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° ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ПО ПРОЛЕТНА СЕИТБА• АКТУАЛНА тема

НАДПРЕВАРА С ВРЕМЕТОПРАЗНИКЪТ 

НА ТРУДА Сеитбата не есенниците, 
поради неблагоприятните 
климатически условия в края 
на миналата година, не стана 
според плана. Останаха голе
ми незасети площи. Същите 
трябваше да се засеят през 
пролетта.

Обаче тази пролет вре
мето си "играе" дрънудупка 
със селскостопанските тру
женици. Един ден хубаво, а 
десет дни лошо, и нито маши
ните, нито хората могат да 
везнат в нивите. Дойде и Пър
ви май, а от запланираните 2 
650 000 са засети само някол
ко стотин хектара.

Въпросът със сеитбата се 
усложни дотам, че и републи
канското праавителство го 
взе на прицел. Тези дни мини
стърът по селско стопанство, 
горско дело и водно сто
панство Ивко Джонович по- 
овести, че се въвеждат извън
редни мерки за изпълнение на 
плана по пролетна сеитба. 
Съчинен е оперативен план, 
според който спешно ще се 
обезпечава всичко необхо
димо за сеитбата. Ще, има и 
нефт, ще се дават, ако се 
наложи на изплащане изкуст
вени торове, семе и други 
възпроизводствени матери
али. А в момента за целта са

Първи май е. Довчера най-светлият, най-величавият 
празник на трудещите се. Посрещан и празнуван с пър
вомайски маршови стъпки, с цветя и с чувство на законна 
гордост, че принадлежим към армията на трудещите се. 
Без оглед дали сме на полето, във фабриката или зад 
писалищната маса.

Днес: Празник или не? Защото днес е модерно всичко 
^ лт^ича. Да му се лепва етикет "комунистическо нас- 

о и да се дамгосва безпричинно. Най-гласовити са
да се о 
ледств
някои довчерашни върли комунисти, които днес с през
рение казват: "комуняги".

Не това е въпрос на съвест. Въпрос на съвест е и 
днешният Празник. Защото, докато има труд, трудът 
трябва да се уважава. Говоря за съзидателния труд, 
създал безценни блага. Построил фабрики, огромни за
води, институти, клиники... Трудът, даващ на човека препи
тание и чувство, че е създател, творец. Създал и самия 
Човек.

Крачка напред - две назад! Отричат се постиженията на 
социализма. Сътвореното обаче се вижда: то е осезаемо, 
може да се докосне.

Раоолепничим пред "запад 
общества". Преди ги наричахме к 
ворехме за вълчи закони на капитализма. Вълкът мени 
козината си, но нрава не. Дори козината да наричаме "де
мокрация".

Бихме ли стигнали до нея, ако Мисълта не бе разкре- 
постена? Ако не бе ни се внушило самочувствието, че 

върху която ще строим огромен

ните
апитал

демократични 
жстически". Го-

необходими, както се прецен- си те ще могат да платят след 
ява, 400 до 500 милиона ди- прибирането на реколтата, 
нара. Правителството е гото- сетне ще се понамалят и ли- 
во да ги обезпечи, без да нару
ши бюджетната политика".

постена{ 
нашият 
завод. Завод 

Сипехме

труд е основата, 
авол на живота.

възхвали и стихове за Труда. Сега
общества" няма

хвите върху кредити, дадени 
в селското стопанство и пр.

Заслужава да се изтъкне и Правителството проявява по- 
товаа, че правителството ще голяма грижа и за заплатите в 
дава и известни данъчни об- кооперациите и селскосто- 
лекчения на селскостопан- ланските комбинати, 
ските производители. Данъка

се сраму- 
ТРУД, 
ци се 

матери-

"демократич!
няма трудещи се, няма работници. Добрите работниц 
уважават навсякъде. И им се отдава признание - мат

ваме. Сякаш и в атичните

ално и морално. _
Може би е прекарано с идеологическата настройка. Със 

съзнателното лакироване и разделяне на "освободения" и 
“експлоатиран" труд. В същността си трудът си е труд. 
Може да бъде добър и лош, качествен и некачествен. 
Обиждащ труд няма.

В^западните демократични общества работниците, 
ако е необходимо празнуват Празника на труда насила. Със 
стачки и сблъсъци с полицията.

Грешката може би е, че "класирахме" работниците, 
като "класа на трудещите се", “работническа класа . И 
безпричинно я нарекохме "гробокопач на капитализма . 
Всяко етикетиране е погубио. Този етикет действа като 
червения плащ пред очите на разярения бик. Съзнателно 
се издигаха разделящи стени и железни завеси. За да не се 
види и не се знае какво е оттатък.

Грешки на лрощъпалника, придобил самочувствието 
на Всемогъщ. Или на напразно подхранвана надежда, че е 
Всемогъщ Тъкмо от тези, които "в името на работничес
ката класа" скорострелио засядаха по върхове н не 
заха оттам. Уповаваха себе си и трудовия народ, че бе 
светът е немислим. И владствуваха над него о 
име“

МА.

В ЧЕСТ НА 
27 АПРИЛ

СТО ГОДИНИ 
1 МАЙ У НАС

По случай 27 април - Деня наСтогодишнината от честването на 1 
май у нао ще бъде отбелязано на цен-

тържествената акодеиия най-виши син
дикални признания ще бъдат връчени на 
председателя на Сърбия Слободан

!и
сли- 
3 тях 

т негово

лим и оттук, и оттам. Той търси знания, 
говата сила се превръща в материални 

иствие работещият създава 
рудовия успех.
. Обществото ще се

_ :Трудът е неде 
сили, умения. \Лв\ 
блага. Зарад своето благо де 
блага за хората. В това е тайната иа Т|

Докато има хора - ще има труд
ИЗИ!?^^^г/п™Гт0руДоЖГ и трудообичащи 
хора. Бвз вашия труд и Празникът би бил ло-бодои.

Стефан Николов

. МЕЖДУНАРОДНА ТРИБУНА В ДИМИТРОВГРАД НА ТЕМА: "МЕЖДУНАЦИОНАЛ- 
НИ ОТНОШЕНИЯ НА ЛОКАЛНО НИВО НА ПРИМЕРА НА ДИМИТРОВГРАД'1

ПРИМЕР ОТ ПО-ШИРОКО ЗНАЧЕНИЕ
В ооганизсшия на Народната библиотека науки в Белград, професор д-р Йован Чирич 

на 19 април тази година в Димитровград се от Ниш и Витомир Живкович, публицист от 
провело международна трибуна на тома Пирот. На трибуната присъства и Стоян 
"Мождунационални отношения но локално Станков, културен аташе при посолството на 
ниво на примера на Димитровград". Освен Република България в Белград, 
представители на общинската скупщина, Трибуната опети Драган Колев, директор 
училищата издателство "Братство", Центъра на Народната библиотека в Димитровград и 
за култура и политическите партии, действу- председател на Общинския съвет на СПС, а 
ваши в общината на трибуната присъстваха и встъпително слово произнесе Никола Стоя- 
намчни работници от България и Сърбия, нов, председател на Общинската скупщина на 
които се занимават с проблеми от областта на Димитровград, народен представител и пред- 
междунационалнито оотношения: Боби Бо- седател на Комитета в Народната скупщина 
бев доктор по исторически науки от Инсти- на Сърбия за междунационолни отношения, 
тута по балканистика в София - Център за След като изтъкна основните харакгерис- 
пооучване на малцинствата, Светлана Моро- -Тики на общината, състоянието в стопан- 
зова директор на Международния център по ството и основните развойни насоки, както и 
проблемите на малцинствата и културните дългогодишните традиции и високите пости- 
взаимоотношения и Екатерина Митова, жения в просветното дело, културата, спорта 
сътрудник в Института по балканистика при и информирането, Стоянов особено подчерта 
Българската академия на науките; Душан отрицателните демографски процеси, харак- 
Янич, директор на Центъра за етнически теризиращи се с изключително силна митра- 
отношения към Института за обществени (Следва на 3-та отр.)

ВСИЧКИТГРАЖДАНИ РЕДАКЦИЯТА НА
ВЕСТНИК "БРАТСТВО" ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ ИГЕРГ«ве !§§ЯМу ШШШ__ ;



ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СЪСЕДСТВОИ СЪТРУДНИЧЕСТВО

« в СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО (Р.Б.) ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ 
ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОНОВИ ОСНОВИ НА 

СТАРОТО ПРИЯТЕЛСТВО ВЪЗСТАНОВЕНО ПОБРАТИМСТВО

срочно сътрудничество между двата побратим бе и бианес делегация от нашия град, водена

ФТ подписания протокол, както ааяви кметът на от пР^Жин ^^по^ще^иеТр^л^с

=н=:тЕ“:ж^
в истинския смисъл на думата. И ако тръгне да се между Авете ^седни приятелски страни д^тигна 
развива стопанското сътрудничество, тогава и в наистина мд » ™
другите области ще ни бъде много по-лесно. края на годината вгокоо6мвнът в двете поотки да

По силата на подписания Протокол двете общи- надмине 500 «илиона' А°лера_Дветео^=едни
ни поемат ангажимента в едномесечен срок да раз- държави готвяти въптесьт за откри- 
менят взаимно информация относно предмета на говска зона, а жтижршеи&п^птжоткри 

•дейност на стопанските структури от двата града и ване на съвместна безичтна^.она и отг<р <ва»®то на 
се задължават да съдействат за установяване на нови гранично-пропусквателни пунктове на 
преки контакти, взаимни посещения и сътруд- съвместната държавна граница, която занапред 
ничество. С Протокола се предвижда изучаване трябва да обединява повече, отколкото да ни 
възможностите за провеждането на “Дни на Велико разделя.
Търново в град Ниш“ и обратно - “Дни на град Ниш 
във Велико Търново". Пргорамите на тези манифес
тации предвиждат изложение и 
базар на стоки, бизнес срещи и 
семинари на представители на 
деловите среди, съответни науч
ни конференции и кръгли маси, 
обмен на културни прояви, спорт
ни и други състезания.

. След подписването на Прото
кола градоначалникът на град 
Ниш г-н Стоян Ранджелович се 
вписа в почетната книга на старо- 
престолния град, порт ~ “ 
побратимовците си: ДТ 
имало от край време и ще 
и занапред. Уверен съм об 
съвместно, по братски, по-бързо и 
по-лесно ще ги преодо.

Делегацията на С

Съюзна република Югославия и Румъния положиха нови, съвре
менни основи на традиционното си приятелство и сътрудничество. 
Външните министри на двете страни Милан Милутинович и Теодор 
Малешкану подписаха на 22 април в Букурещ междудържавен дого
вор за приятелство, добросъседство и сътрудничество като рамка, 
която ще се развиват югославско-румънските отношения през след
ващите две десетилетия.

-Макар че договрът е със срок от 20 години, аз съм уверен, че този 
документ ще бъде валиден за много по-дълъг период и че практиката 

все повече - заяви шефът на югославската дипло- 
лутинович.

-Договорът ни е важна крачка не само към пълната нормализация, 
ърде сериозно усъвършенстване но междудържавните ни 
Този документ полага нови основи на едно старо, тради- 

Югославия, в които са

Двудневното 
гацията но град

в

разширява 
Милан Ми:

ще го 
мация

но и към тв 
отношения, 
ционно приятелство между Рум
вградени съвременните европейски принципи и стандарти - подчерта 
румънският външен мицистър Теодор Малешкану.

Румънските събеседници на Милутинович (президентът Ион Или- 
еску, председателят на Сената Овидиу Герман и Малешкану) и този 
път изтъкнаха, че СР Югославия все повече става един от най-важ
ните фактори в региона, като при това изказаха готовност да се 
застъпят за ускорена реинтеграция на нашата страна в международ
ните органи и институции.

ъния и

• ПОСЕЩЕНИЕ НА МИЛО ДЖУКАНОВИЧ В САЩ
В.Богоев и В.Бойков

ЗА РАЗВОЙНИТЕ 
ПРОЕКТИ НИ Е НУЖЕН 
КАПИТАЛ ОТ ЧУЖБИНА

. ■>»> -&&&

ШтШПредседателят на правителстово на Черна гора Мило Джуканович 
тези дни направи няколкодневно посещение в Съединените амери
кански щати. Обяснявайки целта на визитата си, черногорският пре
миер изтъкна:

-Ние не можем сами да реализираме развойните си проекти и 
затова насочихме законите и усилията си към създаване на добри 
условия за привличане на капитал от чужбина.

Джуканович подчерта, че Дейтънският мир осигури добри пер
спективи на развитието и стабилността в целия балкански регион и 
добави:

ъчваики на 
рудности е 

ги има ! п« «ж :-*• д* ЗЦ
к а? г.т. газя* и V 

и а* 25 гмгйймйГт1-'ш• I Г
аче, че

леем".- За нас, за Черна гора и Югославия, е много важно час по-скоро 
да се реинтегрираме в Обединените нации и останалите между
народни институции, особено във финансовите, и да се включим 
активно в европейските интеграционни порцеси. Само така можем да 
осъществим напредък и да преодолеем натискащите ни икономически 
затрудн!

По време на разговорите в Белия дом и Стейт дипартмен 
седниците на Джуканович оповестиха "Южноевропейск 
ономическа инициатива“, един вид балкански “Маршалов пла 
ускоряване на стопанското развитие и интеграцията на целия регион.

купщината т 
на град Ниш, в която освен гра- 9 
доначалника Стоян Ранджело- Я 
вич бе и неговият заместник г-н ■ 
Радое Костич, по време на двуд- Я 
невния си престой във Велико Я 
Търново обиколи културно-исто- 
рическите забележителности, с >1 
които наистина изобилствува 
град Велико Търново, почти две 5 
столетия столица на България и 
наистина бе очарована от уникал- N 

“Звук и светлина“,

. V*ения.
та събе-

а ик- 
н“, за

9 -

• ЗАСГ 
В ИС

ЕДАНИЕ НА ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЯ 
ЛАМБУЛ -т*. ш

Велико Търново: Сградата на Общинския народен съвет

ния спектакъл 
който чрез звукови и светлинни 
ефекти в само дваестина минути 
внушително пресъздава ис-СРЮ Е ЗА ПОСЛЕ

ДОВАТЕЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 

ДЕИТЪН
° ПРЕМИЕРА НА КН. "СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ" ДЕЛЕГАЦИЯ НА КНСБ Б

ЦЕНЕН ПРИНОС КЪМ ДИМИТРОВГРАД
НАУКАТА И МЕТОДОЛО- Трета поредна среща между делегации на

ГИЯТА В РЕШАВАНЕТО НА Общинския синдикален съвет на Димитровград и

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ

по ог^звгаю"на^зко|тата средаГи устойчиво"раз^
витие, се състоя премиера на книгата "Социална година в ГоДеч, а вторта през 1995 год. в 
екология" от професор д-р Данило Ж.Маркович Димитровград. Водени са разговори за проблемите 
която след изданията на сръбски и руски се в синдикалните организации, за начина на работа и 
появи и на български език. 33 обмен на опит по въпросите на собственическата

В присъствие на научни работници, занимаващи трансформация и приватизацията, 
се с екология от България и Югославия, както и Подписан е протокол за сътрудничество, а тази 
дипломати и политически дейци, премиерата откри сРеЩа представлява връзката между синдикалните 
Ботйо Захаринов, заместник-министър в Министер- У®”тРали в София и Белград, Гостите са посетили 
ство на околната среда на Р.България. Сърдечно ГИД> Гимназията и Погановски манастир, 
приветствувайки автора на книгата, както и всички . т
присъстващи, в обзора върху книгата, г-н Захари- АТ-
нов, между другото изтъкна:

• ИТАЛИАНСКАТА ЛЕВИЦА ОСЪЩЕСТВИ ПЪРВАТА ович°справвдл^ пгвШШГАУй? НА БЧК
СИ ПОБЕДА В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ н^а^Ж ПОСЕТИ СР ЮГОСЛАВИЯ

______ кт на особено внимание в труда на проф Маркович
ИТАЛИЯ ЗАКРАЧИ ВПЯВО ® съвРеменната екологична криза и начините за ^ °т 22 А° 26 април т.г. в Съюзна република 
п I ги1Г1/1 >Л-11\ГЛПГ1 иллич^ контролиране на последиците от нея. Югославия пребивава делегация на Червения кръст
и. ___ _ „ Именно затова, трудът на проф.Маркович може 2а Република България, в която бяха: д-р Стефан
на общите парламентарни избори в Италия, които бяха проведени да послужи като методология в решаването на ек- ГлаДилов, генерален секретар на БЧК София 

на гл април, италианската левица за първи път осъществи парламен- ологичните проблеми. Уверени сме че той ше е Стоименова, шеф на международната служба на 
»о™!]0беДа КоаЛИЧИЯТанале^иячентър"/1аканаРвчениятБлокна полезен както на научните работници, тока и на БЧ& ^БожиАаРа Динева от службата за пропаганда маслината има мнозинство и в Горния дом (Сената) със 157 от общо специалистите практици, работещи върху конкоет- на Бчк- Н Д

места, и в Долния дом (Камарата) с 284 от общо 630 места. ните екологични проблеми. н Гостите от България бяха посрещнати в Бела
" ^аи;[°пл®мият лолитически конкурент на левицата - Алиансата за Говорейки за книгата, д-р Радош Смилкович П®1134*3 °т представителите на Червения кръст на 

Р®°2аг° Десния център начело с бившия италиански премиер посланик на СР Югославия в България изтъкна че Югославия проф. д-р Михайло Джукнич и Стоян 
ПигДЛпТ!?0” V14116сместа в Сената и 246 места в Камарата. тя представлява ценен принос към екологичната пРокопович, секретар на НОЧК. След сърдечното 
птнпгип^о а Ум6ерто Боси е третата парламентарна сила с 27, наука, която от ден на ден става все по-важна, но и "осРеЩане и разговорите в нишката организация на 

°Десни^аппйтъппа ппп^ои - - нова основа за сътрудничество между Югославия и ;®Ра®ниякРъстделегациятанаБЧКпосетиколек-
поражение - изтъкна в първото си сле- България в тази област. За книгата с похвални думи ™®”ия 4®нтър за бежанци в Иелашница недалече 

Яе^ца ?ПЯС1Кип пИЯппг Партията на демократичната се изказаха и д-р Мирослав Мияилович, декан на от Н“ш и аптеките и централния склад Па ЧКв Ниш.
дАпема. ПДС, наследница на някогашната факултета по охрана на труда в Ниш и д-рЪасилие Представителите на БЧК след това заминаха за

ко^иция в тоято -чл^ат" Тш^йел^ЪбНаЧНИЯТ С™6 Н3 ЛеВаТа Иванович рвктор наСоциологическия ун" . Белград, където водеха разговори с ръководни“
пл иммгт.Гмиь.0У Щ седем партии от католическия и верситет в Москва. у хоРа на ЮЧК за по-нататъшното сътрудничество

^Поемаме голяма птгпвппил т „ Изразявайки благодарност на издателя (Бъл- М6ЖДУ организациите на Червения кръст от двете
на левицаталиАеРът гарски полиграфичен комбинат), на рецензента ^ра”“; Гостите от България посетиха и няколко 
привърженици на леваЯаПкоЯЯ1ияРи?Пплм й°6р°ИНИТв членове и ст.н.с Иван Пейчев и на спонсорите, коКто подкре- организации наЧК и един цинтьр забежанци в Нови 
в рМ1ГРг^оп 4 на Площада на светите апостоли пили излизането на книгата, професор Маркович Садп
ще състави п1тав»ГРпетотоН2лвл1п»чБЛОКаНаМаОЛИНатаинаокоро изгькна' 48 книгата "Социална екология" на бъл- _ Делегацията на БЧК пребивава и в Подгорица, 
^същ^атвихм1Дяс“аипо0цизна' \'таванско правителство, гарски език, освен принос към науката представ- къДето води разговори с представители на Чер-
потеърди^целта ни"да обединим Италия“1-подче^та^Проди7рез^лтат “ ДЪР%%Тв В ВвНИЯ КрЪСТНа Чврва г°ра-

“Без 
мир и ст

вния статус на СР Югославия не може да има траен 
в региона* - изтъкна шефът на югославската деле

гация д-р Милош Радулович
На заседанието на Интерпарламентарната група, което се 

проведе от 1 ь до 20 април в Истамбул с участието на 615 парламен
таристи от 116 страни, шефът на югославската делегация д-р Милош 
Радулович изнесе официалните становища и оценки.на нашата страна 
за политическата, икономическата и социалната обстановка в света, 
като при това изтъкна, че СР Югославия полага големи усилия за 
мира в предишна Югославия и енергично се застъпва за последова
телна реализация на споразумението от Дейтьн и равноправно 
отношение към всички страни. Без равноправния статус на СРЮ, 
подчерта Радулович, не може да има тераен мир и стабилност в 
региона и затова международната общност трябва да премахне 
окончателно санкциите и да създаде възможност на нашата страна 
да се реинтегрира в международните организации и институции.

> равнопра 
абилностI

. В
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ПРИМЕР ОТ
ПО-ШИРОКО ЗНАЧЕНИЕ

° ЕКСГУВЕРНЕРЪТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЮГОСЛАВИЯ РАТКО БАНОВИЧ:

НАЙ-СТАБИЛЕН ДИНАР 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 

НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ
(От 1-ва стр.)

^1“ЛОТО в гРаАа и крайградските сели- чих°кя1^^0Га];аТа инФ°Рмация, която полу- 
е съсР0Д°точено огало 80% от А°брите взаимоотношения меж-
наС0Л0ние в общината както и от Рското и сръбското население тук,

°^ФИната към вътрешността на стоаната 10литическия живот и икономическ-
което заедно с така наречената "бяла чума" ВъобЩе' аз тук Научих много
има за последствие намаляване броя на ^аге ч«™иКОИТО Досега не знаех, но най-важното 
лението в общината. Р я на насе- за мене е, че този район може би ще се окаже

Говорейки за ролята на българското мал- пример за целия Балкански полу-
цинство изобщо и за междунационалните от- в раиони със смесено население,
ношения в общината, тойгюдчерта че нашето п=ЯбВа взаимн0 Да се уважават,
малцинство е, и трябва да бъде Фактоо на 6а зачитат своята националност и да
стабилност, на свързване, на сътрудничествгг о»штТ оратски. Никой нито от властву- 
фактор който да заличава границите ’ .а^ 7е' нито от опозицията не спомена, че

-Междунационалните отношения тук си с!^нагя °ТН°ШеНИЯ 03 лоши‘А щ0
останаха добри и стабилни и по време на на мпж! пя? А нашата среща, от такива срещи 
ционалните еуфории в обкъожендатп а може да има само полза, изтъкна Боби Бобев, 
това не е случайно но е пл^ га оъзнатяпня й0^0р П0 иотоРинеоки науки от София, взи- 
отговорно и организирано де&™^еГ Маи,5и У430™0 в Разискванията, 
брите традиции в тези отношения и на конс^н' Нпв7°ВИЯТ КОЛ0га ДУшан Янич каза: 
зуса на политическите партии които се съгпя' еТ0 изтьквам е>40 тази среща за
сиха и приеха отделна ле^аоя^ия г ^я^: На0 и бългаРР.ките колеги е начало на сът- 
вмениха в дълъг да тачат и 4 ’ ° и РУДничество. Това така беше и замислено, те

добрите
междунационални отно- 

та той.

За стабилизирането на динара най-много повлия установява
нето на реален курс от 3,3 динара за 1 германска марка

Монетната стабилност, установена след влизането в дей
ствие на “Програма 2" отпреди четири месеца и половина е добра 
и курсът на “паралелния1' пазар е изравнен с официалния - 3,3 
динара за 1 германска марка. Подобрена и платежоспособността 
на банките и стопанството в сравнение с края на изтеклата 
година - сподели тези дни екс-гувернерът на Народната банка на 
Югославия Ратко Банович.

Ратко Банович, също изтъкна, че е стеснен простора за дей- 
ствуване на така наречента "сива“ икономика. Растежът на 
първичната емисия е бил “покрит" с валута, а затоврени са и 
всички други канали на първична емисия. Платежният оборот е 
под контрол на централната мометна власт, подобрена е финан
совата дисциплина в банките пр. Банович напомни, че е двойно 
по-голямо от износа на наши стоки и услуги в чужбина, а се
чувствува недостатъчен прилив на чуждестранен капитал във 
вид на кредити и капиталовложения. Народната банка на 
Югославия е принудена да води твърда рестриктивна кредитно- 
монетна политика, за да запази общата монетна стабилност и 
стабилността на курса на динара.защищават

шения, подчер 
Милисав Стоянов, дирек

тор на основното-училище и 
Томислав Гаков, директор на 
гимназията, говориха за меж
дунационалните отношения в 
училищата, конституционни
те и законните права, които 
дават възможност обучение
то изцяло да се провежда на 
майчин език и отношението на 
родителите и учениците по 
този въпрос.

-Формулата за добри меж
дунационални отношения е 
много проста и тя гласи: ува
жавай ме, за да те уважавам!
Национализма в училищата 
има същия смисъл, както и 
неморалността, каза между 
другото Томислав Гаков.

Венко Димитров, директор 
на издателство "Братство" и 
Денко Рангелов, главен и от
говорен редактор на сп. "Мост" и "Другарче" 
говориха за ролята на “Братство", като най- 
значителна информативна и културна инсти
туция на българското национално малцинство 
в Сърбия, като отделно подчертаха задачите, 
които изданията на “Братство“ имат в 
таченето и развитието на културата, традици
ите, обичаите и националната самобитност на 
малцинството.

Говорейки за културните дейности, които 
организира и провежда Центърът за култура, 
Слободан Алексич особено подчерта ви
соките завоевания на театралното изкуство, 
а като нарочна специфичност изтъкна практи
ката една и съща пиеса да се играе и на бъл
гарски и на сръоски език.

За междунационалните отношения в общи
ната се произнесоха и представителите на 
политически партии, които тук действуват - 
Драган Димитров и Михаил Иванов от Демок
ратическата партия, Гошко Милков от 
Сръбското движение за обнова, Симеон Ба
сов от ДЕПОС, Ицко Милев от Радикалната 
партия, {Зидойко Петров от СК-Движение за 
Югославия, Георги Първанов от югославската 
левица и Иван Иванов от ДСБЮ.

Междунационалните отношения в Димит
ровградска община са добри и стабилни, беше 

• обща преценка на представителите на парти
ите, но това и не може да бъде другояче, 
смятат някои от тях, понеже и между онези, 

са се писали като сърби и югославяни, 
болшинството фактически са българи. Проб
лемът не е в националните, но в осъществява
нето на гражданските права, а тъкмо те са под 
въпрос, особено правото на работа, на 
заплата и други правг!, които определят 
стандаода на хората, изтъкваха повечето от

ТЯХ1югославянството тук има големи тради- 
ции и привърженици и то е изРаз и ^ Л0ЯЛ1 
ност но о разпадането на предишна Югосла 
вия тук се явяват дилеми за нац^онапиа.при
надлежност, а напоследък има 20ЛД0Н.Ц й ЙЙ 
определяне към шопския ентитет 
мнение Видойко Петров.

ПИРОТСКИ ОКРЪГ- ПИРОТ
Iчестити

I ПЪРВИ МАИ I
II на всички трудови хора в окръга и 

страната, пожелавайки им хубави 
| трудови постижения и много радости |
1» шш шм шиш шш иш шши имшЛг

Душан Я >нич, Боби Еобев! Дра“ ^Когегв^Зветлана Морозова и 
Никола Ст ПЧИНСКИ ОКРЪГ - ВРАНЯ |оянов

честитида дойдат в Димитровград за да се получат 
основни информации не само за структурата 
на населението но и за отношенията, както ги 
вижда властта, опозицията, хората от раз
лични етнически произход Що се отнася до 
тази наша първа цел, аз съм изключително 
доволен. Мое впечатление е, че разисква
нията показват нещо, което е изключително 
важно, а това е, че на ниво на колективните 
сръбско-български етнически отношения, 
всички са съгласни, че тези отношения са до
бри. Това за науката е от интерес кои са 
причините при едно обкръжение, когато об
стоятелствата не са добри (разпадане на 
СФРЮ, обстоятелствата на Балканите), как в 
тази среда отношенията са в ред. Лично, като 
нблюдател отстрани мога да кажа, че тук се е 
случило онова, което осуетява директните 
стълкновения на етническа основа, а това е, 
че всички препознавания между хората не са 
тръгнали от това кой към коя нация при
надлежи, въпреки че на това са различни 
влиянията. Това може да послужи за пример 
и по-широко и най-голям принос в това имат 
хората, а не властта или опозицията. Най- 
важното според
отношения трябва да се гледа като на нещо, 
което се мени и върху което трябва да се 
работи. Но има два начина: единият е да се 
работи, за да може с тези отношения да со 
манипулира, най-често националистически, и 
второ, Друга работа, която позволява на хора
та в различни насоки да со изказват и с незна
чителна помощ на политиката, науката те на
мират сами най-подходящи решения. Гова 
малцинство е малко, но поножо со намира 
край границата има специфична тежест и под
крепата от името на науката преди всичко е 
подкрепа на стабилността не само на Юго
славия, но и по-широко".

Професор д-р Иован Чирич изтъкна, 
своята научна дейност много е изследвал въп
роси, свързани с шоплъка и шопите, а ста
новищата си по тоя въпрос о изнел в научното 
съобщение, което представи на организато
рите на трибуната и гостите от София и Бел-

фа§акривайки трибуната Драган Колев бла
годари на гостите за тяхното съдействие в 
работата на трибуната, като каза, че тя е опит 
този проблем да се извлече от рамките на 
политиката и да се обсъжда научно.

-Това досега не е правено и това е пръв 
опит, за който се надявам, че няма да бъде и 
последен, заключи той.

} ПРАЗНИКА НА ТРУДА 1
8 на всички трудови хора в окръга и | 

цялата страна, като им пожелава 1 
I многбройни лични и колективни

Ще трудови успехи

1Р:
II

СЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В 1 
ПЧИНСКИ ОКРЪГ - ВРАНЯ IIтк честити ■■■ ПЪРВМЖИЯВмене е, че на етническите I 1■ с пожелания за мнобройни трудови §

■ пободи лично щастиеI
Икоито ■ ИЙШ51

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Бабушница

40 в

на гражданите в общината 
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН
-Аз съм много доволен, че се провежда 

такава среща, защото тук на Балканите гра
ничните зони винаги са били повод за кон- 
фликтТи и винаГоа се създавали по^ за 
напрежения. А в граничните зони»«извежно 
живее смесено население. Сп тазигя>дна 
точка първо съм доволен, че се провежда 
една такава начална среща. Второ, много съм В.Димитрое - А.Ташкои

оБрштВо 1 МАЙ 1996 г.



СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

° ОС В БОСИЛЕГРАД• ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПРИЕТ БЮДЖЕТА ЗА НАС

ТОЯЩАТА ГОДИНАПРИЕТИ ПОВЕЧЕТО 
ОТЧЕТИ И ПРОГРАМНИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ личните видове данъци и обла- лични видове комунално-битови
ГиНяИ ТакаДнаВприЯмврТт данъка активиост аапла уб
въох\/ оборота на произведенията дишната програма ООО ди
иуслугите ще се обезпечат 1 543 нара, след това за заплати на 
071 динара или над 42 на сто от заетите в С^пщината идейните 
заплануваните средства в органи - 750 000 динара, за 
бюджета. Около 180 000 динара различни видове материални 
ще се обезпечат от облаганията разходи - над 450 000 динара, а за 
Л* похода на гражданите 300 инвестиционно поддържане на 
00Г^иЯн%Тот^ЖлМнГе кому- обекти, около 100^00 динара. За 
нални такси, 110 000 динара от материални потреби на ос- 
таксите за пътища, а 750 000 ди- новното училище са запланувани 
нара от таксите за ползване на 350 000 динара, а за Гимназията 
комунални обекти. От републи- 100 000 динара. За центъра за 
ката - като солидарни средства - култура са запланувани 211 240 
ще бъдат обезпечени 375 000 ди- динара, а за дейността на Дет- 
нара и същите по отношение на ската градинка 164 100 динара, 
миналогодишните, са намалени с За действуване на местните 
42 на сто Запланувано е остана- общности са запланувани 20 000 
лите средства да бъдат обез- динара, за материално обез
печени от други видове общински печаване на участниците в НОБ - 
такси, данъци и различни видове 30 000, а Издателство Братство 
явни приходи. е запланувано със скромните

Средствата от бюджета, ще 5000 динара, 
се използват най-много за раз-

На първата тазгодишна сесия 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, която се състоя на 19 
април, отборниците обсъдиха и 
приехр заключителния баланс на 
общинския бюджет за изтеклата 
1995 година, като подчертаха, че 
средствата са ползвани рацион
ално и за предназначените цели. 
Приходите по отношение на раз
ходите са по-големи за 67 905 ди
нара. Тези средства, съгласно 
нормативните актове ще бъдат 
прехвърлени в тазгодишния бюд
жет и ще се ползват за целите за 
които са били предназначени.

На сесията бе обсъден и приет 
общинският бюджет за настоя
щата година. Същият възлиза на 
3 657 071 динара и по отношение 
на миналогодишния, който бе 2 
340 645 динара, е увеличен с 63 
на сто.

• Приети отчетите за миналогодишната работа на: Изпъл
нителния отбор на Общинската скупщина и другите 
общински органи, на Общинския фонд за строителни 
площи и пътища, отчета за работата но Здравния дом и 
Аптеката в Босилеград, явното предприятие за кому
нални услуги "Услуга , Центъра за култура, Общин
ската организация на Червения кръст и футболния 
отбор "Младост . Същевременно, отборниците дадоха 
съгласие и на програмните определения за робота през 
настоящата година.
На състоялата се на 19 април тази година сесия на Общин

ската скупщина в Босилеград, доминиращи въпроси бяха 
повечето отчети за миналогодишната работа на отделни ор
гани и ведомства чиято работа е в компетенция на Общин
ската скупщина и техните програми за работа през настоящата 
година. Отборниците обсъдиха и приеха отчета на Изпъл
нителния отбор на Общинската скупщина и другите общински 
органи, като при това констатираха, че и Изпълнителният 
отбор и останалите общински органи, през изтеклата година, 
въпреки затруднените обществено-политически и стопански 
условия успешно са реализирали своите задачи. През изтек
лата година Изпълнителният отбор на ОС в Босилеград, е 
провел 24 заседания на които е разисквано върху 254 въпроса 
от областта на комунално-битовата проблематика, 
имуществено-правовите отношения, финансите, социална 
защита, търговията, транпорта и ПТТ съобщенията. Освен 
това Изпълнителният отбор през изтеклата година е полагал 
усилия и редовно обезпечавал средства за всички ведомства 
и институции, които финансира общинския бюджет, а особено 
за финансирането на институции и ведомства от приоритетно 
значение: за отопление на Възпитателно-образователните ве
домства и другите видове материална разходи, както и сред
ства за редовно функциониране на общинските органи. От
делението за стопанство, градоустройство, строителство и 
комунална дейност и Отделението за общи работи, в състава 
на което деистуват и общинският правозащитник, службата за 
правови отношения и местните канцеларии, бе подчертано на 
сесията, през изтеклата делова година, успешно са реализи
рали своите обществени задължения, като при това са спаз
вали всички законни нормативи.

Както и досега най-голям из
точник на тези средства са раз- М.Я.

“ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА 
ОС И СЪВЕТА НА МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ В ДИМИТРОВГРАДОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

САМООБЛАГАНЕ 
ЗА БОЛНИЦАТА

Съвместно заседание на Изпълнителния съвет, 
на Общинската скупщина и Съвета на местната 
общност се проведе в Димитровград на 18 април 
тази година. Тема на заседанието - подготовка за 
шесто самооблагане, тъй като петото изтича в края 
на юни тази година.

Още в началото на годината, по-точно през 
февруари, бе раздвижена инициатива за ново 
самооблагане, която сетне беше приета и от Общин
ската скупщина. Обща констатация е, че самообла
гането неПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА

МАТЕРИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ 
ОБУСЛОВЯВАТ ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ трябва да се прекъсва, тъй като сред- 

ъорани по този начин, макар и достаРазисквайки за отчета на Здравния дом в Босилеград, 
който действува в състава на Медицинския център от Враня, 
отборниците констатираха, че здравните услуги са в унисон с 
материалните възможности. Именно и покрай необходимия 
медицински персонал с който разполага здравният дом в 
Босилеград, здравните услуги не са били на онова равнище на 
което трябва да бъдат, особено в по-отдапечените села. При 
това, както бе подчертано, основен проблем е, че Здравният 
дом разполага със стари и вече амортизирани превозни сред
ства, а от друга страна пътната мрежа в общината все още е 

положение. Поради това не рядко лекарите които 
отиват да оказват помощ някъде в селата са и пикйори, или 
пък поради непроходност на пътя, се връщат, без да окажат 
помощ на болния. Застарелите медицински съоръожения, 
както и старостната структура на населението в общината, 
също така неблагоприятно се отразява върху здравните ус-

Когато пък става дума за дейността на Аптеката и зареде- 
ността й с лекарства бе подчертано, че и в това отношение до 
голяма степен, материалните условия обуславят обезпечава
нето на аптеката с нужните лекарства, които сега повече ги 
няма отколкото ги има.

ствата, с
скромни, все пак представляват основа за набиране 
на други средства, от други източници, съгласно 
народната “помогни си сам, та и другите да Ти по
могнат“.

На заседанието са сформирани 4 комисии: за 
отнет на изразходваните средства от последното 
самооблагане, както и какво е направено от 
досегашните самооблагания. Втората комисия е за 
изработка на програма какво би се правило от но
вото самооблагане. Третата комисия е за пропа
ганда и четвъртата за самото провеждане на дек
ларирането на гражданите. А то ще стане от 15 до 
31 май тази година.

Що се отнася до предназначението на сред
ствата, събрани по този начин, те са три. Граждан
ите на Димитровград своевременно чрез доста 
оспорвано събиране на подписи с голямо болшин
ство се изказаха за възстновяване на болницата и 
родилния дом в града. Сега е момент още веднъж 
да повторят своето изказване, определяйки се за 
ново местно самооблагане от 2%, предназначено 
преди всичко за възобновяване на болницата. На 
второ място средствата ще бъдат използвани за 
водоснабдяване, а след това и за изграждане на 
улици в града.

ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 
КОЛЕКИВНИ УСЛЕХИ 

В ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО 
НА СЕГАШНИТЕ 

ТРУДНОСТИ

в окаяно

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА 

В БОСИЛЕГРАД
НА ГРАЖДАНИТЕ 

В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН

ЗДРАВНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 
ДЕЙНОСТ - ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА А.Т.

В отчета за Дейността на Общинската организация на Чер
вения кръст, се подчертава, че покрай другите активности и 
Общинската организация и нейните органи и тела отделно 
внимание са посвещавали на здравно-възпитателната 
дейност. В това отношение в съдействие със Здравния дом
Босилеград са проведени 10 лекции с около 400 слушатели, 
Всички лекции са били подкрепени със съответни късомет
ражни филми. Завидни резултати тази организаия е осъ
ществила и в областта на кръводаряването. На една прове
дена акция се отзвапи 18 души, а над 40 души са дали в 
Сурдулица. В областта на социалната политика, в съдействие 
с останалите субекти, най-голямо внимание тази организация 
е посветила на приемането и настаняването на бежанците, 
както и обезпечаване хранителни продукти за социално зас
трашените лица. В разискванията върху отчета на Общин
ската организация на Червения кръст, някои от отборниците 
подчертаха, че занапред трябва по-голямо внимание да се 
посвети на старите изнемощели хора, които все повече стават 
социален проблем.

Положителна оценка получиха и отчетите на Центъра за 
култура, футболния отбор "Младост" и явното предприятие 
Услуга”, с обща констатация, че занапред трябва да полагат 

още по-големи усилия, за по-успешна и плодотворна дейност.
В продължение на сесията отборниците разискваха и 

дадоха свое мнение и решения за още няколко въпроса в 
компетенция на Общинската скупщина.

° НАСКОРО И В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

"ХАЛО" - ОТ ЕФИРАв
Общинската скупщина в Босилеград и секторът 

по развитие на Пи - съобщенията в Ниш водят 
акция за въвеждане на телефони в 34 от общо 36 

общината. Понастоящем в Босилеградска 
община има 1200 телефонни номера. Очаква 
подетото начинание да се създад 
възможности за въвеждане на още! 
фонни поста.

Тъй като селата и махалите в общината са от 
разпръснат тип и са разположени повечее в план
ински предели, въвеждането на телефони ще стане 
посредством антени и препредаватели, които да 
бъдат свързани“ с централата в Босилеград, а пос
ледната с централата във Враня.

В ОС в Босилеград казват, че във финансира
нето на тази акция с 60% от общата сума ще учас
твува явното ПТТ-предприятие вСърбия, а заинтер
есованите домакинства в Босилеградска община ще 
трябва да внесат от 3500 -4000 динара.

Общинската скупщина търси допълнителни 
средства и доколото броят на заявилите се да 
въведат телефони е по-голям, цената за въвежда
нето им ще е по-малка.

села в
се с 

ат технически 
000 нови теле-

с пожелания за крепко здраве, 
щастие и по-добър живот

В.Б.М.Я.

о Ерп-тстВо•1 МАЙ 1996 г.



° В БОСИЛЕГРАДСКА община
БОСИЛЕГРАД* НА ОБ1ЧИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В° ИЗ

ЗАДОВОЛИТЕЛНА
ПОЛИТИЧЕСКО
-СИГУРНОСТНА
ОБСТАНОВКА

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА - ДВА ЮБИЛЕЯ
В условията на кризисната обстановка, Общин

ската организация на Съюза на бойците в Босиле
град, чрез различни форми на действуване, 
осъществява завидна дейност и дава принос в 
разрешаването на обществено-политическите, 
стопански и комунално-битови проблеми. Това' 
между другото бе п

На заседанието, Драган Тодоров $е 
избран за секретар иа Общинския отбор на 
Съюза на бойците в Босилеград и повторно 
бе раздвижена инициатива В Босилеград да 
се построи паметник е имената иа всички 
Жертви на фашизма от Босилеградски Край.одчертано на проведеното неот

давна заседание на Общинския отбор на Съюза на 
ооиците в Босилеград, на което предмет на об-

бе ОТЧета за работата през изтеклата и подрастващите поколения и всестранна грижа за 
глйши?" п пР°гРама 30 работа през настоящата всеки неен член. В това отношение, а имайки в 
г-тлоим ° РаЬотата на заседанието участваха и предвид, че настоящата година се съвпада с 55- 
иТп 'п МИТИЧ пРвДсеДател и Люба Спасич, секретар годишнината от въстанието в Сърбия и 50-годишни- 
На Ч!5РЪЖНИЯ отбор на Съюза на бойците във Враня, ната от провеждането на първия партизански събор 

иощинската организация на Съюза на бойците на местността *Кин-стан", в програмните определе- 
8 ь°силеград, през изтеклата 1995 година, е съдей- ния на борческата организация в Босилеград са 
ствувала с всички патриотични сили, които са се набелязани и активности за чествуването на този 
застъпвали за мир и миролюбиво решаване на двоен юбилей.
всички проблеми. Същевременно Общинската ор- По повод 50-годишнината от провеждането на 
ганизация на Съюза на бойците енергично се първия партизански събор на местността "Кин- 
застъпва за успешно и бързо преодоляване на стан" е запланувано да се уреди паметникът на 
всички видове нарушения и злоупотреби, борба сре- загиналите партизани в борбата на 6 май 1944 
щу онези които проявяват националистически година на планина Църноок - Босилеградска община 
тежнения, а за опазване и тачене на революцион- и Ъа се проведе скромно тържество, а по повод 
ните тоадиции, бе подчертано на заседанието. 55-годишнината от въстанието в Сърбия, на 7 юли,

Общинският отбор на Съюза на бойците, раз- също пред паметника на загиналите партизани, в 
исква и прие и акционна програма за работа през съдействие с Републиканския и Окръжния отбор на 
настоящата година, в която приоритетно място за- Съюза на бойците, да се организира междудър- 
ема, по-нататъшната афирмация на борческата ор- жавен събор на бойци от Сърбия, Македония и ьъл- 
ганизация, във всички сфери на обществено- гария, които са участвували в борбата на Църноок. 
политическия и стопански живот в общината, за
развитието на революционните традиции всред М.Я.

сигур™^ политическо.
Обаче ако натоипяп™^6 На заДов°лително равнище.

0екрВет0абрСТн0ГЙоИНнФа0РОМоаЦнИаЯ'сКП°5ТОв

ползват капацитетите 20 на сто, със среден личен доход от
с7надИ зСо лушиЛвИСЛ° работниЧи ”а неплатена почивка, 
птп^а1о?г^^И писъците на незаетите, могат зле да се 
отразят .върху настроението и стабилността на политическо- 
сигурностната обстановка в общината. тическо

*еразрешените пРо6леми и в областта на инфраструкту- 
ра^а’ могат неблагоприятно да се отразят върху нас
троението и стабилността на политическо-сигурностната об
становка. Отедлно ако се има предвид, че от 120-те 
километра регионални пътища само 30 км са под асфалтова 
настилка, която също е в твърде окаяно положение, а компе
тентните не предприемат сериозни мерки за тяхното под
държане. В незавидно положение са и местните и некате- 
горизирани пътища до повечето села, а от 36 местни общности 
само в 16 има по един телефон. Същевременно, по-голямо 
число местни общности, поради специфичната конфигурация 
на терена нямат възможност да следят нито първа, а камо ли 
втора или трета ТВ-програма. всичко това, бе подчертано на 
заседанието на Изпълнителния отбор на ОО на СПС в Босиле- 
ГРЗД. може да повлияе и изостри още повече жизнения стан
дарт на хората, а с това повиши незадоволството им, което 
пряко ще се отрази и върху политическо-сигурностната об
становка.

Инак, на територията на Босилеградска община дейстуват 
няколко политически партии: Социалистическата партия на 
Сърбия, Демократичния съюз на българите в Югославия, Де
мократичната партия на Сърбия, Съюза на комунистите - 
Движение за Югославия. От тях най-числена и най-голямо 
вляние всред населението има Социалистическата партия на 
Сърбия.

На за се 
членове на 
нето на

&
стопанско

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СК - 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ 

В ДИМИТРОВГРАД
честити

ПЪРВОМАЙСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА 
(ЮЛ) В ДИМИТРОВГРАД

на трудешите се в Димитровград- 
ска община и СР Югославия чес

тити

ПРАЗНИКА НА 
ТРУДА -ПЪРВИ МАЙ

“ КЪМ 52-ГОДИШНИНАТА ОТ БОРБАТА НА ЦЪРНООК

МОРАЛЪТ ЗАВОЮВА ПОБЕДА
данието и този път бе подчертано, че отделни 
ДСБЮ, вместо да дават свои принос в разрешава- 

съществуващите проблеми те им дават политически 
р. При това винаги съдействуват с отделни опоз

иционни партии в България. Но и покрай това междунацион- 
алните отношения в общината са стабилни.

На 6 май тази година се 
навършват 52 години от борбата 
на Църноок, в която партизански 

от Сърбия, Макед 
България отнесоха победа на 
тогавашната българска фашист
ка войска. За това сражение пре
ди няколко години Душан Лазич, 
генерал в пенсия, един 
вуващите в тях, заяви и следн<

-На 3 май 1994 година Пъ 
косовски партизански отряд, 
Трета македонска бригада, 
Гевгелийски отряд и Трънски пар
тизански отряд по дълбок сняг 
минаха Осоговска планина при 
върх “Султан тепе" (2085 м). Ок
оло по

характер части ония и

М.Я.
от участ- 

ото:
рвиIчсI

II лунощ унищожихме желе- 
ата линия Гюшево-КриваI зопътн

паланка и на 4 май пристигнахме 
в с.Жеравино. На 5 май бяхме в 
Горно Тлъмино и избихме на 
Бистърска планина. Тук дойде до 

между нашите 
части и един пехотен полк на бъл- 

I гарската войска. Всъщност, това 
I бо въведение в голямото сраже- 
* ние в борбата на Църноок на 6 май, каза Лазич.

В борбата на Църноок съотношението на силите 
било 8000 до 10 000 добре въоръжени, нахранени и 
облечени български войници срещу 800 слабо 
въоръжени, изтощени, гладни и слабо облечени 
партизани. Македонският и Косовски отряди 

500 души, Трънският - около 250 
около 60 партизани. При това в

В БОСИЛЕГРАДВ ДИМИТРОВГРАД I
Iна гражданите

честити 
| 1 МАЙ

Източната страна на местността "Пресеченица", къде то парти
заните слезнали от Църноок през нощта на 6 срещу 7 май 1944 г.на гражданите

честити 
1 МАЙ

като им пожелава 
лично щастие и 
успехи в преваз- 

могването на 
сегашните 
трудности

стълкновениеI
Бресничка река минахме през с.Бресница, Бу
ца лево, Млекоминци и Ресен и заминахме за Трън, 

Църна Трава къде то се присъединихме 
към 22 сръбска дивизия. На този път, заяви Лазич, 
особена помощ им оказали Иван Веселинов и 
Стоянча Александров, двамата от Църнощица, 
които били пътеводители. Когато се касае за тази 
и друга помощ, Лазич особено подчерта всеотдай
ната пом 

...На

Ч от там за

Iкато им пожелава 
| лично щастие и

успехи в преваз- | Гг«гя.в™йс°ия?°
нлгоамотп иа борбата врагът бил подпомогнат от самолети, а
МШ Ойгили пея разполагал с леки и тежки картечници, мино-

ГРГЯШНИТе I хвъргачки, планински топове и с други боеви за-
I паси. Покрай това, че били изтощени от дъл- 

ТОУДНОСТИ готрайно пътуване и сражанията, които имали на
този път партизанитв водили сражения на но- 

ии щЛ познати торени. Обаче моралът, както заяви Лазич, 
при партизаните бил много на по-високо равнище и 
всъщност той е бил решаващ фактор за изхода на 
борбата.

-Положението бе твърде неблагоприятно за 
нас, казва Лазич. Оперативното ръководство- 
комендантите и политкомисарите на Македонската 
бригада и Косовския отряд, Тихомир Милошевски и 
Милан Зочар, Кирил Михаиловски и Савка - Саша 
Яворина, до късно през нощта на 5 срещу 6 май 
обсъжда положението и въпроса по коя посока да 
извлече единиците към Църна Трава. В момента 
когато с лампа разглеждали картата, от картечна
стрелба бил тежко ранен комендантът на Първи Поолушийто брпчо иилп па е борбу прихватила.
косовски партизански отряд, Звчар. на Црнооку а борба била Коиандант е Васко био

За борбата на Църноок и за изтеглянето на от зоранв целог дана па е бригади говорно:«адгеавг- й&якг--
да се извлечем от обкържението и по потока на н 1 '

&
на населението на партизаните.

1959 година няколко души от
ощ
30 май

Назърица и Църнощица, подпомогнати от учителя 
Иван Андонов излязоха по баирите на Църноок и 
означиха временните гробове на загиналите парти
зани. На повече места бе копано, но бяха намерени 
гробовете само на 14 души, които бяха погребани в 
общата гробница на местността Кин-стан. Според 
думите на местното население, не са намерени 
гробовете на двама български партизани, 
в борбата на 5 май на Киселичка чука. Те са погре
бани над махала Милчовица, Горнотлъминско. На 
Църноок са загинали и двама младежи от гор- 
нотлъминската махала Баратарци - Цене Янков на 
17 и Тоне Стоянов на 14 години. Те са убити от 
страна на българската войска на 7 май 1944 година 
и са погребани в горнотлъминските гробища.

I
I

загинали

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 
- ПЪРВИ МАИ

Стоян ЕВТИМОВ
За борбата на Църноок е изпята следната песен:

инимо.

оЕряпгВо 1 МАЙ 1996 г,



НИШКА МЛЕКАРА" ВЪРВИ ПО ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ

РАМО ДО РАМО СЪС СВЕТОВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
• По-малко производители - повече мляко!
• През 1991 година световно признание за "Билакт", а

през 1996 - за качество
Ако се има в предвид при какви условия работеше и се 

развиваше "Нишка млекара" през последните години - 
нейните успехи не могат да оставят равнодушен никого. И 
покрай санкциите и другите затруднения - този колектив 
неудържимо върви по възходяща линия. На 11-ия събор но 
млекопроизводителите, който се проведе тези дни в Ниш 
беше отчетено, че за 10 години броят на млекопроизводи
телите е намалял, но количеството на млякото е удвоено.

СВЕТОВНО 
ПРИЗНАНИЕ 

ЗА КАЧЕСТВО 
В МАДРИД

Тези дни "Нишка мле- 
кара" се народи сред 80 
най-изоостни млекопроиз
водители в света и получи 
наи-високо признание за 
производство на млечни 
изделия. От Европа освен 
нея още една фирма от 
съседна България и една от 
Испания са удостоени с по
добно признание.

Това е вт 
признание на 
1991 година 
кара" получи най-високо 
световно признание за "Би
лакт".

-През изтеклите 10 години броят на млекопроизводите
лите в нишки край е намален от 10 000 на 6000 души, но 
количеството на изкупеното мляко е увеличено - подчерта 
директорът на "Нишка млекара" Драгослав Миладинович. 
Всичко това е резултат от прилагането на по-съвремен начин 
на отглеждане на добитъка, обезпечаване но по-голямо сигур
ност на млекопроизводителите. От значение е и утвърждава
нето на защитната цена за млякото, размера на премиите и др. 
въпроси, които съвместно разрешаваме с Министерството за 
селско стопанство - подчерта той. Сегашната изкупвателна 
цена е сред най-високите в Европа и това нещо дава тласък 
на млекопроизводството - сподели Миладинович.

Наше желание е да увеличим броя на стоковите произ
водители, които да изместят дребните и слаби млекопроиз
водители.

горо голямо 
нишлии. Проз 
"Нишка мло-

От 11-ия събор иа млекопроизводителите

присъствуващият на 11-ия събор на млекопроизводителите 
министър по селско стопанство и горско дело Ивко Джонович, 
който между другото изтъкна:

-Голям е приносът на "Нишка млекара". Правителството 
на Сърбия и занапред ще подпомага инициативи като нейните, 
защото напълно "влиза“ в стратегията за съживяване и раз
витие на селото и селското стопанство - каза Джонович. 
Занапред средства за подобни цели и инициативи ще от
пускаме и от аграрния бюджет.

Приветствувайки участниците в 11-ия събор на млеко
производителите Виден Ранджелович, председател на Кооп
еративния съюз в Сърбия изнесе, че днес вече не съществува 
дилема дали носител на селскостопанското производство са 
комбинатите - или частните селскостопански производители. 
Държавата застана на страната на последните, а примерът на 
"Нишка млекара" красноречиво показва, че това е правия път 
за развитие и подобрение на селското стопанство изтъкна 
между другото Ранджелович.

За десет най-добри млекопроизводители е обезпечена 
научна екскурзия в европейски страни с развито селскос
топанско, преди всичко животновъдно производство. 
Провъзгласени са и най-добрите производители. Те са: Томис- 
лав Иованович, който в 1995 година е предал 30 624 литра 
краве мляко, Драган Стоилкович от Горни Матеевац, предал
13 895 литра козе мляко и Йоксим Петкович от Д____
Меджурово, който е предал на млекарата 5 590 литра овче 
мляко. .

ЗАЕДНО - НА 
ТРЕТИ ПАЗАРИ

ПЕНСИИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ Тези дни директор 
"Нишка млекара" Д[ 
слав Миладинович се за
върна от посещение на град 
Велико Търново в Репуб- 

България, като член 
на нишката стопанско-по
литическа делегация. Ето 
какво сподели за разго
ворите, водени с предста
вители на подобни пред
приятия в България.

-С млекарата в Русе и 
още някои от тази част на 
България сключихме дого
вор
операция и съвместно из
лизане на трети пазари. В 
скоро време ще се появим 
с произведение, с което ще 
настъпваме като една фир- 

. Считам, че това ще е от 
взаимна изгода и за нас и за 
българските производи
тели - каза Д.Миладинович.

ът на
От разрешаването на проблемите, които измъчват 

селскостопанския производител зависи и успеха. "Нишка 
млекара" е напипала пулса му и разрешава един по един от 
тях. Наред с другите облекчения - стоковите селскостопански 
производители получават облекчения при набавка на 
възпроизводствени материали, сетне доплаща им се пен
сионно осигуряване, ползват се с отстъпки при застраховка на 
имущество и на текущото производство.

В първата година от провеждане на "Програмата по млек- 
опроизводство до 1999 година’ резултатите са налице. В 
същата са включени 2 116 производители, от които 128 вече 
са се откроили като образцови. Значително е повишена 
фуражната база, увеличен броя на сило-ямите, а в ход е 
набавка на породист добитък.

Всичко това за резултати има - 17,3' милиона литра изку
пено мляко в 1995 година, което в сравнение с 1994 година е 
със 103% в повече.

раго-

лика

за производствена ко

ма
НАЧИН ДА СЕ СЪЖИВИ СЕЛОТО

олно
Няма много полза от празни приказки за съживяване на 

селото, ако не последват конкретни мерки, както прави 
"Нишка млекара“. Похвални думи за последната изказа и

Матея АНДОНОВ

БОСИЛЕГРАДСКИ КОБОС ПЕРСПЕКТИВАТА СИ ГРАДИ С КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА

В КРАК С МОДАТА
* Делово-техническото сътрудничество с ЮМКО ще продължи, но целта на

коьос е с качествените си изделия самостоятелно да излезне на чуждестран-
ните пазари. Очаква се да се открие още една смяна
Босилеградската конфекция 

КОБОС е всред онези предприятия в 
страната, които на време разбраха, 
че качеството на стоките ще бъде 
едно от превъзходните условия за 
повторно включване на нашето сто
панство в световните търговски про
цеси. Под девиза "само с качетво на 
пазара" неговите 194 работника пъл
ноценно използваха и периода под 
санкциите, по време на които тук 
машините не спираха.

ПЛАНОВЕ ЗА ИЗНОС
-В подбряването на качеството 

положихме наистина много труд и 
средства, казва Васил Такев, дирек
тор на КОБОС. С модерното дамско и 
мъжко облекло, което произвеждаме 
завоювахме мястото си в системата 
ЮМКО от Враня, с когото преди ня
колко години установихме делово-те
хническо сътрудничество, от което 
двустранно сме доволни. Качеството 
и спазването на сроковете за достав
ка на изделията, което при нас е за
кон, подчертава той, и занапред ще 
бъдат главната задача не само в 
сътрудничеството с тази световноиз
вестна компания, но и едно от глав
ните условия за самостоятелно изли
зане на чуждестранните пазари.

КОБОС понастоящем води разго
вори о няколко западноевропейски 
фирми, които са заинтересовани за 
изделията на тукашните конфекцио- 
нери. По-прецизно, засега се касае за 
така нареченото "лонг" производ
ство. Разговорите, подчертава Такев, 
вече приключват и по всичко личи, че

ще бъдат ползотворни.
В това най-голямо босилеградско 

предприятие съществуват нови ма
шини и условия за увеличено произ
водство. Имайки предвид това, преди 
три месеца тук на преквалифициране 
бяха приети 40 души и преквалифи
кацията им приключва тези дни. Рък
оводството на конфекцията е подало 
иск до Републиканския завод на бор
сата по труда за 130 хиляди динара, 
които да се изразходват за преквали
фициране на още 40 души. -Целта е - 
подчертава Такев - да открием още 
една, втора смяна и да тръгнем с още 
по-организирано и увеличено произ
водство.

НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ т.В едно от халетата на КОБОС- 
Производството не спряВ новия и съвременен обект е зак

ръглен техничеоко-техноложкия про
цес. Миналата година, която пред
приятието приключи с положителен 
баланс, за инвестиции - преди всичко 
за набавка на необходими машини и 
съоръжения - са изразходени около 
500 хиляди динара. От тези средства 
130 хиляди са от Борсата по труда 
останалите са обезпечили самите ра
ботници. -За да вървим докрай в крак 
с времето и модата необходими са 
още машини и съръжения. За

и по време на санкциите

нират, подчертават тук. Положени
ето, казват сега, без оглед че е още 
трудно се подобрява и средната зап
лата в конфекцията през т.г. възлиза 
386 динара.

Дали ще работят успешно или не и 
дали заплатите ще бъдат високи или 
низки не цялата вина е в предприяти
ята. Значителна роля в това отноше
ние има и държавата, която с фискал
ната си политика и даждия отвзима 
голяма част от дохода. Стигна се до 
там, че стопанството "едвам диша1, 
особено текстилната промишленост' 
която е низкоакумулативна, подчер
тава Такев. В това отношение част
ният сектор е далече в по-изгодни 
условия от обществения, понеже с 
него финансовите процеси държава

та не контролира успешно.

1тсДДоизводотвените мощности коьос се ползуват с над 90 на сто, казва 
мърван Стоев, шеф на производството. 
Тукашните конфекционери миналата 
година са шили 65 368 единици дрехи, от 
които 70 на сто мъжки костюми, а остана
лото са дамски рокли, палта... През гтър- 
вит® три месеца на настоящата година от 
конфекцията са излезли 18 400 единици 
дамска и мъжка конфекция. През април са 
изпълнили плана и ушили по две хиляди 
дамски и мъжки костюми. - Няма, казва 
Стоев, особени трудности в обезпечава
нето на основни материали за работа, 
трудности се явяват в набавка та на "дре
болии , какъвто е случаят с пулове.

в

, а

а целта
през настоящата година са необходи
ми около 750 хиляди динара, от които 
450 хиляди ще потърсим‘от Фонда за 
развитие, казва Такев.

Миналогодишните инвестиции, и 
трудностите, пред които бе изпра
вено обществото като цяло е повлия
ло по едно време заплатите да стаг-

в
В.Б.о ЕрятстВо1 МАЙ 1996 г.



* БОСИЛЕГРАД: КОЛКО СА ЗДРАВИ ДОМАШНИТЕ Животни?
ДЕБНАТ И ЗАРАЗИТЕЛНИ БОЛЕСТИ

заразителни болести!1” леиствУва превантивно и доста успешно

го°дин1та П0Р6Д ПЛаНа На работа кьм кРая на
състояниеКнаадобитък?и 3домашт1теНжи° ~а И «Г* " Набо/юсти^коит^заотрашаю^^^вотнитеЗи

хората. Тази оценка даде Иван Стои™ ™ ехинококозата, всред народа известййта 
ректор на Ветеринарната станция в Босиле- ^прл^ тения. Разширява се кръгобразно 
град, отговаряйки на въпроса ни какво е злиа ппспопЖИВ0ТНИТе' а от тях и на човека. През 
вословното състояние на домашните“ иЙ?ни ЯК1 време от тази болеот бжа заболели 
на -територията на общината животни и няколко души, които са оперирани, понеже

Ветеринарната станция дейстева поели ^=.ЛФт^0вн М0ТО-Д■ както казва. Стоилков 
всичко, превантивно: чрез ваксинирана ил5Г тя™ като наи-големите заразители на
агностициране, т.е. контролиране на ло ^азяб°л0ст оа кУчвтата налага се стопаните 
битъка дали (не) съществуват явлеЯЯя Дня им да не ги пускат да скитат, 
заразителни болести. -Миналата година пои ви ™1™”®'4 на истината. 40 "хората са здра- 
шест овци открихме бруцелоза казвайте в8_Г°лкова колк0то и животните, в осуетява- 
илков. Изготвихме програма и“’ ко!я^а мяй НД, заразителните болести има и труд-
ще започнем контролирането те еРвТн™а лнп 0Дна страна това са отдалечените и
диагностициране на тази болестпп|. 'попът!? РазпРъснати села и махали, а от друга сел- 
козите и кравите. Тъй като соешу тази йпЧп°!5°стопанските производители не винаги са 
не сме в състояние да се бооимУ ввв1л?зпи1 0ТЗИВЧИВИ на апелите на ветеринарите. Най- 
заболелите жив^тниДще^ избиват ^ ат° 09 страхУват от заплащането, а при едно

синираните свине. Следващото вакоиниране ' '
против тези две болести ще се проведе през

° БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ ПРЕЗ ФОТООБЕК- 
ТИВА

КРАСОТИ 

ПЛЕНЯВАЩИ 

ДУШАТА

осуетява едно число

5

Родният ни Босилеградски край е същинска сък
ровищница на разнообразни природни богатства, пленителни 
красоти и недостатъчно известни знаменитости. Този долин- 
ско-хълмист и планински кът пленява душата и се врязва в 
мислите на всеки човек, независимо дали е роден тук, или е 
далечен добре дошъл гост или пък е случаен минувач. Още 
от древни времена неговите рудни залежи, буйни гори, тучни 
пасиша, пенливите рекички с вкусни риби и богатите на дивеч 
планински предели са привличали хората, за което свидетел- 
ствуват римските и византийските дрепости, канали, вади, 
друмове, селища и ханове, намиращи се на 16 локолитета в 
басейна на река Драговищица!

На снимките в този малък албум са увековечени три части 
от прекрасната панорама на Босилеградски край.

е в

В.Б.

°ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД ОСВОБО
ДЕНО ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМУ
НАЛНА ТАКСА

° В БОСИЛЕГРАДСКАТА ОБЩ 
МАЛЯВА ЧИСЛОТО НА ПОЛЗ 
НА ДЕТСКИ ДОБАВЪЧНИ

ИНА ИД
ВАЩИТЕ

ПРЕДПИСАНИЯТА
СЪКРАЩАВАТ

СПИСЪКА
МАЛКО, НО 

ЗАСЛУЖАВА 
ВНИМАНИЕ

Снимка Но1: Долната част на клисурата на Любатска река, 
от Козарник край Босилеград до планинското възвишение Чук- 
овец на границата между селата Долна Любата Гложйе (в 
дясната 
грамада,
съм виждал стада от

част на снимката). Отляво се виждат осоетата Върл 
Манишино и Репушливка в Паралово и Църнощица. Тук 

15-25 сърни. Едно време козите бяха 
унищожили низките горски дървета, а поройните дъждове бяха 
‘смили тънкия слой почва по южните склонове. Междувременно

"скрити", доловете саобрас- 
т вече е потънал

В края на миналата година в Службата за 
обществена грижа за децата в Босилеград 
право на детски добавъчни за 1569 деца полз
ваха 886 души, но сега, поради редовните 
годишни контроли и новите условия, това чило 
сигурно ще бъде по-малко.

-До 20 април получихме над 900 искове, в 
ьрсят добавъчни за 1600 дещ 
Кирилова, шеф на тази об

Общинската скупщина в Босилеград 
неотдавна взе решение общественото тър
говско предприятие “Слога“ в Босилеград 
тази година да бъде освободено от запла
щане на общинска комунална такса (фирма- 
рина). С това и Общинската скупщина се 
включи да помогне на това предприятие, 
което преди десетина години бе главен снаб
дител на населението и носител на со- 
топнската дейност в общината, а от преди 
една-две години попадна в тежка финан
сова обстановка. Наистина, не става дума за 
големи средства само за десетина хиляди 
динара, обаче и ОС, както бе подчертано, 
няма възможности и за повече.

Инак, както вече писахме, това общест- 
144 заети, ми-

положението се подобри, стените са 
нали с гърмици и трева, пътят за Любата и Дука 
в зелен тунел, край реда та растат ракити, върби, тополи и други 
дървета. Съшествуват добри условия за ловен туризъм. 
Снимката е от 1964г.

които се тъ 
Мапинка
служба, като добавя, че значително число иск
ове няма да минат поради новите предписания 
за приходи в домакинствата. Сегашният ценз 
на този доход в съотношение със заплатите е 
по-неблагоприятен от мналогодишния. Сега 
приходът по член на домакинство на търсе
щите от трудово отношение през последните 
три миналогодишни месеца не може да бъде по 
висок от 119,35, а за селскостопанските домак
инства през миналата година месечно не може 
да бъде над 5,49 динара. Миналата година тази 
сума възлизаше 106, т.е. 6,20 динара.

В Службата казват, че искове все още прие
мат - без оглед че хората в такива случаи "не 
чакат последния влак" - но че същите сега вече 
се таксират с 20 динара.

а, казва 
щинска

вено предприятие с около 
налата година отчете загуба от 267 000 ди
нара. Магазините му в града и околните села 
са полупразни, а отдалечените почти празни 
и без по-големи надежди в скоро време да 
се заредят, а затите вече половин година не 
получават заплати.

Снимка Но2 Канйонът на Дукатска и Църнощичка ре* 
местостта Съкърка до Скок, където е махала Голема река. П 
30 години селяните от Църнощица залесиха ерозивните терни 
Шипковица до Дъкърка и спасииха махалите, градините и ли
вадите край реката. Направиха и път, по който днес минават коли 
и камиони за Кукаат и по-нататък за Църна река и Радовница 
(Търговишка община). Този път е бил планиран още през 1930 
година, а е пробит преди наяколко годинил. По тези предели има
боробники, къпини, лишници и мниогобройни лечебни билки, 
както и висококачествени гъби Снимката е от 1978 г.

М.Я. В.Б. ка от
реди 
•чи от

. СЪДЕБНА ХРОНИКА: в центъра за социална работа в Босиле
град заетите НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПОЛАГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗПИТ

"ЗАКОННОТО" РЕШЕНИЕ - НЕЗАКОННО!
Сегашните социални и административни година. Доколкото това не направят - бе 

работници вСл-делениетозасоциа^лна^рабо- под«ртано девнидтан* М^тър^е

та в Босилеград, кое Р. _ /-,/п Л V; ли па бяха съгласни работниците, т.е. тези, които 
Центъра за социална работа 0 . уР^ д в "излита трябваше да държат по силата на 
не са длъжни да профе^онален и3™™. и>потърсиха съдебна защита.

вич. Отхвърляйки жалбата на Цв!Щението ците с^Гприоти на работа <йз задължение да 
съд констатира, че е пРавилн° Р01В0чи вържат професионален изпит, както и фак- 
П.ор. 276/95, което по™ в Б о с и” та ч* в нитоедин служебен акт на Центъра 
съдебният съвет «а Общинския съд в Ьоси_ та, ^ «но ^ължвнието той да со
леград начело със съдия Любинка Весел 01 Те но могат допълнително да се за-
нова. „лбптниии дължават да го държат, Окръжният съд

Дилемата дали социалните адботнищ! дълж обосилвани0лонна общинския съд и 
които в това отделение - работя р ана на становище, че работниците
около 20 години, трябва да държат процге съответна полувисша училищна под-
сионален изпит или 80' 8^тан^пмпианва^л- готвка, дълго време работят но съответни 
година. Именно, и80П0Кит°р^ина Ръ? и тук - работни места и имат трудов опит и лро- 
ната инспекция в Ябланишки окръг и у ^ д,есионално ЗНоние за изпълняване на зада-

КГи°&ой-ус—е законното°задължени0е за полаган? на про- 
фес^юналвнРизпит!”р ъ,ководртвотона Ц01^ Ф—лен изпит”. в.Божилов
$5?им наложи да го положат в срок от една

Снимка НоЗ: Долината на Ръжанска река, от Долна Ръжа* 
към Плоча и горна Ръжана (местностите Рамнище, Цъкпаница и 
Широки дол). Лисинското езеро, Ръжанска и Тополодолска реки 
и техните гористи 
роболов. Снимката

клис^и предлагат хубави условия за лов и

Токст и снимки: Стоян Евтимов

о1 МАЙ 1996 г.БржгВо



• ИНИЦИАТИВИ, МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДИЛЕМИ

ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: 
САВА ДИМИТРОВ, 

РЕЖИСЙОР 
ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

• БОСИЛЕГРАД: ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ СРЕДНИ УЧИЛИ
ЩА?

ГИМНАЗИЯТА 

И МИГРАЦИЯТА
• Андрия Милосавлевич, министър за локална самоу- 

права в Правителството на Сърбия: -Гимназията 
изпъди хората и все още обезлюдава общината ви. Гоне 
Глигоров, директор на босилеградската гимназия: -Ако 
не беше гимназията въпрос е дали щяхме да имаме 
толкова школувани хора в общината, толкова юриоти, 
икономисти, просветни работници, инжинери, лекари...
По време на неотдавнашното посещение на група републикански 

представители в Босилеград начело с Андрия Милосавлевич. мин
истър за локална самоуправа в Правителството на Сърбия, и разго-

ВСЕКИ ЧОВЕК 

НОСИ В СЕБЕворите, които те водиха със стопанското и политическото ръковод
ство на общината по въпроса как тя по-ускорено да се развива, бе 
възникнала и дилемата: трябва ли в Босилеград и занапред да
съществува само едно средно училище, в случая гимназия или още 
някое друго?

Заместник министъра за индустрия Живоин Костич, разисквайки 
за природните ресурси в общината, по-специално за съществуващ 
условия за развитие на животновъдството подчерта, че трябва да се 
изучи въпроса и да се школуват ветеринарни и селскостопански 
техници. Министърът Милосавлевич, имайки предвид рязката ми
грация, която обезлюди общината, подчерта още 
посоченото предложение. -Не смеем нито ние в републиката, нито вие 
тук да си позволим общината ви да остане без хора, а гимназията ви 
пъди хората. След като я завършат младите отиват да следват и не 
се завърщат. Тя все още обезлюдва тоя край.

-Не е спорно да се изучи въпроса и нещата да се уредят, та покрай 
чазията да има още едно друго училище, каза Гоне Глигоров, 

на босилеградската гимназия, когато го попитахме какво 
1ициативата. За всичко трябва да се произнесем и ние в 

общината и Министерството за просвета, което регулира училищната 
мрежа в републиката. В този случай - каза той - ще трябва да позволи 
гимназията вместо с 12, както е сега, да работи с осем паралелки. Не 
споря с казаното от министъра, но от друга страна въпрос е дали 
щяхме да имаме толкова школувани хора в общината, толкова 
юристи, икономисти, просветни работници, лекари, инжинери... Без

заяви той.

ито

по-конкретно

директор 
мисли за • Ние, театралните дейци, навсякъде си приличаме едни на други: сърцата ни са 

откровени, душите ни са като на деца - казва постановчикът от историческата 
столица на България
С г-н Сава Димитров, режисйор от Велико 

Търново, се запознах през януари т.г. в хола на 
книжарница "Бата" в Народния театър в Ниш.
Бях поканена от директора на театъра г-н Ми
ладин Шеварлич да преведа на сръбски език 
драмата "Другата смърт на Жана Д'Арк" от из
вестния български писател Стефан Цанев и да 
се срещна с режисйора Сава Димитров, който е 
дошъл в Ниш специално за тази постановка.

Още при първата ни среща той ми направи 
голямо впечатление и като човек, и като про
фесионалист. Говорихме за пиесата, за която 
каза, че я е написал един оот най-известните 
съвременни български писатели Стефан Ца
нев. През това късо време докоснахме много 
теми. Между другото говорихме за литератур
ното творчество, поезията, театъра. На млад
ини и той е писал стихотворения.

Сава Димитров не за първи път е в Ниш. Той 
е гостувал като режисйор в Народния-театър 
миналата година с пиесата "Ние, българите" от 
Христо Бойчев и Иван Кулеков. Сега трябва да 
постанови пиесата на Стефан Цанев "Другата 
смърт на Жана Д'Арк", която още не е 
преведена на сръбски език.

Аз приех този ангажимент радушно, но и с 
голяма отговорност за да не намаля 
художествената стойност на пиесата.

ин

исквания, но умее да уважава и мнението на 
другите. Това го правеше откровено и с обич и 
от ден на ден ставаха все по-близки и по-добре 
се разбираха. Неговото общуване с хората беше 
непосредствено и за късо време спечели голям 
брой приятели, които го ценеха и обичаха.

През време на почивка, в Клуба на театъра, 
докато пиехме кафе, политах го да ми каже 
нещо по-конкретно за писателя Стефан Цанев.

-Като човек Стефан Цанев е много скромен. 
Не обича публична изява, нито шашми с жур
налисти. Като писател има висока стойност и е

тях общината нямаше и толкова да се развива,
Последна вест: Всред осмокласниците на основното училище 

в общината до края на април ще приключи анкетата, от която до 
значителна степен трябва да се узнае отговор на въпроса "искате 

(покрай гимназията) да се запишете в машинно или текстилно 
тригодишно училище?
ли

В.Б.

° СЪЖИВЯВА СЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ В 
ДИМИТРОВРАД
ДВЕ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ

много плодотворен и разнообразен. Написал е 
много стихотворения, поеми, драми, сценарии 
за филм, но много от тях са били забранени от 
режима. Печатал е 13 стихосбирки, от които 
най-познати са: "Часове", "Композиции", "Аз 
питам", "Реквием", "Лирика" и др. Стихотворе
нията му са преведени на белоруски, испански, 
италиански, монголски, полски, руски, унгар
ски, френски и др. Написал е 20 драми, между 
които най-позната е "Последната нощ на Сок- 
рат" (1986), която е поставена в 15 театъра в 
България и чужбина: Санкт Петербург, Киев, 
Варшава, Шчечин, Лайпциг, Кил, Париж, в 
Чехия, Словакия, Швеция - разказва Димитров.

По отношение на Господа Сава така 
разсъждава:

-Господ е един, но хората са го направили 
на Аллах, Буда и др., Всеки човек носи в себе 
си Господа, това е истината, а различните черк
овни глави са го правили по свои мерила, но 
сега ние ще говорим за него, а те нека мълчат.

С голям интерес гледах лицето на Сава 
през време на репетициите. Когато беше дово
лен от изиграната роля от артистите, то 
ставаше детски наивно, а някаква вътрешна 
красота го правеше одухотворено и прекрасно.

-Знаете ли, винаги съм си мислил, че артис
тите навсякъде си приличат. Сърцата 
откровени, душите ни са като на деца. Когато 
познавам психата на

След 3-4 бездейни години Движението на гораните в Босиле- 
градска община тази пролет съживи дейността си и организира 
две акцш

На 23 април около 900 ученика от босилеградското Основно 
училище засадиха към 5000 борови фиданки в местността 
Парасине". Два дни по-късно и учениците от Ги 

митровград проведоха акция по залесяване в същата местност.
Заработените финансови средства ще бъдат използвани за 

ученически екскурзии.

и по залесяване.

мназията в Ди-

А.Т.

° КОМУНАЛНА АКТИВНОСТ В ДИМИТРОВГРАД ❖ ❖ ❖
Един месец по-късно, когато преводът беше 

готов, Сава Димитров отново дойде в Ниш, в 
Народния театър. Веднага се включих в рабо- 

преводач. Минаха няколко дни, 
докато беше решил кои артисти да ангажира. 
През това време той присъства на много пред
ставления в Народния театър и води разговори 
с режисйори и артисти. Най-после се определи 
за Соня Павкович, Драголюб Маркович и Ра- 
томир Василевич.

На първата репетиция той покани актй- 
орите да изкажат впечатленията си за ролята, 
която им е дал. След това той говори обоб- 
щително за пиесата, ролите, сценографията, 
костюмите. Така започна и 

Сава е от онези

НОВА ВОДОПРО
ВОДНА МРЕЖА

тата като

Когато става дума за уреж- 
Приетото правило при из- дането на улици трябва да напом- 

граждане на нови улици или при 
реконструкция на старите, най- 
напред да се сложи ново или по- електрически кабели за улично 
прави всичко старо под улицата, осветление, след което тази част 

I улицата, ще бъде 
"Нишава" плочи. Ст

ни са
ним, че отатък канала в Стро
шена чешма вече са поставени артиста, мога да направя 

голямо представление - говореше Сава.
Няколко дена преди премиерата беше 

меланхоличен, унил. Попитах го какво 
него, не се ли радва на премиерата, а той ми 
отговори:

-Разбира се, че много се радвам. Но се 
чувствам много раздвоен. Българин съм. Ест
ествено, обичам своето отечество. Тук намерих 
много приятели и близки и ще ми бъде много 
мъчно като си отида. Надявам се, че в някое 
Друго време пак ще се срещнем и ще останем 
близки. Очаквам целия ансамбъл на нишкия 
Народен театър във Велико Търново.

На моя въпрос какви са неговите планове 
за бъдеще, той каза:

-Пак ще работя като режисйор. Ще режи
сирам драми от епохата на романтизма, за 
разнообразие. Театърът е цял мой живот. Без 
него не мога. Ако работех нещо друго, щях да 
имам много пари. Но това не е онова което 
искам. Истината е в

На премиерата, 
качих се

първото четене, 
режисйори, които не 

обясняват много нашироко, но там, където има 
забележка, веднага спира и иска отново да се 
повтори, давайки напътствия как трябва да 
бъде, даже самият той говореше текста с по-ви
сок тон или по-тихо и сжест. Актйорите веднага 
разбраха какво се търси от тях и приемаха 
неговите сюгжестии. От ден на ден репетици
ите ставаха все по-интересни. Той вдъхновено 
говореше за всеки образ в пиесата; 
тираше всеки жест и това пренасяше на актй
орите. Неговите коментари не бяха дълги 
монолози, а къси, уместни забележки, което 
създаваше динамичност и интерес в цялата 
работа.

а след това да се прави 
е приложено и на улица 1
-втора част. тази част ще стане наистина

Именно, миналата година бе привлекателна, особено във 
завършена една част от тази вечерните часове. Ведно с ули- 
улица, а тези дни Традня" трябва ците води се сметка и за зелените 
да започне земните работи на площи в града. Пред Центъра за 
продължението на тази улица, култура, службата по счето- 
Преди това комуналното пред- водсттво и на гробищата тези дни 
лриятие "Комуналац“ вече под- са засадени 540 рози. Значителна 
меня старите водопроводни тръ- част от розите е засадена и на 
би от рампата при парка до дол- зелените площи на граничния 
ната рампа. Подменя се така пункт "Градина1*, за чието под- 
нарачената първична, и вторична държане и хубав изглед също се 
водопроводна мрежа. Общата й грижи “Комуналац". За тази цел 
дължина е около 350 метра.
Ведно с това там къяето нрпш ио

обложена с камънни става с
ъс слагане на лампиони

комен-

й°'|липи е около оои метра, са изразходвани към сто хиляди 
Ведно с това там където нещо не динара.
е в ред с канализацията и това се Продължава и уреждане на 
поправя. Остава само да се Манастирчето. След като преди 
разрешат 66 метра в безименния Нова година бе подменен пок- 
сокак но това едва ли ще стане р— _
скоро, тъй като не са разрешени рина на куполата и мазачески 
някои собственически проблеми, работи върху същата. До пъо- 
След това, най-вероятно след вомайските празници трябва да 

Ще бъде омазано и отвънка, макър че 
опплииа 1 излизат и някои незпланувани

Сава е човек, който притежава големи 
познания не само като професионалист-режи- 
сйор, но и като познавач на историята на Бъл
гария и другите балкански държави. През 
късите почивки на репетициите той говореше 
вдъхновено и убедително за старата столица 
на България Велико Търново, за връзките 
между България и Сърбия от далечното минало 
до днес, за Свети Сава и др. Говореше убе
дително, но се изразяваше метафорично. Това 
му даваше голям чар и предизвикваше вни
мание у събеседниците. Към актйорите се от
насяше като професионалист, който има из-

театъра.
когато падана завесата, 

на сцената, за да честитя на него и на 
останалите актйори постигнатия голям успех. 
Сава толкова много 
можеше да говори.

На сутринта, когато тръгнаха с колата за 
Велико Търново, видях как в очите му заблестя 
сълза.

рива, предстои слагане на лама-

се вълнуваше, че едвам
започне уреждане на улицата за
да я подготви за асфалтиране, работи поради дотраялостта 
Дали ще има асфалт остава да се самия обектГкоито до сега зна- 
ВИА~ _ , чително е бил изоставен и непод-

Стоиността на работите, кои- държан дори и от черквата 
то провежда Комуналац е около 
150 хиляди динара.

на

Вукица ИВАНОВА-СТОИМЕНОВА
А.Т.

БржтВо1 МАЙ 1996 г.



' ЖЩнмГнЖВ1™“™ ° ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД ВЧЕРА И ДНЕСВ

ЗАМРЯЛО КУЛТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕНО ДРУЖЕСТВОПРОГРАМА ЗА 

ПЪЛНОЦЕННА 

ДЕЙНОСТ
жънеше уо-

Едно от светлите пости
жения в

си и да покажат уменията си, 
с което биха се придружили 
към по-възрастните.

Срещу такива опасни тен
денции реагираха онези, 
които с години работеха в 
КХД, разбира се, доброволно 
и с голям самоотвержен труд 
Реагираха и някои отборници 
на Общинската скупщина, 
обичащи културния живот на 
своя град и допринасящи за 
нея. Те с основание критику
ваха Културния център и отго
ворните в него, директно 
задължени за реализация на 
програмите, за което твърде

понеже тъкмо критикуващите 
лица поне по двайсетина 
години духовно са влагали 
себе си в културния живот на 
града, за да бъде разноо
бразен и богат.

Че такава културна "поли
тика" продължава, потвърж
дава и последната атака 
срещу твърде хубавия жест - 
среща на самодейци от теа
търа и КХД в Деня на театъра 
(27 март) в помещенията на 
Центъра. Събрали се след 
дълъг период и това човешки 
и емотивно ги плени, защото 
се почувствуваха почетени и 
все още можещи да дадат 
принос за развитието на 
самодейността. И всичко би 
било наред, ако не бе послед
вало голямо “разследване“ 
кой е организирал това и кой 
е повикал самодейците, нами
ращи се на "неблагонадежд
ната" листа на Центъра. 
Коментар не е необходим.

Светъл момент за разви
тието на КХД и художестве
ната самодейност е послед
ното настояване на Общината 
да съживи работата на КХД, 
като още повече финансово 
помогне, правилно схващайки 
значението на тази културна 
дейност. Дали това ще нап
равят и онези, които от това 
вадят поминъка, си остава да 
се види.

Все пак, доколкото оста
нат на позициите и с такива 
схващания онези хор 
ривено частнособ( 
ческо отношение, и с листа на 
"нежелателни" самодейци, 
допринели поне малко за раз
витието на художествената 
самодейност в нашия град.

Ст.Н.

културния живот на 
нашия град беше и дейността 
на КХД Тероги Димитров", 
намиращо се в състава на 
Културния център и обедин
яващо работата на няколко 
секции. В периода на възхода 
наброяваше и до осемдесет
ина членове: фолклористи, 
музиканти, певци. Със своя 
статус и органи на управление 
дълго бе ярък пример на 
чиста самодейност в града. 
Израстваше в събирателно 
място на всички, имащи та
ланти и голямо желание свои
те умения явно да представят 
и така втъкат себе си в бога
тия колаж на културата в на
шата община и град.

Тези констатации потвър
ждаваха многоброини успеш
ни представяния в града, в 
градове във вътрешността на 
страната и в градове на съ
седна България, с които раз
меняше гостувания в рамките 
на приграничносто сътрудни
чество. Редовно и успешно се 
представяше и на фестивали 
и прегледи.

Всичко’ това е само едно 
минало, понеже през послед
ните три-четири години настъ
пи тотално угасване дейност
та на КХД, и то до такава сте
пен, че му се губи почти вся
каква следа и мнозина кул
турни радетели 
се питат: имало ли е КХД? 
Това означава, че вече почти 
няма оборудване, инстру
менти, носии и което е най- 
жалко: няма ги хората, които 
с години дял от своята мла
дост вграждаха в КХД, а с 
това и в своя град. А няма ги и 
по-младите (които по примера 
на по-възрастните) възнамер
яваха да изявяват талантите

• ГР

работеща в състава на Културния център, 

път да ста»^^стинок1?но(?ител0на многостранни^/лтуфни
Жпняп^тСЪСТОЯЛаТа се тези Ани "КРЪГ^ «- ша
ционалните малцинства в граничните райони с участие 
на учени от Югославия и България, дават основание за 
надежда, че набелязаната програма ще се осъществява 
последователно и с успех, ^

Въпреки че накратко са дадени основните насоки за 
съдещата дейност, тяхното разнообразие предвещава 
че Библиотеката ще заживее нов живот. Един бегъл 
поглед върху подзаглавията: "Получаване, обработка и 
съхраняване на публикациите", "Набавка на нови публи
кации", м"Читалнята на библиотеката", "Издателска 
дейност", "Манифестация за популяризация на 
и пр., както и новото съдържание в тези подрубрики, 
разкриват цялата сериозност, с която се пристъпва тук 
библиотеката да заеме принадлежащото й място в кул
турния живот на града.

Естествено, към реализацията на тази програма 
цялстно ще може да се 
библиотеката в сградата

като

коректно финансово са 
съблюдавани чрез бюджета 

Онова, коетона общината, 
най-много изненадва, е реаги
рането на съответните органи 
в Скупщината и на отговор
ните в Културния център. Ми
налата година Изпълнител
ният отбор прие редица зак
лючения, а 
потвърди, за 
работата на КХД, като една от 
най-неотложните задачи. В-к 
"Братство" ги предал 
тентичния им вид. Противо
положно на заключението, 
скупщината прие годишния 
отчет на Центъра, въпреки 
неизпълнение на тази задача, 
а с едно определение, че 
годишният план е преизпъл
нен. Разбира се, отчета със
тавят хората от Културния 
център.

На Управителния съвет в 
Центъра на критиките, отпра
вени по 
ето на
жестоко реагират и критику
ващите квалифицират като 
хора с години инфилтрирани 
да минират работата на Цен

ки игата"

Скупш
възоо

ината ги 
новяване

пристъпи след преселване на 
на някогашното първоначално 

училище "Христо Ботев", Това ще стане след рекон
струкцията на сградата, относно след създаване на 
необходимите предпоставки: вътрешна и външна рекон
струкция, въвеждане на съвременни технически сред
ства, набавка на съответни съоръжения и пр.

Инак запланувано е да се набавят към 1000 нови 
публикации и да се пристъпи към изработката на каталог 
по заглавия, както и каталог на периодичните издания. 
Това трябва да улесни читателя по-бързо да намери 
желаната книга или публикация.

С оглед, че 90 на сто от читателите са ученици (от 
основното и средно училище) и студенти, запланувана е 
набавката на литература, необходима според учебната 
програма, но няма да изостане и набавката на съвре
менна югославска и чуждестранна литература. След 
толкова години застой, отново се планира набавката на 
прочитна литература на български език според учебната 
програма. За целта ще си установят сътрудничество с 
Република България.

Читалнята, която досега приемаше само един ежед
невник, занапред трябва да получава още ежедневници, 
илюстровани и други списания. Освен "Другарче", за 
най-младите ще се получава и едно детско списание на 
сръбски език.

Онова, което представлява истинска новина, е 
заплануваната издателска дейност на библиотеката. За 
учениците, които творят, трябва да се раздвижи поре
дица "Малкият принц . в която биха публикували своите 
творби. Засега са запланувани две книги (за едната вече 
има готов ръкопис), а доколкото се яви необходимост 
чрез спонсориране броят на книгите може и да се 
увеличи. С издателство “Братство“ ще се съгласува про
грамата по книгоиздаване на български език.

Тъй като наближава стогодишнината от създаването 
на библиотека (1998 г.), трябва да се създадат условия 
за издаване на Монография за библиотеката. Вече след
ващата година (19Й) се навършват 500 години от 
за върша ване на стенописите в Погановски манастир, 
която петстотингодишнина ще бъде повод за издаване 
на монографията "Погановски манастир , както и ор
ганизиране на научни срещи по тоя повод

е в ав-

с основание

а с изк-
ес на бездействи- 
, отговорните там■ЗД ствени-

търа, а с това идейността на 
КХД, изопачавайки истината,

ЮЮОООХФ»

МИЛОРАД ГЕРОВ 
СРЕД КЛАСИЦИТЕ ИНИШКИ 

АНАЛ ПТИЧАР“ 
ЗА МЕТОДИ 

ПЕТРОВ
С особено удоволствие отбелязваме, че сти

хотворението ''Дъга“ на поета Милорад Геров е 
отпечатано в книгата "Когато бях голям", която 
се предлага като четиво на учениците от втори 
клас на основните училища. В “Когато бях голям“ 
са публикувани стихотворения на повече от 
тридесет поети, сред които са и стихотворенията 
на Десанка Максимович, Гвидо Тарталя, Бранко 
Чопич, Мирослав Антич, Ференц Фехер, Юрий 
Тушяк и др.

Стиховете на съвременната литература на 
югослвските народи 
избрала Оливера Ш1

В пследния брой на нишкото 
списание е ''Нишки анапитичар" пуб
ликуван текст за известния димитров
градски художник Методи Петров. 
Текстът е публикуван по повод годиш
нината от смъртта на нашия карикка- 
турист, художник и автор на комикси.

Бранислав Милтоевич, известен 
нишки журналист, който вече няколко 
години следи събитията във филма, в 
югославския и в световния комикс, в 
своя текст говори за творческия път на 
Методи Петров и за следите, които е 
оставил зад себе си. Според него 
Петров е автор на “първия български и 
македонски комикс, а неговата работа 
в “Братство“ е съставна част на все 
още несистематизираната история на 
югославската и сръбска комикс- 
сцена“. Следтова подробно анализира 
неговия комикс и това е първото, 
цялостно, макар и съкратено, наблю
даване на творчеството на автора, 
който през живото си е получил повече 
югославски и световни награди.

Този текст в "Нишки аналитичар“ 
трябва да приемем като помощно лит
ература към пълната биография на 
Петров, т.е. като “телеграфическо 
посвещение но пионера но стрила , 
както казва Милтоевич.

и национални малцинства е 
иячки.

Вече казахме, че първата научна среща мина под 
висока степен на организираност, което свиде- 

Библиотеката наистина е в състояние и да

м.в.
знака на 
телства, че
реализира набелязаното.

книги*1^пю,иустроЙ1^,*е1на литературни срещи, трябва

^И литеоатурни вечТри, с което Библиотеката ще се 
книгата “ Разбира с^Библгюте кат ?щвустано шГитясно

изложба на редки (стари издания) на книги, с които в

"“^акрая^фябвгГда^тчете^чеобособяването на Биб
лиотеката като самостоятелна институция, наистина 
представлява пълно улучвана на целта.

• ИЗ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕ
КАГРАна нови

ГОТВЯТ
"ХАМЕЛЕОН"

Ученици от босилеградската Гимназия, ан
гажирани ентузиасти в драматичната секция на 
Центъра за култура, се готвят да се представят 
на сцената с комедията на Игор Боиович - Хаме- 
леон\ Постановчик на комедията е Бранислав 
Маркович, режисйор в Културния център във Вла- 
дичин Хан, а в подготовката помощ оказва Нада 
Стойнева, работник в босилеградския Център.

Целта на младите ентусиасти и но ангажира
ните в подготовката им е в началото на май пре
миерно до се представят пред съгражданите си, 
след това в някои селски центрове, а и до вземат 
участие но междуобщинския Преглед но драма
тичните самодейци в Лебане.

Ст.Н.

-ЯШвг’ М.В.
В.Б.

о1 МАЙ 1996 г.Бр&ктйо



СЛЕД КРАТКО И ТЕЖКО БОЛЕДУВАНЕ НА 90-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
ПОЧИНА КОСТА КОСТИЧ ОТ СЕЛО СЛАВИНЯ

• ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

САМОТАВЕРЕН НА СВОЯ РОДЕН КРАН Пак се завръщаш, Самотнице стара,
(За кой ли път чукаш на мойте врата!) 
Сърцето ми уязвимо се разтваря 
Да се приютиш бездомна и сама.
Изпила белите мигове на деня,
На черната нощ скритите теглила,
До болка прегръщам празни легла, 
Празните дни в устата ■ солила.
Я бяха дни на кръчмарска веселба, 
Безмълвна примъкваше стола до мен, 
Гърмеше музика като на стрелба,
Обеща покой и страсти на утешен. 
Наоколо искряха погледи дръзки 
Младостта чупеше стройна снага, 
Вплела в ръка ми изстиващи пръсти 
Ехото на отчаяние долавях едва. 
Излизах залитащ опрян о твойто рамо, 
Зигзагите на пътя измервах сам,
Да се добера до ложето ти бе рано,
От очите ми капеха сълзи и срам.
Уж ще докосна белотата на Бляна,
И ще досегна недокоснати висини... 
Мамеше ме, Самотнице, безсвянна, 
Утрото срещах под очи със синини.
Сега пак диво вплиташ костни пръсти 
И ровиш нежно из побелялата ми брада. 
Прореждат се немо дните ми гъсти 
И чувствам самотен полъха на ада.
В прегръдка дива сме счепкани здраво, 
Самотнице дръзка, като нахална жена, 
Губя посоката, не знам кое е право...
А може би ти си ми орисаната Една.

§

• Славинчанин по потекло, учил се в Цариброд, София, Белград и Прага. През целия си 
живот е бил член на Земеделската партия на Сърбия. Член на АВНОЮ. Последните 
години от своя живот прекара в Монтреал (Канада), 
когато беше със своите хора от детинство в Славиня,
Гона и баща му Васил Костов "Вата".
За Коста Костич, Коца ВАТИН, както го викаха партия. Бяха организирани младежи да му не поз- 

във Висок, узнах през 1935 година в навечерието на воляват да говори и винаги му поставиха един и същ 
майските избори. В Каменица, на кооперацията бе въпрос: ''къде беше по време на окупацията?" А 
поставен голям предизборен афиш: когато и това не помогна, с часове скандираха и

Гласаде за нашег човека Косту КостиЬа!". Още хвърялха яйца по него. Никой от тези младежи не 
на следващия ден афишът бе махнат. Хората си знаеше, че това е човек, роден в тяхното село, а 
говореха, че Коца Ватин е от опозицията и жан- по-възрастните си мълчаха. В Славиня

освен през летните месеци, 
там, където живяха дядо му

Стефан НИКОЛОВ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
не му поз-

дармеристите не позволяват за него да се прави волиха да говори. До Пирот не обелихме дума. Той 
агитация. Коста не беше избран, но това не значеше, мълчеше, а аз видях, че е морално унищожен и 
че трябва да настъпи разочарение в неговия зато 
политически живот. И по-нататък, със своя партиен каж.
другар и съселянин Драголюб Йованович, той Голяма е грешка, че Коста не е написал книга за 
продължи борбата против кралската диктатура. Драголюб Йованович. Едвам ли някой го е познавал 

Коста работеше в Партията и се учеше. Обикнал по-добре. Той знаеше добре не само онова, което 
книгата в Пиротската гимназия, той продължи да явно вършеше, но и за интимните му преживелици, 
следва агрономия-(1930) и политически науки (193о) Например за Драголюб Йованович се пише и знае, 
в Прага. За неговата дейност сред селяните му че се скривал по време на войната, че бил антик- 
трябваха повече знания по агрономия и политика и омунист и подобно. Коста говори за него, че той 
той успешно завърши двата факултета. действително се колебал за кого да се определи, за

За Коста узнах 1935 година, но едвам през 1990 Тито или Дража, но той никога не е бил антикому- 
година го запознах отблизо в Славиня, къДето нист. "Драголюб си остана близък на идеите на 
всяко лято идваше на. почивка. От тогава до ми-. Ляпчевич и Туцович, това, което бе научил от со- 
налото лято редовно се виждахме в неговия дом в циалдемократите в Пирот като ученик. И до кр 
приветливия двор и водехме разговори най-много живота остана верен на тези идеи и много обг 
на една тема: миналото на Висок. Той беше нен с марксизма.
започнал да работи върху ръкописа за своята книга Присъствах на Конгреса на земеделците като 
Прилог етноисторщи торлака". Първоначално той гост и веднага му казах, че не е добре, че така бързо 

говореше, че пише историята на своя род, след това тича към комунистите, защото те ще го използват и 
темата разширяваше за миналото на Славиня и отхвърлят утре, когато няма да им бъде от нужда 
накрая книгата излезна под горното заглавие. На му говорил Коста '
мен тогава правеше голямо впечатление любовтта С Драголюб Йованович е имал разногласия и по

готов1 да ^постъпи ^ИНародния0фронт^а° ^нл-^като 
йршЖ Н*^ЛСКИ*Те Гро6ища и ми показа член на АВНОЮ бил за създаване на Съюз на пар- 
къде ще бъде , край гробовете на дядо си Гона и тиите, а не за създаване на Народен фронт където 

баща му Васил Костов Вата . Ето тук ще бъде всяка партия ще изгуби своята индивидуалност 
вечното ми жилище", казваше той. За своята обич Под негово влияние Земеделската парти?впуска 
към родното село и родния край той е написал и в Народния фронт и се обявява за самостоятелно 
предговора на своята книга: "Историята не е моя излизане на изборите. "На утрешния ден 
специалност. Моето предимство в писането на тая Коста, получихме покана да изпратим една наша 
история се състои в това, че аз съм славинчанин, делегация с цел да се срещне с КП на Сърбия Г 
защото обичам селото и сега през лятото прекар- нашата делегация бяха Марко Вуячич председател 
вам дните в Славиня. Ще бъда доволен ако с този на АВНОЮ, Милош Московлевич и ^зРГниеха ни 
ръкопис подтикна по-младите, по-запознати и ком- Александар Ранкович и Петар Стамболич и веднага 
петентни/1ица да се заинтересуват за миналото на ни съобщиха, че не приемат нашето предложение 
торлашкия край, които се премълчава или повръх- да излизаме на изборите сами”. ^
ностно и погрешно тълкува1. _ Спомняйки си за работата на Народната скуп-

^ ® 1.ози пРеДговор за книгата той печата сти- щина, често разказваше една случка когато Тито 
хове на Пушкин, в които се говори, че чувствата от трябвало да говори пред народните представители 
миналото намират любов в сърцето“ и "любовта Дълго чакахме дГдойдеТито Епосле впа- 
Гбо'ГаШНОТО °ГНИЩе' ЛЮбОВТа КЪМ рОДНИТе титесе отварят и тоЗ се^аза с извянатаТогата
в лол Нег° 6еШ0 Чужд°' как Нашенци' "Ресе™ици ^>рн^влизанетоВм^азсички'станаха ^а квй 
чЖитП ТИЩа На 0/раната' там се погребват, свали шапката си и в подаде на един офицер свали 
™3 °ра малко обърщат внимание на своето ръкавиците и ги подаде на друг Всички на крака

значи^ч^ведната^у гоадЕтаме"В0РИВ’

един човек"07 НеГ°ВИЯ Р°Я ЖИВее ^ н Това лятоЪоца Ватин няма дадойде в Славиня.

да говори по селата на Висок. Тогава Комунис- Богдан Николов 
тическата партия не приемаше Драголюб и нашата

нищо не му казах. А и какво имах да му>ва

ая на 
реме-

ПЕРИЦА ДОНКОВ, Улично осветление, масло, 80 х 100, 1993 г.казва

В

° АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ:
МОИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИ ПИСАТЕЛИ

СТОЙНЕ ЯНКОВ
Казват: Бог го изпратил 
на езика ни да твори, 
и акъл му подарил 
чрез стихове да говори!

Сбитите му стихове 
надижвяват нощи черни, 
та затуй са ненапразно, 
"хоризонтите безмерни."

Пръв е между най-добрите: 
има място където ще, 
изпратиха го синорите 
стихове да създаде!

За Босилеград поема 
от сърце е написал,

Църноок все още чака 
туй що му е обещал!

Края роден все го вика, 
вика, плаче и тъжи 
и изчезва, а езика 
в голи кокъли лежи!

Наричат го наш Есенин: 
тъй хубаво пее той, 
за правото на езика 
тръгнал би с молив в бой.

Стиховете му обичат 
мъже, жени и деца, 
с песните си той събужда 
храпавите им сърца!(Сн. Милена Дражич)

ф 1 МАЙ 1996 г. БрштВо



Iопог»т ® СПОРТ "БАЛКАНСКИ"- 
"РАДНИЧКИ" (ПИРОТ) 0:1 ° МЕЖ^УОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ -

СЛЕД ТРИ ПОРАЖЕНИЯ - ПОБЕДА
пчин-

О В ..

ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 96" ' Във финалния

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДСТАВЯНЕ „Д

е денят кот™И,,ТаЗИ ГО,чина остава още месец и малко повече А том “ички" от Пирот. Пиротчанциосъ-
7^няЯна'(пГредизвикателството"ТДимитро:ег)1адРщеНсеМ1^^^01^а а

по-нататъшните състезания.

по^и^. СП°РТа' Н° И3°6^ -™Ри° а̂ве°^рНнви и°Гуги . шдумдт

• регионално 
съскРпЖеза

спортуват"!!' а Проото необходимост този ден гюне "Умину^ да На 20 и 21 април е хотел "Мир" 
по-далече. ДОПрИнесат имет° на Димитровград да се чуе много матГс^те^ниГ^нЗел на

й^л^^и^^А^^^^^^ан^УопешнсГпое организацията^на^иани- 
?™ТЗЦИЯ А тя ще се провежда навсякъде - в детската градина пол &от' Бабушница и Димитровград, 
™н,е Малките деца за великия ден на предизвикателството" в СвъД™г и Блаце. 
двете училища под название "15 минути упражнения за нашия гоал" Първо място спечели отборът 
сред пенсионерите под название "Деня на пйдизвикат^лстаото Тедн на Пр°гРва" от Пирот с 30 точки 
за духа и тялото , в Дома за стари под название "Ние не сме за старо ° ковто °® класира за финалната 
пау™ V.' 8 "Р™031"6 °Рганизации под название "15 минути активна ГоТ"спе^Гвй^На“^

Въз основа на програмата, която още не в уточнена напълно НиШ 0 п.°Дови« т°чка по-малко, 
направен е и финансов план според който за провеждане на манифе^ следват Ястребац" от Ниш. "Про- 
тацията са необходими около 30 хиляди динара. Нойгато става дума 7®°,= 'N .Делени връх... шахматния 
за разходите трябва да се каже, че Съюзното министерство за сйорт “уб ЧаРи6Р°Д в последен с 4 и 
спонсорира манифестацията си 2500 щатски долара за международ- н„а ™л^И' д 
ното ни класиране от миналата година. г п Най-добър е Александър

В Соколското дружество и в Организациония съвет цари оп- м°Л5Р°1рас!"Пирот' внак
тимизъм, че и този път успешно ще се представим, въпреки факта че гавия с 9Р5 точки о?4о БЪЛ' 
германците са познати по подобни активности. дТмитрсвградчани игра

д.Т. Георги Петров, Младен Ал
Васил Стоименов, така не на този 
силен турнир повече и не са могли 
да осъществят.

Преди този мач се проведе 
.състезание в клуба за да се опре-

мач на

• "Младост" - Босилеград : "Сииджелич" - Левосое 4:2 (3:0)
Ред-

След три поредни поражения, футболистите на 'Младост' от 
Босилеград осъществиха първа победа. В неделя на 21 април, в 
четвъртия кръг от пролетния полусезон на тазгодишното футболно 
първенство в Междуоб[динска футболна дивизия Пчински окръг, на 
игрището "Пескара1' край Драговищица, босилеградските футболисти 
не само че забелягаха първа победа, но и показаха добра и организ
ирана игра. Противник им бяха футболистите на '‘Синджелич" от 

восое - Буяновац.
Пред около 150 зрители любители 

“Младост" особено добра игра 
Резултатът от 3:0 наи-добре по
време, когато домашните футболисти кондиуионно неподготвени, 
препуснаха играта на гостуващия отбор които отбеляза два, а 

_ Крайният оезултат все пак нй-добре отразява 
съотношението между двата отбора.

Голмайстори за домашния отбор бяха: Александър Ковач - 
лица Манасиевич и Любомир Динов по един гол.
Безспорно победата от 4:2 срещу отбора ‘‘Синджелич“ от Левосое, 

дава надежда и може би ще стимулира младия и все още недоизказан 
докрай футболен отбор и в предстоящите срещи да осъществи по-до
бри резултати. Впрочем това сподели и капитана на отбора Блажо 
Воинович. -Първите три срещи загубихме поради това, че първен
ството започнахме без съответни подготовки. А защо е това, не искам 
да коментирам. Сега, след три-четири футболни срещи започваме да 
хващаме крак с останалите отбори, и се надявам, че и резултатите 
няма да изостанат. Разбира се и занапред са ни нужни съответни 
■Тренировки, а не както досега да чакаме само първенствени срещи - 
подчерта Воинович.

В третия кръг, срещу отбора “Лелик“ от Бело поле - Сурдулица 
босилеградските футболисти претърпяха поражение от 2:0.

В петия кръг 'Младост" от Босилеград гостува на "Железничар" 
от Враня, а в шестия на своя терен посреща футболистите от 
Павловац.

на футбола, футболистите на 
ме. •показаха

твърждава
през първото полувре 
това. През второто полу-

домашният един гол.шах-

два и
Вла

възможни, 
ха без 
ексов и

Първата пролетна победа "Младост" извоюва в следния състав: 
Д.Младенов, Н.Иойич, А.Христов, И.Рангелов, ь.^оинович, 
Д.Димитров, М.Йойич, В.Манасиев, А.Ковач, Лю.Динов, и И.Глигоров.°ФУТБОЛ

ИЗНЕНАДА В ДИМИТРОВГРАД
"Балкански"-"Путеви" 2:3 (1:1) 

майстори^Геортев

Бранкович и Божинович от "Путеви\ ° Шахмат-Работническо
Изненада в Димитровград! "Балкански", макър и фафорит, загуби -СПОРТНИ ИГрИ

от отличния отбор на ьпутевик от Зайчар. Още самото начало на мача г г
не обещаваше нищо добро за домакините, защото вече в третата ГИД НА ВТОРО
минута най-добрият футболист на мача Радованович, даде гол на МаГТП И ОКР"КГА
домакините. В 23 минута Георгиев с хубав гол само оповести, че 1 ^ ° '-,гчг т м
домакините трябва да тръгнат напред. Но гостите от бърза кон-

минута дават още един, а 
гол на домакините. По-

СКРЪБНА ВЕСТ

С бази а болка и тъга съобщава 
иятели и познати, че на 23 
ненадейно почина нашият 

баща, брат, вуйч

СТОЯН БОГДАНОВ 
(1933-1996)

референт в ЗОИЛ "Дунав" в Ниш, 
роден в Долна Любата

ерн
роднини. пр|
1996 година 
непрежалим съпруг, о и чичо

рамките на работническите 
спортни игри в Димитровград се 
проведе окръжно състезани в 
шахмат. Участие взеха 4 отбора 
от Пирот Бабушница, Бела 
Паланка и Димитровград.

Първото място спечелиха 
шахматистите от Дружеството за 
физическа култура от Пирот, а 
П4Д е на второ място.

В Подиолната болест и коварната смъ 
позволиха да се порадва на живот 
поживее спокойни т 
От

рт
та

не
траатака застрашават Соколов и вече в 55 
в 70 минута

и
Гергинов вкарва още един 

ражението намалява Йованович от дуела в 78 минута.
енсион

влекоха го от нас, неговите
иха огромна празнота в 

вечна скръб. Но спомените ни за безмерната 
му доброта и обич винаги ще стоплят сърцата ни. Поклон пред светлата му 
памет!

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
га Лиляна, сестри Цветанка, Васка. Живка и Милка и 
менници

верски дни. 
наи-близки, и 

живота Vни остав

На стадиона в Брестовац зрители около 500. Съдия Сладжан 
Станкович. Голмайстори: Иванов в 50 и Бъркич в 80 мин.

Футболистите на Балкански след добра серия от четири победи, 
заредиха три поражения този път на гостуване в Брестовац в рамките 
на 22 кръг на Тимошката зона. Димитровградските футболисти загу
биха с 2:0.

син Саша, съпру 
многобройнипле»

Д.с.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 7 май 1996 година се нав 
ненадейната смърт но наша 
боба и свекърво

ИВАНКА НИКОЛОВА 
от Димитровград

од ще додем панихида на димитров- 
зобища. Каним бизки и познати да ни

9875 642 31Водоравно: 1 - Основопло- 
жници. 10 - Кога, когато. 11 - За 
отбрана част от оществото. 12 - 
Стилна фигура. 13 - Малка 
жълтица. 15 - Вид голям морски 
рак. 16 - И рационално число израз
яващо отношението на дължината 
на оркъжността към диаметъра. 16

Ш 1110

ш По ТОЗИ ПОВ1
градските гр 
придружат

Опечалени: семейство Николови

12

I- Растение от което се плуча 
влакна за въжета. 22 - Обработвам 
земята с рало или плуг. 23 - Древни 
гърци. 25 - Четвъртата 
буква в азбуката. 26 - Къса горна 
спортна дреха. 27 - Мъжка овца, 
коч. 29 - Тон от музикалната гама. 
30 - Непреден памук. 31 - Лично 
местоимение (ж.) 32 - Едро тре
висто растение с жълти цветове. 
33 - Предлог. 3 - Отнасящ се до 
най-слабата фигура в шахматната 
игра. 37 - Инициалите на фамил
ното и малкото име на автора на 
пътеписа “До Желюша с говежди 
вагони“. 39 - Секири, брадви. 40 - 
Вкарани в затвор, затворени.

Отвесно: 2 - Поговорка която 
се казва бързо. 3 - Предлог. 4 
Римска богиня на красотата и 
любовта. 5 - Съединителен съюз. 6
- остро инфекциозно заболяване 
придружено с треска. 7 - Частица.

Движение на кола без да е луо 
наГамбреажа. 9 - Упорство без
оправдание и основание. 12-1 РУО 
вълнен плат. 14 - Укротявам. 18 - 
Елементарна единица на наслед
ствеността. 19 - Чужда на дадена
почва, възникнала другаде и доне
сена от там. 20 - Дълбоко място в 
река. 21 - Хроника, летопис 24 - 
Отнасящи се до ИкаР; 
Псевдоними образувани от четене 
на дума отзад напред. 28'Ф^за, 
период в развитието на иещ&ЗЗ- 
Дотолкова, даже, чак. 35- Обеди
нена Арабска Република. 36 - Град 
във Франция. 38 - Мярка за 
повърхност

Решение на кръст. Но4

1413
и последна

ОI
15

На 4 май 1996 гад 
40 дни от смърттг 
тъща и баба

ТЪЖЕН ПОМЕН ршават
майка.

ина се навъ 
а на нашата< На 12 април тази година почина2120ш 191817=Г 16

24ш 23ш 22

О ш 2625с;о 2928 е:27Он т Ш31О 2308-
гЛ 1 т зз32О-
* 3635ш 34 ЕЛЕНКО КРЪСТЕВ 

-ЛЕНДА учител от село 
Бройковци

ПАВЛИНКА ЛАЗАРОВА 
от Димитровград

По този повод на 4 май ще додем 
панихида на димитровградските гро
бища. Каним близки и познати да ни 
придружат.Ш 393837

Вочна благодарност и олава на 
нашия най-скъп учител, баща, дядо. 
Опвчплени:оъпруга Мария, син Ан
гел, снаха Олга, внучка Маша. внук 
Саша и многобройни роднини, прия
тели и негови ученици.

40 Семейство Ташкови

22-
37 - ФБря-тстВо 1 МАЙ 1996 г.



20КА\)Ц% ГА8Й1КА (АВМЛСПЛ5К1Н [ НЕМ1Ш1Н ИМ1/У00АаР.ВЕРОКМА-Шй щ
ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- Босилеград
на гражданите в Босилеградска община

Те1. 48-528 РгЦегсИпа 16 Рах. 45-249
На всички свои потребители, делови партньори и граждани честити

ЧЕСТИТИ1 МАЙ И ГЕРГЙОВДЕН
ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН

Евтино, качествено и при изгодни условия 
"РЕФОРМА" ви предлага:
• всички видове канцеларски материал
• пишещи и изчислителни машини
• делова галантерия - рибони, дискети и пр.
• училищен прибор

* “Здравйе“ е световно известна фирма 
за призводство на лекарства. Цехьт в 
Босилеград сьс сушените си изделия е 

все гю-чест “гост“ и на световните тьрпези.

в вая кан
•УГОСТИТЕ/ЪСКО ТУРИСТИЧК©-ЛРЕДУЗЕЪЕ СА П.О. 

Ул. Маршала Тита бр. 41 -Димитровград

Фах: 61-13 
Хотел: 010 
Фах: 63-370 
Рест. „Гацино“:

>7бТ
Телефони: централа 010/63-180 
Директор: 010/63-574 
Факс: 010.
Р.Д. Градина: 61-410. 63-493

188, 63-370. 61-988 
62 684

/63-574

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ 01МАУ - Хч ро ^ДУТО ТРАНС ПОРТ” 
^ Босилеград1 МАЙ и 

ГЕРГЙОВДЕН
08КИ1РАИЗЕ 0.0.

<5 Ш---Жи»о рачуш кодСПГЬБоскаегри б^О] 41130-601-6-1814 .
Дйректор 77-271ГЛАВЕН ФИЛИАЛ Комерц. одедь. 77-261 -

ВРАНЯ
НА УНЛЖЛЕМИТЕ СИ
клиенти И всички 

ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН

“БАЛКАН“ п споите запеденин на г|)ан11ч>ш-н|юну- 
сквателннл пупкт, в хотел “Балкан“ ресторант “Гацино“ п в 

останалите свои заведения предлага богат избор алкохолни и 
безалкохолни напитки, ястия на домашната кухни и приятни 

часовен на отдих и увеселения
ЧЕСТИТИ

1 МАИ и 

ГЕРГЙОВДЕН
ПРЕДУЗЕЬЕ КОНФЕКЦНЛА Цектрлл» (010) 61-360

ШС&хтОттстъ
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЪУ 

Дмкктрогри — Биимси 94

Теле/р**: .СВОБОДА“ — Дюо»гро»гр»д. ж. р. 42802-601.1-1457 код СГТП — Лишлролград “ДУНАВ“ е най-си- 
гурната югославска 

фирма за застраховка 
на лица и имущества. 
Доверието печели и 

потвърждава и с пос
тоянно увеличаващото 

с:с число клиенти.

ДИМИТРОВГРАД на гражданите и пътниците сина своите работници и потребителите 
и на всички граждани в общината

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН Тс1сГоа <Нге 
Когае гс|)]|п 

г»6«о: имм|»»;

ОР РаЬпка патв§1а)а
ВО$КО 1ШНА 2с пожелания за всичко най-хубаво в живота

шшш
1 83 20 ДИМИТРОВГРАД 1 

_ | Балканска 10^
Телефони:|директор (010)63-289 ||
комершцала <(010) 63-288 ] 63_-183 1|
тел. факс — фин. дир. |(010) 63-687 1;

, жиро рачун 42802-601-6-705 Щ 
; Димитровград Щ

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ 
И ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИСштар
ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН
| ЗЕМЛ.ОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - ДИМИТРОВГРАД

| НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИТЕ 
| ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН
Мебелната фабрика “Васил Иванов - Циле“ 
произвежда секции, кухни и други мебели 

с високо качество и по твърде 
достъпни цени.

I

Ф ЕрштВо1 МАЙ 1996 г.



л ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
"8 СЕПТЕМВРИ" 
ДИМИТРОВГРАД 

на децата и гражданите
честити

ЦДМ-ЦЕНТЪР ЗА ДИЗАЙ 
И МАРКЕТИНГ-НИШ 

на саоите работници 
е Ниш и Босилеград | 

и на всички трудещи се
честити . ■

1 МАЙ И

пекара ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА ДИСТРИБУЦИЯI I НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

I "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ" 
9 НИШ, КЛОН ПИРОТ,I ДЕЛОВА ЕДИНИЦА 

ДИМИТРОВГРАД 
На своите потребители ГЕРГЙОВДЕН 

честити

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Димитровград

на всички свои потребители и граждани

1 МАЙ И
ГЕРГЙОВДЕН

)

I * нм ЪЬШлЬЩ вксрщ 
трудови азвоввания^ 
; щастие | живота'^

и име пожелава 
здраве и успехиI 1 май и

I ГЕРГЙОВДЕН
ЧЕСТИТИ

I ПРАЗНИКА НА ТРУДА 
- 1 МАЙ

И ГЕРГЙОВДЕН

18320 ОкпИгоудга^ 
Ейуагйа КагсИеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1еГах: 010-63-112I ш

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА 
В БОСИЛЕГРАД

На деятелите 
и почитателите 

на културата 
на всички 

граждани в 
общината 
честити

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ГРАЖДАНИТЕ 
И ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ«ммиг

[ЯВк ||\ ШШ ^авно предузеЬе - ДимитровградЯз) %Коминалщ
.18320 Димитровград, Ул. Балкакха 30 . Тел, централа 010*62-784. Директор 61-889. Т*х руховодипад 62-178; 

Т,х~ &»3* 62-682; Пумпка стм»л 82-117 • Ф«с 61-668. Жиро рвчу>ч 42802-601-2-2228

ЧЕСТИТИ

1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН
ДИМИТРОВГРАД 1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН
НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ 

И ГРАЖДАНИТЕ 
ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ 

НА ГИМНАЗИЯТА 
В БОСИЛЕГРАД 

честити

д. г. п.
■Г1РА\А\НЬА\
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 86

Жиро рачун: 42802-601-7-341 
код СПП Димитровград 
Телефони:
централа (010) 62-231. 61-488.

63-166. 62-695 
63-369 
61-488

1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН
прсдузеКе зд пронзвсдгъу 
конфскцн^ и протет робд

СА ГЬО.
Босилеград
ЖИРО РАЧУН «413АА414371

Те*.: ЦВ4ТРАЛА — 017)77-451 * ДИРЕКТОР — 017Д7-412 * 017/77-433 * ФАИС: 01777-670

На своите работници, купувачи и гражданите
честити

техничка база 
Телефаксна учениците 

и техните 
родители и на 

всички граждани в 
Босилеградска 

община

На потребителите, своите работници 
и гражданите честити

ПРАЗНИКА НА ТРУДА и 

ГЕРГЙОВДЕН 1 МАЙ И ГЕРГЙОВДЕН
с пожелания за още по-добри резултати и лично щастие

ДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

ПЕНСИОНЕРИ

ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИПР ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

И ГЕРГЙОВДЕН
ОТ

СТР
МЕв1СА 5НОР НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, ТРУДОВИТЕ ХОРА 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ
Нл своитп сегашни и 

бъдещи клиенти пожелава 
приятно прокарване на

1ЛР

П.Ц. “АМБАСАДОР" 
СтрахикьиЬа Бана 66 

18000 Ниш ипшлеоп
Щ ДИМИТРОВГРАД

1 МАЙ И 

ГЕРГЙОВДЕН
АП

честитят

ПЪРВИ МАЙ И ГЕРГЙОВДЕН Телефони:
директор 63-104, комерческа служба 63-487 и 63-173, склад 63-296 

На деловите партнйори и трудещите се честити
на всички ТРУДОВИ хора и граждани в Сърбия и СР 

Югославия, като^им пожелават многоброини успехи
Раб-МЕДУ1КАЛШОП- ПТОИЗВЕжЖ ДЕИТСКИ ПЕЛЕНИ ЗА ЕДНОК

НаоЕрощеБоткрие3да51бутивен център в Пирот^

о

1 МАЙ и ГЕРГЙОВДЕН? 41 'РАТНА

©1 МАЙ 1996 г.ЕрштЯо



СаТиРа * забава

АКТУАЛНА 
ГРАМАТИКА
а:згГ^и-ТГламосват.

Азгледам,ягаш
та/ крадат.

■

...... УСУКАНЕ
РАБОТЕ

шш
Иван Николов

ВИЦОВЕ
- Моят мъж е сто процента им

потентен!
- А пък моят е импотентен 

триста процента!
- Как така триста процек
- Сто процента си бе

Онядън дойде унукатот черкуту (онучи у първи клас 
на Ъимназиюту) у Цариброд и ме питуие:

-Дедо, кво йе това петиция?
-Па петица дедин, йе ка научиш добре, па те пита 

учителят, а ти изоратиш това що си научил ко на воду 
. йон ти пише петицу...

-Ма не йе, дедо, това. Знам я кво йе петица, а знам 
и кво йе йединица (да не чуе %авол), питам те за 
петицию, а не за петицу...

-Знам ли, че

нта? ' 
ше и

преди, а вече се подхлъзна по 
стълбите, та си счупи средния 
пръст и си прехапа езика...

- Как е майка ти?
- Роди ми сестричка!
- Но нали баща ти вече някол

ко години е в чужбина?
- Да, но често ни пише...

питаш 6ащу ти, он йе по-требе да
учеван, па че ти каже. Я кита учео, това у наше време 
немаше. Немаше и йединице - само двойпе...

Увечер тамън смо седли да вечерамо, унукат пак 
пи туй е:

-Тате, кво йе това петиция?
-Защо питаш?
-Питам оти дънъска ме караше на училище да 

подпишем некикву пе тицию...
-Лелее, дотам ли га докарамо и децата да пишу 

петицию?
-Па кво йе това, тате?
-Това ти йе сине ка почну двоица да се надмудрую. 

Мани що се они надмудрую, ама почну да събираю 
приятегье и другаре, роднине и познати, да им подпишу 
ретишку дека ие он прав, а другият винован. Ама нейе 
само корис за шега, ама за свите йе, па узнуда направе 
списък и кажу кво оче да кажу и се подпишу...

-Млого усукана работа! - рече унукат.
-Ела тея петицийе и не су друго, него усукане работе! 

Демек с ши требе да се расплету тея усукане работе, а 
колко я знаем, оне повече се усучу...

-Чекай тате, кико усукане работе, требе да се 
разсучу, а оне йоще повече се усучу с петицийете?

-Кико да ти обясним, дете? Я йеднуш съм подпису- 
вал петицию у животат и никига повече...

-Кига, тате?
-Ела беоше некойи решили да смене директоратога. 

Ама требе да се напран петиция до горе, та да се види 
дека свите работници не га очемо...

-И кво стан у?
-Кво че стане? Подписамо се нийе, три дни се съби- 

рамо, окамо, не работимо, претакамо се от вабрикуту 
до общинуту и накраят директорът си отиде сам...

-Па опран ли се работата?
-Че се опран на кукугъевдън! Повече се усука! 

Излезе дека и новият директор не разбира от раоотуту 
па почеше да се събираю пак да пишу петицию. Елем я 
им реко да и ду от куде су дошли...

-И?

некадърните го обожаваха 
а той винаги с настроение 
ако е гратис в някое заведение.
Но дявола винаги алчен 
за жлъч и мъст,
незабавно сложи му средния пръст. 
Момчето с доброто настроение 
сега 6 в окаяно положение 
станал изписан химикал 
сам се пита къде е сбъркал?

ПОСЛУШКО
или

КРУШЕНИЕТО НА 
ЕДНА КАРИЕРА

Малко рошаво хлапе 
сякаш чудо от дете 
без удобства и играчки 
водач на детските закачки, 
малко рошаво хлапе.
Седмата я хвана, ученик стана 
с дрехи сури и свински цървули, 
не е шега, а бие глума - 
честна пионерска дума!
И докато трепнеш 
жъкна го брадичка 
я го виж... залюбил си момичка 
ще кажеш времето си мина 
с пиротски опинци 
бе момче и половина.
И не за дълго купи си обуща, 
сложи си часовник 
послушното момче стана чиновник. 
С устойчивост и ходатайства 
сякаш с нежни пипала 
рецептът хвана мая 
за функции и удобни кресла. 
Протежетата го уважаваха

Радко СТОЯНЧОВ
❖ ❖ ❖

ПОРЕЗДЖИЯ
Ка га видим със торбубту - 
завърти ми се у главуту!

Пара немам, он тражи - 
Вересия при №ега не важи!

Па се кръстим, па щуреем - 
чини ми се чу полудеем!

Судбината ми йе тешка - 
не е човешка, а кучешка!

Ка га видим с торбуту - 
завърти ми се у главуту!

Владимир Александров

-Па еве трети месец смо без заплату...
Детето рипну од радос и рече:
-Иутре че подпишем петициюту!
Баща муия изкоколимо очи.
-Защо? - и двоицата изокамо у йедън глас.
-Еве защо: значи требе да искараю некога от работу. 

А кига искараю, нема да има учитегъ по тия предмет ’а 
щом нема учите/ь, значи нема да учимо, че губимо 
нИ,Спита^АтИ Аокига трайв тая расправия - пак нема да 
™ ™т?ю- Ти Рече три дъна не сте работили. А при нас 
да се Иучи?УКаЛ0, Че Трае 6ар йеДнУ неделю... Пак нема

да неМучишТ-ядоТсеа с^бащамГ ‘̂^ **

а? ~АНт^1'иТт1.е’̂ Ма Кв° йе йеАна неделя у целу годин, 
машину И ТИ °И авъРшил вакултет, па работиш на

ПРЕДИЗБОРЕН
ДЕСАНТ

иесшзнвр.
Лис т&А I б.Д**мхт»вф V
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