВ, 
учител в село Дукат

БОЯН ПЕТРОВ е роден 1936 
година в село Назърица, Босиле- 
гращско. Основно-първоначално 
училище завършва в родното му 
село, прогимназия (осемгодишно 
училище) в с.Бистър. Желанието 
му да продължи школуването си 
при много тежки по това време 
условия преодолява и той се 
записва в гимназията в Босиле
град, която завършава с успех. Но 
за следване няма ни 
ното 
пари.
Македония. Започва като хоно
рарен учител, но намира начин 
задочно да завърши учителска 
школа. След това се връща в 
с.Дукат и тук започва богатият му 
учителски живот. Тук остава 
верен на професията си, децата, 
селяните и обществото. През 
1962 година се оженва, след това 
става родител на дъщеря и син, 
които са тръгнали по следите на 
баща си: дъщерята му е учителка, 
а синът му 
работа. 3 
танаха двама внука и две внучки, 
красиви, галени, мили. През 1976 
година Петров завършва и ПА във 
Враня.

Боян Петров беше не само 
учител, но и обществен деец. 
Беше управител на самостоятел
ното петкласово училище в Дукат 
- Център, отборник, делегат, член 
на Работническия съвет на Ос
новното

Б.Николов

-ц*

ПРИСТИГНА ЖЕНАТА *
дума - бед- 

му селско семейство няма 
Той отива да търси работа вхиляди километри от неговия роден край, 

тук, в края на света...
Ирена за момент замълча. Едвам забеле

жителна ведрина лъхна от лицето й и в 
същия миг изчезна. Тя извади от чантата си 
две хапчета и ги глътна бързо и нервозно, без 
вода. После погледна към малката си дъще
ричка и едри сълзи се търкулнаха низ бузите

-В последния егзодус и ние, двете, се 
намерихме в непрегледните колони от бе
жанци.
да пристигнем в —...... .........,-------------------------
ни изпратиха в Ниш, а от Ниш в едно общежи
тие, стотина километра на североизток. 
Случаят ли, съдбата ли, животът ли, не зная 
кои написа този сценарий, но ние, аз и Соня, 
срещнахме там него - моя съпруг и нейния 
баща! Величествена изненада, безмерно 
щастие! Това беше първата среща и първото 
виждане на бащата и детето. Той силно 
прегърна Соня, след това и мен, радвахме се 
всички. В тези щастливи моменти забрави
хме целия ужас на петте пъкълни военни 
години. Тогава си мислех, че най-сетне и на 
нас е дошъл редът за щастие, но коварният 
сценарист на нашите жития и страдания 
съвсем не е мислил така...

Пак мълчание. Въздишки и сълзи, сълзи 
и въздишки. Хистеричен плач...

-По цял ден той беше с нас, с мен и Соня. 
Така прекарахме шест щастливи дни. На сед-

' " ............ ...... ............. .. намер-
мислили, че е 

_ 40 0
убитГИ обвиниха мен!? Господи! Та нали съм

.--■V
С една група хора някак си успяхме 
тигнем в Сремска Митровица. Оттам

ЬЛЯН
обичания учител съсед и човек. 
Ожалиха го и многобройните пок
оления негови ученици, които до 
кроя на живота си ще пазят скъпи 
спомени за своя незабравим 
учител.

и.
-Един живот обикновено е един роман. 

Моят - това е цяла едиция. Между наше
неца“, както вие казвате за вашите хора, и 
мен се роди любов. Заобичахме се страстно, 
тази обич изгони страшната монотония от 
живота ни... Ирешихме да свържем завинаги 
съдбите си... Бяхме щастливи и с нетърпение 
очаквахме най-голямата радост, която може 
да сполети двама млади съпружници...

Слушам я и мълча. Всички въпроси са 
излишни.

-Преди да се роди Соня положението в 
нашия край започна да се вълнува все по- 
силно. Отначало хората се събираха по пар- 
тийни линии, сетне започнаха да: сеорганиз
ират на военни начала. Няколко пъти и при 
нас идваха активисти да викат мъжа ми. Ко-

гай з звгда
войната, газ дели ни страшна воина и голяма 
далечина. Телефонните връзки бяха скъса
ни. Едвам след няк олко месеца получихме 
писмо и колет от него, донесоха нипред
ставители на хуманитарна черковна органи
зация. Пишеше ни. че е замерил ^бога е 
едно училище в Източна Сърбия. Още три 
пъти получавахме писма и колети ог Н0го и 
толкоз... В пъкъла на войната аз "бебето 
останахме и без тази връзка, и без тази слам 
чица-надежда...

Ирена отново замълча. Поройни сълзи 
обляха лицето й. Пак бръкна в чантата си, и 
пак бързо и нервозно глътна две хапчета. 
Малката Соня я гледаше право в очите и, със 
същите кръгли кафяви очи!

ВЕЧНА СЛАВА!
се готви за учителска 
асега след него ос- Владимир Стоименов

ТЪЖЕН ПОМЕН

мия ден ни съобщиха страшна вест 
или го мъртъв/?! Отначало мисли...., 
извършил самоубийство, сетне открили, 
убит! И обвиниха мен!? Господи! Та нали 
бежанец! Арестуваха ме... Една седмица по- 
късно ме освободиха: открили истинския 
убиец Това била - втората му жена. Ох, боже, 
божичко! Пет години ние, аз и детето, мисле
хме само за него и тази мисъл ни помогна да 
оцелеем в пъкъла на войната, а той си неми- 
рил друга жена! Господи, какво съм ти сгре
шила?

(В следващия брой: КОЛЕГАТА)

училище, председател 
на местната общност в Дукат... 
Той беше истински приятел на 
дукатчани, приятел и домакин на 
много служащи от Здравния дом, 
Общината, Милицията, Пощата, 
Електричното, Червения кръст, 
Народната отбрана, Граждан- 
оката защита... За всички той 
намираше време да ги посрещне, 
черпи с кафенце , ракийка, често 
пъти и с обед или вечеря. Той се 
грижеше и за телефона в селото 
и винаги, денем и нощем, свръз- 
ваше хората със света, незав
исимо дали става дума за 
обикновена работа или за нещо 
сериозно.

Боян, колкото и да беше до
бър и активен, не успя да победи 
коварната болест. Почина на 
крак. Предотавители на общи
ната, селяни от Дукат, Назърица, 
Църнощица и Доганица и много 
други хора се намериха в траур
ното ществие и с плач изпратиха

Д-Р КРЪСТЕ ГЮРОВ,
ветеринарен лекар,запасен 

капитан

Минават 
Мъката 
нашия 
дядо. 

важаваше 
секи нами

дни. месеци, вече година, 
за загубата не намлява за 

I скъп съпруг, баща, овекър и 
Обичаше много семейството си, 

роднини и приятели. За 
раше време, но ненадей

ната смърт прекъона неговата пло
довито работо и достоен живот. Все 
пак той ще остане кото наш пример и 
гордост.
На 16 декември тази година в 10 чаоът 
ще дадем панихида на димитровград
ските гробища.

БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА:В«1«* Бой-

----■818ЯЯЖ|а8й»№
СРНА; Прн1$пг0Я1ШЦЯ ♦ кор#опона#нт на 
СРНА от Ниш и София*
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Семейство Порови
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ИВАНЧИНЕ
МУЪЕ

Ш??ад®»ж'^=^
*Зь*Ь^л^«г»-®
искре. Детинска радос.

А гледам га съга у и пан и ми йе жал.
-Кво има, Иванчо, кво си оЬесил нос.
-Мами, де до не йе за орату...

му опъкне.
Гледам детето се двоуми да ми каже ли или да не

каже.
Погледа ме прао у очи, па рече:

нице подокараше га и поче да излази иеднуш у месе 
цат... И гъгаи 5еше добре. Беше кикокнишка.

Ама еве неколко године не се знайе кига че излезне 
и ка че ни га донесе пощарат. Я знам за тея санкциие, 
знам дека ни йе тешко било, нали и тата ману да ми 
купуйе чоколаде, бонбоне и петлетия... Ама, дедо, са 
санкцийте Ни нема, онядън тата донесе чоколаду оди 
пазарат, а еве за Другарче' изгледа нема лек. Щом 
потраже паре за "Другарче", одма кажу: Нема! За туя 
годину не смо планирали повече!'.

-Оно истина, паре не претичаю никому...
-Знам. дедо, знам! - пресече ме дедето. - Ама нещо 

друго не ми ие ясно. Истина я съм йоще дете, не разби
рам сеете работе. ама йедна не ми йе ясна. Кико, бре 
дедо, кига им дойду госие, а дал господ госйе колко 
очеш, увек се наиду паре да иду у кавене на ручък. 
Маринча, синат на онога келнера ми казува, а баща му 
дома си оратил с маЬуму, дека само у йедън дън имало 
пет ручка. И да ти кажем дедо, това не били ручкове 
кико нашите, ама йедегье и пиеше кико казал келнерат 
"до търт".

Ела са, дедо, кажи ми кико за 'Другарче' нема паре, 
а за ручкове има. Само на йедън ручък изеду и испию 
по две три книжЬе на 'Другарче'... Може ли тека, а?

-Може, дете, ещо да не може. Я знам йеднога. наск
оро тре беда се разведе оди жену, никига си дома не йе 
ручал и вечерал. Жената мисли дека по друЬе жене 
оди, а оно неие...
_ Тия щосу казали дека нема паре за твоето списани- 
ице, я мислим несу млого. Има човеци що си дома ручаю 
и вечераю и нема да те оставе без Другарче'...

-Има ли, дедо? - рипну от радос Иванча.
-Има, дедин, има. Ти само чети, учи се, а за паре че 

му мис ле по-старите...
Детето излете на вратата кико джилит. А муката що 

га беше налегла остаде при мене у соботу.

-Бате Желю, може ли един въпрос?
-Един басейн требе да се напълни от две търби, като от едната тече ®иня вода, а от 

другата тече червена вода, но и от двете търби водата не пада в басейна. За колко време 
он че се напълни?

I

КАВЕ ЗА ГОВЕДАНАШЕНОКИ
ИСТОРИИКИ в ■ ■

Един старец от Босилеградско, със засегнат причуе... Кага му даваш кавето, ти му викаш "из- 
слух и незасегнат талант за подигравки, решил да волте“, но он чуе ''вол сте" и се сърди. Отсега му 
направи "лекичък" майтап на сина и снахата си, викай "заповедай", тука тека се вика кага се дава 
които му дошли на гости от един град във нещо на човек.
вътрешността на Сърбия. Гостували те два дни и на Снахата разбрала проблема и се съгласила, 
третата сутрин старецът извикал сина си да му каже Сварила кафе, сложила пълната чашка пред 
нещо на четири очи: свекъра си и му казала “заповедай". Обаче малко

-Синко, да си петниш жената! Кага ми дава по-късно старецът отново извикал сина си:
-Не знам дали си я петнил и како си я петнил, 

ама снаата йош по-лошо се подиграва с мене. Сега 
остави чашката с кавето и ми вика “за говеда“. Я не 

Синът не проумял дяволията на баир си и дълго пием каве за говеда и снаата ако умее да вари каве 
му обяснявал, че снахата не му вика вол сте", а за човеци, нека го вари, ако не, я че си забръкам 
"изволте" и че в Сърбия културното поднасяне на едно за мене..,.
кафе е немислимо без тази дума. После, за всеки Синът най-сетне разбрал номера на баща си и 
случай, решил да премахне причината за "не- решил да не му остане длъжен: 
доразумението". Когато останали сами вкъщи, той -Тате, снаата е добра, та ти дава каве за говеда, 
обяснил на жена си: ама я съм лош и од мене че добиеш - тояга за говеда

-Баща ми не дочувуе, едно чуе, едно не чуе, две ^ ^

кавето, сее ми вика "вол сте", "вол сте"... Я може 
да съм и магаре, ама не е убаво снаата да ме вика 
вол...
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