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- ГЛАВНА ЗАДАЧА
Председателят на Сърбия 

Слободан Милошевич по вре
ме на посещението си на кон
церна "Сартид 1913" в Смед- 
ерево на 9 май оцени, че ик
ономическата обнова и разви
тие са най-важните задачи, 
които стоят пред нашето об
щество. "Считам, че вече съ
ществуват условия тази зада
ча успешно да се извърши, 
като съдействува за повише
ние на жизненото равнище в 
нашата страна", каза Мило
шевич, подчертавайки че "по
вишението на производство
то и успешното развитие,

след премахването на санкии- след нас, успя да запази нуж- 
ите, трябва да се увеличат1. ния минимум производство и 

Председателят Милоше- сега да отпочне с редовно 
вич изрази задоволство, че му производство на равнище, 
се удава възможност да посе- което по-рано не било осъще- 
ти смедеревските металурзи ствено в тази компания, 
"които несъмнено имат осно- "Самият факт, че днес всички 
вание да бъдат доволни от линии в металургичните про- 
резултатите на наистина го- цеси в Смедерево действу- 
лемия труд, който са вложили ват, както в комплекса за 
за успешно развитие на пред- желязо и стомана, така и в 
приятието". прокатния цех и представ-

Милошевич изтъкна, че лява, без съмнение, доказа- 
ръководният екип в колек- телство, че правилно и успеш- 
тива "Сартид 1913" през твър- но се е работило и решавало" 
де тежко време и голям на- - изтъкна Милошевич. 
тиск и санкции, които са вече

«ШИЯ*
нен пък и домашен капитал в изтощеното ни стопанство.

сривът на социалистическата система в източноевро
пейските страни изтласка този въпрос на първ 
някои страни така наречената транзиция, или 
период в преустройство на стопанството 
обаче у нас трябва да направи първите си 
съюзният парламент ще има нелеката задача да намери 
наи-изгодно решение, за да може да се тръгне от мрътва 
точка.

В момента освен проекта, който п 
правителство, малко повече известен

о място. В 
преходен 
|реднала, 
и. Затова

е нап 
ачк

Слободан Милошевич 
подчерта, че са направени 
необходимите подготовки, в 
правия час и на най-добър . 
начин, да се реагира на всич
ки предизвикателства на го
лемия пазар, на който този 
концерн на черната металур
гия се намира. ,

Милошевич посочи, че в 
настоящия момент на 

, домашния пазар може да се 
намери пласмент за една 
малка част .от производство
то на "Сартид 1913“, докато 
по-голяма част се изнася и че

ДЛ 
В 001.

ага съюзното 
ществеността,

право на гражданство е получил и проекта на експертна 
група на д-р Драгослав Аврамович, гувернер на Народната 
банка на Югославия. Последният до голяма степен вижда
приватизацията.

Какво е основното 
предложение? Спо 
ственически п 
стават сам 
принципи 
всички форми
жение, тогава и проектозаконите за п 

* ственичеството носят пе 
ненията на икономическите основи на обществото. 
Според правителствения модел, ако предложените два 
закона бъдат изгласувани, предприятията в срок от една 
година трябва да извършат преценка на собствения капи- 

сторят това, това що го стори агенц 
йности. Едва после на предприятията се 

собственост ще изберат, 
собственическа трансф<

определение на правителственото 
гд него - нови статусни и соб- 

нашата икономика трябва 
те на конституционните р 

ята на СР Юго

Ред
1И вро мен Да 

I имо в границит 
. И понеже Конституцият 

собственост слага в

амки 
славия 

равноправно поло- 
юдприятията и соб- 

чат на демократичност в изме-

дълг на смедеревските мета
лурзи и на целия комплекс е 
по-голяма част от производ
ството да се преработва в 
страната.

По такъв начин, казва той, 
би се повишило производ
ството в металния комплекс и 
производителността на тру
да, което би дало възможност 
осъщественото производство 
да се валоризир 
соко равнище. Ги

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ
И д |—| /"Ч г" г- п А "Т" А еството в реализиране на

I I *■* | крупната крачка в икономи-
■ ■ ческото развитие, изразя

вайки задоволство, че ръко
водството на концерна е със
тавено предимно от високоо
бразовани млади хора, които 
очевидно са способни да вод
ят колектива напред.

тая, ако пък не 
преце 
остав

нка на сто
я да решат какъв вид 

Решение за частична и пълна
мация приемат управителните съвети в предприятията, 
такъв начин се цели да се попречи на евентуален "лов в 
мътни води", на какъвто се надяват мнозина новоком- 
понирани бизнесмени. Един от най-крупните въпроси, 
пред който ще се намерят специалистите е - какво да се 
поави с излишека от работна ръка, каквито има в почти 

ществени предприятия днес. Предвижда се, 
и поодажба на обществения капитал като вид 

собственическата структура в пред
приятията, но и издаване на акции, като друг вид на транс
формация. При това - на републиканските законодател
ства се вменява в дълг да проведат доюзай започнатия 
процес. Парите от продажба на дяловете би постъпвали в 
републиканските фондове. Новите предприятия биха се 
регистрирали като обществени, ако работят с обществен 
капитал изцяло. Според това предложение е предвидено 
да съществуват и явни предприятия, но такъв статус могат 
да придобиват и частни предприятия.

Какво пък предлага експертната група на д-р Авра
мович? Нейното предложение се различава до известна 
степен от правителственото. Според него приватизацията 
била задължителна, тъй като резултатите от досегашната 
приватизация са слаби, а обществената собственост е 
неефикасна. С изключение на производството със стр 
цели, приватизацията трябва да обхване и държавнт 
явните предприятия. Експертната група на д-р Авра 
изтъква, че е небходимо час по-скоро да стане °ЗДРав- 
яваие на стопанство, като сочат че не бива да се допусне 
държавата да стане собственик на болщинство акции в

осъарствил очакват«П'3икономи^ос1<и о^Гкт от^киГати*

заможни хора, на бърм ръка да приграбят неограничени 
собственически права. (Ложе би и затуй предлагат да со

тание ^ктм^ична^прод^ж^а^^кц^иГпотак^^иачи^и^иа

ска подялба на пълиозрели граждани, а ■ютоъртата - да

ОТТоеНаотВд6в2?.НапЛдажениГ^аК1дд.лее - в скоро 
воеме^ю стане известно. Засега е известно само това, че

?аблииа з5 чуждестранния и домашния капитал. Защото 
вте^то след вдигането на санкциите ясно показа, че без 

на свеж капитал - не можем да очакваме по-уск- 
ореио развитие.
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ави с 
_сички 
също така и продаж 
на изменение на

из
об

пр
ВС Председателят Милошевич в смедсрсвска Железара

а на по-ви-
редседател-

По повод 9 май - Денят на съюзното правителство ве- 
„победата над фашизма нав- нец положиха подпредсе- 
ред в страната бяха устроени дателят на съюзното прави- 
подходящи тържества, но телство Никола Шаинович и 
които се почете паметта но министърът на рътрешните
падналите в Нородноосвобо- работи Вукошин Йоканович. След обиколка на произ- 
дателната борба бойци. И навред по Република ВОдотвените халета, концер-

Председателят на Юго- Черна гора беше ознамену- на7,а чврна металургия "Сар- 
олавия Зоран Лилич положи вана51-годишнинатаотпобе- тид 1913" председателят на 
венец но гроба но Незнайния дата над фашизма с полагане републиката вода разговори 
воин на Авала. Във възпо- на венци и цветя на паметници с деловия съвет на колектива 
менаталната книга Лилич от НОБ. за условията за работа и ре-
междудругото вписа: "Днес, в Във възпоменателния зултатите които този про- 
деня на победата над фа- парк "Чачалица” край Пожа- мишлен гигант е осъществил 
шизма, още веднаж потвърж- ревац венец на паметник- првз изтеклия период На 
даваме нашето твърдо опре- костницата на падналите 441 председателя на Републи- 
деленио до издържим по пътя боец от Червената армия ката Милошевич са били

оги
то и 

мович

на мира, пътя на сътрудни- положиха първият секретар показани плановете на колек- 
чество и диалог сред народи и но посолство но Русия в Бел- тива за излизане на сватов- 
държави в света, с желание град Евгении Шершаков и д-р /ца з_та от„ .
никога вече да не се повторят Александър Пономарйов. 1
човешки страдания, мъки и 
разорения". .

В Белград делегация на С 
Съюза на бойците на Юго- 
славия, начело с председа- |

Милосав Бойич
венец на.възпоменателната Ш.
плоча на Йосип Броз Тито. [

На гроба на Незнайния 
воин на Авала от имато на !

ИЛИРОТСКА БАНКАда
положителя

Ш благазничк1запиФ. 1М.А.



ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО• РАЗГОВОР МИЛОШЕВИЧ - ИВАНОВ В БЕЛГРАД

ЮГОСЛАВИЯ СЕ 
ЗАСТЪПВА ЗА 

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

о мин ОТ НИШ И "ГАЗСТРОЙМОНТАЖ“ ОТ СОФИЯ ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА 
ОСНОВАВАНЕ НА ОБЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

"МИН-ГАЗ" ЗА ГАЗОПРОВОДА 

ДИМИТРОВГРАД - НИШ
• здагггаа даат 2

започне към края на лятото• Интензивно сътрудничество между партниорите от
СРЮ и Русия е пример за развитие на равноправни
отношения в света
Руската федерация оказ

ва пълна 
лията на
пълна нормализация на отно
шенията между всички бал- 
кански-страни, понеже това е 
предпоставка за укрепване 
на мира и повишаване на ста
билността в региона.

Това е един от основните 
акценти в разговора на Сло- 
бодан Милошевич с руския 
заместник-външен министър 
Игор Иванов на 8 май в Бел
град. Събеседниците оцениха 
интензивното сътрудничест
во между голям брои партнй- 
ори от СРЮ и Русия като 
пример за развитие на равно
правни отношения в света.
Стопанското сътрудничество на официалното му посео|е- 
между двете страни се осъще- ние в СРЮ към края на май т. г. 
ствява чрез голям брой съв-

конкурс за газопровода тряб
ва да бъде обнародван къмГенералният директор на кацията на Сърбия и ще се 

Машинната приомишленост в бори за работа втре™страни месец
Ниш Милан Кривокапич и Представителите на двете КР^ на то^ месеш и 
генералният директор на фирми се надяват общото им А-монт™" -гпябва дабъле
Тазстроймонтаж'Гот София предприятие да получи 35 строимонт^^ряова да бъде 
Ламби Хубонов подписаха на процента от цялата работа ок- ^ ^асържение за сто
9 май в Ниш договор за осно- оло газопровода, изгражда- панствениците и предпр
ваване на оСхцо предприятие нето на които трябва да за ти основаване на обши
"МИН-Гоз" Договорът беше почне към края на лятото, гария за основаване на оощи 
подписан в присъствието на Тази част от работата се пре- предприятия и сключване на 
Зован Васич заместник - ценява на около 150 милиона други взаимноизгодни сдел- 
министър на промишлеността долара. Международният ки. 
в правителството на Сърбия и 
Любен Петров, заместник- 
министър на строителството в 
българското правителство.
За сключването на тази гол
яма сделка са информирани 
най-вишите ръководители на 
Сърбия и СРЮ и премиерът на 
България Жан Виденов, което 
е красноречиво доказател
ство за голямото значение на 
този югославско-български 
проект.

Общото предприятие се 
основава с основна цел да 
участва в изграждането на га- 
зопровода Димитровград- 
Ниш, но с това не се изчерпват 
намеренията на основателите 

"МИН-Газ" ще участва 
останалите етапи на газифи-

местни проекти във всички 
стопански отрасли.

Руският дипломат преда
де на Милошевич послание от 
руския президент Борис Ел
цин в което - както изтъкна 
Иванов след разговора си с 
председателя на Сърбия - се 
подчертава готовността на 
Русия за всестранно развитие 
на политическите, икономи
ческите, културните, научни
те и други отношения с Юго
славия.

Милошевич и Иванов об-

под*фепа на уси- 
СР Югославия за

ия-
ъл-

СПОРАЗУМЕНИЕ НА 
БИРЕНИТЕ ФАБРИКИ 

ОТ БЕЛГРАД И СОФИЯ
съдиха редица въпроси, които 
ще бъдат тема на разговорите 
на югославските ръководите
ли с външния министър на РФ 
Евгений Примаков по време

Генералните директори на бирената фабрика в София 
Христо Антонов, на Белградската бирена промишленост 
(БИП) Любодраг Джинджич и на белградския Институт за 
обща и физическа химия Душан Вучелич подписаха на 3 май 
в София Споразумение за дългосрочно сътрудничество.

Въз основа на това споразумение в България ще се 
продава най-новият препарат на БИП "бипин", които е пред
назначен за връхните спортисти. Стойността на сделката е 
около 200 000 марки. На 21 май в българската столица ще се 
състои промоция на “бипин" в сътрудничество с Национ
алния олимпииски комитет на България.

• СР ЮГОСЛАВИЯ И ХЪРВАТСКА НАПРАВИХА ОЩЕ 
ЕДНА ВАЖНА КРАЧКА В НОРМАЛИЗАЦИЯТА НА 
ОТНОШЕНИЯТА СИ

му. и вНАВТОПРОВОДЪТ и 
АВТОМАГИСТРАЛАТА ОТ
НОВО СА ВЪВ ФУНКЦИЯ

° ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ

ЗА ДЪЛГОСРОЧНО и 
ПЛОДОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВОIАУ отмих“ НАФТОВОД

КРК - ПАНЧЕВОЛЕНДАВА1
МАЪАРСКА

В края на април т.г. делегация 
на Червения кръст на България, 
водена от генералния й секретар 
д-р Стефан Глалилов, посети ор
ганизациите на Червения кръст в 
Югославия, Сърбия, Черна гора и 
Войводина.

Гостите от България посетиха 
няколко общински и белградска
та организация, бежански лагери, 
народни кухни, аптеки на Черве
ния кръст, складове за хумани
тарна помощ като се почне от 
Бела Паланка и Ниш до 
Черна гора и Сремски Ка 
във Войводина.

Домакините на българската 
делегация - генералните секрета
ри на Югославския червен кръст 
д-р Раде Дубаич и на Сръбския 
червен кръст проф. д-р Михайло 
Джукнич, както и секретарят на 
Червения кръст в Черна гора Ка- 
лезич и на организацията на ЧК 
покрайнина Войводина проф. д-р 
Живанович - запознаха гостите с 
проблемите и задачите на органи
зацията досега и в бъдеще и с 
потребата от още по-голяма ху
манитарна помощ.

В СР Югославия понастоящем 
има от 600 до 700 хиляди бежанци 
и изгнаници от Босна и Херцегови
на и Сръбска Крайна пред 
жени, деца и стари хора. Н; 
нени са в обществени сгради и 
заведения: училища, курортни 
обекти, кооперативни доомове, 
хотели и в селски и градски до
макинства.

Само в многонационала Вой
водина с 
има над 
Мнозина от ново 
рили роднини и 
краища, колонизирани преди 50 
години. В някои места в Покрайн
ината числото на бежанците над
минава броя на местното населе
ние.

СЛОВЕНЩА, ВИР ./Е ЙГ ГОЛА
ЗАГРЕБ Г/ РУМУНЩАСИСА1Г

II НОВИ ч.
^С*д

. 7^»^ПАНЧЕВ0

БЕОГРАД 4-------ч

СР 1УГОСЛАВИЛА

РШВСА ВИНКОВЦИ * 1ЦЦ»чВРБОВСКО X? БРОД
БАШ&УХА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАТСКА

Бар в 
рловци

• Жак Клайн и Дерек Будби пререзаха лентите • Когато 
се завършат комерческите преговори по "Адриат
ическия навтопровод" ще потече навта за югослав
ските рафинерии

Съюзна република Юго- министър Зоран Вуйович и 
славия и Република Хърват- подпредседателя на хърват
ска тези дни направиха важна ското правителство Ивица 
крачка в нормализацията на Костович. 
отношенията си. Пет години -След Дейтънското спо- 
след избухването на въоръ- разумение, споразумението 
жения конфликт на тери- между правителствата на 
торията на предишна Югосла- двете страни и договора на 
вия навтопроводът от остров външните министри минахме 
Крък през Хърватска до Сър- към реализация на договоре- 
бия и автомагистралата Бел- ното и от днес навтопроводът 
град - Загреб отново бяха отново е във функция. Всичко 
въведени във функция. По е подготвено за транспорт на 
тези повод на 7 май в Сотин навта за Югославия в коли- 
недалече от Вуковар и на чества, които ще бъдат дого- 
гранично-пропусквателните ворени в рамките на комер- 
пунктове Баттювци (СРЮ) и
Баяково (РХ) се състояха директорът на- "Адриатичес- 
скромни тържества, на които кия навтопровод" Анте Чичин 
Жак Клаин, администратор Шаин. 
за Сръбска област в Източна -Рафинериите на Навт- 
Славония, Бараня и Западен ната индустрия на Сърбия са 
Срем, и неговият заместник подготвени да приемат навта 
Дерек Будби пререзаха лен- от навтопровода. Сега ни 
тите. Навтопроводът беше предстоят практически дого- 
отворен в присъствието на вори с ИНА - изтъкна Радован 
представители на УНТАЕС, Пешикан, директор на рафи- 
Навтната индустрия на Сър- нерията в Панчево, която е 
бия и Адриатически навто- един от основателите на ня- 
провод . Не присъстваха когашния югославски навто- 
представители на локалната провод. Пешикан изрази на- 
сръбска власт. Пускането на дежда, че в скоро време ще 
автомагистралата стана с бъде решен въпросът за уп- 
присъствието на съюзния равляването с навтопровода.

в
Бежанци: Майка, дъщеря и внуци

наниците още не почва сериозно, бъдеще според потребите и въз- 
хуманитарната помощ започва да можностите. 
намалява. Дарителите като че ли Посещението на българската 
са се изморили, а складовете из- делегация приключи със срещата

жниитежки' договор за бъдещото сътрудни-
полч8еСпРЛТТ! И Р2згов°Ритв беше чество на червенокръстките ор- 

1 и ЧеРваният кръст ганизации на двете страни Под- 
е окашл^юнЕн пТвЛСКа БъагаРия писи сложиха генералните оекре-
киТе^^еГиТаГосГвс“*: ТаРИ Я'Р ГЛЗЯИЛ°В И Я’Р
роди. Тази помощ ще пристига

имно
аста-

Стоян Станкови вческите аранжмани - заяви
%аомилиона население 

хиляди бежанци, 
шлите са наме- ° УКАЗ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ§л°изки от своите

ФИЛИП ИШПЕКОВ 
- ПОСЛАНИК НА 

БЪЛГАРИЯ В СРЮВ Черна гора, която има 624 
хиляди жители, 46 хиляди са раз
селени (бежанци и изгнаници) ли
ца, или 7,3 на сто от населението.

Бежанците и техните домак
ини имат големи здравно-психи
чески и материални неволи. Все 
още не се вижда краят на тази 
невиждана в Европа хуманитарна 
катастрофа. Завърщането на изг-

С указ на президента на Република България Желю Же
лев за пръв български посланик в Съюзна република Югосла-

посланик в Либия. г
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ИКОНОМИЧЕСКАТА
ОБНОВА

- ГЛАВНА ЗАДАЧА

“ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕД
СЕДАТЕЛЯ НА ПРАВИ
ТЕЛСТВОТО НА СЪР
БИЯ МИРКО МАРЯНО-

° УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА

РЕКОРДНА
ПРОЛЕТНА

СЕИТБА

вич

НЯМА ДА 
ИМА ДЕВАЛ

ВАЦИЯ НА 
ДИНАРА

(От 1 -ва стр.)
ния пазар, както и сделките 
обезпечаващи сигурно снаб
дяване и пласмент на готова 
пР°АУкция в настоящата и ид
ната година. м

След това председателят 
Милошевич, в продължение 
на посещението си на "Сартид 
1913" води разговори с дирек
торите на най-големите мета
лургични предприятия от ме
талния комплекс на Сърбия.

В по-дълъг период с голям 
орои бележити стопански де
йци, са засегнати най-съще
ствени въпроси от интерес за 
съживяване и растеж на про
изводството, както и проб
леми пред които са изправени 
колективите в този стопански 
отрасъл в процеса на цело
купната стопанска обнова.

След като от името на при-
съствуващите п----
председтеля на 
генералният директор на 
"Сартид 1913'* Душко Мат- 
кович участвуващите в сре
щата запозна с основните 
характеристики на стопанис
ване и положението в тази 
голяма корпоращ 
тема, която има Л2. 
ници.

намален обем на производ
ство, на месеца изразходват 
от 10 000 и 13 000 тона произ
ведения на смедеревския 
кониерн.

Имайки в предвид, че ме
талният комплекс в миналото 
е ползвал 40 процента произ
ведения на смедеревския 
колектив, чрез съживяване 
на производството в метал
ния комплекс, отново ще се 
осъществи предишното ниво.

В металния комплекс на 
Сърбия има над 350 00 работ
ници. С ангажиранети на мощ
ностите в този отрасъл биха 
могли да се осъществяват 
големи доходи на домашния и 
чуждестранния пазар. Затова 
занапред ще трябва да се 
осъществява по-голямо съ
гласуване, делово сътруд
ничество и по-здрав договор 
между домашните предпри
ятия, особено в процеса на 
сключване на договори, 
оферти и излизане на чужде
странните пазари.

Със създаването на ус
ловия за успешно производ
ство,-може да се очаква и по- 
го ляма стабилност на заетите 
в предприятията на металния 
комплекс, които в най-теж
ките дни на икономическа 
блокада успяха да издържат 
и сега тръгнаха в производ
ствена експанзия и по такъв 
начин повишават общия и 
личен стандард е заключено 
между другото в разговора с 
група видни стопански дейци 
в металния комплекс на Сър
бия по време на посещението 
на председателя на Репуб
лика Сърбия Слободан Мило
шевич на “Сартид 1913".

• Засети 2 650 000 хектара площ
Въвеждането на “извън- царевица са засети 1 330 

редни мерки" от страна на 000 хектара; със захарно 
правителството на Сърбия цвекло 68 400, със
за изпълнение на плана по слънчоглед 176 000, с кар- 
пролетна сеитба даде ре- тофи 86 000 хектара и пр. 
зултати. Тази пролет ще бъ- Със зеленчуци са засети 
дат засети най-големи пло- 115 000 хектара, с фураж 
щи с пролетници за пое- 167 000 хектара и пр. 
ледните 15 години. Както Наред с това ще се взе- 
вече е известно, поради мат и други мероприятия, за 
стечение на оедица небла- да могат пролетниците нав- 
гоприятни обстоятелства - реме да се подхраняват с 
лошо време, недоимък на изкуствени торове, та до- 
изкуствени торове и семена бивите да бъдат на жела- 
- доведоха дотам, — 
пролетната сеитба беше

че ното равнище.
Голям принос в излъл- 

доведена под въпрос, нението на плана по пролет- 
Правителството на Сърбия ната сеитба дадоха и сел- 
вмени в дълг на министер- скостопанските труженици, 
ството по селско стопан
ство

които използваха всеки 
редица задачи, които удобен момент да влезнат в 

дадоха и съответни резул- нивите. На същите им се 
тати- дават известни данъчни

На неотдавнашната си улеснения, възможност 
сесия правителството на много от сметките си да 
Сърбия отчете, че планът плащат след прибиране на 
по тазгодишната пролетна реколтата и пр. Разбира се, 
сеитба е най-голям през из- в акцията пълноценно се 
теклите 15 години. включи и "аграрния бюд-

До средата на месеца са жет“ на републиката, 
засети рекордните 2 650 
000 хектара с пролетници. С

триветствува
Републиката,

Поради все по-често спо
менаване на девалвация на 
динара в някои средства за 

информация предсе- 
на Правителството

масовайонна сис- 
. 500 работ- дателят 

на Сърбия тези дни заяви 
пред Танюг между другото и 
следното:

-Не мога да разбера кои са 
мотивите за такива писания и 
разисквания - изтъкна Маря- 
нович. Искам да повторя още 
веднаж, че становището на 
Република Сърбия, пък моето 
лично становище по този въп
рос е, че не съществуват ни
какви причини нито размиш
ления в тази насоки, а камоли 
да стане девалвация на ди
нара.

Преценява се, както беше 
изтъкнато на срещата, че 
“Сартид 1913" след успешно 
раздвижено производство, в 
настоящата година ще успее 
да произведе от 70 000 до 750 
000 тона стоки, от които девет 
десети са износна програма, 
чиято пазарна вредност дос
тига 300 милиона долара. В 
разговорите е изтъкнато, че 
домашните фабрики в метал
ния комплекс, при сегашния

мл.

в ГУВЕРНЕРЪТ НА НАРОДНА БАНКА НА ЮГОСЛА
ВИЯ Д-Р ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЧ

БЕЗ ОБОРОТНИ 

СРЕДСТВА
Взимайки участие в рази

скванията на третата тради
ционна среща на икономисти в 
Ниш на тема "Банките и пред
приятията в транзиция", гу- 
вернерът на Народна банка 
на Югославия д-р Др 
Аврамович направи специа
лен обзор върху разликата в 
моделите на приватизация, 
които

чертава, че по такъв начин в 
действителност се стига само 
до фиктивно-счетоводствена 
цена, докато истинската стой
ност се утвърждава на паза-

° ИЗ СТОПАНСКАТА КАМАРА НА ЮГОСЛАВИЯ
ра.ПО-ГОЛЯМ ИЗНОС - ПО-БЪРЗО 

ВКЛЮЧВАНЕ В СВЕТА
Затова, счита Аврамович, 

дялбата на обществения 
капитал би трябвало да се из
върши без подобна проце- 
ДУРа-

агослав

ще се обсъждат в Скуп
щината на СР Югославия. 
Според него, основна разлика 
между двата концепта лежи 
преди всичко във факта, че 
първият модел се основава 
върху принципа на добровол
ност, а втория - върху соб
ственическа трансформация.

Правителството предлага 
на предприятията да 
свобода на решаване по този 
въпрос, докато вариантът, за 
който се застъпва Аврамови- 
чевата група предвижда дял- 
ба на обществения капитал 
въз основа на отделен закон. 
Една част от капитала, спо
ред Аврамович, би останала 
на работниците в предприя
тията, сетне на фондовете и 
към 30 но сто на държавата. 
Дяла, който се падне на дър
жавата, би могъл и до се про
даде, за до се изплатят дъл
жимите суми но старото ва
лутно спестяване и други дър
жавни дългове.

Предложението на прави
телството - подчертава д-р 
Аврамович - изхожда оттам, 
че процесът на приватизация 
подразбира и тока нарече
ното докапитализация, за 
която гувернерът счита, че 
фактически представлява 
начин за отлагане на практи
ческата приватизация. Отри
цателно становище на д-р 
Аврамович изказа и във връ
зка със становището но пра
вителството за задължител
ното преценка стойността но 
общественото имущество. 
Професор д-р Аврамович под-

Говорейки за актуалното 
положение в стопанството гу- 
вернер Аврамович отделно 
изтъква проблема на недо
имък на оборотни средства, 
но решение за тях не може да 
се търси в девалвация на ди
нара, относно в отпечатва
нето на нови пари. Изход - спо
ред него - трябва да се търси 
в стопанско-системни реше
ния; в големите данъчни обла
гания, както и в отварянето 
спрямо света, относно спеш
ното установяване на иконо
мически връзки с междуна
родните ср 
туции.

Не може да се осъществи по-голям тост. производствена кооперация със света, 
стопански размах и връщане на югославск- капитал, нова технология и повече общи 
ото стопанство на световния пазар без пови- фирми и програми. Износната политика на 
шение на износа и без финансови средства, нашите предприятия трябва да бъде ак- 
които да дадат възможност да се реализи- тивна, агресивна, а по маркетинг - на 
рат износните сделки - беше оценено тези европейско и световно равнище - изтъкна 
дни в Стопанската камара в Югославия. Милошевич. Той също добави, че с чужде- 

В първото тримесечие на настоящата странните партнйори трябва да се работи 
година е осъществен скромен валутен пряко, а не чрез посредници, 
прилив от износа, към 320 милиона долара, Говорейки за либерализацията на паз- 
и двойно по-голям внос - 650 милиона до- ара Милоевич подчерта, че няма нужда от 
лара което предизвика отностително висок подаряване на пазари", защото всичко, 
дефицит в търговския баланс - от 330 мил- което може др се произведе не трябва да 
йона долара Председателят на Столан- се внася. Той каза, че е необходимо да се 
ската камара на Югославия Михайло Мило- внася модерна технология, нови знания и 
евич между другото изтъкна, че на нашето нови програми, 
стопанство са необходими по-висока зав

ее даде

инансови инсти-

И гувернер Аврамович 
йапомня, че съществува из
вестен растеж на валутните 
резерви и известно спадане 
на лихвените размери. При 
днешните лихвени размери - 
казва гувернер Аврамович - 
не може да се върви към раз
витие, като се има в предвид 
че ръстът на обществения 
продукт е значително под 
него.

* ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН

НОВИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ
Поради тези съображения, 

се изтъква в обоснованието 
на проекта, е необходимо из
бирателната колегия да учре
дим но начин, който да дава 
възможност за безпрепят
ствено действуване на пред
ставителя, тоест за по-тясна 
връзка и общуване на пред
ставителите с избирателите. 
Това нещо ще съдеиствува за 
по-нататъшно подобрение на 
пропорционалната избира
телна система и премахване 

забелязаните досега сла
бости в нейното действуване, 
както и в общуването пред
ставителите с избирателите.

избирателни колегии, които 
са утвърдени със закона, фак
тически представителите на
сочваше към самостоятелно 
действуване, или застъпване 
на тесни партийни интереси и 
отслабваше връзката им с из
бирателите, относно гражда
ните.

Съюзното правителство 
представи в Скупщината на 
Югославия на обсъждане и 
гласуване проектоизменение 
на закона за избирателните 
колегии, според което пред
ставителите в Съвета на гра
жданите на съюзния парла
мент в Сърбия да се избират 
вместо в 9 - в 27 и в Черна гора 
- вместо в 1 - в 12 избирателни 
колегии.

В тази скулщинска камара 
в Сърбия ще се избират 108, а 
в Черна гора 30 представите-

изби-

Отговаряйки на зададени 
въпроси д-р Аврамович малко 
нашега каза и това, че има 
намерение да създаде пар
тия, доколкото неговите пре
дложения не "минат" в Скуп
щината на СР Югославия.

На няколко пъти той из
тъкна, че при приемането на 
някои системни закони, ще 
търси обоснование но сесията 
но Скупщината, на което му се 
полага право.

Избирателна колегия, коя
то обхваща голяма територия 
и голям брой избиратели, с 
множество специфичности, 
пречеше на представителите 
в изпълнението но техните за
дачи и по-честите контакти с 
гражданите.

на

ли. Пропорционалната 
рателна система, с голям брои оБрн-гстВо 15 МАЙ 1996 г.



ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАБОСИЛЕГРАД ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ• ОС в

СГРАДИ

КОМУНАЛНО 

-БИТОВИ 

АКТИВНОСТИ 

В 27 МЕСТНИ 

ОБЩНОСТИ

ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО 20 ДИНАРА
• Средства за поддържане на оградите обезпечават живущите в апартаментите

Поддържането на жили- сградите има по-малко от 10 
щните сгради в Босилеград- апартамента), които да имат 
ска община занапред ще бъде свои председатели. Задачата 
организирано, обезателно и - на скупщините, т.е. съветите, 
законно. Според решение на покрай другото, е да готвят 
отборниците на Общинската програми за поддържане на 
скупщина, което те приеха на сградите - поправка или под- 
последната си сесия, живу- мяна на покриви, комини, 
щите в жилищните сгради - противопожарни апарати и 
без оглед дали са ги купили съоръжения, гърмоотводи, 
или имат право на ползване - фасади и пр, - приемат реше- 
трябва да обезпечават сред- ния за изпълняване на рабо- 
ства за текущото и инвести- тите и утвърждават сумите на 
ционното им поддържане. нужните средства. Как ще се

В скупщинското решение прилага решението ще кон- 
се казва, че живущите в жи- тролира комуналната ин- 
лищните сгради трябва да се спекция, казва се в посоче- 
организират и учредят скуп- ното решение, 
щини или съвети (доколкото в

В чл. 19 на решението, 
което има 21 член, се казва, 
че докато в оградите 
учредят окупщини, т.е. съве
ти ообствениците на апар
таментите ще заплащат по 
20, а тези на деловите поме
щения по 60 динара месеч
но. Средотвота, чието уве- • 
личение (намаление) зависи 
от жизненото равнище ще се 
заплащат на Явното пред
приятие за комунална дей
ност "Уолуга" до 31 декем
ври 1998 година.

не се

и пътища и новото местно самооблагане.

В.Б. таналите 20 на сто трябва да 
обезпечат самите граждани.На последната сесия на 

Общинската скупщина в Боси
леград, състояла се през вто
рата половина на изтеклия 
месец, отборниците приеха 
програма за тазгодишните 
комунално-битови активно
сти, които ще бъдат финан
сирани от средствата на Об
ществения фонд за строи- 

и мест-

УРЕЖДАНЕ И 
АСФАЛТИРАНЕ НА 

УЛИЦИ В ГРАДА
• БОСИЛЕГРАД

НОВИ НАИМЕНОВАНИЯ НА УЛИЦИ В комуналнобитовите ак- 
тивности за настоящата 
година отделно място заема и 
уреждането и асфалтирането 
на някои улици в града. 
Запланувано е да се уредят 
улиците в квартал "Орище": 
‘‘Душанова", ‘'Пъромайска", 
“Младост", "Никола Тесла" и 
"Осми март", както и улица 
"Блат“ в квартал “Блат пов
торно да се асфалтира уч 
тъка на улица “Маршал Тито“, 
от моста на Добридолския по
ток до Здравния дом. За тази 
цел ще бъдат изразходвани 
над 200 000 динара и същите 
ще бъдат обезпечени от 06-

Босилеград-според пред
ложението на отборниците на 
тукашната Общинска скупщи
на - наскоро ще получи нови 
имена на повечето улици. 
Според предложението Тито 
и Димитров ще заминат" от ь 
двете главни улици на града. 
Досегашната улица "М.Тито" 
ще получи името "Югослав- ~"= 
ска“, а тази на Димитров 
"Балканска“. Досегашната 
улица “Иво Лола Рибар" ще 
стане “Светосавска", улицата г» 
"29 ноември" ще се нарича 
"Гуйчак", “Душанова'1 ще 
стане "28 март", улиците от 
лявата и дясната страна на 
добродолския поток ще бъде 
Добродолска", тази покрай 

ооектите _за дребно стопан
ство - “Йован Йованович 
Змай", 
шлените

телни площи и пътища 
ното самооблагане. За 
както се подчертава 
грамата, ще бъдат изразход
вани над милион и двеста 
хиляди динара. Общинският 
фонд за пътища и строителни 
площи ще обезпечи 1 052 500 
динара, а останалите 150 000 
динара е запланувано да 
бъдат обезпечени от новото 
местно самооблагане и лично 
участие на гражданите. Сред
ствата ще бъдат изразход
вани за уреждане на улици, 
изграждане на водопроводна 
и канализационна мрежа, за 
прочистване, разширяване и 
прокарване на нови местни и 
некатегоризирани пътища, за 
поддържане на местните 
телесро 
дане на ТВ-препредаватели и 
други инфраструктрни, би
тови и екологически обекти.

целта, 
в лро-

4:',.

вЛияя
ас-п: ги,н А

щинския фонд за строителни 
площи и пътища и местното 
самооблагане (по 50 на сто).

КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДОПРОВОД....Босилеград: Улиците като част от 

историята и съвременността

- "Осми март", "бр.4" - "Пър- дол", "Осми септември", "Па- 
понесе името на Юрии Гага- вомайска", "бр.104 и 105" - раловски път", "Породин", 
Рин»и22‘Ри ^екемвРИ Ще бъ- "Радничка", "ор.23" и "бр.24" ^Рисовица", "7 юли", 'Олавчо 
де цМагурка , аул. Югослав- ще се наричат "Църноок", а Динов" и "Христо Ботев", 
ска ще стане Михаило Пу- досегашната улица "бр. 19" ще Очаква се решението да

_ „ стане улица "Стеван Сремад'. бъде гласувано на поредната
Според детайлния гра- сесия на ОС, т.е. след <ато по

доустроиотвен план улица и занапред ще си запазят предложението се изкаже и 
ор.42 ще стане улица Вук досегашните названия ули- републиканското Министер- 

Караджич , ул. бр.40 - ците: "Блат", "Васил Левски", ство за урбанизъм.
"^НикбоРл!тес»Т6''' "ГРУИН°КИ ПЪТ“' “КараПИН

улицата покрай проми- 
ге обекти - 'Индустри- 

йска", улицата "Лещава" ще
нни линии, за изграж- За други видове комунал

но-битови активности е за
плануванода бъдат изразход
вани на^ 550 000 динара. От 
това наи-много за фекална 
канализация и канализация 
за атмосферна вода в града и 
Райчиловци.

Запланувано е да бъде 
_ прокарана 710 метра фекал-
Съгласно приетата годиш- на канализация и 550 метра 

на програма за работа, която водопроводна мрежа в Боси- 
е изготвена въз основа на про- леград и 1б00 метра фекална 
грамите на местните общно- канализация в село Райчи- 
сти, през настоящата година, ловци и 150 метра за атмос- 
различни видове комунално- ферни води. За целта ще бъ-
^ ^ГмНе°сСтТнИиСоаб=: ^наралхт това^около 110 000
изразхНодваСнРие^ТочТсЪаеТ ?е ще

ване наЯн^в!^местни и некате-
горизирани пътища. За тази а 3() на сто щ| ^астват го^-
45ТоВоТдТина3раПЛзааТелтаН^ ^^нар^^пл^ни^ 
бу^Дозщза3^ предимство Лще
имат онези местни общности, 5аниран“на чеоквата в том 
които навреме обезпечат село а80хи™лРи™н1оакато 
свои средства и навреме участие^ изглажданетона 
вовит^отношени^730"0 0133’ ^В-пРепРеДавател на Тънки

динара ^запланувани за ите активности в местните поллъпжяне ня ивгтимтр 
общности, в течение на наето- телефонни лин[?и а пм» 
ящата година е запланувано с!ти?а за електоифЯииоа-
почистени над38С)И ки ломеггаа НеТ0 на няколко Домакинства 
некатегоризирани Т^щТ!
Любата ГорнРоН ТлИъ^°иЛнНоа °^анаште ^тинГхиТяди

Г€=""
Караманица, ГолеШЛ жТав- общин^^гммТ^^Ги 
ино, Дукат, Гложйе, Мусул, аЖциознТ всГпкк Н^ое^

олна Ръжанаа иЖоноп.Гя3' ^ни.4ЯрГсе"^“о % 
Затази а^ивно?т 4Т/Ц „т подчертано на сесията на , 

ооеяствятяам1яВй?п1х°г,л^Т Общинската скупщина, те ще 
™Аи о, об«.оА фонд»

ПОЧИСТВАНЕ И 
РАЗШИРЯВАНЕ НА 
МЕСТНИ И НЕКАТЕ- 

ГОРИЗИРАНИ ПЪТИЩА

лин".

• ПО ПОВОД 52-ГОДИШНИНАТА ОТ БОРБАТА НА ЦЪРНООК

ПОЧИТ НА ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА
И тази година съвместна делегация на Съюза 

на бойците, Общинската скупщина и Общинската 
организация на СПС в Босилеград на 6 май 
посети местността "Кин-стан", където пред па
метника на загиналите партизани положи свежи 
планински цветя и почете паметта им. Тук на 
скромното тържество, в присъствие на младежи 
от околните села, за борбата на Църноок, и 
въобще за развитието на партизанското дви
жение в Босилеградския край говори Стоян 
Евтимов, член на Общинския отбор на Съюза на 
бойците в Босилеград, който между другото 
подчерта: -На днешния ден преди 52 години, тук 
е водена една от най-ожесточените борби на
територията на нашата община, която продължи
през целия ден до късно през ноща. Партизан
ските части от Трета македонска бригада. Първи 
косовски отряд, част от Гевгелииския отряд и 
Трънския пфтизански отряд, макър и изморени 
от дълотраините пътувания и сражения, след 
ожесточени борби, през нощта успяха да пробият 
обкръжението на частите на 14, 17 и 22 дивизия 
на българската фашистка войска, която била
подпомогната от самолети и мино*връгачки. 
Ползвайки мрака партизаните се отеглили към 
село Бресница, а оттам през Буцалево, Млек- 
оминци и Ресен продължат към Църна Трава и се 
приобщили към славната 22 сръбска дивизия, 
продължавайки победоносния път все до окон
чателната победа - подчерта Евтимов.

Евтимов подчерта, че тази и редица други 
победи във вътрешността благоприятствували 
върху населението, а отделно върху младежта, 
които все повече пристъпваха къмлартизански- 
те единици. През средата на август на 1^44 годи
на е формиран и първият босилеградски отряд.

М.Я.

Д
д

о ЕюгегВо15 МАЙ 1996 г.



босЙл!гА<^Т1нерента1илно' сушене на овощия и зеленчуци в
° ИЗ "ГРАДНЯ"-ДИМИТРОВГРАД

ТЪРСИ СЕ НОВА ПРОГРАМА ЛИЧНИТЕ доходи 
ЗАВИСЯТ ОТ ДОХОДА• И«~п. <,ш.р.

ствпР5«а' Това показа досегашното тринадвсетпздишно Да ТЪРСИ“ нова
°Т5°’*°ето ни Накара да обмислим какво да правим с1иехпвймИТабилно ПРоизв°Д- 
предвид, че миналогодишната загуба възлиза дори на 3^ милиона динаоааК° °® Има
Това оповести Катарина Пет- ------ — _ ”

рович, директор в Сектора за В босилеград- голям пи™У^°ВИпИ СЪ1Аествува
производство на лекарства и де- екия цех за сушене ягпнтяР иС=КпКаза Петорвич През
хидриране на овощия и зелен- на овошия и зелен- ®сента, на пример, в Босилеград
чуци в лесковашко "Здравй^ в ч?ци раТотет » ду- ^аА°нарани над 1000 тона
чиито рамки работи и босиле- ши и а постоянна зоннаАоа6Потн5Ип^Ии-ПСа На Се'
градският цех по време на разго- работа, а по време кппич^гт^^ паоо Ка голямо
ворите които неотдавна в Боси- на сушенето Н« количество се развали и завъ-
леград води Андрия Милосав- въпросния кромид хвъслен тя^я кпззЛи° ЛуК *
левич, министър в Правител- оа работили и по хвърлен тя не каза. В цеха офи-
ството на Сърбия за локална 36-4о сезонни ра- циално изтъкват, че се касае за
самоуправа, придружаван от ботници. Без ог- 100 тона °т ДРУГИ източници,
представители на няколко ое- лвД- 48 в тази кам- Аоста осведомени, се узнава че
публикански институиии със пания са им били са изхвърлени дори 400 тона.
стопанско-политическото оъко- «УЖНИ около 100 Дали ще се мени структурата 
водство на Босилегоя лгкя сезонци и без ог- на производството и кога това
община р д ка лед че покрай то- ще стане, засега не е известно.

В цеха за сушене на оятнмя ПЛа закуска им Предложението на заместник-
и зеленчуци в Босилеград^се "РвДлогалибООди- министъра за индустрия Живоин

и ловенето места “I Войводина ТзОО души! м^ви- ки Тушат Уд^уги^от"това
- и въглища, разходите са огром- нато от това неква- "нямат голяма полза" кязз тя
ни. -Но често пъти при обезпеча- лифицирани! нямат голяма полза , каза тя.

В.Б.

Повод за среща на дирек
тора Смиля Димитрова с 
заетите в строителното пред
приятие Традня" и "горе
щите" разговори по наболе
лите въпроси е бил размерът 
на теренните добавъчни. В 
тези разговори обаче се из
тъкват още два иска (освен 
компесацията за отиване на 
терен): въвеждане на така- 
наречените "линеарни" лични 
доходи, или с други думи въ
веждане на уравниловка, 
както и теренните работници 
да не работят в събота и 
неделя - свободните дни през 
седмицата.

С оглед че се касае за 
жизненотрептящи въпроси в 
разговорите "се намества" и 
синдикалната организац 
След доста разумни об 
нения и жлъчни думи, обста
новката се поуспокоява, а 
накрая се приемат и съответ
ни решения.

Фактът, че мъртвият стро
ителен сезон е продължил 
цели пет месеца, а през този 
период редовно са заплащани 
лични доходи, е допринесъл 
да се "изтопят" 
и занапред личните доходи 
единствено могат да зависят 
от това колко ще се създаде 
нов доход, относно каква ще 
бъде печалбата.

Липсата на инвестиция, 
както и високите облагания 
на личните доходи от своя

страна допринасят за нама
лен обем на работа и нама
лени лични доходи.

Изводът по този въпрос е 
конкретен: личните доходи 
ще растят толкова, колкото 
работниците реализират до-
хо

о въпроса за въвеждане 
на уравниловка, самите ра
ботници идват до извода, че 
различната квалификаци
онна структура и професион
ална подготовка не допуска 
еднакви лични доходи за 
всички заети. Освен това 
уравниловката е в дълбок 
разрез със законните разпо
редби и нормативите на пред
приятието, както и с пазар
ните закони. От този свой иск 
"се отказват“ самите работ
ници след разговори в синди
калната организация.

Третият иск за свободни 
съботи и недели през строи
телния сезон е приет, като е 
предложено решение за опре
делени работи да се ангажи
рат подизпълнителни. Резул
татите от едно такова реше
ние обаче ще се видят след 
определено време.

Засега е ясно едно: ус
ловията за стопанска дейност 
в строителството не могат 
съществено да се изменят, 
доколкото не отпочне нова 
инвестиционна активност.

е из-

ия.
яс-

всички запаси

° В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

ОБСТАНОВКАТА Е НАЖЕЖЕНА
Трудностите в търговск

ото предприятие "Слога“ в 
Босилеград продължават, а 
144-те заети, които вече осем 
месеца не са получавали 
заплати, едвам контролират 
недоволствието си и не започ
нат, както казват, да стачку
ват. Обстановката е още по- 
сериозна и нажежена ако се 
има предвид, че миналого
дишната загуба, възлизаща 
на 267 хиляди динара не само, 
че не може да се погаси, но 
според преценка на раб 
ниците се създава нова, че 
магазините (около 50 на брой) 
са полупразни и празни и че 
няма средства с които да се 
заредят.

На работниците, 
мнозина подчертават тук, все 
пак е най-тежко, че "никой за 
нищо не ги осведомява” и, че 
"никой за нищо не ги пита".

Ст.Н.Толкова са неорганизирани, 
казват самите те, че не са 
имали сили да формират ни 
синдикална организация в 
предприятието, посредством 
която да се организират и 
търсят правата си.

-Нищо не се укрива от 
работниците и никой не им 
нарушава правата, казва 
Иван Лазаров, председател 
на Работническия съвет в 
"Слога". В момента казва той 
- фирми от вътрешността ни 
дължат за агнета 140 хиляди 
динара и над 20 хиляди ди
нара фирми и ведомства в 
Босилеград. "Слога" е длъ
жна над 25 хиляди динара на 
добавчици, както и около 80 
хиляди динара на селскос
топански производители в 
общината за превзетите аг
нета. Основният проблем, 
подчертава Лазаров, е че

длъжниците ни не си измир- 
яват дълговете и че нямаше 
оборотни средства с които 
поне частично да зареждаме 
магазините.

Това босилеградско тър
говско предприятие очаква 
републиканската Борса по 
труда да му отпусне 160 хиля
ди динара, предназначени за 
преквалифициране на една 
част от заетите и за техни- 

)Добрения на хотела в 
-Това ще бъде "ин

жекция" в работата, но поло
жението няма значително да 
се подобри все докато тър
говията не се премахне от 
улиците, докато контрабан
дистите "водятхоро" и докато 
държавата не предприеме 
мерки това да спре, казва 
Лазаров.

ИЗ КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА“

ОБЕЗПЕЧЕНО 

ПРОИЗВОДСТВО ДО 
СРЕДАТА НА ЮЛИчески по

града.
07-

Капацитетите на второто 
по големина предприятие в 
Димитровградска община - 
конфекция ^Свобода“, са 
обезпечени с работа до сре
дата на юли. Именно, работе
щите в две смени заети произ
веждат предимно женска кон
фекция за известен потре

бител от Съсединените аме
рикански щати (САЩ).

Общо до средата на юли 
трябва да се произведат 80 
хиляди дамски блеизери, 
една четвъртина от които 
вече ще бъдат доставени към 
средата на текущия месец, 22 
хиляди д
както и 22 хиляди пантолони. 
Сключен е договор за произ
водство на още четири хиляди 
пантолони, жилетки и сака.

В ход са и преговори за 
сключване на договори за 
производство за сезона есен- 
зима, а потребителите (глав
но от Германия) вършат под
готовки за продукция, която 
ще се пласира през сезона 
пролет-лято и^щата година.

Инак за седемчасово ра
ботно време на работниците 
средно се заплащат лични до
ходи в размер (за месец март 
например) 220 динара плюс 
105 динара за таканарече- 
ното "топло ядене".

Условията на стопанска 
дейност, въпреки суспенсия 
на санкциите, са доста труд
ни, тъй като облаганията на 
личните доходи са доста ви
соки и вместо да намаляват, 
през последните месеци се 
увеличават.

както

В.Б. амски жилетки,

Димитровградчани по традиция пър
вомайските празници посрещат по до
мовете си като рано на Първи май изли- 

Манастирчето. Тази година 
рчето изключително беше 
Хубавото слънчево време из-

5 ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВИ МАЙ БЕЗ ЗНАМЕНА, 
ГЕРГЙОВДЕНС КАМБАНИ

зат на 
Манасти
посетено.
мами много млади но и доста от възраст
ните, по прелестните предели около 
Манастирчета. От друга страна значи
телен брой хора използваха празника 
да излезнат до Манастирчето и лично 
се убедят в това, че храма посветен на 
Свети Димитър се поправи, че наскоро 
този местност отново ще стане онова 
привлекателно кътче за димитровград- 
чони, което от оторини се ползва като 
място аа чеотвоне на първомайските 
празници, Гергйовден, като място за 
разходка ма чист въздух, от където в 
града е доведена водата в първия водо
провод, като мяото което и през зимата 
ще стане привлекателно след като се 
довърши ски-асанйора и уреди сега 
полуразрушения конак. Повечето от 
посетителите на местността Манас- 
тирче бяха подготвили скара, а на 
няколко места имаше и печено агне.

За общото добро настроение се 
погрижи и чаотният гостилничар, иначе 
вратар на футболния отбор, Милко Сок
олов, който бе поотавил голяма палат
ка в която през ноща в навечерието на 
празника и в ранните утринни часове 

реше духов оркестър.
Майските празници тази година се 

свързаха и с черковния празник Гер
гйовден, който оъщо бе отпразнуван 
тържествено о камбани. Най-тър- 
жеотвено май беше в Радейна, Сми- 
ловци, Пъртопопинци.

)
В предприятието съзна

ват, че темпа на производ
ството ще зависи от качест
вото, но очакват и побрение 
на условията за стопанска 
дейност, относно облекчава
не с даждия, особено за пред
приятия, работещи за износ, 
между които се намира и кон
фекция "Свобода".

сви

А.Т.1-ви май иа Манастирчето
Ст.Н.

оБрягстВо 15 МАЙ 1996 г.



- ПЕРСПЕКТИВА НА ТОЗИ КРАЙ • ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В ДИМИТ
РОВГРАД

• ЖИВОТНОВ^С^ВОТОВ^БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
: ;■

НЯМА КОЙ ДА ОТГЛЕЖДА ДОБИТЪК
водство

СЛУЖЕБНА
ОБЯВА

развива и животновъдството.Една от главните развойни пер- Босилеград казват, че според дан- 
спективи на Босилеградска община е ните, които имат сега на територията 
животновъдството, казваха и казват на общината има едвам около 14 
плановиците. .Изхождайки от нали- хиляди овце, към седем хиляди 
чните природни ресурси, живот- говеда и около четири хиляди свине, 
новъдството ще заеме значително Считаше се, че с откриването на 
място и в програмата за по-нататъ- 
шното развитие на общината, която 
понастоящем готвят специалисти на Босилеград, ще се даде по-силен тла

сък на животновъдството в общи
ната. Това обаче не се случи. Вместо 
3500 овце и 500 кози, колкото са й 
капацитетите, в нея сега има едвам 

овергават плановете на планови- около 800 овце! Нищо не стана ни с 
ците. За това свидетелствуват все зарегистрираните четири земедел- 
по-малките стада в оборите и на пас- ски кооперации, от които се очак- 
бищата. ваше да помогнат на селскостопан

ските производители, преди всичко 
на животновъдите в общината. Те все 
още не започнаха , 

Босилеградски край преди водят съдебен спор 
години се приобщаваше към живот- гори, ниви, ливади, обекти, които 
новъдните райони, когато тук имаше някога били собственост на земедел- 
повече хора, преди всичко млади, ските кооперации. Няма ни конк- 
Сега нещата значително се мениха. В ретни акции как да спре остарява- 
селата млади хора все по-малко има, нето на селата и с възвърщането на 
а тези в напреднала възраст не са в младостта в тях да започне да се 
състояние да 
ите на бащи
че в селата останаха стари хора 
което и предизвика рязко 
намаляване броя на животновъдния

ЗА ПУБЛИЧНО
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТО

ПЛАНОВЕ
ВЪЛЦИТЕ СТАНАХА 

"ДОМАШНИ ЖИВОТНИ"
Че хората имат сериозни проб

леми в отглеждането на добитъка 
показа и тази пролет. В това отно
шение от значение са няколко неща. 
Първо, половин от животновъдите не 
можаха да продадат агнетата, тел
ците и юнците, които бяха пред
назначили за пазара. В "Слога , 
"Напредък" и няколко частни пред
приятия, които тук изкупуват до
битъка казват, че няма кому да го 
продават. Повечвто от хората, които 
продадоха агнета преди месец и 
половина все още не могат да си взе
мат парите. Второ, на старите живот
новъди е по-лесно да отглеждат до
битъка през зимата отколкото през 
лятото, понеже няма кой да го пасе. 
Доколкото сами не се организират 
със съседи, лринуде 
невно да го пасат. А 
пет-шест овце - по толкова от
глеждат повече домакинства - краят 
на сметката не се вижда.

Още един, и това твърде се
риозен проблем имат животновъдите 
в Босилеградско - вълците! Толкова 
се намножиха, че постоянно им 
намаляват овцете. Тъй като се "при- 
питомили" и станали почти “домашни 
животни“, овцете без овчар не могат 
нито момент. Селяните в това отно
шение са безсилни, а други - каквото 
е ловното дружество в Босилеград - 
помощ не им оказват.

Вместо заключение: все докато 
не се разрешат тези и подобни проб
леми, преди всичко да се създават 
условия младите да остават в се
лата, в общината и занапред ще има 
само природни условия за развитие 
на животновъдството.

обществената овцеферма, която сега 
е собственост на "Напредък" от Въз основа на Решението за изработка 

на планове, което е приела Общинската 
скупщина в Димитровград са утвърдени 
следните проектопланове:

1. Градоустройствен проект на част от 
гранично-пропусквателния пункт “Град- 
ина" край Димитровград.

9
1

републиканския Завод за развитие. 
Животът и практиката, които не 
отричат извънредните природни ус
ловия, до голяма степен обаче оп-

щ

2. Градоустройствен проект на достъпа 
до осмия коловоз на гарата в и*у}устриал- 
ната зона между мебелната фабрика Ва
сил Иванов - Циле“ и железопътната линия 
Ниш - Димитровград

3. Регулационен план на жилищната 
част от селището зад новата Детска град
инка до кръстопътя на ул. "8 март" и "Све- 
тосавска^ в Димитровград

Проектоплановете са изложени в стая 
Но 23 в сградатана Общинската скупщина 
в Димитровград, където заинтересованите 
лица могат да ги разгледат от 8 до 12 часа 
всеки работен ден.

По един екземпляр на проектоплано
вете ще оъде изложен на публичното таб
ло пред Дома на културата в Димитров
град.

СЕЛАТА СТАРЕЯТ
да действуват - 
с "Напредък" за

ни са всекид- 
ако имат само

продължат традици- 
те си. Стигна се до там,

Тези дни селяните в об
щината са изправени още 
пред един "удар" от страна 
на изкупуваните. "Слога", 
"Напредък" и частните 
предприятия оповестиха, 
че изкупвателната цена на 
добитъка е спаднала - за 
телците и юнците вместо 7 
заплащат 6, а за агнетата 
вместо 9 заплащат 8 динара 
за килограм живо тегло. 
Казват, че няма кому да го 
продават и въпрос е дали 
ще изкупят още 3000 агнета 
и над 500 телци и юнци, 
колкото са останали непро
дадени.

Шь.
фонд.

Според статистическите данни 
през 1991 година 2700 домакинства, 
т.е. около 70 на сто от целокупното 
число домакинства в общината се 
занимаваха със селско стопанство. 
В други краища това би бил 
значителен потенциал за селскос
топанско производство. Тук не е 
така. През 1981 година в общината 
имаше около 25 200 овце, около 5800 
говеда и около 4000 свине. Десет 
години по-късно числото на свинете 
остана на същото равнище,рогатият 
добитък се увеличи с около 500 
глави, а на овцета спадна на 18 
Във ветеринарната станция в

Щ

»
На 29 май 1996 година в 10 часа ще бъде 

проведено компетентно обсъждане на 
проектопланове в залата на Общинската 
скупщина в Димитровград, където назна
чената от ОС комисия ще дава конкретни 
отговори на въпросите на заинтересован
ите лица.

470. Общинската управа Димитровград
В.Божилов
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’ ДОГАНИЦА8 ПОЛИТЕ НА МЪРНООК И БЕЛА ВОДА: ЯРЕШНИК, НАЗЪРИЦА И
• ПО ТРЕТИ ПЪТ ЗА ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ТАСЕВ 

"ЧИЧО ТОМ" (1903-1937) ВЪВ В."БРАТСТВО"

МНОГО ВЪПРОСИ 

- МАЛКО ОТГОВОРИ ВСЕ ПАК, ПЕТЪР 

ТАСЕВ Е БИЛ 

ИСПАНСКИ БОРЕЦ
!=Щ|§1 §§1Р1
леград и Никола Савов сек- пя?ап ' предсе' стРУктУРата. Вече няколко го-

- дател на Скупщината на мест- дини тези три села, чийто
хали са пръсната по полите на 
Църноок и Бела вода, са без 
телефонни връзки с община
та и вътрешността. Именно, 
телефонът който е поместен 
в местната канцелария пора
ди прекъсване на телефонни
те жици, вече няколко години 
не е във функция, а отговор
ните не го поправят. Между- 
селският път от Бистър през 
Ярешник и Назърица до Дога- 
ница също така е в окаяно 
положение и е една от основ
ните причини за лошото снаб
дяване и неидването на лека
ри и пр.

-Наистина е крайно вре
ме отговорните за поддър
жане на ПТТ-съобщенията 
да оспособят телефонните 
връзки. Миналата година 
ние в местната общност по
бихме десетина счупени 
стълбове, общината обезпе
чи жица и вече когато по
мислихме, че този важен за 
този край проблем ще бъде 
решен, излезе, че стълоо- 

били "криво" побити и 
всичко остана напразно. И

БЕЗ
ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ

ма-

Интербригацисти - основателя на бата
льон "Г.Димитров" - м.декември 1936 год. 
Началото на сформирането на батальона в 
с. Махора - Испания. Стоящи първият от дясно 
Петър Алексиев Тасев (чичо Том) от с. Вълно
вия, Царибродско.

Назърица

ретар на Общинската скупщи
на като водиха разговори с 
представители на местните 
общности Назърица и Яреш
ник. В разговорите трябваше 
да присъстват и представите
ли на местна общност Догани- 
ца, обаче поради оправдател
ни причини, тяхното присъс- 
ване изостана. Бяха обсъдени 
актуалните комунално-бито
ви проблеми в тези три план
ински села и мерките и ак
тивностите за тяхното прео
доляване.

В разговорите присъства
щите изтъкнаха въпроси от 
всички области на живота, ка
то при това най-много домини
раха онези от ежедневието: 
неразрешените въпроси в об
ластта на инфраструктурата, 
снабдяването, изкупуването 
на добитък, преди всичко на 
агнета и телци, здравеопазва
нето, социалната защита, 
ПТТ-съоощенията, елек
троснабдяването, ветеринар
ните услуги опазването на об
щественото имущество и пр.

ИЗКУПУВАНЕТО НА 
ДОБИТЪКА И 

СНАБДЯВАНЕТО

ната общност в Ярешник.
Не по-малки забележки 

бяха направени и по адрес на 
Здравния дом в Босилеград
Именно, в село Назърица има сега сме готови да Помог- 
построена здравна амбулато- нем обаче в отдела за под- 
рия, обаче, лекари и други
здравни работници рядко я връзки опортюнно се отнас- 
посещават. Ако пък и дойдат, ят _ ПОдчерта Любомир Пет- 
нямат лекарства, така че бол- рОВ член на общинския отбор 
ния за лекарства пак трябва на с(-|0 в Босилеград, 
да отива в Босилеград. В раз- Взимайки участие в разго- 
говорите всички бяха катего- Ворите, Савов и Лазаров под- 
рични, че амбулаторията сед- чертаха, че посочените проб- 
мично поне един ден трябва леми не ^ нови и непознати, 
да работи. Още повече, че по- Впрочем, повече от тях имат и 
вечето от населението в тези ги села в общината. Оба- 
три планински села са в нап- че с оглед на икономическата 
реди ала възраст и не са в със- изостаналост, много от проб- 
тояние да отиват до Босиле- л©мите ще бъдат актуални и 
град. Чуха се отделни забе- занаПред. Но това не значи, 
лежки и по адреса на Ветери- поне някои че, не могат да бъ- 
нарната станция в Босиле- дат разрешени още в течение 
град. Слабо навиждат тези на настоящата година. Пътят 
села, а и когато дойдат тех- например, вече е влезъл в 
ните услуги са скъпи. В това глобаланата общинска про- 
отношение може би Общин- грама и най-вероятно до кроя 
ската скупщина трябва чрез на ГОдината ще бъде попра- 
отделни облагания или так- вен Подобно е и с телефон
ен да обезпечи съответен ните връзки, а за останалите 
фонд от който да се навак- щ0 трябва да се ангажират 
сват разходите но Ветери- други компетентни пред- 
нариата станция, бе подчер- приятия и институции, 
тано в разговорите.

вете

държане на телефонните
дини наред "Братство" пишеше за Петър Тасев от 

село Вълковия, че е бил испански борец и там загинал 
през 1937 година и като един от първите антифашисти от 
нашия край, получил една улица в Димитровград. Преди 
няколко години, в Димитровград му заличиха името на 
улицата и по този начин обидиха боеца от славния бата- 
лйон "Георги Димитров" и същевременно унизиха участи
ето на нашия край в антифашистката бораба.

По такъв начин Петър Тасев вече отива в забрава 
както и много други наши знаменити хора.

Тези дни обаче открихме една негова снимка от Ис
пания (тук я показваме на читателите) и още много по
дробности от неговата биография и начина как е заминал 
и загинал в Испания. И досегашните данни бяха доста
тъчни да се знае, че Петър Тасев е испански антифа- 
шистически борец и заслужава улица с неговото име да 
има в Димитровград, но някои ^политически комисари" 
преди няколко години това не позволяваха.

Снимката и допълнителните данни за Тасев намери- 
в София. Има ли това някакво значение за историята? 

Трябва да тачим видните личности от нашето минало, 
знатни хора от историята, науката и литературата, а не до 
ги заличаваме.

Го

хме

Богдан НИКОЛОВ

М.Я.

СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ
От повечето комунално-

битови и жизнени проблеми, 
особени забележки присъс
тващите отправиха към обще- 

л "Сло-ствените предприятия 
га" и "Напредък". Първото, 
нередовно зарежда един
ствения селски магазин, а 
второто не предприема мерки 
да откупи агнетата и телците 
от този, както го наричат, ма- 

районен център в общи-лък
ната.

Ясно ни е, че и едното и 
се на-другото предприятие 

мират в твърде затруднено 
положение. Оба

че, с малко по-отговорна ра
бота и тези проблеми могат 
да се надделеят. И общин
ските субекти трябва пове
че да се ангажират в това 
отношение. От нас търсят 
редовно да заплащаме да
нъка и другите даждия, а ни- 

" се пита откъде, ко- 
и това което имаме не 

Ако

стопанско

кои не 
гато I.
можем да лродадем. 
пък лродадем, по някое агне 
или теле, за парите трябва о15 МАЙ 1996 г.БрягстВо
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° НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "КОВАЧЕВО'96" В БЪЛГАРИЯ

• С.ГОЛЕШ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
"МЕДИАНА" ОТ НИШУЧИЛИЩЕ С ДВАМА 

УЧЕНИКА
• Популярната нишка фолклорна група ощ« “А"™™,?«•Локана за^астив"!! поотижвния в таченето на изворното народно творчаотво • Покана за участие в 

Световния фолклорен фестивал в България • Сърдечно посрещане в Раднево и 
Ковачево
От 3 по 6 май 1996 година в обичаи от Понишавието. На пуб- Ниш в Националния фолклорен 

българските градове Раднево и ликата се хареса и народната феставал с «?адУнар°ДОО унас- 
Ковачево се е състоял третият носия на нашите членове - казва тие Ковачево 96 обогати съдър- 
Международен фолклорен фес- художественият ръководител на жанието на празника. Програмата 
тивалУ"Ковачев?96" в който е "Медиана" Душен Манойлович. на Медиана е основана изклю- 
Зчаствала и фолклорната група А Зоран Стоянович от Кул- чително върху изворния фолк- 
^Медйана" от нишкия квартал турно-просветното общност на пор. Това
"Никола Тесла". Тази популярна Ниш добавя: ята му качествата на непосред
нишка фолклорна група твърде -Много сме доволни от посре- ственост, искреност и стилова 
успешно тачи изворното народно шането в Ковачево и Раднево. чистота.0с?ПиВсвоео6оаУз^аВкоъ 
творчество в областта на музи- Нашата група беше приета от кме-
ката и фолклора, а на фестивала товете на двата града и от пред- сота лъха от звученето на тради- 
вБългария още веднъж е лот- стваители на Министерството на иионните народни инструменти: 
върдила високите си постижения културата на България. Излолз- фрула,Деница, 
в тази благородна дейност. вахме възможността и поканихме • окарина, дръмбои. от необикно-

И публиката, и етномузик- няколко фолклорни ансамбла от вения двуглас на женската лев- 
И олозите са били силно впечат- България и други страни да ческа група и оригиналните стъп- 

лени от качеството на програмата участват в нашия Фестивал в ки на танцйорите. Пресъздавайки 
на "Медиана", което потвърж- Нишка баня на 28 и 29 юни. Формите на изворния фолклор,
дава и поканата за участие в Све- Стп и лпр 1гпипРТРНТНИ Медиана следва наи-добрите
товния фолклорен фестивал в ЕТО И ДВЕ КОМПЕТЕНТНИ принципи за съхраняване на 
България през август т.г. В този МНЕНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА извечните ценности на народната 
авторитетен фестивал ще участ- КАЧЕСТВОТО НА ПРО- 
Тгт1^ГОРНИ ансам6ли от над ГРАМАТА НА ФОЛКЛОР- 

-в България пътуваха 25 чпе- НАТА ГРУПА "МЕДИАНА“: 
нове на групата, които се пред
ставиха с изворни песни, игри и

В селата на Босилеградска община все повече има училища 
с по четири-пет ученика и в повечето от тях няма надежда да се 
възвърне песента и детският глъч. Първоначалното училище в 
Голеш - село на югославско-българската граница, от Босилеград 
отдалечено 45, а от Крива паланка 30 км - има само двама 
ученика! В него с§ учат и деца от съседното село Жеравино. 
учителят, Зоран Йорданов учи Жаклина Стойчева и Славица 
Величкова. Жаклина е от Голеш и е в трети клас, а Славица е от 
Караменица и сега е в четвърти клас. От Жеравино няма деца.

Трудно е да се организира обучението в такова училище, 
казва учителят Йорданов. Особено е трудно това да се направи 
по музикално и физическо възпитание и извънучилищните 
дейности. Отстояваме благодарение политиката на Министер
ството по просветно дело, което финансира работата и на такива 
малки училища. Догодина ще остане един ученик и по всичко 
личи, че училището в Голеш ще бъде закрито, а отново открито 

а Караманица. Въпрос е обаче дали и там ще има повече 
. изтъкна Йорданов.

в съседи 
от две деца,

• БОСИЛЕГР 
ОКРЪЖНИ

АД: ОТ ТАЗГОДИШНИТЕ УЧИЛИЩНИ 
СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕНИЦИТЕ НА 

СТАНИСЛАВОВ 
- ПАК НАИ-ДОБРИ

култура под вещото ръководство 
на главния им художествен ръко
водител Душан Манойлович". 

Проф. д-р Тодор Джиджев
"Представянето на фолк- вТИ?ф^лклорният а^саибъл "Ме- 

лорния ансамбъл Медиана от диана . Никоал. от град Ниш
участва успешно в националния 
събор в град Раднево, Б- 
Стилна чистота, точност в съх
раняването на изворното народно 
творчество, единство на музика, 
танц и обичаи - това са отличител
ните белези на групата. Доброто 
представяне на "Медиана" 
неразделно е свързано с профе
сионалния труд, сърце и талант 
на ръководителя и етномузик- 
олога Душан Манойлович. Спе
циално подготвената програма на 
ансамбъла за участието в Рад
нево впечатли българската пуб
лика с изпълнения на гайда, 
дудуче, окарина, фрула на ста
ринни песни и мелодии. От сърце 
желая успех на "Медиана", здра
ве и творчески сполуки с проце
сите на съхраняване и пресъз
даване на фолклорната култура".

Ирина Славчева, Министер
ство на културата на Р. Бъл
гария

• Гордана Владимирова, ученичка от трети клас в 
босилеградската гимназия и Деян Накев, ученик от 
осми клас в босилеградското основно училище, ще 
участват на предстоящите републикански състезания 
по руски и англииски език.

ългария.

И тази година ученици от дело. 
босилеградската гимназия и Босилеградските гимназ- 
основното училище, които исти на окръжните състеза- 
след проведените училищни, ния и Ро други предмети 
т.е. общински състезания, показаха доори резултати. На 
участваха на окръжните със- състезанието по английски 
тезания по отделни предмети език, например, двама учени- 
като показаха твърде добри ка високо се класираха, само 
резултати. На състезанието две относно пет точки 
по руски език, тримата със- малко от първокласирания. 
тезатели от босилеградска- Изключение е само по мате- 
та гимназия: Гордана Вла- матика и физика, къде то как- 
димирова, Весна Величкова то подчерта директорът на 
и Миряна Василева, с убе- Гимназията Гоне Глигоров, 
дително най-добри знания, резултатите от тазгодишните 
заеха първите три места, а състезания не са на задо- 
Гордана, като първокласи- волително равнище.

И учениците от основ- 
участва на предстоящото ното училище в Босилеград 
републиканско състезание, показаха добри резултати 

Тазгодишния успех на на тазгодишните училищни 
босилеградските гимназисти, и окръжни състезания. Пот- 
всъщност е потвърждение на върждение на това, е пър- 
миналогодишния пласмент, вото място на Деян На 
когато също учениците от осми клас, на състезанието 
босилеградската гимназия по английски език и кла- 
уоедително заеха първите сирането му за републикан- 

Небойша Димит- ското състезание, 
ров, като третокпасиран на Инак, и в основното учи- 
републиканското първенство, лище и в Гимназията, резул-
изпълни нормата да се на- ------ к у
мери в отбора за състезани-

по-

К.Г.
рал се на окръжното, ще

° дЙм^ТРОВГРАДНА МУЗЕЙНАТА СБИРКА към градската библиотека в

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЦЕННО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
кев от

три места, а
Три са основните насоки, в които Музейната 

татите от тазголишнитя сбирка към Градската библиотека ще развива‘С?годишните СЪС- дейността си занапред. Това са- събиоане иггггж-г,»,
Л.и ?а|е е,ЧНО потвържде" но‘обРазователни ведомства скиякраи.В настоящата година събирането и запаз- 

ние за високото реноме на е отражение на по-система- ването на културните блага на този край, обогатява- 
оосилеградската гимназия и тичната и задълбочена оабо- нето на Музейната сбирка с нови експонати, както 
преподавателя и по руски та на просветните работници “записване на обичаи, поверия и легенди от този 
език Станислав Тодоров - К раоотници. край, се определят като основни задачи в развити-
истински редател на учебното М.я. е>0 ш 1>ази Аейност в бъдеще.

у ^ В програмата за работа през настоящата
година са запланувани археологически изкопки на 
локалитета Гоиндолско кале", късноантическа и 
рановизантииска крепост, където са правени изк
опки още през 1984/85 година. С новите разкопки 
оиха се обогатили съзнанията отпреди и увеличи 
възможността за реконструкция на този значите
лен локалитет в Димитровградска община, а според
батанНокоазн^чеТниКеТУРа " 6вДвМИ И

Друг потенциален локалитет, предизвикаш 
особен интерес, е "Бачевоко поле". Тук № разчита 
гззппппоПКИ’ когато започне строежа на бъдещия 
локалите™' КИНкВаЩ В адна част или Рззснчащ 
йипиплт Необходима е пълна готовност и мобилност, доколкото бъдещите 
натъкнат на нови находища

прилагане на снимките към каталожките картони 
Н1 2521Л1увана е нова археологическа поставка 
ппЛ«пЧКИ съц4вствУващи предмети, фотографии 
археологически карти, планове с всички досега
лГлГплТ матаРиали- Към тази поставка ?ря“ва да се прибави и колекция на икони.
лайЛтв.ЗС!ОрН0 най-интересното в предстоящата
на овлгкл ® На етногРаФията са поставкитена селска ижа с предмети на домакинствто

т друга страна градска стая" (с гарнитури мебели,

осветителни тела, луксозни съдове). Интерес ще 
представлява и уредба на "стая* с разбой и др\/ги 
предмети, ползвани са обработка на вълна (г 
бенци, къдели, предачки, сукала и пр.).

Предвижда се докомплектуване на фото- 
документацията за обекти на народното строител
ство от "Дерекула" и "Бурела".

Цялата тази дейност е насочена да се рекон
струира и запази самобитността и автентичността 
на селската и градска къща от нашия край. За целта 
е необходимо, покрай вече съществуващите ек
спонати, да се набавяат автентични предмети от 
предмети)Я ВвК ^а3^°^‘ гаРнитУРИ за седене и други

Необходимо е и издаване на пътеводител през 
Музейната сбирка с каталог на предметйте от 
музейната поставка и основни данни за произхода 

описание, чертежи, фотографии и подобно.
® Тази година Музейната сбирка трябва да 

започне с подготовки за ммкретопологическа карта 
на нашата община с изменения на всички микро- 
топоними с езикови особености, название и 
описание на места, значението на имената, леген- 
Датаили поверието свързано с него.

В съдействие с гимназията трябва да се оформи 
етнографска секция, чиято задача ще бъде да 
сътРУАничи при събиране на етнографските матери
али, а още повече в записването на устното народно 
творчество: легенди, поверия, обичаи и др.

Наред с предишните две активности трябва да 
се започне дейност и върху ономастиката на 
личните имена, прекори, имена на добитъка и други 
названия.

Една от крупните задачи ще представлява 
подготовката на речник на местния говор, а в 
сътрудничество с етномузиколози и събиране на 
етномузикологически материали от нашия край

От казаното ясно личи, че пред Музейната 
сбирка се намира обемиста задача. Естествено 
неиносто изпълнение не ще бъде по силите на едно 
лице (завеждащата Музейната сбирка), а ще трябва 
да се привлекат и ангажират многобройни 
любители и професиналисти, проявяващи интерес 
към богатото културно наследство на нашия край.

Ст.Н.

° ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ ЗАПАЗЯТ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ 
НАХОДИЩА

ИМ,

арх^^о^^^юГн^о^ищ^Нгчксо^са^иа^ледвЕши няюти^н^някои^са

з^Ж
вЖДЙЙГ5ККГ**с6ирка'0 коя'то ръководи

да миневтла2а?овнаТйЕ1:ТОрИЯТа На Д“““тровградска община 
стигне л^3„6ИР^ “.^пг^да"наГ^да^“^ин«ки 
да не ое стигнеНдо°™м'специалисти от ЗаводаЯ1аВм^таРнаТ тоие^

каквитосеРс-^гн^пркГотроехшна магистралнотошмНИ лвал®Д“ч1^Д° 
ДС мотела бяха напълно срутени гробници от римско време™ Н^ЛИЗ°

строители се

трябва
кабел.

А.Т.

О БгнтечШо15 МАЙ 1996 г.



ПРАЗНИК НА ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО • слДЕЛЯНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ОТ ЦЕНТЪРА

ПРСЦИДАнГт!ЖТД
"ХРИСТО БОТЕВ" В 

ДИМИТРОВГРАД

ЗА

АДАПТАШ
ПОМЕЩЕН

ИЯ НА 
ИЯТА

След като, по силата на закона, се отдели от Центъра за култура, 
Народната библиотека получи нови помещения в училището в 
Камъка. Разбира се, че тази сграда предназначена за училище, не 
може веднага да се превърне в библиотека.Детска сцена на театъра. 

Какво е това? До сега не сме 
имали такова нещо. Това е 
пръв опит професионално да 
се постави детска игра в 
театъра. Успешно намерен 
текст "ПИПИ, ДЪЛГОТО 
ЧОРАПЧЕ". Световно извест
ната чаровница ПИПИ, с мно- 
гото лунички по лицето и с 
още по-многото мечти и фан
тазии. Написана от Астрид 
Лингрен, живее в детските 
души като вечен герои, нарав
но с Том Сойер, Хайди от Йо- 
хана Шпири и героите на Уолт 
Дизней ПИПИ е антигерой - тя 
е всичко онова, което детето 
не трябва да бъде - палава е, 
не обича училище, лъже, фан
тазира, не пише домашни. Тя 
обича само играта, музиката, 
танца и желае да е дете, ник
ога да не порасне. Д 
за този случай и вълшебни 
хапчета..

Дошъл от Бургас един 
млад, талантлив постанов
чик, направил адаптация на 
текста, избрал артистите На- 
дица Иванова, Александар 
Алексич и Александра Зла
танова да бъдат ПИПИ, ТОМИ 
и АНИКА, а да им помогнат 
по-опитните артисти ЛЕЛЧА 

РОСЛАВ НАЦ- 
КОВ (крадците КАРЛСОН и 
БЛУМ), направили изящен 
декор от три сребристи дръв
чета, сино небе и сказочна

къщичка, а пред нея маса и 
столове, всичко боядисано 
разноцветно. Премиерата 
определена от 17,30, точно на 
Гиерговден. Децата си бяха на 
училище и то в две смени, 
глъчката в училищния двор е 
обикновена но в определния 
час, салона започна да се из
пълва шумно, но имаше и мно
го възрастни, че и официални 
лица. Работеха три филмови, 
телевизионни камери, бяха 
дошли от телевизията от Со
фия, от телевизията Димит
ровград, беше един господин 
от Пиротския професионален 
театър, съпругата на поста
новчика, артистите - аматйо- 
ри от димитровградския теа
тър.

*. III;41 Д Ь» I

7—*>1ЙивЯв-■Щ

дългото
чорапче

ч

'
*■по

.4 стрид 
Линдгреп

Адаптации и постановка: 
Стефан Методиев
участват:

Папи - Надииа Иванова 
Нина Петрова 

Томи - Небойша Виденов
Александър Алексич 

Аника - Александра
Златанова 

Ивана Гогова 
Кар »сой - Делча Гигов 
/>. 1\ м Мирт шн Нанков

Театър "Христо Потев" 
Културен цент ър 

Димитровград

Започна играта. Зрите
лите гледат декора, и опъна- 
тото въже, на което е прос
нато ПРАНЕТО НА ПИПИ. 
Веднага, заедно с музиката, 
нахлува на сцената едно 
момче НАДИЦА ИВАНОВА и 
мигом завладява очите и сър
цето на зрителите. Тя играе 
талантливо, мощно, разкош
но. Всички й помагат и пъл
ничкия Александър и фин- 
ната Александра и велик
олепния крадец Делчо и сму
тения Мирослав. Играта се 
развива, те маршируват, пеят, 
стават Робинсоновци пирати, 
празнуват рожденден и се 
черпят със сладкиши, танцу-

:.л •_ •

аже има Както ни осведоми директорът на библиотеката Драган Колев, 
първата фаза от адаптацията на сградата е завършена. Ремонтиран 
е напълно покрива и електричеството в сградата, 
ремонт на^ дограмата и изработка на полици за книгите, които прави 
Металац“ от Димитровград. Всичко това трябва да се завърши пред 

следващите два-три месеца, за да може към края на юли биб
лиотеката напълно да се пресели в нови помещения. Във втората 
фаза предстои да се направи мокрият възел в сградата и при
дружаващите го помещения. Работите върху адаптацията провежда 
строителното предприятие “Градня", а стойността на проведе 
работи е около 150 хиляди динара. Средствата се обезпеча 

джета и от Министерството за култура на Сърбия.
Тъй като към библиотеката е и музейната сбирка, то предстои и 

поправка на помещенията в партера на Джаджиното (три стаи в които 
бяха поместени "Топлиижите мотиви-). Тези помещения са пред
назначени за ателйета на димитровградските художници. Инак, вече 
е в ход инициативата за промяна на собственика на сградата от 
Центъра за култура на Народната библиотека.

Ц61
Те зи дни започва

ните 
т от

ГИГОВ и ми

А.Т.

• НОВО В РАБОТАТА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР- детска сцена 
сезона 1095/06

При народната библиотека в Димитровград започва да работи 
дежки театър!

отделяне на библиотеката от Центъра за култура започват 
някои дейности, които са били характерни при някогашното народно 
читалище - театър например. В случая става дума за младежки 
театър, който в момента подготви и първата пиеса: "Съмнителено 
лице" от Нушич. Участват ученици от гимназията и ентузиасти- 
самодейци. Постановчик е Борис Лазаров, който изпълнява и една от 
ролите, а играят още Мишко^ Милев, Саша Гогов, Ивица Глигоров, 
Александар Чирич, Драган Йовичич, Предраг Величков, Предраг 
Здравкович, Влада Сотиров, Милан Давидович, Наташа Найденова и 
Терез Дерманова. Премиерата се очаква около 15 юни. I 
покани за гостувания в Пирот, Бела Паланка.

Както изткъват, театъра отваря вратите за всички от 7 до 77 
години въпреки че се нарича младежки театър.

мла2
ват.С Кулминацията на играта е, 
когато танцупват танго ПИПИ 
и КРАДЕЦЪТ КАРЛСОН. Те 
правят такива крачки и стъп
ки, като че са ги научили в 
някой мюзик-хол. Музикално, 
ритмично правят фигури, до- 
като на ПИПИ не хрумва да ги 
изкара от сцената с ритници.

Играта свършва френети
чно. Зрителите гръмко аплау- 
дират, поднасят се цветя на 
главната героиня, но и кошни
ца цветя за целия ансамбъл. 
Появява се и поставчика Сте
фан Методиев, трогнат е, ръ
кува се и целува със своите 
артисти, умилението на пуб
ликата е върховно.

Крой изходната врата на 
театъра са майката, бащата, 
дядовците и бабите на ПИПИ. 
Приемат поздравления за 
играта на тяхната дъщеря и 
внучка с право.

С
о
н есс че ииа

<
Ш А.Т.о
I
< ИЗЛОЖБА НА 

СЛОБОДАН СОТИРОВ
ш
< С най-нови творби - портрети и натюрмортове, създадени

Сотиров в Белград. ИзложГщта бе открита на 13 май в 13 часа 
в изложбените помещения на Музея на сръбските железници 
в Белгад.

И тоз|

=т

5 както и повече пъти досега, живописта на 
о известен художник предизвика голям ин- 

с и любопитство сред културната общественост и 
татолите на изобразителното изкуство в столицата ни.

и път, 
внX нашия свето 

те ре 
почи

В.Д.

Лилия Нейкооа

ЗА ПЪРВОМАЙСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ - БЕЗ ИЗЛОЖБА

° БЕЛЕЖКАСАМОДЕЙЦИ СЕ ГОТВЯТ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ• ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ПРЕГЛЕД

Градската ( художествена) галерия, работеща в състава на Кул
турния център, наред с театъра "Христо Ботев", е една от по-ак
тивните "институции'1 в града. Любителите на изобразителното 
изкуство почти редовно могат да посещават художествени изложби. 
Последната, която видяха е изложбата на художника-любител Герго 
Велков, закрита на 22 април т.г. (

За съжаление, за първомайските празници Градската галерия бе 
заключена, относно празна. Този факт разочарова не само някои 
димитровградски художници и почитатели на изобразителното 
изкуство, но и многобройните гости - димитровградчани, живущи и 
работещи във вътрешността на страната. Всеизвестно е, че за 
Празника в нашия град приотигат ототици хора, кшващи на посещения 
през годината тъкмо по време на прзници, и би било съвсем ест
ествено в Галерията да имаше някаква изложба. Още повече, че 
мнозина за пръв път виждат, че в нашия град има галерия.

Този пропуск не може да се оправдава о липса на интерес, а още 
по-малко с невъзможност да се обезпечи художник, който ще се 
представи, тъй като броят на димитровградските художници е над 
тридесет души и мнозина радушно биха се откликнали да се пред
ставят пред своите съграждани.

Такива ‘‘свободни термини" по време на празници, отрува ни се, 
занапред не са допуотими.

УЧАСТВАТ С ТРИ ПИЕСИ
Ж,-Гв“раСсноГ^^2;;л{пи.дъл^ и*с«‘градът да^пол^г^възмож.кГповвчвпрвмиври
чорапче", ще У4“™0 преглед кХо °(5 и изяви^ самодейци и професионалисти на теа-
за класация на Републиканския лрегл д Пред- тралното изкуство. Така предстои гостуване на 

Съюзът на “модейците .) Ь1Ь|30ия т^атьрп от Крушовац, тъй като димитровградчани
варителният преглед се провежда от л градове, вече се представиха на ецоиата в този град. През 
боне. Участват над 20 пиеси от различи г^ д^^, моооц трябва да гоотува и театъра от град
между които Враня уч“«тва<и «Жовацспо две Велико Търново - България, чиито артист Стефан 
нац, Прокупие. Власотинци и Лесковац с д м постави на сцената в Димитровград дет-
лиееи, Босилеград с една, а Д^ровгр д с(<атаяпивоа -Пипи, дългото чорапче". Отговорните

Това “..Пипи дългото чорапче , 4 За в дииитровградския теат>р наотояват (в ход са
ред ден и Мапиите комедии от чехо ^ ^ ра?ГОВорите) на срещите Йоаким Вуич да доведат 
споменатия републикански преглед, ои^с^6ия театри от четири български града, което ще бъ, 
проведе в началото нанои»1в четирикрада^в чър осоС>вн р на о ита от отрана на димит-
ГяСто Р-радските самодейци.

Що се отнася до останалата 
театъра, моментално ое експлоатират пиесите

гаиизира

пиеси.

Ст.Н.А.Т.

©15 МАЙ 1996 г.ЕрпгстНо



ШТА ПРИЧА ВЕЛИМИР ГОГИТ» 
КОШ СЕ СЛУЧАШМ СПАСАО 

СИГУРНЕ СМРТИ
ЛОДИНИ 110)4 )0 НЗбвГ&О Гровцу

|гсул0ииУ сио)их д рутел )гууге Ле- 
римир ГогиЬ, родом из Цер и брода. 
| О/г )е сап у виво.|има, а;» и моз* 
да сс креЬе. ГогиЬ лрича:

— ,1учо око ]едон сат по подя« 
долазили смо пошке у Керестияии 
нас ссдам чллноиа загреба яке ор- 
пшизашцо /РЗ. Ишли смо код Оп
на г. МнхаловиНа да му се «оя*а.

• НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ВЕЛИН ГОГИЧ

/1ДЕТЕЛЯТ ОТ КЕРЕ 

ИНАЦ 1936 ГОДИНА
• На 17 април 1936 година група младежи, членове но 

Югославската радикална общност в Загреб иокаха да 
направят посещение в Керестинац и бившия бан Антун 
Михаилович и да го запознаят о някои проблеми на

Къщата на Антун Михаилович,

греб.

ТЕЗИ ДНИ посетихме нашия 
земляк Велин в Нови Белград, 
където живее при дъщеря си 
Мира. За събитията в Керестинац 
и неговия жизнен път Велин беше 
любезен да ни разкаже за събити
ето.

Роден в Каменица в род 
"Сарамандини". Баща му Драго- 

Балканската война

а на

мир загинал в
и той останал сираче на две го
дини. Раснал в бедно семейство, 
учил се добре в основното училще
и още тогава показал висока сте
пен интелиген4ция. След учили- 

о малкото стадо и 
. Велин

щето го чакал 
тежкия живот без баща 
решава да напусне селото. Сам, 
без пари в джоба отива в Белград 
и се записва в офицерско учи
лище. Сам започва да се бори за 
себе си, без каквато и да е помощ 
от страни* от близки или познати. 
И в това успява. Сл 
завършил училището

Оцелелият Велин Гогич

като е дни преди тяхното идване, четник 
разстрелял един селянин. Товава наз

начен за федфебъл в казармите 
Цетина (Черна гора), а след

дало повод на селяните, те да се. 
организират, атакуват дома на
Михаилович с цел да убият мла- възвърнах видях страшната жив и други 
дежите. И когато младежите ви- картина: всички мои другари бяха живот. Инл
дяли, че съществува смъртна избити и разхвърляни по двора, идваше и оттам, че той винаги 
опасност, те се забарикодирали в Портова време пристигна око- когато идваше донасяше в селото
банята, а Велин излиза пред лииския писар и посланика нещо ново в своите постъпки, плоатираха, па и с властта. Един- 

да им обясни, че те не са 'омашич. Те започнаха разговор мода, обноски. А беше млад и ствено, което съм работил орга- 
никакви четници. Но вместо . селяните, а мен ме оставиха, хубав, с остра черна брада (също низирано по време на окупацията

разговор, селяните го посрещ- Инак бяха решили да ме убият, необикновено за селото) остър и събирах поиощ за арестуваните и 
нали с тояги, брадви. Започнали Гавреха се с мен, караха ме да строг поглед. Той не се стра- нелегалните. Събитията в Кер- 
да го бият и той паднал в безсъз- играя, да им пея и пия мърсна хуваше на жандармеристите и естинац ми показаха какво значи 
нание до вратата на банята, аода от съседното блато..." това хората гледаха с уважение, национална нетърпимост Имах
Селяните нахлуват като зверове > юлитика със събитията от В разговор с тях той им се съпр- желание да се върна в Каменица
в банята и убиват неговите дру- керестинац пристигна и в отивяваше. И затова тогава, в когато започна войната но не ми 
гари, като ги изхвърлят през про- Каменица. Жандарите показваха кралска Югославия и по време на дадоха паспорт В легацията 
зореца в двора всред разбунту- какво пише за техния съселянин, войната, когато някой имаше срещнах Дара Петрова, учителка

Оттогава за Велин се пра- шв°лой?е лиВел^нс^д^о ? "Ах' от Каменица. Тя получи паспорт, 
веха различни предположе- Ало време а на мен не ми дадоха. Окупаци-

когато започна партизанското ята прекарах в Белград като те- 
движение във Висок хората леграфически работник. Два пъти 
очакваха, че един ден при тях ще бях арестуван и това е всичко...
ДОИ&вА?^оИНп а На Велин пожела от-иоаче, Велин беше само ново да се видим. Както каза 
човек, които не търпеше терора, дълго време не е виждал 
цлвГГе/'3 живее като свободен каменичанин и очите му се напъл- 

Разгов°Р в Белград го ниха със сълзи. Героят от Кер- 
Л ’ *акво ВСЪ1Чност е бил естинац, не ги скриваше Ртой? Аз не бях нито четник, нито

на
това преместен в Загреб. Обаче, 
на буиния и неспокоен дух на 
Велин животът в казармата 
ставал скучен. Той започнал да се 

За-

I подробности от моя 
тересът към Велин

комунист. В живота се пробивах 
сам и срещнах съпротива, не
приятности, които ме караха да се 
боря срещу ония, които ни екс-

инт 
гре
политическия живот на стр 
По време на изборите 1935 г 
бил обвинен за комунистическа 
подривна дейност и изхвърлен от 
армията. Обаче той остава в За
греб. Отново сам, без парче хляб 
влиза в Югославската рад 
общност (ЮРЗ), която б| 
прицел на опозицията в Хърват
ско, особено от селската партия 
на Влатко Мачек.

Членуването в тази партия за 
млако да му струва 
17 април 1936 година група от 

членове на тази партия в 
бил и Велин отиват в Кер

естинац на партийни разговори с 
бившия бан Антун Михаилович. 
Минавайки из селата хората били 
погрешно осведомени, че мла
дежите били четници. На няколко

ересува за живота в град 
6 и полека-лека влизал в 

аната.
селяните

година

икална 
ила на

ваните селяни.
"Политика" на следващия ден 

на първата страница пише за 
събитията в Керестинац със сним
ка на Велин и негово изявление: 
"Стреляха ме. След като ме 
ударяха с тояги и брадви по гла
вата паднах на пода край врата на 
банята. Това ме спаси, инак щях 
да бъда мъртав. Селяните ме 
газеха и влизаха в банята, където 
убиха моите другари. Когато се

и живота. На

осем
която гявол в 

КАМЕНИЦА
През лятото на 1937 

година Велин пребивавал 
известно време в Каме
ница. Била голяма горе
щина и той отишъл при 
Стоянова воденица да се 
изкъпе. Изкъпал се и на 
пясъка легнал да си отпо- 
чине.

Богдан Николов

вНИ'шф, * "•- -
Ь V. ■ ° АЛЕКСА 

МОИТЕ I
и-ШЪР ДЪНКОВ: 
МАЛЦИНСТВЕНИ ЛИСТЕЛИВ това време Стоян бил 

във воденицата и поглед
нал през прозорчето в сре- 
дорека. Уплашил се и 

рзо отишъл в селото в 
кооперацията.

-Хора, елате 6ъ 
Деница I

МИЛОРАД ГЕРОВ
ьрзо, при 
в рекатамоята во От два езика на воля знае 

наи-хубави мисли да разиграе!

Пътува със влакове, за децата пише, 
на сенокос песента мирише!

Болевдолчани за съвет го питат, 
като поет за добър го считат.

От неговите стихове пролет извира 
като ярко слънце децата събираГ

днес пътник световен 
късмета щедро благословен!

вижДан- радушно приет, в книги куплет след куплет!

На далече гледа и много мечтае 
да напише книга ще се постарае!

Ако някъде внезапно се спъне 
Оърза да забрави и да се обърне!

Себе си гледа, други да изтрие 
от такава въртележка глава ще разбие!

има гявол
-Какъв гявол, бре Сто

яне?! - питали го селяните.
-Гявол, черна брада, 

легнал на пясъка и не мър--
/Г-‘

да!
Хората не вярвали на 

казаното, но търгнали с 
него.

'Тяволът" бил Велин, 
които пръв се къпал в 
реката с кратки гащета. От 
тогава младежите започна
ли да подражават Велин, 
къпали се по същия начин в 
реката.

Дете Ца^ибродско, 
от богинята на

Богдан НИКОЛОВ

ния. Едни говореха,' че е четник, 
други, че е комунист. Една беше 
истината: 
имаха за

неговите върстници го 
герой. На следващата 

година той идва в Каменица, и 
хората като узнали, че ще дойде 
организират посрещане с музика.
Не зная защо, казва Велин сега, 

но бях изненадан когато на сред 
село хората ме посрещнаха с муз
ика. И не само тогава. Винаги 
когато идвах на село другарите 
гледаха на мен с уважение. 
Запитваха ме как съм останал

ЕрштВо15 МАЙ 1996 г.



СПОРТ 0 СПОРТ
° Й^Л!2рвик купата" В КОПЕНХАГЕН

“ ПРЕДИ 85 ГОДИНИ

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ С ЕПИ
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД!

• АТЛЕТИКА ДВЕ ЗЛАТНИ 
МЕДАЛИ ЗА 

РУЖИЦА

ДУШИЦА ПОДОБРИ ЛИЧНИЯ СИ РЕКОРД

■ грЗД1а„ГЖсНл^ турнир -Голямата н7-

Деянова от Димитровград опечели нота “““ В Бар ДУш”ца 
400 метра о препятствия и трето място н^Ж, ВТ°Р° МЯОТО на
препятствия Н° ТЯ П°Д°6ри жичния с^р^^ ГоГм^рГс 

°съЩеотв^пРон^е^а°пИо6Не^авЖДИ"В

Според официалната статистика на Сеизмологичния завод на 
Сърбия земетресението се е случило на 5 март 1911 година Защо, това 
земетресение не е "записано“ в народната памет?

Преди 85 години Босилеград е бил епицентър 
силата на което е била равна на силата на второ- 
Копаоник през май 1978 година!

Това не е било "бабина приказка", нито евтина журналистическа 
сензация. Това твърдение се пази като безспорен факт в официал
ната статистика на Сеизмологичния завод на Сърбия в Белград. Както 
беше посочено тези дни в една табелка в "Политика", озаглавена с 
Наи-силните земетресения на територията на Сърбия", земетре

сението се е случило на 5 март 1911 година с широчина 42,5, дължина 
22,5, дълбочина 30 км и интензитет (магнитуда) 5,0. В табелката бяха 
внесени всички регистрирани земетресения на територията на 
Сърбия, със сила над 4,9 в период от 530 години - от земетресението 
в Призрен през 1456 до земетресението в Кралево през 1987 година. 
Според този преглед седем години преди земетресението в Босиле
град е имало земетресение във Враня със същия интензитет и същи 
останали показатели, освен дълбочината (20 км).

Предполагаме, че в Сеизмологичния завод на Сърбия може да се 
т повече сведения за босилеградското земетресение отпреди 

здини, но в момента най-силно изпъква въпросът: защо това 
земетресение не е "записано" в народната памет? Още 
не се е случило много отдавна - още са живи някои хора от този край, 
които са родени преди земетресението. Дали по това време нашенци 
“не са разбирали" от земетресения или пък въпросното земетресение 

предизвикало никакви щети, така че нашенци не са ни обърнали 
внимание на "някакво си" треперене на планините? Или може би, 

тресението не е почувствувано на 
ради голямата му дълбочина (например, дълбочината 

на седемте земетресения на Копаоник, случили се в периода от 1978 
до 1985 се движи от 3 до 10 км)?

_ в рамките на предо 
иския турнир по стрелба 
валидни лица в Копенхаген, така 
наречената втора "Нордик купа" 
Нужица Алексова като член на 
югославската репрезентация 
спечели два златни медала - в 
стрелба с въздушен пистолет и с 
малокалибрен пистолет свобо
ден избор.

За отбелязване е, че и двете 
златни медали на Ружица са осъ
ществени с резултати, които са 
значително по-добри от светов
ните рекорди в тези дисциплини. 
В стрелбата с въздушен пистолет 
Ружица улучи 374 кръга, а све
товният рекорд е 370 кръга. Вто- 
рокласираната Оверби от Дания 
има дори 13 кръга по-малко от 
Ружица. Освен двете златни ме
дали тя спечели и бронзов в дис
циплината малокалибрен пис
толет. С това югославските стре
лци направиха първата крачка 
към олимпийските игри за ин
валидни лица в Атлан' 
август месец, 
намерят средства.

на земетресение, 
то земтресение на

лимпи- 
за ин-СофНиаЯ.1^0Дс“в^аСТВа В

А.Т.

° ФУТБОЛ ТИМОШКА ЗОНА
БАЛКАНСКИ-ЕДИНСТВО САРЛАХ 3:0

април останаха доволни от помпата в спапТНИЯ център "ПаРх" на 27
поч™агфиспи^вна'заврите лите<;Осв^нЪн^к^л(<1:ВЛ^В^В^В,1я^рата0^ва]а

ак иГрТтаТ^ЬчгЕ йЕта зкае:
Най-добър-Деян Митов от БалкмскиУб спечелиха победа.

ЖУ-п^картониГйва^сш^Митов^стгБалкансжи^ И МИТ°В В 85

БСК-БАЛКАНСКИ 0:3

намеря 
85 гот

повече че то

. Костов 
еоргиев

не е
въпреки силния му интензитет, земе 
повърхността понта през 

Сега остава да се
ша

А.Т. К.Г.
И докато домакините в пър- . ------------------------------------------------------------------—--------------------

вото полувреме успяваха да °ЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПОРТ

полувреме^ГатГлно като ч^Тсе АНИТА АЛЕКСОВА ЮГОСЛАВСКИ

вратаря°МитровичГзагубиха^само ПЪРВЕНЕЦ ПО ШАХМАТ
с три гола. бовта към шаха ми пренесе баща

ми Младен който също е активен 
в шахматния клуб "Цариброд“. Аз 
съм член на "Пирот^Биохем .

-Защо в Пирот, а не в "Цари
брод^?

-Бях член но поради разни 
слухове, че уж сме злоупотребили 
средства в клуба и сме го прива-

На 22 иай 1996 година се навършават 40 дни от 
внезапната сиърт на обичания ии съпруг

СЛАВЧО НЕНКОВ 
от Крагуевац, 

роден 1929 г. в с. Ду кат

Този ден ще дадеи 40-дневна панихида на гро
бищата в Крагуевац, където преди 11 години 
погребахме и нашето единаче Драган, който лос- 

Госггивар. Кании роднини и близки да ни 
придружат.
Времето неумолимо тече, но болката и тъгата 

, никога не ще изчезнат от сърцет 
) ВЕЧНО СКРЪБЯЩА съпруга Ив

°БАСКЕТБОЛ ВТОРА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - 
ИСТОК

трада вДИМИТРОВГРАД- 
ЧАНИ СТАРТИРАХА 

С ТРИ ПОБЕДИ
През последната неделя на 

април димитровградските бас
кетболисти "Димитровград-Пан- 
онияшпед" стартираха с победа.

о МИ.
анкатизирали, отидох в Пирот за да 

оповергая тези слухове. Но на 
Съюзното първенство играх (и 
всички останали) като само
стоятелни, а не като членове на 
този или онзи клуб.

-Кои са досегашните ти ус-

-Трето място на състезанието 
на средните училища със същия 
резултат както и сега, спортист на 

през 
ирот-

На 10 май 1996 година ненадейно почина 
нашият мил и непрежалим съпруг, баща.

На 26 май тази година се навършава 
половин година от ненадейната смърт 
на нашия мил съпруг, баща и тъстсвекър, дядо

Най-напред като домакини побе
диха отбора на "Ьазар" от Ниш с 
97:64. Най-добър в този мач бе 
Иванов с 42 точки.

Във втория кръг на гости в 
Ниш срещу отбора на “Иконо
мист" забележиха победа с резул
тат 74:65. В този мач най-добър бе 
Зоран Геров с 25, Цветан Филипов 
с 20 и Тони Алексов със 17 точки.

В третия кръг на терена в 
спортния център Парк паднаха и 
баскетболистите на ;Милан 
Топлица" от Прокулйе със 72:69. 
И този гтът при

пехи?

годината на Димитровград 
1993 година и спортист на П 
ски окръг за 1995 год 

-Плановете ти?
-Участие на младежкото пър

венство на

ина.

Димитровградският спорт 
тези дни бележи още един успех. 
Към гердана от първенци в разни 
области е добавена още една: 

ломакинит» най- първо място на Съюзното ггьрвен-
А 0 домакините най ство по шахмат за шахматисти до 

добър бе Зоран Геров с 35 точки. 18 годи което слепели АНИ?А 
С тази победа Димитровград- АЛЕК'};ОВд> ученичка от IV клас 

ските баскетболисти изтъкнаха на димитровградската гимназия.
От 49 участници от Югославия, 
Република Сръбска и Сръбска 
Крайна, от 9 възможни точки

Сърбия пр| 
лание да се класирам 
кото първенство на Югославия. 
След това подготовки за све
товното първенство в Испания. 

-Имаш ли условия за това? 
-Условията

ез юли с же-
за младеж-

СТЕВАН БОЙКОВ (1936-1996) 
от Д.Любата, Босилеградско

любие,
............. е си
ла в живота, 
агородяваха 
рцата ни с ща 
коварната смърт лод- 

прократиха пълноценния ТИ 
но никога нямала заличат свид- 

ните ни спомони за Теб.
Поклон прод светлата Ти памот. 

ВЕЧНО СКРЪБЯЩО 
С0МСЙС1 во Бойкови

РАДОМИР АТАНАСОВ - РАДЕ 
от Димитровградза тази древна 

игра в Димитровград са очай- 
ващи, никакви. Нямам 
ако училището не ми 
по-качествен компютор от този, с 
който аз разполагам, едва ли 
подготовките ми ще бъдат успеш
ни. От друга страна въпреки че 
пребиваването в Испания плаща 
Световната шахматна федер- 
- ; трябват пари за път, които 
аз нямам и които трябва да обез
печа чрез спонсори. Надявам се 
че що

пожелаваме успех и на светов
ното първенство в Испания!

С безмерното си трудо, 
и грижливост Тини беш 
и гол 
6род< 
и изл
шато съдба и 
молно

добр
гурна опора 
. Твоите до- 
душите ни 
1астие. Ло-

ота По този повод на 26 май в 10 часа 
дадем 
чер
придружат.

кандидатурата си за първенци на 
лигата.

ще
патренйор и 

помогне с
панихида в димитровградска 
. Каним близки и познати да ни1яма закри 

отели обл ква
Д.С. А.Т.

, . ^ Анита спечели 7,5, и се класира за
° ЗАПОЧНАХА РАБОТНИ- световното първенство по шах- 

ЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГРИ мат, което ще се проведе в Ис
пания през октомври тази година.

пра^пЖ^Г
рамГтв^^Хтн^око8^ ^йсторскг/кандидат. " ТИТЛаТа 
нита игри в Димитровградскаоб- с младота шахматистка се

ПЖ“ V* най- адн° “
добри отбора се класират за сле- -Активно с тази древна игра
дващия кръг. Състезанието ще ^ занимавам три години, а инак 
продължи до края на май. играя от основно училище. Лю-

ълваха оъ
Семейство Атанасови

живот,

ация, На 2 юни 1996 година се навършва една 
ина от преждевременната смърт нагод

майшия съпруг и
со намерят такива, 
ние се надяваме като ти На 2 юни 1996 година со н 

година от прождовромон
здна 
>т на

А.Т.

'ДАР” ПО-СИЛЕН • МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИДИЯ - ПЧИН- 
ИКАТО ГОСТ СКИ ОКРЪГ

“Балкански' - “Рудар“ (Бор, ВТОРА ПОБЕДА Н А"МЛАДОСТ"

На в май а Димитровград а

ливииия св°смщншса “&л- първенство в нЕовдуобщинска футболна дивизия Пчински окръг, фут- 
йи?ки^ И-Рк^о“ о?^Въпре- боботите на “радост“ от Босилеград извоюваха убедителна 
кански и Рудар от ьор. ръпр 6 Првд отло 100 зрители по извънредно вромо за игра и
ки че димитровградчани важеха оеп °ерен с резултат от 5:"/, полувреме 2:1, босилоградскито 
за фаворити, поберяха^борча. победиха футболистите на Тювловац" от Павловац -
Именно, обременени от значе- ?У™Я Голмайстори за домашния отбор бяха: Д.Димитров и 
нието но срещата, Димитровград паанлсиГ|а и м Иойич - 3, а за отбора от Павловац С.Станишич 
ските футболисти играха слабо и петия кръг босилогродските футболисти като гости срещу от-
с много грешки. От •Диатакавасе 6о ВнПав.ХйКичар“ отВраня пр.търпяха поражение от 4:2. 
възползваха гостите и лосрвд Р два1ция содми кръг, босилоградокият отбор гоотуоа в Су-

белязахайбл^^йто и^теши^мача. «ЖЙ ° °С"ИЯ В "

Шансове имаха и Димитров М Втората победа аа босилегродския отбор извоюваха. Г.Митрев, 
градчани, но освен няколко опит йойич (И Рангелов), А.Христов, Т.ртоименов, Б.Воинович,
гери2^о°2мтата“а ветите от Й Глигоров, Д.Димитров, В.Манасиев, М.Иойич, Лю.Динов и Е.Алад- 
Бор

"РУ

0:1

ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯ

На 12 май дпдохио панихцда 
обищп, а на 2 юни в 12

на нишк- 
2 часа от- 

сотим вечния му дои, за да 
ои оъс сълзи и положим цветя, 

мина една година - година на тъга и 
отчаяние, но спомените за твоята до
брина, нежност, пожертвователност и 
любов ни вливаха сили и кураж да 
издържим мъките и лреодолееи труд- 
ноотите.

грооищп, 
ио ще лосс 

гозплее 
Из

иго
нов

ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯ една година - год 
е, но спомените гюд теб бяха дн 

)янио и горчивина, 
теб ни утеша-

Дниго и 
година н 
но < _ ,
впхои кролоха.

□очно окръбящи 
Кирил, ооотра Виолот 
лломоници Ваоа и Ми

И и.инат о/ 
ъго, отча 

светлите сломени за

год 
а г

: майки Пивлина, баща 
а, шурей Георги и 

ими
: оълруга Мила. и см- 
пдица

Вечно окъ( 
ново Дарко

рбящи: 
з и Влп

М.Я.А.Т.
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СаТиРа * забава
« КЦРИЛ НАЗЪРОВ

СЕНТЕНЦИИ 
ЕЗ ПРЕТЙЩИИ

• За разлика от кариеристите, 
рибите не се радват, когато ги 
изтеглят нагоре.

• Докладчикът се разгорещи до
толкова, че водата в доклада 
му кипна.

• От когото и да е положен в 
основите на строежа, първият 
камък не оправя положението.

• Коренът на злото може да се 
намира и във върха.

• Макар че има трески за дяла
не, той стана важна клечка.

• С мен ще говориш на Вие, 
ото знаеш ли с кого съм на

ТЕЖКО ЙЕ ДА 

СИ СЕЛЯК
Еве и туя годин се събрамо на Първи май. Живну 

живну целото корито на Бурелат Надойдеше 
снае, унуци, зетове, приятелйе.. Замириса на

защ 
Ти?

• Нали е тъмна личност, засен
чва другите.

• Цифрите в отчета не обръщаха 
внимание никому - бяха наду-

С е ЛОТО, 
синове,
печено ягнешко... __

Седимо тека уз масуту, а сват Джурджа поче.
"Е; тешко йе да си селяк..
"Тежко йе1 Нарочно кига си поостарея! - привати я. 
"Не съм мислил на това, Манчо! Я отидо у град и 

млого лъсно стану граджанин: узе иедън собляк под 
‘ Ьирию, купи йедън железън кревет, иедну масу и стол 
и иоще некойе дреболийе - и стану гражданин. Истина, 
после се ожени, родише ми се две деца^ склепа некикъв 
ижляк и горе-доле не ни беше лоше...

“Е, на вас граджанйете, пак не ви йе лоше...

"Лъжеш се. Манчо, лоше ни йе. Тея санкцийе ни със 
све затрише. Две-три године се мувамо уз вабрикутуко 
кърнйе краве, нити работимо, нити седимо. Ужким 
работимо, ама оди работу нема нищо..."

"Па и на нас не беше лъсно!" - заиджам се я.
"Не кажем да ви йе било лъсно, ама горе-доле 

минусте по-лъсно. Оче-нече за йеденйе имаосте, имате 
и съга ко видим, а при нас..."

"Па щом ни беше толкова лъсно - защо не дойдосте 
при нас. Еве село се непразни, гьиве запустеше, обори 
испразнени, па чак и кучища нема да залаю...

"Е, тая ми беше мисълта кига реко “Тежко йе да си 
селяк..." Япогледни съга: очуда се върнем на село, ама 
требе ижуту да поправим, оборат да стегнем, нову 
кошару да праим. Па нали требе и кравице да купим, 
овце, свинйе, кокошке... Я ми кажи ти горе-доле 
паре че ми требу све това да почнем наново?".

Я се почеша по тилат, дека ме не сърби, помисли- 
помисли, па му реко:

“Па йедно на друго без стотина-двеста илядарке, 
йедва ли че може да почнеш".

"Нека 6 у ду и половината, па и трекина, ама теквея 
паре може ли да найдеш съга, а?"

“Тежко!"
“Тежко -тежко!“ - орати Джурджа, а гледам нещо га 

стегнуло у гърлото.
Заседяа му йе муката - мислим си я, па си реко, дай, 

събрали смо се на добър дън, а не на задушницу, та 
поче:

ти1
• Мълчанието беше знак за 

съгласие и за... безгласие.

ВИЦОВЕ
В ресторанта:
-Харесва ли ти яденето,

-Много вкусно! Чак сърцето 
ми се стопли!

-О, това е защото гърдите ти 
са натопени в супата...

-поче
скъпа?

❖ ❖
-Имам син!
-Честито! А жена ти как е? 
-О, тя още не знае!

❖
-Кой ти насини окото?
-Жена ми!
-Че тя нали замина на курорт? 
-И аз така си мислех...

КОЛКО

° Иван Николов
Не може така, другарю вол, 
ние заедно да теглим ярема, 
пък ти да лижеш трици и сол, 
а на мене - слама ръжена."

ОБСТРУКЦИЯ
Бай Стоян от мъка се напи: 
тежка беля му дойде до главата, 
скараха се левият и десният вол - 
не щат да орат заедно браздата.

Десният поглежда левия на рог:
"Щом си излапал сам отавата, 
да ме убие дървеният бог, 
ако ти помогна във браздата!

Левият също му криви шия 
и бучи с авторитетен глас:
"Мълчи господине, щом си опозиция - 
аз сега съм на власт."

"ЯДжурджо, остави тея мисли за друго време, нали 
знайеш ко ие казал наш народ: "Вали село, ама жией 

' на град!“. Че се опрае работете и там...
'Кода ти кажем, Манчо, да че се опрае-че се опрае, 

ама че има зор. А знайеш ли защо: научимо се, бре, 
Манчо, да не работимо. Еве работа стидза малко по- 
малко, ама гледам, свак се огьжиня, чека друг да се 
завати...

"Ела ко що видиш, Джурджо, при нас ако се сам не 
ватиш, рабдтата че си остане неуработена. Само да смо 
по-млади. Иедно време и народ, и стока притиенули, за 
иедън скроч место очи че си повадимо. Съга широко..."

" А бре, вийе ли че уредите тия свет, та сте се ватили 
нашироко да распраяте, кому йе лъко, кому йе тешко. 
По-арно че буде свите за йедно да идемо при чешмуту 
%кора"ДШО ° нашенци’ ега се пРепознайемо!“ - рече

Прав си, бай Джоре, - рече Джурджа - ама мене ич 
не ми иде у главу кому паде напамет да праи граджанйе 
оди нас селяците. Нашият пупак йе тука и ниие нема да 
се отнемо от това. Гпедам на бая Миту момчето: ко 
родено за село: руке ко дубанйе, образие кико меове. 
Муа семеджу машинете и све стрепим ка че га гълтне 
некоя. Види се да ие родено за село, за ширин А оно

неки^Ж^

„прекара га. Свак си знайе свойето " - 
проорати Джора и се надиже да излази
ика Л63рМО И НИЙ6' а °Д куле чешмУтУ загьрмела

А бай Стоян ги моли: "Хайде, воле, ори, 
ори, да си изореме нивата, 
па наесен ще разпиша избори - 
тогаз ще си премерите силата."

ОБЕЩАНИЯ
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