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° СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ° АКТУАЛНА тема

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СЕЛЯНИТЕ И 

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ПЪТИЩА
на Ре' попРавка и поддържане на 

нрниГи ^нЙо рие А°пъл' пътната мрежа са намалени 
нения и изменения в няколко от 24 на 7 процента.
'пъ^мп1ил^ОИТО се зъзДава Въз основа на гласуваните 
възможност за по-ефикасно изменения в Закона за здрав-

п^1лвпНа НЯК0И о6^е- ната заЩита правителството 
ствени проблеми и целесъо- на Сърбия стана основател на 
оразно осъществяване на ос- всички здравни ведомства в 
новни права на гражданите. държавна собственост и ком- 

мародните представители петентен орган за приемане 
приеха допълнение в Закона на План за мрежата на здрав- 
за данъка върху дохода на ните ведомства в републи- 
гражданите, въз основа на ката. Създадена е и законна 
което се дават разни облек- основа за формиране на кама- 
чения на селскостопанските ри на лекарите и фармацев- 
производители при плащане- тите, които имат законно 
то на данъка. С приетите из- дължение да членуват 
менения в Закона за аксизите Приемайки изменения 
и данъка върху оборота са она за обществената грижа за 
създадени условия за отдел- децата, депутатите в репуб- 
яна на повече пари за поправ- ликанския парламент решиха 
ки и поддържане на пътищата месечните принадлежности

КАКВО ЩЕ 

"ИЗПУКАТ" 

СТАЧКИТЕ?
КАДРОВИ ПРО
МЕНИ В ПРАВИ
ТЕЛСТВОТО НА 

СЪРБИЯ
В края на второто засе-. 

от пролетната сесия 
ина на 
приеха

да ние
на Народната скупщ 
Сърбия депутатите 
предложените от премиера 
■мирно Марянович органи
зационни и кадрови промени 
в правителството на Репуб
лика Сърбия.

НЕДЕЛКО ШИПОВАЦ е 
нов подпредседател и мин
истър на селското стопан
ство, Министерството на тру
да, борческите и социални 
въпроси е доверено 
МИЛИВОЕ СТАМАТО 
нов министър на науките и 

академик 
,начело на 

ерството на транс
порта е СВЕТОЛИК КОСТАД- 
ИНОВИЧ, нов министър на 
информациите е АЛЕКСАН- 
ДАР ТИЯНИЧ, а досегашният 
министър на информациите 
Ратомир Вицо остава да бъде 
член на правителството без 
портфейл. Досегашното Мин
истерство на търговията и 
туризма е разделено на 
министерства. Сърд 
олич остава да бт 
истър на търговията, а 
МИРЯНА СТАНКОВИЧ е мин
истър на туризма

След петгодишните си "жития и страдания" 
ото бреме на войната в непосредствената ни близост, 
^АС^на^°^ните санк4ии и на (не)започналата транзиция 
работещите в държавния сектор и общественото стопан
ство тази пролет решиха да отхвърлят воала на привид
ния социален мир. Сезона на стачките откриха метали
ците от Белград, сетне стачкуваха учителите, в първата 
половина на май се случи социална експлозия в Ниш, 
където незадоволството на работниците в електронната 
и машинната промишлености и в държавната търговия се 
разля по улиците. Сега стачкуват здравните работници, 
от материалното си положение не са доволни и служа
щите в правосъдието, пенсионерите още не са излезли на 
улиците, но и те едвам свързват двата края. Дълъг е 
списъкът на недоволните. Работещите от все по-голям 
брой обществени стопански предприятия се хващат за 
стачката като за спасителна сламка, с помощта на която 
предпочитат да изкарат някоя пара за празните си кесии 
и малко работа за цеховете си.

Изправени пред нарастващата вълна на социалното 
незадоволство, социалистите и тяхнта власт със сетни 
сили намират резерви в бюджетите и фондовете, за да 

■ изплатят поне минимални заплати на работещите, които 
не са получавали лични доходи и по няколко месеца. С 
големи усилия се изнамират възможности за задвижване 
на производството преди всичко в големите системи, 
като им се осигурява работа в градоустройствената 
дейност, водоснабдяването, ПТТ-съобщенията, елек- 
тростоланството и железопътния транспорт, значи в 
отраслите, в които държавата все пак успява да поиабере 
пари. Властта засега не решава да си послужи с така 
наречената "флексибилна финансова политика", което 
ще рече с определено количество новоотпечатани 
банкноти, макар че мнозина тълкуваха сменяването на 
д-р Драгослав Аврамович от ръководния пост в Югослав
ската народна банка като ''създаване на (кадрови) ус
ловия за дозирано печатане на пари без покритие", с 
помощта на които да се опазва социалният мир пред 
наближаващите избори. Обаче и след (не)очакваната 
промяна зад кормилото на националната банка всички 
релевантни фактори, от съюзния и републиканските пре
миери до разни министри и финансови функционери, 
повтарят и преповтарят, че и занапред няма да се 
допускат отклконеиия от сегашния курс на финансовата 
и икономическа политика. Това означава, че няма да има 
печатане на пари без покритие, що се поддържа ста
билният курс на националната валута, ще се пази стабил
ността на цените, а общественото потребление ще се 
финансира само от реални източници.

под тежк-

за-
в тях. 

в Зак- на
ВИЧ,

технологиите е 
УШАН КАНАЗИР 
жнистеа

жан 
ъде мин

на родилките по време на от
пуска по майчинство да се 
дават същевременно със зап
латите на работещите. Прие
ти са и изменения в Закона заНовите министъри дават клетва в Народната скупщина
трудовите отношения.

На заседанието на Народ
ната скупщина на Република 
Сърбия бяха избрани 263 
съдии и 51 прокурори и техни 
заместници. По този начин е 
преодолян острият кадров 
проблем в правосъдието в 
нашата република, заяви ре
публиканският министър на 
правдата Аранджел Маркиче- 
вич.

° СР ЮГОСЛАВИЯ - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
НАУЧНО И КУЛТУРНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Между все ло-иервозиите искания иа работещите и 

държавния и общестеи сектор и стремежа към стабилна 
финансова и икономическа политика, правителствата на 
репубпикаиско и съюзно ранните и УпР»в"я““Тъ7иска 
тии пе лвижат като между чук и наковалия. Чукът иска

■X Д=. .тагаяй-
о6^сТВГВ^хоЛиия =

,.т

сИрТк ^Г^ЖГир^г^ашата стр,-и-
общност и нейните „ДжГшеси осигурят
структурните промени и® иа к Р®то Слоено ц|о се
политически капитал,'с по!В оОратои случаи 
справят със с°ЧИ»лнитен прежени ^ по_Дпсови и 
стачките ще бъдат все по ч 
"изчукат" само - нова инфлация.

представлява основа, на която що ук- 
мичоско сътрудничество 

• Димитров: "Съществуват големи възможности за всестранно
развитие югославско-българските отношения."

Председателят на прави
телството на Съюзна репуб
лика Югославия д-р Родов Кон- 
тич прие на 14 май в Б 
българския министър на прос
ветата, науките и технологиито 
акадомик Илчо Димитров и 
съюзния министър на развити
ето, науката и жизнената среда 
д-р Янко Родулович, които го 
информираха за подписаното 
югославско-българско спора
зумение за научно-техническо и 
културно-просветно сътруд
ничество. Контич изказа задо
волство от подписваното на 
това споразумонио и изтъкна, 
чо по този начин започва реали
зации на договороностито с 
българския министър-продсо- 
дагол Жан Видонов за разшир
явано, подобряване и укреп
вано на всестранното югослав
ско-българско сътрудничест
во. Споразумението за научно- 
техническо сътрудничество

• Контич: "Споразу/ 
ропва и целокупно

монието 
го иконо Парламентът на Сърбия 

гласува и няколко нови закон
ни решения. От класифика
ционен изпит в по-нататъш
ното им школуване са осво
бодени онези ученици от осми 
клас на основните училища и 
от четвърти клас на средните 
училища, които са спечелили 
една от първите три награди 
на републикански, съюзни и 
международни съревнования. 
Приет е и Закон за отпадъч
ните материали, който пред
вижда основаване на Агенция 
за рециклаж на вторични 
суровини и отпадъчни матери
али.

представлява основа, на която 
що укрепна и целокупното ик
ономическо сътрудничество 
можду двото страни, заяви 
съюзният премиер.

Илчо Димитров изтъкна жо- 
ланито на българския народ да 
развива всостранно сътрудни
чество с Югославия и подчорта, 
чо съществуват голоми възмож
ности за всостранно развитие 
на цолокупнито югославско- 
бългперки отношения, приятел
ството и добросъседството 
можду двото държави.

елград
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ГИМНАЗИЯ

. ПРОСВЕТНИЯТ МИНИСТЪР НА БЪЛГАРИЯ ИЛЧО ДИМИТРОВ ПОСЕТИ ДИМИТ
РОВГРАД

СЕГА Е ШАНС ЗА НАИ-ТЯСНО 

РАЗБИРАТЕЛСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕДИН И СЪЩ ВЪПРОС 

- ДВЕ РАЗЛИЧНИ 
СТАНОВИЩА

^Рег^бли ка Е^ъл га р и я кодеми '̂ Илчо Димитро в посети и 
У гимназия, където прояви жив интерес по

майчиния български език. Фактът, че

мии-
По в 

истър на
димитровградската
оодК?ллиТнГпоВлзуввТ°тНконституционните и законни права де- 
^?а им да « учат на майчин език, той прецени ка™ н
ненормално като резултат от миналото, което трябва_ да се 
превъзмогне, изтъквайки, че България е готова да съдейства в

• "Ако бъдем реалисти, ще кажем, че досегашните отношения са резултатна вднамного 
трудна история в региона и на едни много сложни българо-югославски 
през последните десетилетия. Но ние сега се мъчим да изведем тези отнош н 
досегашните кривулици. Аз констатирах в Белград убеждението, *°*7° * *"*0

на разговорите в димитровградската гимназия. това направл ^ г'ол0Мите задачи на съвременния свят е да се

могли да съдействаме' - каза между другото той.
Право е на господин министъра да се интересува за осъще- 

правата на българското национално малцинство в СР 
Югославия, включително и правото да се учи на маичин езию И 
ла съдействат - той като министър и България като държава в 
това направление, разбира се, заедно с компетентните органи на 
Република Сърбия. Всичко това е разбираемо и съвсем ясно.

Нещо друго обаче не ни е ясно: кои становища на господин 
просветния министър на Република България трябва да ува
жаваме - тези, за които се застъпваше по отношение на маичиния 
език в образованието в Димитровград, когато става дума за 
правта на българското национално малцинство или пък тези, 
които само преди пет месеци (на 20 януари 1996 година) 
софийския ежедневник Дума“ по отношение правата на 
турското малцинство в Република България да се учи на 
майчинния си език.

Във връзка с констатацията на журналиста: -Упрекват ви, че 
не се изучавал "майчиния език“, тогава той каза:

"Министерството предоставя онова, което конституцията и 
законите му предписват - изучаването на майчин език от 
желаещите. Нямаме правото да не се съобразяваме с пред
писанието - нито да го ограничаваме, нито да го разширяваме. На 
две страни искам да обърна внимание в това отношение: не 
допускаме под прикритието на "майчин език" децата да изучават 
друг език, които не познават родителите им, и смятаме за свой 
дълг да осигурим отлично усвояване на българския език. Без няго 
няма съвременно образование и реално равноправие за деца, на 
които българският език не е майчин. Главната разлика между 
министерството и опонентите от ДПС е, че ако за тях главната 
задача е "майчиният език", ние смятаме, че тези деца трябва 
преди всичко да получат високо съвременно образование, ед
накво с това на останалите ученици и осигуряващо им равен старт 
в живора. Мисля, че това е в интерес и на българските турци, и 
на държавата ни изобщо".

-Имаше искане за турски държавни училища", бе една от 
следващите констатации на журналиста, във връзка с която 
министър Илчо Димитров между другото каза:

"Тъкмо моята реакция срешу това искане възбуди гнева на 
депутат от ДПС. Моят отговор ое, че турски държавни училища 
има в Турция, а в България има български държавни училища, че 
не ще допуснем в училщата ни сегрегация на етническа и ре
лигиозна основа, след 
рухна в Южна Африка".

Следователно, според посочените становища на министър 
Илчо Димитров във вестник "Дума", определяйки се да се учи на 
сръбски, а не на майчин език, българското национална малцин
ство в СР Югославия се определя за равноправен старт в по
нататъшното си школуване и не допуска сегрегация от южно
африкански тип.

тж тт ши
отби в Димитровград, където ци учат два часа седмично, стараем да го превъзмогваме 
най-напред се срещна с пред- независимо дали са се дек- и да гледаме напред как в 
седателя на Общинската парирали като българи или тази област ще отстраняваме 
скупщина Никола Стоянов, като сърби", отговори Гаков, всичко онова, което би пре- 
които накратко го запозна с след като изнесе цялата ис- чело на развитието на отно- 
характерностите на общи- тория с българския език, от шенията на нашите народи, 
ната. След това министър 
Димитров посети димитров
градската гимназия. Там той 
наичнапред направи обиколка 
на кабинетите и остана въз
хитен от видяното ("имате чу
десно училише, дай Боже и 
други да имат'), след което в 
учителската стая се прове
доха разговори с директора 
на гимназията Томислав Га
ков. На разговорите присъст
ваха и определен брои препо
даватели, председателят на 
Общинската скупщина Нико
ла Стоянов, на Изпълнител
ния отбор Зоран Геров, секре
тарят уа ОС Иван Янков,
Душко Иеремич, началник на 
министерството на просвета 
на Сърбия - отдел Ниш и 
началникът на Пиротски ок
ръг Нешко Мадич. От българ
ска страна, освен просветния 
министър Илчо Димитров, 
присъстваха и Никола Аврей-
ски, съветник на министъра, изучаване на всички пред- 
Марин Райков, експерт от мети на български, паралелки 
външното министерство на на сръбски и български, дву- 
България, Емил Миланов, езично обучение до сегаш- 
специапист, и Георги Юруков, ното положение с два часа 
временно управляващ посол- седмично и вече известната 
ството на България в Бел- анкета, в която никой не се

обадил да учи на български 
език. "С декрет езика не е 
премахнат, нито с декрет 
може да се наложи кои език
да се изучава, продължи циалните срещи в Белград 
Гаков. Става дума за загри- Димитровград. И докато пред- 
женост на група хора, които ставители на ДСБЮ говореха

главно за недостатъчно изу
чаване на български език, ро
дителите се интересуваха от 
практични неща - таксата за 
излизане, легално следване, 
легално летуване, организи
рано чрез училищата. Пре
насяйки доброто си впечатле
ние от посещението в Югосла
вия, министърът изтъкна тре
вожното си убеждение, ,гче 
нашите сънародници са един
ствени в света, които се от
казват от майчиния си език". 
На това реагира доктор Симе
он Басов, който каза, че "не е 
истина, че се отказваме от ез- 

Ако не ме пита никой, 
няма да се откажа, но ако ме 
пита, може и да се откажа. 
Ако двете държави се разбе
рат никой да не ни пита, няма 
да се откажем. А що се отнася 
до това малцинството да бъде 
мост на сътрудничество, не 
ми харесва, защото по мост се 
гази дори и с танкове. Нека 
малцинството да бъде халка, 
златна халка, която да съе
динява двете държави, двата 
народа' подчерта Басов.

ствяване

изнесе в

Книгата "Сто г 
ният министър

одини Царибродска гимназия" получи просвет- 
Илчо Димитров от директора на димитровград
ската гимназия Томислав Гаков

като последната опра на сегрегацията

МАЛЦИНСТВОТО- 
СЪЕДИНЯВАЩА ХАЛКА

По време на престоя в 
Димитровград българският 
просветен министър се срещ
на и с група граждани, главно 
родители на деца, които след
ват в България, но и други. На 
присъстващите той изнесе 
своите впечатления от офи-

В.Димитров

град.
КАК СЕ ИЗПЪЛНЯВА 

ОБУЧЕНИЕТО НА 
МАЙЧИН ЕЗИК

■> СЪТРУ 
"СТАН

^НИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИТЕ "МЪЗГОШ" И

и в
ДОГОВОР ЗА ПО- 

ШИРОКИ КОНТАКТИ
Томислав Гаков, директор 

на гимназията, запозна гос
тите с училището и проблеми- чРез езика си правят реклама 
те, които има, но министър с ДРУГИ цели .
Димитров веднага се заинтер- Фактът, че своето консти- 
есува’ "Как се изпълнява туционно право да се учи на 
обучението на майчин език? маичин език никои не е искал 
Това е проблемът, който стига Д3 използва според анкетата, 
до нас и който ние го поставя- 33 министър Димитров е нещо 
ме сега, понеже при нас идват необяснимо и очевидно е, че 
граждани, които изразяват 7Ука има някои други неща', 
преди всичко недоволство. '30 еАна от големите задачи 
По тяхна преценка, те смятат, на съвремения свят е да се 
че по отношение на други мап- съхрани, да се запази култур- 
цинства в Сърбия, изучаване- ната. националната, народ

ностна идентичност и на най- 
малките групи. В това отно
шение ние бихме могли да 
съдействаме".

ставитегиГна Комитета<гю енергетика наерепублика>^ългария 
и мина Станянци" и представители на Общинската скупщина 
в Димитровград и мина "Мъзгош" от югославска страна. В 
разговорите взеха участие Иван Касалов, представител на 
Комитета по енергетика на България, и Божидар Йосифов, 
изпълнителен директор на мина "Станянци", а от Димитров- 
град председателят на Общинската скупщина Никола Стоя
нов и Зоран Геров, председател на Изпълнителния отбор на 
оо.

На срещата е договорено двете съседни общини, на чиито 
територии се намират мините ч,Станянцил и "Мъзгош" - Годеч 
от българска и Димитровград от югославска страна, да поде
мат инициатива за възможно по-скора среща между предста
вители на Комитета по енергетика на България иМинистер- 
ството по енергетика на Сърбия. На тези среща би трябвало 
да бъдат обсъдени всички въпроси от тази област от интерес 
за двете държави, като особено внимание се отдели за 
съвместни капиталовложения и развитие на мините 'Ютанян- 
ци" и "Мъзгош". При това специалистите от двете страни да 
сложат в преден план експлоатацията на въглищата като 
енергийно гориво и за нуждите на населението, а също така и 
възможностите за взаимни капиталовложения в изграждане 
на фабрика за брикети. За по-успешна подготовка и ход на 
взаимните договори от българска страна е предложено 
посещение на заместник-председателя на Комитета по енер
гетика на България г-н Иван Марков в Министерството по 
енергетика на Сърбия.

Моето впечатление от 
Белград е добро в такъв 
смисъл, че в тези офи
циални срещи констатирах 
и сирена воля за много 
тясно сътрудничество с 
България. Защото решава
нето на вашите въпроси (на 
малцинството) е възможно 
ако се разширява всестра- 
ното сътрудничество. Само 
в тази рамки ние ще можем 
да постигнем онова, което 
и вие бихте желали в об
ластта на сътрудничест
вото", изтъкна министър 
Илчо Димитров по време на 
срещата си с граждани от 
Димитровград.

ика.СЕГАШНОТО 
СЪСТОЯНИЕ Е РЕЗУЛ

ТАТ ОТ МИНАЛОТО
"Ще направим прогами, ще 

съдействаме за обмен на опит 
между училища. Обявяваме 
конкурси, давайки възмож
ност на деца от тук да учат в 
България. А това в света е 
толкова естествено. Защо да 
не се укрепва българското 
население в Югославия? То е 
толкова малко, че чрез него 
Югославия може да си прави А.Т.

А.Т.
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СЕКРЕТАР НА БАЛКАТНЕСЮи-ДВдгпм’ ГЕНЕрАЛЕН 
ФОРМАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ АСОЧИАЧиЯ НА ИН- ° СРЕЩА НА БЪЛГАРИ-ТВОРЦИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ В СОФИЯ

С УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА НАШАТА НАРОДНОСТ
КЪМ ШИРОКО ИНФОР
МАЦИОННО ПОЛЕ НА 

БАЛКАНИТЕ

срещата разговаряхме сЦЦрС^ас°Сотиров°ТИРОВ " Сп СотиРов■ & впечатленията от

беСшеТъТдЯаТденаапр%зКаприлТмина?°рМационни агенЦии

ската информационна вг^я^таНЛ%еЧТя’ АнаЯол-

информационна агеЕ>°™Кеч и с°"У"а&та гръцка 
прес-агенция агеиция, така наречената Македонска

# Каква е целта, 
задачите на Асои 
-Ние си

• -Господин Сотиров, каква е Вашата обща 
оценка за състоялата се среща?
-Най-напред искам

спонтано се характеризират с такова тежнение към 
универсалност, но струва ми се, че по-възрастните 
не водят достатъчно сметка за тоя факт. Струва ми 
се, че и на срещата в София този момент бе прене
брегнат.

Трето, лично доживяхме неприятност при общу
ване с пресата. На една журналистка от вестник 
"Земя" дадохме интервю, където по-подробно раз
вихме нашите умерени възгледи за националния 
атрибут при хората, за специфичните черти на бъл
гарската общност в Югославия, за затрудненията 
при ползване на българския книжовен език, затова 
защото ние у дома или при среща със сънарод! 
служим с шопско наречие и т.н. Обаче, тя нап 
от целия разговор няколко реда, от които излиза, 
че съм “запалянковец* - тъкмо обратното от онова, 
което съм...
• Ка^с те представиха българите от Югославия

-Бяха високо оценени като творци и хора с ху- 
разбирания. Например, от около стотината 

поканени и малко по-малко присъствуващи, Софи
йският университет по случай празника Св.св Кирил 
и Методий - Деня на българската култура и 

ката писменост - удостои с отличия десет
ина българи-творци, живеещи извън Бълга 
Такива високи отличия получихме и професор 
рин Младенов и аз, по произход царибродчани. 
и във всяко друго отношение домакините 6 
много любезни и отзивчиви към нас.
• Казахте, че събрани от целия свт сте пред

ставлявали шарена дружина - можете ли да 
илюстрирате това твърдение?
-Ето, например, едно лице емигрант в Германия, 

без официален статут, на срещата взе думата на 
устроената кръгла маса и започна с повишен тон да 
ораторствува: "Как не ви е срам, вие същите, които 
преди 20-30 години ни изпъдихте от България, сега 
ни каните да гостуваме в отечеството“... и т.н. 
Имаше и други драматични словоизлияния, но 
имаше и много симпатични беседници. Така, един 
аржентинец от българско потекло, понеже не 
владееше български произнесе реч с помощта на 
преводачка. Обаче, речта започна с поздрав към 
присъствуващите на български и каза “Добър 
вечер, на всички!“, въпреки, че беше пладне. 
Сладко се насмеяхме, а той не разбра защо падна

Г«^орЛ^
ни оказаха, коректните обноски и богатата програ
ма, осъществена по времето на пребиваването ни в 
столицата на България, включително и прием при 
президента Желю Желев.

Но, за да се оцени обективно характера, съдър
жанието и постиженията на въпросната манифес
тация, трябва най-напред да се изложи целта й, 
така както я дефинира организатора. В обръще
нието към пристигналите участници, предсе
дателят на Агенцията-домакин г-н Гинъо Ганев 
между другото, каза: “Мисля, че най-същественото 
е, че ще бъдем заедно. И че ще прибавим слово и 
чувство в стремежа към истинското сцепление 
между нас българите, независимо от това къде 
живеем - културното общуване“.

Общо взето действително преобладаващо беше 
чувството на широкогръдие и толерантност, но не 
можем да отминем и някои неща и моменти, с които 
не бихме могли да се съгласим.
• Может

какви са 
циацията? затова, че ние направихме една 

крачка напред при формиране на 
възгледа за Асоциацията. Ре
ши™® цо идеите на господин Сло- 
бодан Иованович да не се из
чакват бъдещи намерения, защо
то идеята е добра, тогава, когато 
се реализира днес. И той пред
ложи някои интересни неща, кои
то ние от агенциите можем да ги 
започнем веднага. Такава на
пример е идеята за обмен на биз
нес-информация, крайно необ
ходима, както на Югославия, така 

България

поставихме чисто 
прагматични задачи. Без да поли
тизираме, без да обсъждаме 
големите проблеми на Балкан
ите, много често те и разделят 
някои от балканските страни, ние 
отидохме на пряко сътрудни
чество: обмен на информация, об
мен на кадри, на хора, на журнал
исти, обмен на документация... 
Оказа се, че братските, съсед
ните агенции нямат достатъчно 
информации за различните такси, 
митнически правила и прочие! 
Ние се стремим сега всичко това 
да го обвържем в един пакет от 
информация, която да задо
волява потребностите, интер
есите на хората, включително и 

- на новия бизнес, който възниква 
в новите демокрации на Балкан
ите.

ник те 
исала

в

манни
и на 
бал

и на всички други
кански държави.
Освен това обсъдихме въп

роса за безвизовия режим за 
агенционните журн 
гария едностранно реши този 
въпрос, тъй като за всички бал
кански страни, които имат виза с 
България, даде на техните аген- 
ционни журналисти многократни 
безплатни визи и фактически 
отвори границите за агенцион
ните журналисти.

Вие знаете, че ние с вас, с 
Югославия сме с безвизов режим, 
така че тоя въпрос не засягаше 
Югославия. Той не засягаше и 
Румъния и друг 
държави, освен Г 
I ърците дадоха за нас многок
ратни визи, турците също и този 
въпрос го обсъдихме с вицепре
миера Шаинович и Югославия да 
даде документи, така че да се 
свалят визите и за югославските 
агенционни журналисти за пъту
ване в Гърция и другите страни, с 
които имате визов режим. Аз 
мисля, че това е една много се
риозна стъпка към освобожда
ване на едно широко информа
ционно поле на Балканите, и един 
чудесен пример и за другите, 
които все още не използват 
достатъчно всички възможности 
на Балканите, за да го превърнат 
в една наистина свободна за 
движение на хора, идеи и стоки 
зона.

е ли да конкретизирате това Ваше славянсмнение рия.
Ма-алисти. Бъл- -Ами, ние бяхме около 90 души от це 

различна лична съдба, с регионални 
приети от средата, в която живеем, с по-д 
по-лошо владеене на българ 
едни вярващи - други атеисти, едни родени в Бъл
гария, а сетне емигрирали доброволно или 
изпъдени - други родени извън България, едни 
художници, други писатели, трети музиканти, 
четвръти учени, пети духовници и т.н. - с една дума, 
твърде пъстра и хетерогенна дружина. Ест- 
ественно, при такива обстоятелства можеше да се 
очаква всичко и да се случи и да се чу

Положително беше, че можехме да се 
запознаем с нови видни имена, да обменим знания 
и опит, да се договорим за взаимна помощ, да 
намерим съмишленици, да се убедим, че хората с 
което и да е национално съзнание, включително и 
българското, крият огромни духовни и творчески 
потенциали...

А като пример на неща 
въздържане, ще посоча няк 

Единият е официалното

лия свят с
Но,отличия, 

юбро или яха>ро 
н еския книжове език,

Мисля, че Асоциацията е една 
много широко демократична ор
ганизация, която определено 
служи в интересите на всички 
балкански страни.
• Вие, господин Велев, се 

завръщате от Белград, къде
то имахте срещи и разговори 
с генералния директор на 
агенция ТАНЮГ Слободан 
Иованович и с представи
тели на правителствата на 
Югославия и Сърбия. Кои 
бяха основните теми в тези

ите балкански 
ърция и Турция.

, към които изказваме 
олко случая, 
название

разгов~ 
ворено
-Атинската агенция е предсе

дател на Общото събрание, а 
ТАНЮГ от Белград заместник- 
председател. Към края на месец 
юни предстои промяна, когато 
председателството ще се поеме 
от ТАНЮГ,

ори и какво е дого-
? на Агенцията-, 

организатор на срещата - “Агенция за българите в 
чужбина“ при Министерския съвет (АБЧ при МС). 
Такова название не покрива всички общности или 
отделни лица с българско национално съзнание или 
българско етническо потекло, пръснати по света. 
Хората, родени извън България, граждани с консти
туционни права на друга страна, създал 
ства, получили образование, работели и дори там 
изкарали пенсионен ценз, създали нови поколения 
- не са българи в чужбина. Такъв е и случая с нас от 
Царибродско, Босилеградско, както и със банат
ските българи, живеещи в Югославия от деня на 
образуването й след I световна война. Затова, по- 

-хубаво название, според нас, 'би 
българите извън България".

смях.
Друг събеседник, в напреднала възраст и 

напреднала разсеяност предизвика симпатии, 
понеже прекъсваше често речта си и забравяше 
какво иска да съобщи. На края тръгна да седне, пак 
се върна до микрофона и добави: -Ах, забравих за 
еврейчетата. Когато се роди еврейче, майката и 
бащата се надвисват над него и казват Ти си евреин 
- никога не забравяй това. Така още от първия ден 
малкото еврейче знае, че е евреин. А, бе, защо и ние 
не се надвисваме над нашите новородени деца и 
още от първия ден не им кажеме, че са българи? 
Особено на пеленчетата, родени в странство?“
• Имате ли още нещо да добавите?

и там семей-а заместник-п редее
ше стане РОМ-Прес от Бу- 

. Подготовката на Общото
дател 
курещ
събрание, което ще се проведе в 
Атина беше целта на нашата 
среша, по покана на ТАНЮГ.

Искам слеиално да подчер
тая, че белградскат среша беше 
изключително успешна. Успешна

подходящо 
било '‘Агенция за

Второ, произнесоха се и речи с прекален и, пак, 
според нас, вече превъзмогнат национален патос и 
патетика. Ние застъпваме възгледа на преден план 
да се изтъкне интернационализма, общото човеко
любив и сплотеност на екумвна, защото без обеди
нено човечество екологическата угроза не може да 
се превъзмогне. Разбира се, не отричайки национ
алните 
духовно

и поВ.Богоев -На срещата запознах “адашлия“, съименник и
ечно си 

ми се 
про- 
Пен-

то тъкмо в четвъртък на Спасовд 
честитихме общия именден. И 
казваше Спас Райкин, повече от 
фесор по нова история на един универс 
сипвания, САЩ. Обеща, че ще ми изпра 
трудове, отнасящи се до историята на Балканите, 
обаче за него и неговите приноси - друг път.

ен. Съ РД< 
менякът 
30 години 

итет в 
ти някои- ДИМИТРОВГРАД

ДЕПУТАТИ ОТ НАРОД
НОТО СЪБРАНИЕ СЕ 

СРЕЩНАХА С ТРИ ПАРТИИ

нности, които допълват световното 
атство. Съвременните млади поколения

Ц01
бог д-р-

° НА 19 АПРИЛ 1996 ГОДИНА В КЮСТЕНДИЛ Е УЧРЕДЕНО
Заедно с аотистите от театъра 'Народна сцена', който твръде

обнова - СПО.

ЗЕМЛЯЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "КРАИЩЕ"
тието на добросъседските отношения с народа на 
Сърбия. В своята дейност изключва националното

• Дружеството обеди 
Босилогрлдски край 
вущи в Кюстендил, околните му села и цяг 
България • Президент на дружеството о Йор
дан Чипев, известен бизнесмен 
На 19 април тази година в Кюстендил е учре

дено землячвеко дружество “Краище', надпарти
йна организация с идеална цел и статут на 
юридическо лице. Дружеството обединява пресел
ниците от Босилоградски край и техните потомци, 
живущи в Кюстендил, околните му села и цяла 
България. За президент нр земляческото дру
жество "Краище1* е избран Йордан Чипев-Данчо, 
известен кюстендилски *

нява преселниците от 
и техните потомци, жи

ла противопоставяне, националната вражд 
стоява всички права на българите от Бо( 
ско и всички българи, привърженици 
се казва в чл. 3 от Устава му.

Целта на дружеството е да организира 
проучвателна и изследователска дейност за ис
торията, културното и етнографско наследство от 
родния край. Създава свои архивен фонд, биб
лиотека и документация, които подлежат за съхра
нение от държавния архив. Устройва научни 
дискусии, разговори, литературно-музикални 
вечери, посветени на чествания на бележити дати 
и събори.

За ден на дружеството “Краище" е определен 
21 септември, патронен празник на град Босилеград 
- Св.Мала Богородица.

Ввоил Станчев

а, но от- 
силегрод- 

в Югославия -
Гостите от България са

горското малцинство и са инф‘Р®' оказано желание подо- отношения в общината. От двете страни е иакам ^ ограз„г и на
брените връзки между ^“^икретни предложения за сътрудни- 
малцинството. Дадени попов е депутат от град Добрич, предложено 
ГГГра^яГнГнГ0доЛб0рпи°;\

представители X <"&"■" “

Виденов.
знесмен.

Дружеството работи за съхраняване на национ
алното съзнание, националните и културните 
традиции на българите от Босилоградски край. 
Бори се за утвърждаване на иоторическата истина, 
опазване на културните интерои, свързани със съд
бата и традициите на този край. Подпомага разви-

библиотека гостите отБългория
Гп^нЕ^ХГнеанаХИавП^ТтГб7инки художници.

А.Т.

ОБииетВо 1 ЮНИ 1996 г.



Е ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ СЪВЕТ НА• БОБАН ПЕТРОВ 
МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ• ДИМИТРОВГРАД

млгЖ0сеомЙаЖ™0вспсЧЕТВЪРТ ВЕК 

САМООБЛАГАНЕ от всички национални мал
цинства в Сърбия и че от 35 
члена 30 са новоизбрани.
• Наближават нови избори.

Каква е вашата прогноза?
-Програмата на СПС се 

подкрепя от над 550 000 ней
ни членове, а нейният проект 
"Сърбия 2000-та- крачка в но
вия век“ е гаранция за по-ху
баво бъдеще. Освен това, 
най-лошото време е зад нас и 
аз съм уверен, че сега идват 
по-добри дни и ще живеем 
много по-добре и по-щастли
во. Затова съм оптимист по 
всички въпроси - заяви Бобан 
Петров.

-Съветът на Младите со- 
коитоБОБАН ПЕТРОВ, 25- 

годишен инженер по машино
строене и председател на 
Младите социалисти в Димит
ровград, е избран за член на

циалиоти има 35 члена 
са избрани и 18 члена, които 
са в състава му по пост, поне
же са членове на главния от
бор на СПС.
• Какво е влиянието на мла

дите социалисти върху поли
тиката на Социалистичес
ката партия в Сърбия?
-В СПС членуват над 150 

000 социалисти, по-млади от 
30 години. Влиянието им е 
голямо и неизбежно, а един 
брой млади членове на СПС 
се намират на важни постове 
в парламента и правител
ството. Отделно искам да из
тъкна, че в Републиканския 
съвет на МС са избрани млади

Пред успешно изказва- мощта на местното самооб- 
не на гражданите е и шесто- лагане само през послед
но в?рааТбКогатоетозгеТй 1^^1991^2^1996 
на вестника излезне от пе- година, 
чат, то вероятно ще бъде за
вършено, но все пак трябва ция 
да се каже, че едва ли 
някоя среда може да се по
хвали с 25-годишно успеш
но а ето и още пет години фалтова настилка 
самооблагане. -220 метро тротоар от

Както във всяка подоб- главната улица до черквата 
-48 метра метална ог-

Т'“ 4С-3420 метра канализа-

-135 метра водопро
водна мрежа 

. -572 метра улици с ас-

I на акция, в която граждан- 
| ите доброволно се опре- рада 
| делят, има и привърженици,
I и противници. И сега се зация.
1 чуват думи от отделни лица, От същото самооблага

не самооблагането е реликт не в ход са работите на 
от социалистическото ни улици в дължина от 190 мет- 
минало. А същите тези заб- ра - с асфалт и 763 метра 
равят, че довчера те бяха улици с настилка от, чакъл, 
най-го лемите комунисти, че значи подготовка за ас- 
техните улици са завър- фалт. Сложено така на 
шенй между първите тъкмо хартия, това не е много, но 
със средствата от само- всеки трябва да има пред- 
облагането. Същите тези, вид, че до края на само- 
дето се казва, нищо в живо- облагането, а това е 30 юни 
та-си не са направили сами, 
всичко са получили от со
циалистическото общество, което е достатъчно 
което днес така хулят. От флатиране на една улица от 
друга страна те са сред 100 метра. От друга страна, 
тези, които редовно получа- всеки трябва да има на ум, 
ват заплати, топли закуски че половината от времето 

за това самооблагане е

-седем шахти за канали-
Бобаи Димитров

° В БОСИЛЕГРАД ФОРМИРАНА ОЩЕ ЕДНА ПАРТИЯ

УЧРЕДЕН ОТБОР НА ЮЛ
Бобан Петров

Републиканския съвет на 
Младите социалисти в Сър
бия. По този повод го помоли
хме да отговори на няколко 
въпроса.
• Кога и по чие предложение 

ани за член ан РС на

Югославската левица в БосилеградНа промоцията на 
преди няколко дни бе формиран общински отбор на тази 
партия от единадесет души. На събранието, на което 
присъства Божидар Здравкович, координатор на ЮЛ за 
Пчински окръг и член на Главния отбор, Иван Вовк, предсе
дател на Общинския отбор на ЮЛ в Сурдулица, Лидия 
Здравкович, член на Комитета за здравно дело в дирекцията 
на ЮЛ и представители на Общинския отборна тази партия от 
Враня, за председател на отбора бе избран Йордан Велинов, 
директор на Автотранспортното предприятие, за подпредсе
дател Никола Андонов, ръководител на Цеха за сушене на 
овощия и зеленчуци, а за секретар Любен Глигоров, соб
ственик на частен-магазин и директор на формираща се зем. 
кооперация.

След Буяновац, Враня, Владичин Хан, Търговище и Сур
дулица, формираният общински отбор в Босилеград е шести 
отбор на ЮЛ в Пчински окръг. Наскоро - както в речта си заяви 
Здравкович - ще бъде формиран общински отбор в Прешево, 
а след това и окръжен отбор на Югославската левица.

тази година, ще се съоераг 
към 40 хиляди динара, 

за ас-

сте избр 
МС?
-В републиканския съвет 

на Младите социалисти бях 
избран гго предложение на 
Изпълнителния отбор на 
общинската организация на 
СПС в Димитровград. На 14 
май т.г. в Белград ми беше 
верифициран мандат от чети
ри години.
• Колко члена има 

канският съвет на М

и всичко останало, което в 
стопанството го няма вече била най-голямата ин- 
няколко години или едвам флация. При такива усло- 
има по някоя пара. Наисти- вия направеното все пак не 

средствата, които днес е малко, 
събират от самообла

гането са може би колкото

на
се А.Т.

❖❖ ❖тяхната годишна заплата,
но сега стопанството не Според сведения, по
работи или едвам работи и лучени от Зоран Геров, 
събраните средства наисти- председател на Изпъл- 
на са минимални. И тези нителния отбор на Общин- 
средства, колкото ^мини- ската скупщина в Димит- 
мални, все пак са отеначе- ровград, декларирането 
ние като основа, върху коя- на димитровградчани за 
то могат да се получат сред- шестото местно самооб- 
ства от други източници.

За другите, които са че все още не е завършено, 
дали своето "за" и за шесто- Неофициално, за самооб- 
то самооблагане, ще посо- лагането са се опреде- 
чим какво е направено с по- лили над 65 на сто от граж

даните.

Репуб
/1С?

ли-
В.Б.

° ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

25 ГОДИНИ С 

ГРАЖДАНИТЕлагане е успешно, макар

-Симеон Александров? Кой е това? 
-Милиционер.
Да. Сима Милицаяц, така всички го знаят, 

градът и селата. И околията. Но знаят го и като 
“изтребител“ на диви свине - глигани.

ина съм в униформа. Как станах 
ед гимназия записах да следвам

• ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОБЩИНСКИЯ ОТ
БОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД -От 1971? год

милиционе
право в Ниш. За препитание там започнах да пиша 
фирми, станах фирмописец. И понеже на факултета 
не дават пари, а от фирмите все пак нещо пада, така 
и моето следване свърши.

ПРОБЛЕМИТЕ ДА 

НЕ СЕ РЕШАВАТ 

ЧРЕЗ ВЕСТНИЦИ
• А след това?

-След това се настаних в горското като дървар.
• И?

-Скарах се с един от горските началници, хвър
лих го в реката и така и тук завърших работата.
• Защо го хвърли?По повод интервюто на отбор наОО на СПС в Босиле- 

Зоран Любисавлевич, наро- град, постъпката на Любис- 
ден представител в Скупщи- авлевич, и при условие 
ната на Сърбия и предсе- всичко това да е точно, е - 
дател на Изпълнителния от- неприемлива. Още повече, че 
бор на Общинската скупщина интервюто е дадено пред 
във Владичин хан, пред вест- вестник, който има опозицио- 
ник "Телеграф" под заглавие нен характер и че и Люоис- 
", Дребно стопанство - голяма авлевич и Томич са високи

-Как да не го хвърля, кога то бях прав? После 
станах магазинер в Каменица, в земеделската кооп
ерация. Там един ден ме намери тогавашният 
командир на милицията в Димитровград 
Говедарица и като разбра, че съм син на Тошко 
Мечкаров от Сенокос, повика ме в милицията. Ето 
така станах милиционер.

началото беше наистина трудно. Аз бях един 
от най-младите, а тогава нямаше такава техника 
като сега, пък и старите бяха свикнали с друг начин свой милиционер, - царибродски “боби"
цял^нощдо^стоим вТмсад1Г йзмръзна^но^службата * “ ра6°Т"' ^
е служба. Днес е много по-лесно, имаме техника, 
превозни средства...
• Ти си един от най-старите милиционери в 

града, ако не и най-старият. Струва ми се, че 
едва ли може да се намери човек, който да те 
мрази.

В Симеон Александров
кражба" , където изнася ре- партийни функционери. Из- 
дица "незаконни деяния" на пълнителният отбор на ОО на 
министъра - координатор Дра- СПС в Босилеград е на стано- 
ган Томич, Изпълнителният вище този проблем обстойно 
отбор на Общинския отбор на да се обсъди на заседание на 
СПС в Босилеград на прове- Окръжния отбор на СПС за 
деното на 22 май тази година Пчински окръг и да се утвърди 
извънредно заседание зае- истината, а виновният да 
тана на становище, че всички понесе отговорност. Защото 
възникващи проблеми трябва всяко разтакане на въпроса 
да се решават навреме и на ще има отрицателни после- 
съответни партийни органи и дици върху работата на пар- 
тела, а не чрез средствата за тията в окръга, 
масово и 
членовете

-По-рано имаше повече нарушения на 
обществения ред и мир. Днес това значително е 
намалено, но нараства криминалът, кражбите. Ние 
успешно се борим с това, макар че се случва 
понякога криминалците да са и крачка пред нас. Но 

А , , ,, дори и 80% от разкритите случаи достатъчно
-Аз обичам професията си. Но ми е криво, че има говори за нашата активност 

хора, които ни мразят И считат, че винаги трябва да # По повод 13 май вашия поазник ти получи 
гледаме през пръсти. Всъижост милицията пречи новоустановеното общинско * 
само на непочтени хора. На честните (а те са най-добър милииио»«оЧЧеститоГ 
огромно болшинство) не. Колко пъти ми се е случи- Р Ч Р-
ло, когато трябва да накажа някого, заслужено А -ьлагодаря, но аз смятам, че не съм ни най-до- 
разбира се, той да няма достатъчно пари а аз вече °РЯЯ.Т- ни наи-лошият. Просто се старая да бъда 

квитанцията. Тогава аз доплащам наи:°лизко до хората, да им помогна като човек, 
разликата, па после ако ми върне, върне... Трудно Точно така е. Симеон Александров - Сима е 
р да се работи между познати хора а от друга милиционер, който е най-близък с хората. Него на 
страна... ’ улицата го спират и старите за съвет, ловците за

Сима досега 12 пъти е бил в Косово и то винаги о6мен на опит, младите колеги учат от него. От 
когато там е било “гъсто". Случвало се е да се хване лиЧвто му не "слиза" усмивката. Често и сам 
за оръжието, но никога не го е употребил, още Раз*азва вициве за професията си. Винаги 
по-малко злоупотребил. И тук, в града, хората го спРавеДлив. Такъв е Сима. 
знаят като свой, не само свои човек, а просто като

признание за

съм написал

Алекса Ташков

о Бииетво1 ЮНИ 1996 г.



* ?бЙ?Рв1осил#г0рЙАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА САНКЦИ-ГОТВИ СЕ ПРОЕКТ 

ЗА БРИКЕТИ БАВНО ЗАДВИЖВАНЕ* ?а^ап^дТ°търгоР ин^ите^ остана ли ^тпН0Та пРогРама. 
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Илюзията, че самото премахване на тие и да се определят водещите отрасли, 
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ности, димитровградското стопанство ся
каш обхвана малодушие. Омагъосаният 
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° ГУМАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ - ДИМИТРОВГРАД

ОТ 20 МАЙ - РЕДОВНО 
ПРОИЗВОДСТВО

• Във всички цехове на най-голямото димитровградско 
лТЛ?.анско пР®ДпРиятие - ГИД (Гумарска индустрия - 
Димитровград) от 20 май започна редовно производ
ство • Това е обнадеждаващ факт, но трудностите, 
които са в изобилие, сякаш застрашават всяко опти
мистично настроение • А много от тях изникват от така 
наречените "обективни обстоятелства". Ето някои от 
тях:

сегашни

раздвижат предишното производство.
Ст.Н.

• Липсват динарни средства за набавката на домашни суровини. 
Този проблем е общоюгославски, тъй като далеч по-силни и по-големи 
колективи се срещат и са изправени пред недостига 
раздвижи производството на ггьлен ооорот.

• Цените на домашните суровини в много случаи надвишават 
вносните и проявяват тенденция към нестабилност, относно 
покачване.

• Облаганията на средствата за лични доходи са прекалено ви
соки - за един динар заплата трябва да се отделят още около 1,20 
динара обществени задължения, което рязко намалява средствата за 
лични доходи и въздейства дестимулиращо върху интереса на работ
ниците да се борят за по-високи доходи.

• Общата стагнация (като последица на доскорашните санкции), 
и липсата на капитали за инвестиции редуцира ча*т от производстве
ната програма - производството на упълнителни за строителна ме
ханизация.

• Липсата на ‘помощни материали“ (налр. транспортни кутии), 
както и несъответните цени на други уж не влияят пряко на производ
ството, но в крайна сметка зле се отразяват върху сроковете за 
доставка на готовата продукция.

Затрудненията са още повече и изникват почти ежедневно: тук се 
имат предвид многобройните допълнителни материали, чиято 
набавка не протича без засечки.

Обнадеждаващото е, че въпреки всичко, лека-пол ека се ус
тановяват делови контакти с чуждестранни партнйори. проявяващи 
все по-голям интерес за продукцията на ГИД. Такива контакти има с 
потребители от Италия, САЩ, Швеция и Англия. За някои от тях се 
произвеждат упълнителни плочи, ботуши и друга продукция.

В общото безпаричие заплащането на личните доходи е доста 
забавено. Досега например са заплатени личните доходи за февруари 
и предприятието е принудено от спечелените валутни средства (за 
които инак се набавят суровини в чужбина без особени препятствия) 
да взима за ‘вътрешни4 нужди. А това в крайна сметка се оказва 
спъващо върху организиране на редовни приливи на суровини и 
възлроизводствени материали от чужбина. Тези дни линеарно на 
работниците бяха дадени по 100 динара.

Снабдяването с енергийни източници (например с мазут) все още 
върви затруднено. __

Оттук и неохотността в предприятието да кажат дали редовното 
производство ще продължи месец или два, или зарад недостига на 
някои материали може да прекъсне и ло-рано. А с такова накъсване 
на производствения процес не могат да се очакват ни пълни стопански 
ефе^и^з7я?о6аЯче^еможе да се Говори за нормално производство 
в нормални обстоятелства.

“СЪДЕБНА ХРОНИКА
В^ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД ПРИКЛЮЧИ ЕДНО НЕОБИКНОВЕНО

на пари, за да се

И СЪДЪТ КАЗА - "НЕ"!
• Работниците на "Напредък" - с помощта на Общинския съд - попречиха на директора 

си да получи незаслужена награда
В Общинския съд в Босилеград приключи 

едно необикновено дело, в което работници 
излезоха "по-силни1 од директора си, като 
показаха, че стимулативни парични средства 
и награди не може да се получават незас
лужено. Съдебният съвет начело със съдия 
Любинка Веселинова с присъдата си застана 
на страна на работниците на тукашното пред
приятие "Напредък", от което неговият дирек
тор Бранко Младенов търси да му заплати 
креативни добавъчни за период от юли 1988 
до август 1991 година. Според изчисления на 
вещи лица, тези добавъчни в края на ми
налата година били "тежки" 34 000 динара. С 
лихви и съдебни разноски тази сума, казват 

циалисти, щяла да бъде далече 
Както писахме по-рано, касае се за период,

Младенов бил ръководител на овце- 
фермата на "Напредък" в Радичевци и за 
средства, каквито на времето отпускаше 
бившият фонд за развитие на икономически 
изостаналите краища за стимулиране на де
фицитни кадри в отделни стопански области.

Според присъдата, Младенов не може да 
вземе парите, които търси поради две неща: 
понеже 'не е реализирал програмата на 
Работническия съвет за развитие на овце-

фермата“ и защото "Фондът не е отпуснал 
въпросните средства". Изхождайки от това, 
се посочва в присъдата, съдебният съвет е 
констатирал, че Младенов няма право на 
креативни добавъчни.

По време на съдебния спор, с изхода на 
когото работниците попречиха на директора 
си да получи незаслужена награда, бяха изне
сени повече интересни неща.

-Овцефермата винаги работеше със 
загуба, заяви Захари Миланов, работник на 
“Напредък“, когото Работническият съвет 
упълномощи да защитава интересите на 
работниците, и не е логично някой да въз
дава загуба и да получава стимулативни 
средства, а работниците с минимални зап
лати да погасват тази загуба! Според пълно
мощника овцефермата не е могла да постигне 
резултати, понеже на бившия й ръководител 
това не е позволявала професионалната 
подготовка - Младенов е агроном с лозарско- 
овощарска специалност. В какво положение 
се намира овцефермата показва и използва
нето на капацитетите й. В нея могат и трябва 
да се отглеждат 3500 овци и 500 кози, а сега 
има само около 800 овци.

по-голяма.спе

когато

В.Б.
Ст.Н.

• НА БОРСАТА НА БАНИТЕ В СЪРБИЯ

"ТУРИСТИЧЕСКИ 
ЦВЯТ” ЗА"БАЛКАН"

веяияягякжщ-
и гостилничарството - Туриотичаоки 
мВят- за подобряване качеството и 
развитие иа^туриотичеокото предла
гане в Сърбия през 1896 година.

Така благодарение на Балкан Така олаг д Роляма В|»тавлиза

На

Лтуристическата карта на ия.
А.Т.

оБттсгВо 1 ЮНИ 1996 г.



• В РЕКИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА• СЛУЧАЙНА СРЕЩА

ОТ ТАЙЛАНД В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ БРАКОНИЕРИ 
УНИЩОЖАВАТ 

РИБЕНИЯ ФОНД
Петък, пазарен ден в Димитровград. По 

улицата все познати лица и от града, и от 
селата. Но ето, че една жена о малко дете 
спокойно се разхожда по улицата,^ купува 
сандвичи, приближава се до колата "Алеко , 
пиротска регистрация. Всичко оказва, че не е 
за пръв път тука, а все пак е непозната, с друго 
физиономия, неприсъстваща тук. Питам коле
гата коя е тази жена. Той вече знае, че тя е от 
югоизточните предели на Азия, че супругът й 
е тукашен, от Трънски Одоровци! Срамежли
во се доближаваме, когато тя се срещна с 
един димитровградчанин и жена му. На срав
нително лош сръбски тя ни обясни, че мъжът 
й е в общината. Там го и намираме и двамата 
ги водим в редакцията.

-Аз съм Петър Иванов от Трънски Одоров
ци, а това е съпругата ми Пропит от Тайланд 
и двегодишният ми син Виктор.
• И сега живеете е Трънски Одоровци?

• Сдружението на спортните рибар“

&г.~йа&жйяияйида»- “
Боакониерите в Босилеградска община с по-големи или с 

по-малки апетити върлуват и сериозно застрашават рибения 
сЬонд в Лисинско езеро, Драговищица, Лисинска, Люба 
Ьистърска реки Ловейки и избивайки риби с различни непозво- 
л е наследства, те заличават усилията и резултатите на 
членовете”на Сдружението но спортните рибари Пастърва е 
Босилеград водите в общината да се обогатяват с пър- 
вокачествена пастърва, мрена, клен, а езерото с охридска и 
калифорнийска пастърва. Драган Златков, председател на 
Сдружението казва, че до голяма степен им е известно кои лови 
гЖгесток взрив фенери, различни мрежи и други непозво
лени средства, но все още не успяват да ги "изведат пред лицето 
на правдивата". В тази област, казва той, не всички сме равни 
пред закона и едно число от тези, които трябва да ни помогнат в 
борбата срещу бракониерството са всред първите в това непоз
волено действие. Затова се налага да се самоорганизираме. Това 
ще рече, че наши членове ще контролират и пазят водите от
бракониери. Тези дни ще приемем и пазач, казва той.

В сдружението, което е формирано през 1953 година и което 
дейстува в рамките на организацията на спортните рибари от 
Ниш, понастоящем членуват 38 сениори и трима пионери. Член
ският годишен фонд за възрастните е 75, а за непълнолетните 
членове 20 динара. Наскоро, казва Златков, членският внос ще 
се увеличи и средствата ще се ползват за по-добра дейност на

^^непозволената дейност бракониерите се излагат на голям 
риск. Минималната глоба е 200 динара, казва Златков. Доколк- 
ото в това лротивзаконно деяние има и други углавни дела 
наказанията са далече по-големи. Миналата година на пример 
поради бракониерство бяха осъдени двама младежи от ГЛюбата 
и преди три месеци те издържаха едномесечен затвор. Миналата 
година за съжаление бракониерството с ток взе живот на младеж 
от Райчиловци. Всички
имат намерение да се занимават с този вид незаконна де

Сдружението няма средства да зарибява водите в общината, 
но съвсем е сигурно, че оиоеният фонд ще се увличи по природен 
начин доколкото спре бракониерството. А опазването на водите 
от замърсяване и увеличаването на рибения фонда с пър- 
вокачествени риби е главното условие сдружението наистина да 
действува на спортни начала и да се създават условия за организ
иран лов и туризъм в общината. В.Б.

ган

тека и

-Да, там вече сме три години, отговаря 
Петър и превежда на съпругата си на англи
йски.

След като свършил средно икономическо 
училище, Петър, който е роден 1944 година, 
заминал във Франция, оттам за Африка, па за 
Австралия, където останал почти 20 години и 
където се занимавал с частен бизнес. От 
далечна Австралия отива на Тайланд като 
турист и тук запознава Прапит, сегашната си 
съпруга, която е без родители, има още три 
сестри.

Носталгията за родния край го е накарала 
да се върне на бащиното си огнище. С него, 
разбира се, и Прапит. Тук ги изненада първата 
и втората зима със сняг, особено Прапит, но 
сега вече са свикнали.

-Имам намерение да отворя търговия на 
дребно в Одоровци и тук в града, но имам 
проблеми със силна администрация, което в 
Австралия е нещо почти непознато. Там 
бизнеса започваш за един ден, а тук хиляда 
документи ти търсят, оплаква се Петър.
• Тук от Австралия те върна носталгията. А има 

ли носталгия при Прапит?
-Разбира се. Надявахме се тази година да 

отидем до Тайланд, но малкият Виктор няма 
паспорт и се страхувам с наш паспорт да

ението.Прапит, Петър и синът им Виктор

нямам проблеми с него. Аз имам австрали
йски. Но дано наскоро всичко се оправи.
• Харесва ли на съпругата ти в Одоровци?

-Доволна е засега, харесва й. Потегнахме 
къщата, но ми е жал, че селото си е останало 
такова, каквото го напуснах. Има само път, а 
хората намаляват. Едно време бяхме 100 деца 
в училището, а сега има само четири.

И така в Димитровградска община досега 
се изтъкваше, че има тринадесет нации на 
територията й. Сега може да се добави още 
една - тайландска.

тези неща предупреждават онези, които 
йност.

А.Т.

ШШИрИ I!■ година .
-

■V; '

Акционарско друштво 
Пирот

1 ПИРОТСКЕ 

БАНКЕ
1

ШшВШш9 9 Ш
5 9
6 6 . :

ДА1 шш■

ВАШ НОВАЦ 
ВИШЕ 
ВРЕДИ

Дискретно и поуздано улаган»е у наше 
БЛАГА.1НИЧКЕ ЗАПИСЕ 

Ваша сигурна добит.
- БЛАГАЗНИЧКИ ЗАПИСИ гласе "на доносиоца“
- Номинална вредност |едног БЛАГА.1НИЧКОГ ЗАПИСА ]е 100,00 
" ро?заУнаплату БЛАГА',НИЧКИХ ЗАПИСА одращете сами ;

30 дена '. .
60 дана •

: 90 дана
- Преглед вредности БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА на дан куповине:

• . [~те77Гу^ ц̂°гдд-^А

§щ
Ч:

•>Ч. V-

30 60 90
ЦБНА

уБЛАГАиНИЧКОГ
ЗАПИСА

надай куповине амм|Д||||||
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• ИНИ 
СКАОбщина °Т долна любата до ръководството

НА БОСИЛЕГРАД-
НОВИНИ ОТ ВИСОК

РАБОТАТАНА СЕЛСКАТА ВЛАСТ
село Долна Любста са*одписали §бщностаТан?а6°Та на местн=>та 
и изпратили до ръководството на който лт "Финансов отчет, в
Босилеградска община инициа- с?ва7 “ посочи колко сред-
тива да се оцени работата на сел- нос? от Гл, УЧИЛа мес™ата общ-
ската власт. Инициативата е из- холмни>бТната и »«>Де са израз-

1гад? «гжзгглакж
Какво е принудило долнолю »?о?„,П,.Р°оИяава от четвъртия им 

батани да предприемат една Голини ДаЩ° ВДНИ И 0ЪЩИ хора с такава акция'? А години са в ръководството на

дат само с няколко души?-? пи?*? °1 „°ДЛОТО Да ра6отят в
инициаторите и гтеллагат т г?о РъковоДството и останалите ор-

° мпЖШДИи®ИСОЧАНИ СНАБДЯВАТ МАНДРАТА С
МЛЯКО В СЕНОКОС, НО "СТОЧАР“ ОТ ДИМИТРОВГРАД

МЛЯКОТО РЕДОВНО НЕ ПЛАЩА

■Ь^:гг.|;.-гг:;агаг
лачакат’°Т коипвтентннте в кооперацията докога трябва да чакат млякото и агнетата да се платят
вече са ппоппп^У тепъРва тРя6ва Да се продава, агнетата сигурно
волит?лите????Г и аа Тях “ вае™ паРитв' тогава защо на произ- водителите остава неплатена стоката.
лихви“ иТ,В„РГв раотат сметките за ток, неплатен данък с големи 
ш“пИ“а х°рз. хоито са дължни от 200 до 500 динара само за ток 
1юГлИ„?.Иг,ТераЧИЯТа 1Лихва римите суми на гените 

Л Нвл??^п?-СЛ селянитв ще финансират кооперацията, 
обшин?^ПипотХората 6 О1Ч0 л°-г°лямо, защото в съседната 
казватхората Я1<ото св плаФа и л°-РвД°вно и на по-висока цена,

Положението
нията в Долна Любата са ус- 
яожнени до голяма степен. 
Такъв извод може да се 
рави не само от вече 
**е ни те въпроси, но оше по
вече от следните два въпро- 
са в *ниЧиативата:

Защо се опетняват, 
обезпокояват и преследват 
всички работещи в Долна 
Любата: служащите в поща
та и местната канцелария, 
здравните работници 
булаторията, търговските и 
гостилничарските работ
ници и милиционерите?"

"Защо на събранието на 
спс, което беше проведено 
в Кооперативния дом в 
селото председателят и 
секретарят на МО ожесто
чено реагираха срещу пред
ложението на гражданите 
да дадат отчет за досегаш
ната работа и за получените 
и изразходваните парични 
средства и да подадат 
оставка?"

нап-
посо*

ТАКСАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯТА 
ПЛАЩАТ НАИ-БЕДНИТЕ

А 06 осво6°Дят от таксата за ТВ ако имат на две и повече 
места електрически ток. н

• "°ради аваРия на рвпетитора при село Росомач Висок няма 
ТвЛграмадН(Гняг"К° месеца' ПъРва програма не се вижда, а втора

Няколко пъти хората се обръщали в общината за помощ 
обещания.

° ПРИСТИГАНЕТО НА ПОЩАТА В КАМЕНИЦА ЗАВИСИ

ОТ ДОБРАТА ВОЛЯ НА ШОФЙОРИТЕ
Пощата в Каменица получава писмата и колетите чрез Пирот и то 

два пъти в седмицата: петък и неделя. Автобусът от Пирот идва само 
до село Изатовци, два километра от Каменица, където е седалището 
на пощата. Пощарката Снежана Георгиева е дължна винаги да чака 
пощата на открито при моста на Височица. И тя това го прави оезраз- 

чно дали е сняг, дъжд или вятър. Но често пъти чакането е напраз
но, защото от пощата в Пирот редовно не предават пратките на 
автобуската станция в Пирот и след това всичко зависи от добрата 
воля на шофиорите ще вземат ли пощата.

А всичко може да се реши много просто: автобусът трябва да идва 
в Каменица по разписанието, което е било години наред. Тогава 
пощарката ще взима пощата в село Каменица, а ще бъдат улеснени и 
пътниците, особено тези от Сенокос, които няма да мислят дали 
-тобусите от Пирот и Димитровград по графика ще се срещнат на
Ар]еГ ’

в ам-

про
но всичкоостанало само на

и на избраните от тях хора? Де
мократично ли е да не се поз
волява дори и на членове на СПС 
да участват в заседанията, на 
които се взимат решения за от
делни селски проблеми?

Подписалите инициативата 
долнолюбатани предлагат да се 
извърши проверка, за да се 
утвърди има ли корупция в рабо
тата на селската власт, вземане 

юупотре- 
местната

ли

мито от граждани и зл 
ствата на Iсъс сред 

ост.
нициаторите още настояват 

тяхна делегация да 6 
от председателя на ОС в Босиле
град и от ръководството на Пчин- 
ски окръг във Враня.

ъде приета сичко това да се реши само с един телефонен «.
общината в Димитровград. Но засега и при тях няма добра воля 
проблемат да се реши.

Б.НиколовДолна Любата К.Г.

ЦАРИБРОДСКО КУЧЕ 
- ШАМПИОН° ГРУПА БОСИЛЕГРАДЧАНИ ВОДЯТ СПОР С ТУКАШНАТА ОБЩИНСКА ВЛАСТ 

ЦЕЛИ 43 ГОДИНИ!

ТЪРСЯТ ДЯДОВА И БАЩИНА ЗЕМЯ
• Гражданите търсят да

пет години не е ползвана за 
р, републикански ко 
. но краят на спора не се вижда

на 1953 година, "понеже три, 
органи им дават ортицате 
ОС как проблема да се

им се върне земя, която е експроприира
целта, за която е отвзета", общинските 
мгтетентни органи дават напътствия на

т.е.
лен

изучиотговор 
и реши, тГрупа босилеградчани водят спор с общинската нанси на Сърбия, като второстепенни отхвърлят 

власт в Босилеград цели 43 години и без оглед, че решенията на общинското управеление, сега на 
това е един от най-дълготрайните спорове, които Службата за стопанство, финанси и урбанизъм, 
граждани водят с органи на властта, въпрос е кога Налагат на ОС да се изучат няколко неща, от които 
ще бъде решен. Още повече, ако се има предвид, че две са от значение за решаване на проблема: в 
почти всичко трябва да се решава - отначало, и че експроприирания комплекс да се означат 
за едно число въпроси, както казват в ОС, не въпросните парцели от страна на вещо лице - 
съществуват технически възможности. кадастрална служба и да се уточни дали тези

площи са ползувани за разсадник три, т.е. пот 
години след решението на тогавашния НО.

т

[л|ПЛОЩИТЕ НЕ СА 
ПОЛЗУВАНИ ЗА ЦЕЛТА

С решение от 26 март 
Народен отбор на бивша Босилеград! 
вършил експроприация на около 10
ратни метра площ на 26 босилеградчани е мест- Службата за имуществено-правови отношения 
ността "Орище" в Босилеград за разширяване на ОС и общинския лравозащитник не искат да решат 
вече съществуващ околийски овощен разсадник, проблема, казва Боян Пенев, който търси площи, 
Имало недоволствия, но решението потвърдил и които били собственост на баба му. Общинскито 
тогавашният Изпълнителен съвет на НР Сърбия, органи - казва гой - в едни решения пишат едни 
Едно число босилеградчани се съгласили с експро- обоснования, в други - други, а когато републикан- 
приацията като взели пари или пък площите им ски органи им анулират решенията, то измислят 
били подменени Някои обаче не били съгласни. От трети -доказателства-. Не искат обаче да направят 
тогава досега - най-напред те, а след това и техни това, което им налагат го - да означат границите на 
деца и внуци, търсили и търсят да се анулира площите и да у гвърднт дали за въпр. 
решението за експроприацията, -понеже в срок от са били околийски разсадник. Имам 
три те пет години" кок?о се казва в Закона за ако се наложи в,е дойдат половин гражданите на 
експроприация ^площите не са ползвани за това, за Босилегрод на средно и
^етЖГпГрн^еГло^ГЗл^згда^е ГбТг^ишнТаГраст казва: -Залъгват ни.
аа-лична Според градоустройствения план, те са че не било възможно зомлемор да означи нашита 
л?елна”начени 4 строителни парцели. На една парцели. Па, това е абоурдноГ Как сега нямат 
малга нает от 4? ?а изградени гйекти, други со документи, а е решението за експроприирано се 
шптнувани за същата цел Една пък част от тях лосочиат границите ма площите? Няма да со от 

ГУо Гпйта нТпредприятието "Напредък', кажем. Ако со наложи, а по всичко личи така ще со 
което^^давай™свои работници да ги обработват, случи, що търсим прием в кабинета но предеа-

^4“ю°вТГЛт една стра°н4Т|ай-устойчивитеавсрвд не- ^Проди няколко дни на място трябваше да со

доваиови, Асен, Боян и ЯР _ 0бщин- разискването се отсрочи, понеже оошто лице, т.е,
Иван Стоименов-Гаг-улски, а от друг оощ 1*,мломар „е може - като бе казано от лродота- 
ската скупщина^Те търсят даимсе^аърн , нр официалнито органи - да завърши рабо-
н^ГкГто™ наТ-Гажно’ нТапо^нТза разЛсад- тота бва документи и скици, защото «такива нямало 
ник Общинската скупщина казва, че не са прави че преди 1Я5Е година , 
площите по време ма въпросните години са оили под 
овощни фиданки. Републиканските «омлвтентни 

^ сега е Ресорът за имуществено-
Мимистерството за фи-

НСВИДЕТЕЛИ
- ПОЛОВИН БОСИЛЕГРАД!1953 година бившият 

ска околия и> ^5$
-Никога тези площи не са били разсадник, но

към
хиляди квад-

I«

г

фиод 
0 овидотоли.
осния по

- *..Vпреклонна възраст /\а 
Иван Стоименов, които Ч

.•л

4Ц нй.-'

Алоксандър Басов, сина на доктор Симеон Басов, димит- 
ровградчани често пъти са виждали с породисто куче, но 
малцина знаят, чо неговото куче Арнолд, английски спрингел 
спаниел, неотдавна спечели четири награди на съюзната 
изложба на породисти кучета в Ниш, проведена на 18 май тази 
година. Кучето Арнолд участва за четвърти път на изложби и 
вече има шест награди.

Алоксандър иначе е студент по ветерина, а той и цялото 
му сомойство са познати като любители на разни животни.

А.Т.
В.Божилов

(В следващия брой:ОБЩИНСКИЯТ 
ЛРАВОЗАЩИТНИК НЕ Е СПИРАЧКА")органи, какъвто 

правови отношения към

оБрятстВо 1 ЮНИ 1996 г.



Пише: МАРИН МЛАДЕНОВ» ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК• В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ОТ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИКОЩЕ ЕДНО ДОБРО ПОКО
ЛЕНИЕ СРЕДНОШКОЛЦИ

Привечер - веселба. Хора на 
две места. Ученическа музикФИЗКУЛТУРЕН СЪБОР 

НА НОВОТО ИГРИЩЕ
4 май 1946 г. Т ези дни уси 

работим с пионерите. Готвим 
^слетске вежбе". Всеки ден съби-

музика и 
селска банда. Много народ. Пра- 
хуляк. Врява. Крясъци!

илено
ОСМОКЛАСНИЦИТЕ-АБИ
ТУРИЕНТИ КРИТИКУВАТ 

ДИРЕКТОРА СИ
Съгласно утвърдения годишен календар за средно образование и 

възпитание приключи редовното обучение за учениците от четвърти 
клас. Понастоящем учениците, които успешно са завършили класа се 
готвят за полагане на зрелостен изпит. Онези пък, които са на по
правителен изпит се готвят да завършат класа. Зрелостният изпит се 
полага от три части: класно упражнение по сръбски език, устен отго
вор по математика или един чужд език (английски или руски) и 
проверка на знанията по писана тема като домашна работа по опре
делен предмет. Поправителните изпити ще се полагат в два срока - 
след 20 юни й към края на август. Учениците, които не положат с успех 
и в двата срока могат този предмет да полагат задочно през след
ващата учебна година.

В Гимназията в Босилеград, от общо 77 ученика, суспех завършиха 
63 ученика, от това 29 с отличен успех, 7 с много добър, 20 с добър и 
7 със задоволителен успех, 5 ученика са на поправителен изпит по 
един и 4 на поправителен по два предмета, докато 5 ученика ще 
полагат класа пред изпитна комисия. Сашо Бонев, Зоран Глигоров, 
Небойша Димитров, Ивица Стоилков, Ненад Спасков, Нобойша 
Христов и Нина Александрова са кръгли отличници от първи до 
четвърти клас и са носители на най-голямото училишно признание - 
"Букова грамота".'За извънредни резултати по руски език (миналата 
година трето място на републиканското състезание), Небойша 
Димитров понесе и грамотата "Светозар Маркович", както и 
Велимир Александров за извънредни резултати по история (ми
налата година участвува на републиканско състезание). Това 

' потвърждава оценката, че излиза още едно добро поколение 
средношколци от босилеградската гимназия.

раме децата от 4-6 в двора на 
старото училище. Момичетата ид
ват редовно, а момчетата един 
ден ги има, два дена ги няма... 
Снощи в фисос стана дума да 
обиколим всичките села в ок
олията, да подготвим селските 
пионери... Към края на събра
нието дойдоха Бачевски и Тасев - 
"политическите и просветни фак
тори" - и ни засекоха: ние да се 
грижим за Цариброд, Градинйе, 
Луковица и Гоин-дол, а "околи
ята" е тяхна работа) Техните думи 
бяха закон! Събо 
за 19 т.м. и ще стане на новото 
игрище (бившия Стратков 
сливник!), което тези дни ще бъде 
готово.

10 май 1946 г. Днес всички 
ученици приказваха за голямата 
разправия, станала между осмок
ласници - абитуриенти и нашия 
директор Кемилев. Казали му, че 
не си гледа работата. Мика от 
Гоин-дол му казал, че е "госпо
дин, който е изгубил своята 
диалектика". Ванко Кумът му 
казал, че е замесен в някаква 
афера *с американски цигари и 
шоколаМ.Младенов и Илия Златанов 

пред агитационното табло д, че взимал храна от 
кухнята без заплащане... Учени
ците си караха сеир... Младежк-

рът е насрочен

^ХТГп^рвВиИИГ..« ОТО ръководство св опитало да го 
в салона се проведе "тържест- защити.
вена академия'1: Ораторите под- -----
чертаха - "фашизма рухна, ние 
имаме толкава желана свобода... 
имаме нова народна власт... вто- 

7 май 1946 г. Както и на пре- ри смо в свеТа в изграждане на 
дишните събрания: кратък док- социализма“, 
лад за досегашната работа на 
младежката организация и нови 
задачи. Оживената дискусия се 
превърна в

ИЛИ ДОБРОВОЛНА 
РАБОТАОБЩО УЧЕНИЧЕСКО 

СЪБРАНИЕ В САЛОНА - ИЛИ МОБИЛИЗАЦИЯ!
11 май 1946 г. Общо събрание 

на Народния фронт в салона при 
ГОЛЯМА черквата. Салонът беше пълен:

препирня и почти МАНИФЕСТАЦИЯ зядслегашната работа и лодкар
кавга, но се намеси Горчев от Ок- 9 «аи 1946 г- Днес гРаАа ване към "критика и самокри- 
олийския комитет и остро разкри- изглежда тъожествено, както тика". Никой не се обажда. След 
тикува всички "недисциплини- беше и за Първи май. Стана това Илко се обади и разкри- 
рани младежи" и ония, които по голяма манифестация, както и тикува онези граждани, "които 
чаршията приказват това-онова в ДРУГ път: начело бяха знамената, тука мълчат, а по кафенетата и 
полза "на реакцията". Даде много после ученическата музика, кйошетията критикуват народ- 
указания за държанието на сетне "нашите" пионери... Това за ната власт". След това говори за 
^истински прогресивните мла- нас, пионерските ръководители акцията "Неде/ъа за поправку 
дежи"... беше и една репетиция! След наших путева"... Подчерта де-

това - средношколците по пара- бело, че всички трябва да раоот- 
лелки, градските младежи, ра- ят доброволно, "ама които не 
ботници, железничар^ предста- идва на работа доброволно, ние 
вители от селата. Скоевците ще го мооилизираме . Активистът 

млалежки сЬактоои" (Лилия сканДиРаха “Ремс-Скш-Комсо- Таков говори за ролята на магаз- 
Милко Киоад и ЛОУГИ)1 в ?им- МОЛ.' а партийците Тит°-ПаР- ините 'Обнова-. за новите МИЛКО, гчирчо и други; в I им ТИя“... След това митинг при бележки за текстил и л^VГи стоки

Павлиончето... Музика, речи, рък- ала к^й^о купува Ж ще е
■отговорници'ЧИ 'статиотичари'..: ^ааа^Когато^почтигечи“ аавължен А3 КУПИ и някакви кар- 
Кирчо е ръководител на цялата Кр~- ^ ?0ЗГтГ'нао^е
работа!.. След обед окичихме н ’ Пр1пттнргигл>,пк1Н1рлнг1 никои не иска. юва той нарече 
балкона на гимназията аз напи- наха- Децата не ги сдържа на едно верижна търговия" (Купуваш и оилкими иа гимназията, аз напи МЯСТО... Ще изтърпим критика ТОИя кортп нр ти тпвйпяП 
сах голям лозунг- Да живее 9 май ^рад ТОВа. но нямаше какво да Т°Ва’ К°еТ° Н® ™ Тря6ва!)- 
- ден на победата , другите кичи- се прави... -СЛЕДВА-

М.Я.

° ПРЕЗ ИДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД

И ЕДНА ПАРАЛЕЛКА 

МАШИНЕН ОТДЕЛ ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА 
ГРАДА И ГИМНАЗИЯТА

8 май 1946 г. "Ръководните
В Босилеградска община, покрай съществуващата гимназия, има 

нужда за откриване и на една паралелка с друг профил: машинен, 
текстилен или пък някой друг произведствен одтдел. за това говорят 
фактите, че вече няколко години, много ученици след завръшване на 
основното училище, поради една или друга причина не се записват в 
гимназията, а тъй като нямат финансови възможности образованието 
си да продължат в някое друго средно училище във вътрешността, 
остават в къщи. Други пък, които имат възможност се записват във 
вътрешността и се излагат на големи материални 
например 
записаха

Такаразходи.
дишните осмокласници само 50 на сто се 

в гимназията. От останалите едни се записаха във 
вътрешността, а други са прекъснали школуването си.

Имайки предвид това, а по инициатива на група родители, Изпъл
нителният отбор към Общинската скупщина и Изпълнителният отбор 
на Общинския отбор на СПС в Босилеград в присъствие на директора 
на босилеградската гимназия разискваха по този въпрос и констати
раха, че има нужда за откриване на една паралелка машинна или 
текстилна насока, за които понастоящем има и най-голяма 
възможност и интересование всред тазгодишните осмокласници. 
Това те потвърдиха в неотдавна проведената анкета, в която 30 
ученика се определиха средното си образование да продължат в 
гимназията, 26 за машинна, а 19 за текстилна насока.

За откриване на една паралелка от друг профил зелен сигнал 
даде и Министерството на просветата, където по този повод бяха 
разговори с представители на Общинската скупщина. Засега най- 
голяма възможност има машинен отдел с трета степен професион
ална подготовка тук да открие Средното машинно училище от Сур- 
дулица.

от миналого

° НА ВЪЗОБНОВЕНАТА "ГИМНАЗИАДА" В БЕЛА ПАЛАНКА

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ НАЙ-ДОБРИ
Сле/^ългогодишен застой тази година на 10 и менно значи и съвкупно първо място. Фолклорният 

11 май в Бела Паланка се проведе среща на гимназ- ансамбъл също беше далеч най-добър в забавната 
иите от Пиротски окръг под название "Гимназиада част на срещата. Само по математика димитров- 
96 , в която взеха участие всичките четири гимна- градчани заеха трето, а в областа на художест- 
зии в окръга - пиротската, тази в Бабушница, веното изкуство четвръто място. Това малко е не- 
димитровградската и домакините от Бела Паланка, логично, тъй като Димитровград е известен по 

Учениците от димитровградската гимназия художници, но вероятно ства дума за несъответен
място^състезанията п^щмьбски ещж.^ахмат^ш^ н°?ия°Р “ ^аства^ите °т Димитровградската 
кетбол, футбол на малки врати, което същевре-

гим-
М.Я. А.Т.

° МАЛКА АНКЕТА: КЪДЕ СЛЕД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? “ ЗВОНЦИ

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ "ОПРЕДЕЛЯТ" ПРОФЕСИЯТА ДЕН НА 
УЧИЛИЩЕТО

в живота да На 20 май т.г. беше ознамену
вана 126-та годишнина на 
новно училище "Братство 
Звонци. По този случай се състоя 
тържество, за което учениците 
бяха подготвили културно-заоав- 
на и спортна програма. Доклад за 
историята и постиженията на 
училището изнесе ученикът от 
VII! клас Милан Милошев, който 
подчерта, че още преди освобож
дението на този край от турско 
робство дарители от Звонци и ок
олността му са положили осно
вите на просветното дело. По 
това време Звонци е било живо и 
развито селище.

Според думите на Симеон 
Стоичков, изпълняващ длъж
ността директор, най-големите си 
постижения звонското училище е 
осъществило през последните 50 
години. Днес в това училище се 
учат 100 ученика от първи до осми 
клас. Макар че броят на учени
ците е намален до голяма степен, 
тук все още може да се работи 
нормално.

Тържествената програма бе
ше твърде интересна: стихотво
рения, песни, танци... Зрителите 
се въодушевиха 
Пвтор Кочич "Язовецът пред 
съДа". която изпълниха ученици 
от осми клас.

ос-

Ето мнението на няколко тазгодишни свъ- на болен, наистина това е хуманна залачз т* Иванов
ршени гимназисти от Босилеград: Покрай това и желая т чппяча На АкаДеми*та по вътрешни работи Бях и

НЕБОЙША ХРИСТОВ, носител на Букова традиция Д семейната на първия лекарски преглед. А дали ще бъда
грамота: -Бъдещата ми професия, за която се ЗОРАН АНАЧКОВ- -За мене учителската йтлпТпи^^°Щп Не зная' Щастлив Ще бъда ако 
определих преди да завърша четвърти клас е професия е най-съществена Нима има ™ се 1„^°К0ЛК01° ПЪК1УК не Уопея, Щ®

зетййЖб„:.ж_.
това не стане, ще се запиша на Строителния Записването не би трябвало да имам зашо?о жеппЗпя»™ ЖН°5™тв Аруга °т ловенето 

1АЯТЯКИМОВА: -Тъй като майка ми е 5ата отлелно^върви °Т™ЧвН' " матема™- А®ЛИЛаа Е*но

професия. Да даваш помощ на човек, отделно нето на бъдещата ми про^адиЖе кЗн^ри- лича медицина “™ НЯК°К най'много л^ив-

МИ

факу. от пиесата на

Й.Миланов...о БряптВоПОНИ 1996 г. ■



° НА ПРЕДВАРИТЕЛЕНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕАТРИТЕ В ЛЕБАНЕ
‘СРАВНЕНЦЕ-

БОСИЛЕГРАД ДЕИНОСТ В ДИМИТРОВГРАД И

ЖГ“" "Н- нагРаДа за постановката на
чорапно“ ТЙ™ А-Ж рах^^ГкХГ“0^ » -ааи-
ГроГсрЧа^

която асеИ^редстави'^;0"Пи^и^д^1^1^1Г^^^ "Гв

катоТалкнТ!б"ПЪрв°^еГа“ "^р“ “чРСЙГ

ННВЙШЕ

БЪРЗИ КРАЧКИ И 

"МЪРТВО МОРЕ"
Ст Н брОИ на в‘ БРатство" прочетох статията на
Лимитппвг^пЯтане на Ченно културно наследство" в 
вякоиРпппЕпа..7Я Ме п°Ятикна Да разсъждавам на глас за

гЕявкЬк?*дй
Лп/^ЯИНИ- Гимназията отпреди 105 години, много 
изложби на художници и т.н. Това ясно говори, че кул-
напНг?р'пРтъ™1НаТа Аейност е вървяла с бързи крачки напред. Тази традиция продължава и днес.
1Л__ шм ми направи голямо удоволствие,
к°гато пРочетох, че Музейната сбирка към Гоадската биб- 
оо51еКа и занапРеД Ще се занимава със съхраняване на 
археологически находки и изкопки, че ще се занимава със 
съоиране и записване на устното народно творчество с 
цел да се обогатява музейната сбирка с нови експонати 
формиране на етнографска секция, подготовка на речник 
на местния говор и т.н. Всичко това е за похвала и дано 
се осъществят всички запланувани задачи в идващата година.

А.Т.

° ГОСТУВАНЕ НА ТЕАТЪРА " НАРОДНА СЦЕНА" ОТ СОФИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ВИСОКО МАЙСТОРСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ Статията на Ст.Н.

• Действащи лица: доказателство
Бо нкПлария Б о бева (Ттудентка наПИв> |Й“ ^ ИПД^нТизбата

МиВрано^ЛнЖЙ6аП6еаТа '-ЧТря °Гож ^ Н3 "У6™Фпод- Н° ТРУЛ°ЛЮбИеТ° И

Петкова. УР ??™ооВИС°Ка степен на 6оДР° Въпреки че е изградена в духа
• Г/.рмлгпоЛ настроение, нерядко предизвика на приказката, с битова дек-

И КОСТЮК1И * 6УРен см«х и спонтанни ръкопл- орация и сценография подсилена

Д»си близнака от Иво Огнянов, чиято умело и сполучливо е използвал
По почин и в организация на театрална игра на четири често постановчикът Стефан Поляков 

Народната библиотека в Димит- противоречиви типа, достига и в крайна сметка е успял да при- 
ровград петчленен актьорски пълно съвършенство. С не по- даде съвременно звучение кул- 
състав на театъра ‘Народна малко пленяващо умение пресъз- тивиращо у зрителите високите 
сцена’ от София на 23 май т.г. се ДЗДе образа на влюбчивата де- добродетели, отличаващи чове- 
представи пред Димитровград- ®оика Бонка младата актриса ка: Трудолюбие и преклонение 
ските любители на театралното МаРия Бобева (главните дей- пред Любовта в най-чистия й вид 
изкуство с интересно театрално стващи лица), докато образите на С това театрално госту 
представление - ‘Щръклица’ или Стрина Гена, Чорбаджи Петко и на софийския театър ‘Народна 
‘Приказка за калпаците” от Ьабата също с пестеливи, но сцена", Народната библиотека в 
съвременния детски писател внушителни театрални изразни Димитровград оповестява поре- 
Панчо Панчев. Бяха дадени две средства изпълниха Надя Топа- дицата театрални представления 
представления: за ученици и за пова, Васил Мирчовски и Буря (на гостуващи театри или соб- 
гражданството. И двете пред- Петкова. ствени изпълнения на собствения
ставления бяха изпълнени с ви- Накратко: един монолитен самодеен театър - Младежка 
соко майсторство - публиката състав с високи умения и талан- сцена), така че почитателите на 
остана напълно доволна и въоду- тливо изпълнение плениха ди- театралното изкуство в града ще

митровградската публика. има на какво да се радват
Действието, както в народна занапред, 

приказка, протича от началото до

_ Но става в Босилеград?! И той е малко градче с 
около 5000 жители, и той има Основно училище, Гим
назия, Народна библиотека, Културен дом и др. 
Увреждания и ведомства. Има всичко - и няма нищо. Някак 
си всичко е замряло. И там има много експонати и мате
риали за събиране и запазване на културните блага от 
този край, за оформяване на Етноложка сбирка, за 
проучване на духовните ценности от миналото, за запаз- 
ване и реставриране на църквите и манастирите, за 
оформяване на разни секции и дружества, за съхран
яване на онези ценности, които представляват културата 
на този край от векове и които отбелязват неговата само
битност.

Преди 3 години няколко ентусиасти се опитаха на едно 
събрание да развълнуват това “мъртво море" в духовния 
живот на Босилеград, да основат една Етноложка сбирка, 
понеже има възможности за нейното реализиране, но за 
съжаление всичко остана само на думи. Питам се: къде е 
интелигенцията от Босилеград? Къде са тези учени 
вишисти, които живеят и работят в родния си град? Как 
могат да живеят като “тиква без корен сбез да се интере
суват за своето минало, за живота на своите деди и 
прадеди, за потеклото си и как могат да бъдат равнодушни 
ПРеД настоящето и бъдещето, без да оставят някаква 
следа зад себе си?! Какво правят тези младежи, които 
следват в Ниш, Лесковац, Белград и др., когато вакан
цията си прекарват у дома?! Нима е достатъчно само да 
се събират в кафенета, за да пият и водят празни разго
вори?! Къде е тяхното чувство на самобитност?! Или може 
би аз греша? Но ако не е така, нека има доказателство.

Накрая искам да цитирам думите на Ст.Н., който казва: 
“за да се изпълнят обемистите задачи, ще трябва да се 
привлекат и ангажират многоброини любители и про
фесионалисти, проявяващи интерес към богатото кул
турно нас ледс тво о т нашия край

Нека да вярваме, че и Босилеград това може да го 
направи.

ване

шевена от видяното, за което 
бурните ръкопляскания в края на 
представлението са най-яркото Ст.Н.

° ДИМИТРОВГРАД:
ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА-ЧЕТЕНЕ НА ДЕТСКИ ПОЕТИ ОТ СОФИЯ И НИШ

ВЪЛНУВАЩ ПОЕТИЧЕН 

СПЕКТАКЪЛ
Вукица Иванова - Стоименова• НА НАЙ-МЛАДИ 

ТИТЕЛИ БЯХА
ИТЕ ПОСЕ- 

РАЗДА-
ДЕНИ КНИГИ Ът 
ДЕТСКОТО СПИСАНИЕ 
'‘СЛАВЕЙЧЕ" 0 ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА ОТ БОСИЛЕГРАД

НА ПРЕГЛЕДА 
'^АМЕ/ШОпИ"

В организация на Народи 
библиотека, от неотдавна обс 
била се в самостоятелна култур
на институция в Димитровград, на 
23 май, тази година, в Малката 
зала но Културния център в града 
се състоя литературна среща- 
четене на поети от София и Ниш.
В организацията на срещата на 
детските поети съдейства и 
списание "Другарче“ от Ниш

Детските поети Панчо Пан
чев и Николай Милчев от София, 
както и Звоним 
лански от Ниш и
Долевац (представители на гр 
Ниш) пред членовете на литера-

От арката иа лооти от България и Ниш п Димитровград

л;вГпоВми%Т°тГлиЛИнТдвтаоКкТатаИ Елена Сиова, Емилии Иванова, редактор на ол.-Славейче- . 
поезия от града четоха свои дет- Сандра Михайлова, Валентина София Панчо Ппичоо на най 
ски^стихове За илюстрацията в Ставрова (на сръбски език). малкито посетители раададодот-
детскГта книга говори иЛюотра- Гнетите представи и кофер- ски книги и отделни книжки на
тооката-хуложничка към слиса- анса води двуезично главният ре- списанието.
ни<* "Славейче Даря Янкова от дактор на сл. “Другарче“ Денко Състоялата се среща на дет- 
СоЛия ЦР Рангелов от Ниш ските поети о само пъроата крач-

Сеои стихове четоха и наче- Този интересен и вълнуващ ка на Народната библиотека в 
ваши поети - членове на литера- спектакъл на детската поезия на града в организаренето на лят- 
турната секция от дсновното дело още веднъж потвърди, че оратурни срещи и четения, на
училите: Александра Йорданова, поезията не познава граници и че белязани в мнообразната и про- 
//ория Николова, Пелена Ранче- няма никакви езикови бариери, грама за културна дейност в 
ва Саня Станоева и Милица Вел- ако искрено се докосне детската града.

;±ч(иНло^ЛГ°4°нчИивЦа 'Строящ Накрая на срещата главният

лта
осо- с

На проведения към средата на май тази година Междуоб- 
щински преглед на драматичните самодейци в Лебане Цен
търът за култура в Босилеград се представи с драмата на 
Игор Бойович ' Хамалеони". Преди това в рамките на подго
товките драмата премиерно бе играна пред зрителите в 
Босилеград.

Постановчик но драмата, с елементи на комедия, е 
Брпнислов Моркович, режисйор от Владичин Хан, а в подго
товките дейно му оказа помощ и Нада Стойнева, работник в 
Центъра за култура в Босилеград,

След участието на Междуобщинския преглед, къдвто 
изпълнението но босилеградските самодейци получи висока 
оценка, драмата бе играна още два пъти за зрителите в 
Босилеград, а в ход са подготовките за представяне в Сур- 
дулицо, с което Центърът за култура от Босилеград ще върне 
посещението на Центъра за култура от Сурдулица вБосиле- 
грод.

Безспорно, за успешното представяне на драмата, както в 
Лебане, тока и пред зрителите в Босилеград особени заслуги 
има младият и енергичен постановчик Бранислав Маркович, 
както и младите ентусиасти - ученици от босилеградската 
гимназия, деини членове на драматичната секция на Центъра 
за култура: Зоран Божилов, Яомина Занкова, Владян 
Младенов, Мариал Рангелов и Георги Василев, както и 
хорът но босилегродското основно училище.

ир Костич - Па-
ВластаЦоничот

от
IX -

Ст.Н. М.Я. «4
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СКУЛПТУРИТЕ И 

РИСУНКИТЕ НА 

ДИМИТЪР ИЛИЕВ

• КИРИЛ НАЗЪРОВ

СИЧЕВО
Никнало в клисура бяла 
Сичево ■ вълшебно цвете, 
като изгрев разцъфтяло, 
неловехнало през вековете.

• На 21 май тази година в Галерията на съвременното 
изкуство, салон 77, в Ниш бе открито изложба на димит
ровградския скулптор Димитър Илиев • Изложбата 
откри известният нам скулптор Восилие Переванов в 
присъствието на доста известни културни деици, 
художници от Ниш и доста любители на изобразител
ното изкуство.

Напоява го Нишава 
с бистър порив неспокоен 
и отнася към Морава 
аромата му упоен.

Сичево - гнездо орлово, 
свито още в древността - 
тук се раждат багра, слово 
и отлитат към света.

Димитър Илиев
Димитър Илиев е роден 1950 година в скулптури на Илиев, от които три са отляти в 

Димитровград, където е получил основното си бронз, а останалите са направени в дърво и 
образование. Средно художествено училище гипс. От тези скулптури голямо внимание 
е завършил в Ниш, скулптура е следвал в предизвикаха скулптурите "Лежаща фигура 
София, където завръшва Художествена (бронз) и "Женска фигура". Също така ни се 

1977 година. представи и с двадесетина чертежа, от които
насам твори в родния си град и трябва да отделим по-голямо внимание на 

редица колективни изложби в "Маска" и "Двуделна фигура", 
имитровград, Пирот, Ниш, Белград, Алекси- За Димитър Илиев, предимно скулптор, 

нац, Ковин, Бела паланка и т.н. Самостоя- можем да каем, че подпада под влиянието на 
телни изложби е имал в Димитровград, Пирот кубизма, отхвърля експресията, настоявайки 
и София. скуптурата и чертежът да станат предмет. А

Почитателите на изобразителното из^уст- това изисква отхвърляне на визуелното 
во в Ниш имаха удоволствие да видят седем отношение с предмета, а се стреми да

възприеме_други отношения с модела от при
родата. Той заобикаля предмета, откривайки 
неговите скрити изгледи, които след това 
представя по свой начин в пространство и 
времето. Чрез креативна работа оформя своя 
развоен път, но следите от куоистичното 
наблюдаване на света си остават. С това 
доказва, че художественото произведение 
може да съществува и без предмет, ос
вободено от 
външния свят.
универсално многодимензионално простран
ство и така се впуска в анализ на действител
ността, която съществува, но не се подава на 
нашето рационално ръзсъждаване. Въпреки 
че авторът на скуптурите отхвърля реалния 
предмет, той има за цел на изкуството си да 
върне природата, но като един паралелен 
свят, представен, разбира се, по един своео
бразен начин от страна на него.

Що се касае до чертежите на Димитър 
Илиев, трябва да изтъкнем, че те са набити с 
изключително много правилни геометрични 
линии, които го тласакт към конструктивизма, 
който пък от своя страна взима душата на 
чертежа. Трябва да констатираме, че рис
унките на Илиев до известна степен действу
ват декоративно, без по-голяма задълбо- 
ченост и могат да послужат като подло 
по-нататъшно търсене на чертежа. По * 
начин представена рисунка донякъде губи 
своя живот и онова, което възбужда душата 
на всеки зрител.

Но Димитър Илиев с години наред вече 
търси скулптурни пространства, търси своя 
свобода за хармония, както в миналото, така 
и за сегашното, а и за бъдеще. Творчеството 
на Илиев връща доверие в хармонията, 
хубостта и хумаността.

Изложбата ще бъуде открита петнадесет
ина дни. А пък на автора остава да пожелаем 
още повече успехи по творческия му път.

Д.Димитров

Литературен племе 
“Змавви детски игри"

адемия през 
Оттогава нг

ак 9 V 1996 г. 
Сичево

частва в5
• НЯКОЛКО ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СТАТИЯТА НА БОГ

ДАН НИКОЛОВ "ВЕРЕН НА СВОЯ РОДЕН КРАЙ", 
печатана в Братство от 1 май 1996 год.

НИКОЙ НЕ Е ПРЕЧЕЛ НА 
ДРАГОЛЮБ ИОВАНОВИЧ

речта си, обърна се към един 
афиш, на който пишеше "Съюз 
между селяните и работниците" и 
каза, че този афиш и неговия 
текст е дал той, а веднага след 
това изтъкна, че селяните са 
страшна сила и ако само една 
седмица не дадат своите произ
ведения на Белград, жителите ще 
пом

Аз съм славинчанин и свиде
тел съм на всички събития, опи
сани в статията за моя съселянин 
Коста Костич - Коста Ватин, по 
случай кончината му в Канада и 
благодаря от името на славин- 
чани, че нашият съсед по село г-н 
Божа Николов е дал данни и 
прочувствено се прекланя пред 

Искам само да дам 
яснения за частите в 

статията, _които се отнасят до 
Драголюб Йованович, защото има 
извесни неточно 
на Драголюб 
Славиня, от сем' 
пини", а не от "К 
мейството Кюшпини и днес има 
потомци и в село Славиня, и в 
Пирот.

През есената на 1945 година 
аз бях студент, когато Драголюб 
Йованович идва да говори в 
Славиня и аз съм свидетел, че 
докато е говорил, никои не 
пречел. С него беше и

нуждата да се сравнява с 
Чрез творбите си той изразява

рат от глад.
Като завърши речта си, аз му 

поставих следните въпроси:
-Говори се за съюз между 

селяни и работници и ползата от 
него, защо в речТа си се обявихте 
против

изборите сте говорили, че пътят е 
Белград - София - Москва, а защо 

негодувате 
лозунг?

Драголюб Йованович попита 
хората покрай него кой съм аз, а 
като му казаха, че съм студент от 
селото, каза че съм още ‘зелен" 
да ми отговаря на такива въп
роси.

паметта &няколко

сти. Потеклото 
ованович е от 
ейството “Кюш- 
ючкини“. От се-

този съюз?
Стара Югославия за

сега срещу такъв

му е 
Боро

Бачевски от Цариброд и той пред
ложи членовете на СкОЮ да не 
извикват лозунги и д 
речта. Драголюб Йо 
беше оплакал, че като говорил в 
Цариброд и в Каменица, младе
жите много скандирали "Сталин, 
Тито, Димитров". Той каза, че ако 
така му се пречи, докато говори, 

направи всичко възможно в 
ославия изборите да се от

срочат, както са отсрочени в Бъл
гария. Аз бъх член на СКОЮ, 
предложих на младежите да не 
скандират, но след речта ще му 
поставя няколко въпроса.

Драголюб Йованович започна

г за 
този

Така завърши събранието, 
без да му е пречено по какъвто и 
да е начин, или пък да са хвър
ляни яйца. С него бяха и някои от 
семейството Кюшпини, негови 
роднини. Не е точно, че след това 
Драголюб Йованович се чувствал 
морално повреден. На събра
нието не е присъствал Коста 
Костич.

Това е истината, защото аз 
бях очевидец.

а пречат на 
ванович се

йег

Дипл. инг. Славчо Димов, 
пенсионер от Димитровград

Д. Илиев
ЖЕНСКАфИГУРА. бронз

• ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА ° ВЪЗПОМИНАНИЕ

ЕДНА ГОДИНА ОТ СМЪРТТА 
НА ИВАН ВАСИЛЕВ - МАЛЯРгтгтг
На 2 юни 1996 година ще умение. Той беше топ-майстора

нГши%вТгра^аТнСИвРа7аВаа- уВаЖаван от №'***■
силев - Маля (1Й44 - 1995).

Той беше един от най-изя-

ш
яван от любители. Като му се 
възхищава, следяха о трепет 
атаките му по лявата страна а 

вените спортисти от Димитров- противниците в суматоха се от- 
гродско. Още като дете и ученик браняваха. После си отиде от 
в Основното училище показа града да учи и да става про- 
своя талант към всички видове фесионалист. Дълги години 
спорт. Той беше все с по-старите беше преподавател по физичес- 
ис тях наравно жънеше успехи, ка култура и спорт в Ниш Беше 
По-старите го нарекоха - Маля, член на Нишкия "Студент" 
защото, макар и малък, беше им постоянен участник в борбите в 
равен по успех и знание. После зоната Ниш, Нови Сад Зреня- 
стана учител по физическа кул- нин, Суботица, Кралево' н 
тура и спорт в няколко средни Ако днес бскетболистите на 
училища в град Ниш и Кралево. Димитровград имат успех час- 
Там вече беше член на предста- тица от този успех е посеял Иван 
вителните отбори. Интересува- Василев. Не е нескромно ако
X,пйпТпН*?ггНла Ма5а' 0КИ-СП°РТ. предложим, че са длъжни да за- 
хандбал, футбол. Но все пак не- пазят името му и отборът на
б°яГявбНаИ^ЛВМИ 5ос™жвния Димитровград по баскетбол да 

л С В Димитров- понесе неговото име: Баскет- 
градския Асен Балкански с болен отбор "ИВАН ВАСИЛЕВ - 
години разчитаха на неговото МАЛЯ", или поне да се организ-

II

ира баскетболен турнир под 
това название. Това ще е спо
мен, гордост и подтик към успе
хи и напредък. Ще е и преклоне
ние към един спортист, който 
живя и обичаше нашия малък

оклон пред светлата му

ТАКА СЕ ЗАПОЧВА..
Докато неговият голям приятел с голяма въдица лови 

риби в Нишава, той, малкият Марян Петков само гледа и пази 
хванатите рибки да не избягат. И разбира се, дава червеи на 
големия си приятел. Но един ден може би и той ще вземе 
хубавата въдица на баща си и ще хваща ей... такива големи 
риби. То така се започва! д у

фаЪ
памет.

Лилия Нейкова

|Е> ЕрштВо1 ЮНИ 1996 г.



* ВЪЗМОЖНО НА ГРА- ЖоАтоНА НЕв1 ИН МЕМОРИАМ

“Тввпо^и'ЖорлжЕНиЕ

непобедимия одбор "Куршумлия със 73 48 По6вви» Д° тогава 
в началото на мача, когато домакините „^вДата^в Реше«“ °Ще 
двадесетина точки, която остана до края ОСЪ1Честви“ разлика от

победихТ-ТотличанТн-ТбТб^След^аи^о3 ГОСТУвана в Прокупйе 
са на първо място. ' ^лед тази среща димитровградчани

Със свити от болка и тъга 
съобщаваме на познати и пр1 
че на 17 май 1996 голина н;

сърца 
иятели, 
>а сухо-

долските гробища край Враня 
погребахме нашия мил син, брат, 
шурей и вуйчогДера 

вейна 
бутилка

БИРА!

СТОЙНЕ К.АНАСТАСОВ 
от Враня, роден в с.Барйе, 

Босилеградско

който трагично пре 
27-годишен живс 

но да тъжим.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 
майка Павлинка, баща Кирил, сес- 
тра Рада, зет Сладжан и племен
ници

късна мл 
от и ни

адияси
остави

ЕЛЕНА НИКОЛОВА 
ПЕТА В СТРАНАТА

веч

неприятни со очите ни, душа
та, съзнанието,, като този 
когато в бутилка бира има и 
мезе - гущер ! Кожата ни се 
събира, косата настръхва 
когато намерим един гущер 
бутилка бира, Може да се 
предположи какао ни очаква, 
когато а една бутилка наме
рим два гущера, както това се 
случи в кръчмата "Младост“ е 
Босилеград. Само предвари
телното внимание на младия 
келнер Горан Георгиев спаси 
гостите от неприятност, а на 

кръчма запази ав-

представители
НА "ЛЕВСКИ" В 

ДИМИТРОВГРАД
Тези дни в Димитровград 

пребиваваха членове на рък
оводството и специалисти от 
фудболния клуб "Левски" от 
София. Това са първите кон
такти, с които е установено 
сътрудничество между "Бал
кански" и "Левски". За начало 
е договорена среща на ветер
ани по време на летния мла
дежки турнир в Димитров- 
град.

В рамките на съюзното състе
зание на основните училища 
проведено в Белград, уч 
основното училище от Димитров- 
град. Най-добър резултат осъще
стви Елена Николова, нова на-

ГЬЖЕН ПОМЕН

се навър 
| от смъртта на наип 

равим съпруг, баща и дядо

На 8 юни 1996 сенав 
години 
син и брат

аства и зършват дв 
мърт на на1

е тъжни 
шия милот ранната сНа 16 юни 1996 

години 
нозабр

шват пет 
ия скъп и

дежда на лекоатлетмчния клуб 
Железничар". Тя зае пето място, 

след като на състезанието в Ниш 
зае първо място.

° ФУТБОЛ -ТИМОЧКА ЗОНА
частаната 
торитета

°Г26 “"РИЛ

ав

"БАЛКАНСКИ" - "ОЗРЕН" 4:1 (2:0)
В спортния център "Парк" на 19 май се 

между отборите на "Балкански" и "Озрен“

на гостите запечати 
точка на победата.

проведе фудболна среща

ва шайса и в 14 
минута втория 

увреме гостите намалиха с гол на Коцич. Съдбата 
Димитров с еврогол в 83, а Златкович в 88 сложи

В.Б.

Изминаха ШЕСТ месеца от смъртта на

ЦВЕТАН ГЮРОВ от 
Димитровград

Този ден в 10 часа ще посетим вечното 
му жилище в димитровградските гро
бища и ще положим цветя. Каним 
близки и познати да ни придружат. 
Семейство Гюрови

Д-С.
АЦА КОЛЕВ,

студент от ДимитровградМЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ТРИ ТОЧКИ ОТ ДВЕ СРЕЩИ
В последните две футболни срещи футболистите на ■Младост' от 

Босилеград спечелиха три точки. В седмия кръг като гости загубиха 
от едноименния отбор от Сувойница с 5:2, а в следващия, осми кръг в 
Босилеград трябваше да гостува отборът на "Мичералац" от Вранска 
баня. Обаче, тъй като гостите не дойдоха и с нищо ме оправдаха 
постъпката си. комисията за утвърждаване на футболните срещи този ! 
мач регистрира със служебните 3:0 за босилеградския отбор. По този ! 
начин той без борба спечели нови три точки.

На този ден ще 
Димитровград 
ложим цветя, 

ечно опечалено семейство Колеви

посетим вечния му дом 
ските гробища и ще

по
Ве

На 8 юни 1996 
осем години от с година се навършват 

мъртта на
На 10 юни 1996 година се навършват 15 
години от смъртта на

м.я.
° РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ

ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ КРЪГ ПО ФУДБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ ТОДОР В. ТОТЕВ 
пенсионер от Димитровград

По ТОЗИ ПОВОД
година в 10 часът що дад 
димитровградските гробища 
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ син Архангел и 
дъщеря Цветанка със семействата си

През изминалите две седмици се проведе първият кръг от 
състезанията в рамките на Работническите спортни игри по фудбол 
на малки врати. От 15 отбора във втория кръг се класираха 8, които 
са разделени в две групи. В групата "А" са. милиционерите, Общин- 

.ската скупщина; ГИД и Здравният дом. В "Б" група са следициите, 
"Балкан", "Сточар" и ГИД N.

в събота, на 1 юни 1996 
ем помен на

Д.с.

Водоравно: 1 - Жилище, 10 - 
Название на буква в българската 1 
азбука, 11 - Отнасящ се до езика,
12 - Навежда, свеждам, 13 - 
Изплатен до коай, 15 - Досегни, — 
допри, 16 - Собственоръчно, 17- 
Демоистрация, показване, 22 - 
Парична едини  ̂на една балкан
ска страна, 23 - Граблива прелет
на птица, 25 - Пъкъл, 26 - Правила.

- Стара (разг.), 29 - Место- 
имение, 30 - Химическо вещество,
31 - Междуметие, 32 - Буква от 
гръцката азбука(мн.), 33 - Две 
съгласни, 34 - Оскърблени, 3/ - 
Река в Сибир, 39 - Герой от араб
ските приказки, 40 - Престиж, 
влияние.

Отвесно: 2 - Български поет 
, от възраждането, 3 - Мярка за 

повърхност, 4 - Ред. начин, 5 - 
Лично местоимение (поет.), 6 - 
голямо нишко предприятие, 7 - 
Стари френски монети, 8 - 
Режещо устройство, 9 - Животно, 

същество, 12 - Угощение, 14 
- Увито чрез предене, 18 - Насек
омо, 19 - Спогодба, догвор, 20 - 
Подчииителеи съюз, 21 - Ив 
пояси, 24 - Органическо вещество 
в портокалите, 25 - /Ь 
снаряд, (сргъб.), 28 - С 
тализатор в една съседна страна,
33 - Модел за кроене (ием ), 35 - 
Съюз, 36 - Частица за насърчение,
38 - Български тютюни.

Решение иа 
кръстословица N 4

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА - Лена, 
плетачка от село Изатовци

мила майка, 
все

МИХАИЛ МИЛЕВ - МИКА, 
дърводелец от Димитровград

посетим гроба му и ще

5 72 3 4 6 8 9

На този ден що 
положим цветя 
Вочна благодарност 
Семейство Ташкови

Нашата 
прабаба 
и благата уск. 
Семейства М

баба и 
рината

свекърва, 
още помним по доб 
мивка.ш 1110
анови и Анастасовиш 12

27

ю 1413

ОI
2 16

<
21ш 20191817=Г 16

Ш 2423Ш 22

О ш 2625с;живо о
Ш“2827Оици,

Ниаметър на 
лортен то- Ш31О 30

гй 3332О-
На 8 юни 1996 година оо навършват 40 тъжни дни от смъртта на нашия 
мил оьпруг, баща и дядо

3635ш 34

Водоравно: 1 - Основатели,
10-Ка, 11- Елитен, 12-Анафора,
13 - Рубе, 15 - Омар, 16 - Пи, 17 - 
Агаво 22- Ора, 23- Елини, 33 - До.
34 - Пиомкоа, 37 - К(оистантимов) ____
А(леко), 39 - Манори, 40 - Клрци- 40 
рани.

ИВАН - ВАНЧО А. МАНЧЕВ 
от село Смиловци* 393837

На ЮЗИД1 
Неговито: 
и Кирил, внуц

ом п 12 чиои ща посотим вечния му дом и смиловскито гробища 
съпруга Луиза, дъщери Диана и Димитринко, зетйово Любомир 

и и припнуци

ФБтгстЛо 1 ЮНИ 1996 г.
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ЯГНзЕ от 

КРАВА
Откако заминая ония страшни години по четиресе и 

ос мото у наше краища длъго време нема никакво чудо. 
Како и да га има кага народо беше склъцан како сува 
пиперка у чутура, притиснали го бея глад и нематнзица, 
въшки и татаоици му пиешея кръвта, та едва му душата 
клъцаше. Така пройдова кочка години и една пролет 
нашинци почная да шъпчат:

-Ама вие чуте ли за най-новото чудо?
-Е, за кое чудо да сме чули?
-ТАЙ И ТАЙ нашинец че иде ГОРЕ.

Народо се чуди и дзвери, кръсти се и с десна и с 
лева рука. От толко учени и паметни наши човеци како 
бъш тая блазина да иде горе? Едни казуешея кага бил 
малечък бил много Ьентраво детище, та свите деца го 
млатили. Толкова Ьотек не е изел ни цигански тупан. % 
ДруЬи викашея ако не били двата войничЬи ремика и | 
опрътачете тай тел да пукне, толко го заебавали там у 
войската. Жените от неговийо набор расправяшея дека 
на свак собор си го карали на потпрът. Още кои ли не 
са се циркосуали с него.

Кага се народо начуди како бъш ТАЙ да иде горе, 
почна да шацуе защо бъш тай да е. Един викаше тия 
горе тражили послушни а не способни, но дру^и велнък 
рекова не е това оти наще са послушни свите. Нема 
не кой да тури пръс меджу врата за народо и за крайо,

| а за послушнос здравйе им кажи. После рекова тай бил 
у по-силната група у връо, та они си го наместили како 
нин човек, ама и това са не усвои, нели тия наще ич не 
са улави за тия работи, та на незгодните събрания идат 
с по два реверата у джеп, па коя група надвие они четът 
реверато за нея и тека свите са си у по-яката група. 
Върте-сука народо, ама не може да се сети.

° НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ ° МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ 
ЕЗИКВЛИЗАЛ ЛИ СИ В СЪД? Р Българският министър на просветата 

р Илчо Димитров по време на визитата си в 
Димитровград бе изненаден от фактите, 
които чу за изучаване на български език.

Остана неясно дали разбра, че три дни 
преди неговото посещение димитровград
ските гимназисти спечелиха пър1 
на "Гимназиадата“ в Бела Па 
съревнованията по - сръбски език!

-Не... с никого не съм сеВ следвоенните години 
един баща и синовете му от съдил... 
едно босилеградско село се 
скарали около делитбата на то всичко вижд 
имота и започнали да се съ- всекиму са сви/ 
дят. За свидетел писали ку- за агне, кому за косач, за же- 
машина си. Това било голяма твар, за торба жито... 
закъсотина за него. Старият -Не... досега не съм бил Щ. 
кум бил прав, но ако говори в свидетел...
негова полза, ще го замразят -Е, как тогава много пъти р На “Гимназиадата" в Бела Паланка 
млалите кумове... си влизал в съд? |; димитровградските гимназисти заеха

Когато отишли в Общин- -Аз си имам съд дома... от р последно място, по художествено изкуст- 
ския съд в Босилеград, съди- 5 казана... лете ми е за Щ во (дори и домакините са пред тях), а ние 
ята първо изслушал бащата, джанки, зиме за зеле... мия Щ постояно се хвалихме с над 4(Тхудожници.

ова синовете му и на- го по три-четири пъти годиш- р Ако е за утеха - че преподавателят по 
края повикал свидетеля. Ку- но и всеки път влизам в р рисуване в Бела Паланка е Иван Колев от 
машинът влезнал в съдеб- него... р Желюша!
ната зала, треперейки като Съдията посинел от май- 
прът. Съдията го*попитал: тапа и ревнал със страшен

-Влизал ли си досега в глас:

-Е, тогава си от ония, кои-
ат и знаят и 

дете ли, кому йво място 8
ланка в

ХУДОЖНИЦИ

А тай биде горе арно ми ти време, зема си арни 
парици само с два пръса. Уста имаше, не я е отворил, 

е гькнал. После испадна низ горньото 
решето, та го наместия на аран музарник до ле. И некои 
нашинци веднък се залетея да заминат немузени, та 
видова чудо. Един нетел да се расправя със ситна 
работа, че му язавърши таи за една почерпушка. Арно 
ама очеш. Тай пил како камила, сам си поручавал, 
искал и мезе, после дошли още двоица негови пайташи, 
"това са важни човеци, че ти затребат“, па си пили, па 
си мезили та додека се върне магарето одвода. Дип си 
понел стотина и педесе марЪи, иначе е тел да се чуди 
каде да се дене. Й друг нашинец се окозил за ситна 
услуга. Одвел го у луксузна кръчма да го черпи, ама тай 
муж си повикнал и сино, па си пили до душа и апнали 
до гуша, и накрай да не им е малко понели 
вечера, уж жената не била дома та немало кой да 
приготви ядек>е. Трет отишъл да го моли за една малко 
незгодна услуга. Може, рекъл той, ама я требе да 
молим коджа човеци додека завършим работата. Е па 
може ли да Ъи подкара едно ягнзе, питал човечецо що 
го молил. Може, ама ягн>е от крава. Тека закасалиио 
нашинец си искарал из кошара теле от двеста ока. 
Лъка-полъка тай на музарнико се обдуал от ягнзища и 
телци, та на петйо що го молил за услуга рекъл: “Може 
ама че ми утепаш нещо диво, ели сърна ели дива 
свиня .

след т
язик имаше, не

ПРАВДА
Един тукашен милиционер, преди да 

отиде в милицията, следвал право. Ког 
го попитали защо е напуснал юридически
те науки, той отговорил: 

р -На време разбрах, че правдата по-до- 
Ц бре се дели с палка, отколкото с правни 
% параграфи!

съд? -Махни се оттук, докато 
не съм ти наложил глоба да 
ти изпрегнат воловете...

Кумашинът едвам доча
кал това и "литнал" през вра-

ато-Влизал съм...
-Колко пъти?
-Много... Всяка година по 

три-четири пъти...
-Значи, ти си от ония, кои- тата.

то се съдят за всякакви дре
болии? К.Г.

А.Т.

си и за

ШОШЖР ЕКСПЛОАТАЦИЯш ■ ЬА~~

«А пак е 
след
бОиНАГА
ечло"?

„СА6Д война
та ОБРАТНО1.1

яТС ТЯI И тека най-после нашийо бистар народ разбра како 
и защо бъш тай е отишъл горе. С даванзе, нели и горе 
си има лапаче. Сецал и давал и они си го намещали. Ем 
умеял и знал кому да даде, ем научил убав занаят - како 
да зима. Затова сега дере кожата на будалите и сиро
масите и ич не му мига.

Л]
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