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НЯКОИ СЪТРУДНИЦИ и съюзници

1 ^^^^^попи%ичккитекр^вевПс^ег™В™о%еХ™Уп^Р^^т2ЯиеI^иР^I'св2 Î||^, ̂ лошевич- Това интервю на пет

няколко години Вие сте НИТО на еАин човек, нито на 
ключова фигура в конфлик- еД»н народ. Отговорността за 
та в предишна Югославия, войната се пада на трите 
пппа8^316 собствената си народа, а особено е голяма от- 
роля В този конфликт? говорността на някои членки
-Аз се застъпвах за опаз- на межАУнародната общност, 

ване на Югославия още в мо- Правя всичко, което е по 
мента, когато се появиха пър- силите ми, за да допринеса за 
вите предвестници на нейния мира. Ако Америка и Европа 
разпад. А когато се .случи ме смятат за важен партнйор 
разпадът, аз се застъпвах да 8 мирния процес, както каза- 
се запазят като Югославия хте вие, мисля, че имат при- 
онези нейни части, които чини за това. От своя страна

аз доживявам това като въз
можност да допринеса още 

световни дипломати знаят, че повеч® за мира. 
във връзка с войната в пре- • Разпадът на преди 
дишна Югославия аз се зае- славия и междунащ 
тъпвах за мирно решаване на ната во*”!* °1влекоха 
споровете между участни- ™и™иона5° °°° ли 
ците в конфликта. И за кон- домовете 
фликта в Босна още отначало тази цена и какв 
публично и непрекъснато из
тъквах, че може да бъде раз
решен успешно само с по-

държави бяха провъзгласени добре, защитавайки интеое- 
^да,М°К„Ра™ и полУчиха "°Д- оите и свободата на своя н1- 
крепа и признание от между- род Не е вярно че в миоа е
съжаХанТие°гбяЩ*я^т Т0Ва 33 губила придобивките, които е 
никпкД к?..пои? ' к0ит° осъЩествила във войната. За- 
^ ип^ ния 8 меДиите' това и сега съм уверен че
окриТ^винаги6 М°Ж® Да ГИ МИрЪТ е важен- съдбовен 

ат!.; = шанс за интересите на СърбияТози агресивен национ- и сръбския народ
ализъм и създаването на ет- • РянИт0 __
нически прочистени държави, едни на дру™ „ародаС°Ха 
по-точно държавици с по- предишна Югослави 
мощта на международната могат да бъдат изцерени 
общност нямат нищо общо с бързо. При цялата тази ом- 
положителните стойности в м е връи^края на XX век на бежанците така, как

ШНион>аГл- Силно съм уверен, че в рму^нтеот"дай^н?°
ца и Ж|це°5 да оспори, че^ югославската е сГо^н ^ Н^к^гат^с^в6

трйГЯ! с°иТ прРоИтиав себе си3 Дейст8аше ДУмаз^ югославсюттенарода3
ю бихте нап- Във връзка с втооата част тези рани не са ПЪРВИ- И не са

равили по-инак, когато сега от Вашиямвътос - "кзквг, вой неи4°' което не П0МНИ истори-
мТ™а3аД Слободан Милошевич ната долда^се за сръб' напппиТ°Т^ШеНИЯТа МеЖ™

-Не 250 000 мъртви, а само ството-първо трябва да се ваР°Дите. Много народи, кои-
мощта на формула, която рав- един мъртъв човек е голяма словенци, и на всички маке- има предвид фактът че на т0 са воювали помежду си по-
ноправно защитава интереси- цена за гражданската война, донци. За съжаление истин- сърбите извън Сърбия беше късно са ставали добри съсе-
те на всички народи там - на От събитията, които се ските интереси на югослав- натрапена война Сърбите в Ди и съюзници. Понякога дори 
сърбите,-хърватите и мюсюл- случиха по време на разпада ските народи в тази криза Босна и Херцеговина които Са оеРазУвали и една дър-
маните. на Югославия и войната на загубиха битката против соб- според конституцията де- жава'

една част от нейната тери- ствени си национализъм, по- сетилетия наред бяха един от
тория извлекох много поуки, неже собственият им национ- трите конститутивни народи
Както и всеки друг човек. И ализъм беше не само твърде на тази република не се съг-

ТРИТЕ НАРОДА Е КЛЮЧ както извлекоха поуки от слу- агресивен, но и много подло- ласиха да им бъде отнето пра-
НА МИРА В БОСНА пилото се в Югославия всички могнат отвън. вото да решават за републи-

съвременници. Факт е, че успяхме да опа- ката си и за една нощ да ста-
Една от тези поуки на- зим СР Югославия като мно- нат второстепенни граждани

ние се реализира успешно пример е изборът на сътруд- гонационална държава и да на някаква си джамахирия. И
преди всичко затова, че се ници и съюзници. Някои от тях избегнем националистичес- второ, войната в предишна
съобразява с реалната нуж- никога вече не бих избрал. Но ките конфликти. Това е ог- Югославия не премина в СР
ност от еднакво уважаване на в тежкото време не веднага и ромно постижение в близост- Югославия, а в Босна сърбите
интересите на босненските не винаги се вижда истинско- та иа големия пожар, който получиха Република Сръбска,
народи. Трайността и пълната то лице. беше запален на Балканите,
афирмация на това спора- • Сърбия о там, където жигюят Същевременно обаче кар-
зумение и занапред ще зависи сърбите. През 1991 г. набля- тината на Югославия в меди-
от последователността в този гахте върху "легитимното ите през кризисните години за
подход - еднакво отношение право иа сърбите да живеят съжаление беше във функция
към интересите на сърбите, °р°иДио с2\Р?й н а тае°ръб- на интересите, които я разед-
хърватите и мюсюлманите. стното’’ иниха, а но във функция на
Равноправното отношение .-з-,ГТъпйах се за опазване истината' Никой на може да
към трите народа е ключ на к^оглз^я п™а ™Г отРоч°. но ние, които се бори-
мира в Босна - заяви Слобо- вност че опиването нРа ХМ° И избоРихма за многона-
дан Милошевич. Юггсгавия е обш интелес на Чион?лна Държава - Съюзна
• Мнозина иа Запад ви смятат всички югославски народи А Р0ПУ^лика Югославия, още от ОНО|1П

за най-големия виновник за ^нки югославски народи. А началото на кризата бяхме оръжтото"? конопи с
балканската война, а Ви© сте провъзгласени за национал- р жиото 1
най-важният партнйор на изтъквах, че Югославия е ин- ИСТИ1 дори и за агресори, и "Не споделям това Чоси-
евролейците и американците терес на сръбския народ, брутално подложени но санк- 4000 виждане на Сърбия.

гпомчумим» понеже така всички сърби цИИ от международната общ- Сърбия не е могла до избегне
за БоснаРКак доживявате живеят в една държава. Но ност, а ония които извършиха нито една от войните, които е
тези промяна - катезабаиа Югославия беше интерес не сецесия и създадоха етни- водила. Във всяка от тях се е
или като задоволство? само на сръбския народ, и чески, националистически държала колкото е могла най-

^ днес мисля, че Югославия бе- ^
ше интерес на всички юго- 

една страна и където се води славски народи. Тя даваше 
воина, няма място за забава и ^
задоволство.

Нищо тук не ме забавлява, 
нито ми доставя задоволство.
Войната в Босна не е робота

те от 
я не

искат това. Става дума за 
Сърбия и Черна гораТвсички ането 

то се 
спо-

души из 
им. С

Връщането на бежанците 
е възможно, понеже хората 
искат да се върнат в домовете 
си. Всички настояваме, и меж
дународната общност настоя
ва, да създадем условия за 
връщане на бежанците, което 
ще се основава на личната, 
правната и имуществена си
гурност.
• Француз 

например

РАВНОПРАВНОТО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ

Дейтънското споразуме

йте и германците 
станаха добри 

съюзници, но за 
зщо трябват нови

съседи 
такова не 
поколени:МИРЪТ Е СЪДБОВЕН

ШАННА3ГЪРБИЯЕИСИТЕ -Принасзатованеенужно 
лптгля,,„ ... „„ Дълг° време. Сега е най-важ-
СРЪБСКИЯ НАРОД но да бъде укрепен мирът. 

• Писателят Добрицп Чосич ^леА Т08а Щб бъдат премах- 
оцоняна крпн нп пойната нати много последици от кър
кате сръбска "Катастрофа", вавата гражданска война. 
Жортиито бяха излишни, Налага се да бъдат изград 
Хърватска о пободитол. В нормални отношения. В Бо
Чооич" “С» има около 30% СМ9С0НИ брак-чосиъ Сърбия губи о мира ове Нима в нужн0 да Д0КЛИМ

децата по националност? 
Връщането на бежанците е 
възможно, понеже хората 
искат да се върнат в домовете 
си. С помощта на междуна
родната общност ние ще съз-

(Следоа на 2-ра стр.)

ени
сна

-Там, където се разпада с ) ШЯ ПИРОТСКА БАНКАОЕ115Е5възможност и на всички хър
вати да живеят в една дър
жава, и на всички югославски 
мюсюлмани до живеят също в 
една държава. И на всички

ишк>
НШкгУЕА01С11^ НАМ



НИКОГА ВЕЧЕ НЕ БИХ ИЗБРАЛ 

НЯКОИ СЪТРУДНИЦИ И СЪЮЗНИЦИ
ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ, 

КОИТО ПРЕЗ ДЕВЕДЕ- 
СЕТТЕ ГОДИНИ НЕ 

ИСКАХА ДА ОТБИЯТ 
ВОЕННАТА СИ ПОВИН

НОСТ СВОБОДНО 
МОГАТ ДА СЕ ВЪРНАТ 

В СТРАНАТА
договорихте с Киикел 

връщане на 120 000 азилаити 
до 1997 година - без противо- 
услуга. Много от тях са воен
ни дезертйори, които едва 
ли ще решат да се върнат без 
амнистия.
-Всички младежи от Съю

зна република Югославия, 
които през деведесетте годи
ни не искаха да отбият воен
ната си повинност са амнисти
рани преди няколко месеца и 
свободно могат да се върнат в 
страната. Следователно, и 
дума не може да стане за 
каквито и да е наказания про
тив тях. Всеки от тях, които 
иска да се върне, съвсем 
свободно може да се върне 

За да няма недоразуме
ния, това се отнася само за 
поданиците на СР Югославия, 
но не и за разни белосветски 
нещастници, които са се надя
вали, че в Германия ще бъдат 
третирани по-добре, ако се 
представят като жертви на 
“сръбската диктатура“. Ако 
сте харчили пари за тях, изоб
що не ви съжалявам, понеже 
съм сигурен, че официалните 
органи на вашата страна мно
го добре са знали, че от СР 
Югославия не е изгонен никой 
и никой не е имал нужда да 
бяга от какъвто и да е натиск 
или терор. Ние в Югославия 
нямаме политически затвор
ници, разбира се, ако не се 
смятат за политически зат
ворници, ония, които стрелят 
срещу полицията и ония, при 
които са намерени големи 
количества огнестрелно оръ
жие за военни цели, експло
зив, муниция и пр. Мисля, че и 
вие в Германия не окачест
вявате тези неща като вер
бални деликти.

Значи, когато се касе за 
съгласие, за да могат наши 
граждани да се върнат в соб
ствената си страна, не виж
дам защо е нужно да 
противоуслуга. За 
който действително е граж
данин на Югославия, тази 
страна е негова, колкото и 
моя, и има правото да се 
върне в нея кога иска, а също 
и да излезне от нея къде иска 
и кога иска.
• Преди три години немците, 

които уж искали да видят 
кръв на Балканите, за Вас 
бяха най-големите винов
ници за разпада на Югосла
вия. Какво днес мислите за 
това?
-Вярвам, че бъдещето на 

нашите две страни е в до
брото им сътрудничество. 
Германия може да бъде ценен 
партнйор на Югославия в 
опазването на мира. Налага 
се да се обърнем с лице към 
бъдещето, а не към миналото. 
Ние всичките сме европейци и 
на този континент сме в съща
та лодка. Отговорността на 
по-богатите и по-силни дър
жави е и в това да помагат на 
другите, а не да им натрапват 
собствения си начин на живот 
- изтъкна накрая председа
телят на Сърбия Слооодан 
Милошевич, отговаряйки на 
въпросите на редактора на 
"Шпигъл" Олаф Илау.

У НАС АЛБАНЦИТЕ СА 
СВОБОДНИ И ЖИВЕЯТ 
В СВОБОДНА СТРАНА

• Положението иа албанците в
сръбската покрайнина Ко
сово е един от неразреше
ните проблеми. Готов ли е 
Белград да позволи там 
повече демократично самоо
пределение?
-Аз не вярвам, че в света 

съществува национално 
цинство което ползва повече 
права от албанското малцин
ство в Сърбия. Албанците 
имат свои училища, радио и 
телевизионни програми, най- 
малко 20 свои вестници и 
списания, които пишат много 
критически, дори в някои от 
тях са публикувани и крайно 
тежки обиди, но никога не е 
забранено нито едно издание 
на тези вестници. У нас албан
ците са свободни и живеят в 
свободна страна.
• В Косово албанците не са 

малцинство, те са огромно 
мнозинство от населението 
там?
-В Югославия албанците 

са безспорно малцинство. Ако 
не е така, тогава и мексикан
ците, които живеят например 
в южен Тексас би могли да 
кажат, че са мнозинство и да 
искат например присъеди
нение към Мексико. Ние тре
тираме този въпрос като наша 
вътрешна работа. И няма да 
има интернационализация на 
темата Косово. Виждам, че 
във връзка с това и Германия 
чрез публично изявление на 
вашия министър Кинкел, как- 
то и британците, французите, 
американците, русите и оста
налите, смята, че този въпрос 
е наша вътрешна работа.

смисъл в Сърбия ще отговар
ят ония, които се намерят в 
нея като военни злодеи. Изоб
що не мисля, че военните зло
деи от Сърбия, до колкото ги 
има, трябва да бъдат съдени 
вън от Сърбия. Впрочем, още 
преди две години в Сърбия 
бяха възбудени първите съде
бни процеси за военни 
деяния в последната война. В 
наказателното законодател
ство на нашата страна воен
ните злодеяния се третират 
като най-тежки углавни дела, 
за които може да се присъди 
и смъртно наказание. И пове
че от това - в традицията на 
сръбския народ за наи-нечес- 
тиво деяние се смята избива
нето на военни пленници, на 
хора без оръжие, особено на 
цивилни лица и най-много на 
жени и деца. Затова в Сърбия 
не можете да намерите събе
седник, които ще каже оправ
дателни думи за такива зло
деяния, независимо кой ги е 
извършил.
• Смятате ли, че Караджич и 

генерал Младич трябва да 
бъдат подведени под отго
ворност за онова, което се е 
случвало в Босна? Или и 
Вие, както и Младич, вижда
те в Хагския трибунал само 
"клеветничество против 
сърбите"?
-Не смятам, че това е ин

ституция за клеветничество, 
но от досегашното й отно
шение напълно е евидентно, 
че това е политическа, а не 
правосъдна институция.

В тройната гражданска 
война в Босна няма невинна 
страна. Невинни са само не
връстните деца, които неза
висимо от националния си 
произход най-много постра
даха в страхотиите на вой
ната. Правдината може да се 
нарече така само когато има 
същ аршин за всички. Досе
гашната практика на Хагския 
трибунал за съжаление не 
дава основания за едно так
ова впечатление.

съществуващите обстоятел
ства планът за изтегляне на 
АИФОР ще се окаже съвсем 
реален. Разбира се, при усло
вие никой да не измисли при
чини за протакане на избо
рите след първата половина 
на септември. Когато казвам 
"никой до не измисли причини 
за протакане но изборите" - 
искам да бъда пределно ясен 
- тук преди всичко мисля за 
онези сили, които имот поли
тически причини, свързани с 
края на изборната кампания в 
САЩ. В Босна пък това са 
онези сили, които осуетиха 
провеждането но избори в 
Мостор. Всичко това обаче 
няма реална опора във фак
тическото положение на те
рена. Значението на изборите 
е огромно и затова трябва да 
бъдат проведени час по- 
скоро.
• Доколкото се ол 

риканците, трябв 
пейците да изпратя 
мирни сили в Босна?

(От 1-ва стр.)
даваме условия за интегра
ция, която трябва да се осно
вава върху личната, правната 
и имуществена сигурност.
• Това е Ваше мнение, но дали 

така мислят и неотстъпчи- 
на бос- 
дован

вита около во 
ненските сър 
Караджич в Пале?

«“р."
зло-

• Вие
-Никой от Пале не е против 

реализацията на Дейтънското 
споразумение.
• Дори и шовинистката Биля

на Плавшич. която е лан
сирана от Караджич като 
фактическа председателка?
-Госпожа Плавшич ме по

сети тези дни и ми потвърди 
абсолютната си готовност да 
реализира споразумението от 
Дейтън.

мал-

• Но в инте 
Дейтън, ко
ват привърженицит 
"твърдата линия" от Па 
се предвижда интеграция на 
Република Сръбска в дър
жава Босна?

рпретацията на 
ято разпостраня- 

е на 
ле не теглят аме-

а ли евро- 
т свои

-Вие знате, че политиците 
обичат да отправят станови
щата си към собствената си 

- публика. Водачът на мюсюл
маните Алия Изетбегович 
произнесе неотдавна в Го- 
ражде такава пламенна реч, 
като че ли войната тъкмо за
почва.
• Цивилн

на Дейтънското сп 
ме ние е застр 
сех, свързан с подг 
за избори в Босна?
-Не съм съгласен с мне

нието Ви, че имплементаци- 
ята на мирното споразумение 
за Босна е застрашена от 
неуспех, свързан с изборите. 
Напротив, аз придавам на 
изборите най-голямото въз
можно значение, понеже след 
изборите ще се учредят ле
гални демократични инсти
туции и в Република Сръбска, 
и в мюсюлманско-хърватска
та федерация, така също и 
общите им органи в БиХ. Само 
след изборите може да се го
вори за нормализация на 
положението и възстанов
яване на всекидневния граж
дански живот. Уверен съм, че 
и на сръбската, и на мюсюл
манската, и на хърватската 
страна гражданите, които 
искат мир са мнозинство и за- 
това очаквам изборните 
резултати да бъдат отраже
ние именно на това опре
деление.
• А в новите институции ще 

заседнат представителите 
на старото националисти
ческо зло?

-Вярвам, че Дейтънското 
споразумение ще бъде реал
изирано успешно и няма да 
има нужда от нови войски. 
При това трябва да имате 
предвид и един по-широк ас
пект на стабилизацията на 
положението в региона. Това 
е процесът за нормализация 
на отношенията между СР 
Югославия и Хърватска. По 
този начин окончателно ще 
изчезне опасността от кон
фликт между сърбите и хър
ватите. Ни сръбската, ни хър
ватската страна в Босна не 
може в този случай да прене
брегне категоричната поз
иция на Белград и Загреб. 
Нещо повече: Белград 
грео са най-сигурните гаранти 
на мюсюлманите, че никой 
няма да ги нападне. Остава 
още възможността мюсюл
маните да воюват помежду 
си, в което не вярвам, или пък 
те сами да воюват против сър
бите или против хърватите, 
което би било самоубийство.

НОРМАЛИЗАЦИЯТА НА 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
СР ЮГОСЛАВИЯ И ХЪР

ВАТСКА ЩЕ ОТВОРИ 
ВРАТИТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ 

НА БЕЖАНЦИТЕ

ата имплементация 
оразу- 
т неуп- 

ката
ашена о

отов

и За-

• С посещението на министъра 
на външните работи Клаус 
Кинкел Белград и Бон от- 

установи; - - 
одини,

а бяха замразени. 
Какво очаквате от немците?
-Югославия и Германия 

могат да имат твърде развито 
икономическо, културно и 
политическо сътрудничество.

В германските медии през 
последните години бяха пуб
ликувани много дезинформа
ции относно събитията в пре
дишна Югославия и много 
необективни обяснения за 
тези събития. В тези неверни 
информации и необективни 
обяснения най-лошо мина 
Сърбия. Тя беше представена 
като единственият или поне 
главен виновник за войната в 
пре^

ва. В Босна например се воде
ше война между трите народа 
и всеки от тези народи имаше 
идеолози на войната. И всеки 
от тези идеолози имаше ин- 

ратори отвън, 
уверен съм, че с възста

новяването на мира в/Босна 
ще се възобновят не само 
връзките между някогашните 
югославски народи, но и връз
ките ни с всички останали на
роди в Европа и света. Гер
мания може да бъде голям 
съюзник на Югославия в мира 
във всяко отношение и осо
бено в опазването на мира.

Историята, която обре
менява нашите две страни 
трябва да си остане в ми
налото и да не се повтори 
нито на Сърбия, нито на Гер
мания. Нашите деца трябва 
да живеят в мир, да се поз
нават и основателно да вяр
ват в по-хубаво бъдеще.

ново 
след г 
шеният

_ ха диалог 
в които отно-

# На Запад се създава все по- 
силна увереност, че сърб 
правят фарс от този въпрос. 
Търсеният с полицейска 
обява генерал Младич преди 
няколко дни безпрепятстве
но присъства на погребе
нието на един свой боен дру
гар в Белград?
-Моля Ви се, Вие знаете 

атмосферата и правилата в 
този регион. Не само в Сър
бия, но особено в Сърбия 
погребението е светиня. Все
ки може свободно да дойде и 
ла се върне. Дори и господин 
Изетбегович да е дошъл на 
това погребение, не би имал 
причини да се бои от нещо.

и те

искаме
всеки,

• Кога ще могат да се върнат в 
домовете си милионите 
бежанци, които сега се лутат 
по предишна Югославия и 
половин Европа?
-Трябва да бъдем реал

исти. Масовото им връщане 
ще бъде възможно след нор
мализацията на отношенията 
в Босна. Именно затова избо
рите са много важни.
• Могат ли да разчитат на връ

щане и 230 000 сърби от хър
ватска Крайна?

ишна Югославия, 
ещата обаче не са таки-

-Не. Изборите ще донесат 
радикални промени и поло
жителни резултати, в това 
съм сигурен. Мнозинство от 
гражданите са за мир. На пос
товете ще дойдат нови хора 
от всичките три народи, които 
са заинтересовани за повече 
толеранция и сътрудничест
во, за търговия и комуника
ции.
• Ние водим разговор с един 

оптимист...
-Войната е завършена, то

ва е ясно на всички.
• И на Караджич и компанията 

около него в Пале?
-Дори и да има проблеми с 

някои политици, това няма да 
има отражение върху същ
ността. Хората искат мир.
• Не става ли по този начин 

но изтеглянето на

• Как виждате мирния процес
в Босна по-нататък?
-Надявам се, че сте съз

нателни за успешното разви
тие на мирния процес в Босна. 
Цели шест месеца след Дей
тън не е имало нито един се
риозен проблем. В цивилната 
реализация на споразуме
нието навярно има закъсне
ния и не спазване на утвърде
ните термини, но според коор
динатора на Европейския 
съюз това закъснение в по- 
голяма или по-малка степен е 
последица на недостигащите 
пари.
• Споделяте ли това мнение?

-Да. Там обективно се 
разполага със средства, кои
то не са достатъчни за по- 
големи активности в иконо
мическата обнова на Босна.

-Ние очакваме положи
телно решение. Работим вър
ху пълната нормализация на 
отношенията между СР Юго
славия и Хърватска, която - 
не ще и съмнение - ще отвори 
вратите за връщане на бежан
ците.
• И сръбското правителство 

изказа инте 
рудничи с

спи

реса си да сът- 
Трибунала за 

военни злодеяния в Хага, за 
да бъдат наказани ония, 
които по време на конфлик
та са нарушили правата на 
човека. Какво конкретно ще 
направи Белград в тази на
сока?
-Ние в Сърбия отстояваме 

становището, че всички воен- 
злодеи трябва да отговар

ят за злодеянията си. В този

идюзор
АИФОР, което е запланувано 
за края на тази година?
-Това означава, че при ни
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^осилеград1ладенович> министър на просвет
ата в СЪРБИЯ ПОСЕТИ

А^ИСТИ НА СРЪБСКИ И БЪЛГАРСКИ СПЕЦИ-

инвестиции
с^машин Р{Гспециалност?'^НИе от|фил<иВед^аКпаралелР|Га

СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ 
МОГАТ ДА ПОСТРОЯТ 
ПЪТЯ НИШ - СОФИЯ С 

ОБЩИ СИЛИ
репу36ликатаени?оПмогатТнито смбеОТНИЦИ

намаляват и утвърдената^.?., ят да ое 
190 динара трябва да на труда от
Министерството на пооспЛПазва АокРай. 
це обезпечава° сред"сРт0вСаВе3™т,аппвп?ъР6ия 
средства за инвестимииа аа заплати, но 
изграждане на нови обекти1лоЯкм0ИЧК° За

Мп1°ва межАУ другото заяви Драгослав 
Младенович, министър на просветата в гчГп 
®яя: 5 Разгов°рите, които на 7 т м в Босиле-

инка ОгнпСвАИреКТ°рите на Д?т°ката град- инка, Основното училище и Гимназията и
представители на тукашната Общинска скуп- 
щина. Посещението на министъра е адГго- 
™"телно' казаха домакините ако те има 
предвид, че това е първото посещение на 
просветен министър в Босилеградска община 
която се нарежда в самия връх на общини от 
които излезнали голям брои школувани кад-

неразвитите и крайгранични общини не са 
пидп^ЯНИе да Обезпечат средства за мате- 

РазхоДи на училищата и че това 
задължение трябва да поеме държавата

В

• И от икономически, и от стратегически аспект това
решение е по-добро от даването на концесии

На Строителния факултет в Ниш тези дни се водиха 
разговори между специалисти по пътно стопанство от 
Сърбия и България, в рамките на които бяха обсъдени 
възможностите за съвместни ангажименти в изграждане
то на пътя Ниш - София като част от модерната транс- 
европеиска магистрала. Сръбските и българските ек
сперти единодушно оцениха, че Сърбия и България могат 
да построят този магистрален път със съвместни сили и 
изтъкнаха, че и от икономически, и от стратегически ас
пект това решение е по-добро от даването на концесии, 
оащото става дума за твърде фрекфентна автомагист- 
страни °ЯТО МОЖе Д3 0СИГУРИ значителни приходи на двете

За да може да се реализира това голямо и значително 
начинание, експертите ще предложат на двете правител
ства да бъде формирана обща експертна група за инфор
мативна координация и да се обсъди възможността за 
формиране на общо предприятие за финансиране изграж
дането на пътя.

-Макар че на световния пазар изграждането на един 
километър такъв път струва от 2 до 8 милиона долара, ние 
мислим, че нашите страни могат да реализират един такъв 
проект. Пътните стопанства от двете страни са способни 
да изградят модерна автомагистрала на конкретните тер
ени и при дадените условия - заяви Жарко Катич, пред- 
седател на Управителния съвет на Института за пътища в

-Днешната ни среща използвахме и за съгласуване на 
нашите проекти, понеже и в двете страни пътят ще има 
същи перформанси - подчерта Михаил Христов, предста
вител на "Европа 80" - асоциация на 11 български фирми.

Министърът Младенович даде подкрепа

в^само^

стоятелна организация, като станат дом на 
ученици. Тогава сегашното общежитие в Боси?
начинАт! п°лзваТ и средношколците. По този 
начин ще се попълнят капацитетите му а 
средношколците от селата не ще и занапред 
частно да квартируват. к м

Младенович остана категоричен, когато 
стана дума в Босилеград покрай гимназията 
да има и други училища, в случая една пара
лелка машинна специалност. След като 
разбра, че такава паралелка не е открита и че 
Средно техническо училище от Сурдулица 
което според договорите трябвало да я 
открие и Гимназията в Босилеград "си гледат

с инте-

от основното

Домакините подчертаха, че училищата в 
икономически наи-изостаналите общини 
каквато е Босилеградска. имат трудности и 
проблеми с обезпечаването лични интереси", той каза:

-Тези интереси нямат нищо общо 
ресите на средата и интересите на родите
лите и учениците. Вие търсихте и Министер
ството даде подкрепа 
Сега трябва да я реализирате.

на средства за 
материални разходи, каквито са за отопле- 

топла закуска, превоз на преподаватели
те от едно до друго училище и пр. Според 
сегашните законопредписания. Министер
ството няма законно задължение да обезпе
чава всички тези средства.

ние.

на инициативата ви.

В.Б.

• ГОЛЯМО КОМЕМОРАТИВНО ЧЕСТВАНЕ ПО ПОВОД 80 ГОДИНИ ОТ ПРИС
ТИГАНЕТО НА СРЪБСКАТА ВОЙСКА НА ОСТРОВ КОРФУ ПРИСЪСТВИЕ 
"■ ДВАМА НАИ-СТАРИ ПРЕЖИВЕЛИ БОИЦИ • СИНЯТА ГРОБНИЦА • 

ИС ЯНУЛИС, МАЛЪК ЧОВЕК С ГОЛЯМО СЪРЦЕ • АХИЛЕОН, НЕЩАСТ
НАТА СЪДБА НА НАИ-ХУБАВАТА ЖЕНА ОТ МИНАЛИЯ ВЕК • |\ЛЕТЕОРИ, 
ЕДИНСТВЕН СРЕДНОВЕКОВЕН ПАМЕТНИК

• РЕАГИРАНЕ• РЕПОРТАЖ
НА ПАК ЛЪЖИ 

И ПРОВО
КАЦИИ

ЯНТАМ,
С дружеството "Стари нишлии" тръгнах 

на 21 май т.г. на път аа остров Корфу. Про
грамата беше обемиста, а пътят дълъг и 
неизвестен. Пред самото тръгване почувст
вах малка възбуда и неприятност и се попи
тах дали моето здравословно състояние ще 
издържи такова напр| 
далечен път. Но, сполай 
излезе сполучливо.

Остров Корфу, Керкиро, 
чат гърците, е един от седемте острови в 
Йонско море. втор по големина и красота 
след Родос. Обраснал със зеленина и много 
цветя, Корфу ми направи голямо впечат
ление със своята лр 
и по 
ди в
модерни булеварди. Морето е тихо и синйо, 
по него непрекъснато плуват много пара
ходи. траекти, лодки...

Целта на нашето пътешествие беше да 
\ присъстваме на комеморацията по случай 

80-годишнината от гибелта на сръбските 
ез 1916 год 

май т.г. на

хвърляли в морето.
Когато параходът спря пред синята гроб

ница, гръмнаха залпове, много венци и цветя 
бяха хвърлени в морето, а известният артист 
и певец Душан Якшич с гръмък глас рецитира 
стихотворението на поета Милутин Бойич 
"Плава гробница".

Стойте галийе царске! V име свеене 
поще
клизите тихим ходом.

СИ В поредицата неистини, с 
се ползват някои чле- 

ДСБЮ,ТА които
ежение и толкова 
на Господа, всичко

нове на 
актуалната власт в Димит
ровград и Югослави 
най-новата лъжа на 
Петров във вестник "Нови- 
нарА от 30 май 1996 година. В 
текста на журналистката 
Ярослава Прохазкова под 
заглавие "Пакет български 
книги в Цариброд и Босиле
град" Тодор Петров твъ 

. че книгите, които

за да опетнят

ГРОБНИЦА То
е и 
Доркакто го нари-

Опело држим, какво не ви де небо йоще 
Над овом светом водом!

иродна красота, чистота 
Град Корфу има хубави сгра- 

енециански стил. тесни улици, но и
Отиваме в Агеа Матеос. Пристигаме пред 

паметника на Янис Янулис, малкия човек с 
голямото сърце. На неговия имот са погре
бани много сръбски бойци. Но когато са ги 
прехвърлили в общата гробница, той е оста
вил завещание на синовете и поколенията 
никога да не обработват земята. Тук, пред 
неговия паметник молебствия четоха гръцки 
и сръбски свещеници, произнесоха реч за 
неговото голямо човешко сърце, а деца. 
облечени в народна носия поднесоха цветя. 
Много чувства овладяват всеки от нас и не 
можем да не си помислим: "Човек - колко 
гордо звучи това"!

На другия ден тръгнахме 
Ахилеон, палата на кралица 
жената на Франйо Йосиф, Дворецът 
троен през миналия век и е посветен на из- 
встнии гръцки юнак Ахил. Кралица Елиза- 
бета е била най-хубавата жена през това 
време, но и голяма нещастница, понеже е 

нствения си син. Самотна и

еност.ДреД
1ЪВ В' РДи. 

вет-
ният министър на България 
Ирчо Димитров дари на 
Димитровград по време на 
визитата си в гимназията, са 
запалени. В същия текст и 

пред се ползва тер
минът "Западни покрайн
ини". който иритира граждан
ството на Димитровград и 
Босилеград. И този път от
ново изтъкваме, че не съще
ствуват никакви "Западни 
покрайнини", а единствено 
източни краища на Сърбия.

В интерес на истината 
каним всички заинтересо
вани за нея да дойдат и се 
уверят, че книгите, които по
дари министър Илчо Димит
ров са в библиотеката на гим
назията, основното училище 
и Народната библиотека в 
Димитровград. При това 
трябва да се констатира, че 
по-голяма част от книгите са 

орически, където тенден
циозно и едностранчиво се 
тълкува историята и отно
шенията между сръбския и 

вете 
ате-

горично отричаме такива 
твърдения, които се публику
ват по медиите в България и 
които не служаГна честта на 
тези, които ги разпростран
яват. Те не допринасят за до- 
бросъседството на двата 
народа и двете държави.

Драган Колев, директор 
на Народната библиотека в 
Димитровград

прос

занабоийЛй остров Видс
голяма комеморация прод Мавзол 
сръбските бойци, загинали през 1916 

ГЩ която присъстваха Мирко Марянович, пред
седател на правителството на Сърбия, Не- 
боиша Чович. градоначалник на Белград, 

-4 представители на югославските воиски 
• начело с геирал Бойович, внук на комен- 

анта Петър Бойович, градоначалникът на 
корфу, гости от Франция, между които беше 
и Ана Мари, внучката на генерал Тривиер, 
както и много други видни обществено- 

Душан Якшич рецитира "Плава гробница политически дейци ог Югославия. Гърция и
др. страни.

Молебствия за падналите бойци четоха 
гръцки и сръбски свещеници, а гръцки 
оркестър свири югославския, гръцкия и 
Френския химна. Венци поднесоха много
обществено-политически организации, ин
ституции и дружества от Белград, 1ачак, 
Кранево, Ниш, Прокупйе, Крушевац и др._ .

Присъстваха и двама проживели боици 
от Първата световна война, 90-годишният др 
Наум Джорджеоич и 101-годишният 
Йеврем Иванович, учител от Прищина. То 
направиха поклон пред паметта но заги
налите другари.

Не се знае точно колко боици са почи
на остров Видо. Предполага се, 

бил 8 до 12 хиляди, а някои казват и повече. 
Изнемощели, болни, гладни и боси, по 
четирима са носили един ранен. На край
брежието на Гувие, където сега е възпомен
ателната плоча, съвсем изнемощелите, за 
които не е имало надежда, че ще преживеят, 
са ги прехвърляли на остров Видо, къдото е 

болницата. Понеже вече но о имало 
къде да ги погребат, труповете са

о се състоя 
ея на 
г., на

да посетим 
Елизабета, 

е пое-

3
загубила еди 
унила, дните е прекарвала в това велик- 

сданио, но е починала от душевна 
Тя о била голям поклонник на худо- 

В прекрасния парк около двореца 
и днес стоят скулптурите на Ахил, Атина и 
много други герои и богове от Антиката. 
Прекрасни палми, елхи, различни цветя и 
ощо много други растения със своята 
разкошна красота допълват декора и го 
правят ощо по-хубав и по-привлекателен.

На връщано спряхме да посетим МЕ-

олепно
болест.
жесгвото.

11 с 1

българския народ и л 
съседни държави. КЛ ТЕОРИ.

На върховете на огромните скали през 
Сродния век, са били построени 24 манас
тира, от които са останали само 6. Между 
множество икони в златна обкова, сребърни 
кандила, полилеи, резба на дърво и други 
скъпоценни предмети, почувствах тишината 
на Сродния век, когато много калугери са 
прекарвали дните си, молейки се на Господа.

Връщаме се в Ниш, обогатени от всичко, 
което оидяхме и почувотвахме на този прек
расен остров в Йонско море,

Вукицп Иванова - Стоименова

че санали

ШшШ :

Д-р Наум Джорджевич и Иевром Иванович била
място

оЕрятетВо 15 ЮНИ 1996 г.



° ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ОКРЪЖНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА 
ПЧИНСКИ ОКРЪГ В БОСИЛЕГРАД

• УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТ
БОР НА СПС В ПЧИНСЖИ ОКРЪГ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО - ПЪРВА ЗАДАЧАДОВЕРИЕ НА 

ДОСЕГАШНОТО 

РЪКОВОДСТВО
лен съвет на Пчински окръг, на което беше напра- обаче *°™Т° раТдвлн^предприятия и без подпре-
вен кратък анализ на дейността на Съюза на само ■ А СиндикДта стачката е единственото им
стоятелните синдикати в Сърбия окръзите и пата и» и31?ипмдвид това, членовете на Сек- 
общините с отделен акцент върхуоетаоиата на Съюза на синдикатите в Пчински ок- 
зане на работниците от отделни стопански отр р Р становище не Синдикатът като обе-

на пчински окръг -Еч^нидии а^ъдв^нсово^ ^ 
ивНа^^о°^^и^^ТЛЧо^Жм».-ат със са същи ™ „„
становищата на Синдиката при предлагането и нас по ск р Д ппои^водствения процес^^^^не3^.париЛ^се

на^екретарйзта^^Окръжния синдикален^вв^на маГн^теи*в^^не на работа на ™ рабет-
заседанибГ^ш !рГГ™ Ж*Г йрод'Еата Гна^м^т^чкГобщест^ени
скупщина на Република Сърбия. Според тях, на това даждия, които обременяват стопанството, да се 
змеданиеи гласува“ няколко изменения на зак- обезпечат средства за редовни пенсии социалната 
0ННИЯ решения, които сега са много по-неблаго- политика цялостно да се поеме от държавата, а не 
приятни за работника от досегашните решения, както досега тя да е грижа на предприятията и пр. 
Преди всинко става дума за измененията в Закона Разисквайки за предстоящата дейност на Син- 
на трудовите отношения и в Закона за обществе- диката в Пнински окръг, Секретариатът задължи 
ната грижа за децата, според които занапред ме- общинските синдикални организации да оценят 
сечните приндлежности на майките по време на положението във всички предприятия и ведомства 
отпуск по майчинство ще се дават в предприятията и да уточнят причините за проблемите, След това 
заедно със заплатите на останалите работници, а ще се направи общ преглед на окръжно равнище и 
след това тези средства ще бъдат отпуснати от ще бъде изпратено предложение до Републикан- 
държавата. Това е ново обременяване на пред- ския синдикален съвет за предприемане на мерки, 
приятията, което заедно с останалите обществени Още повече, че материалното положение на 
даждия довежда стопанството до все по-голямо трудещите се в Пчински окръг е далеч под републи- 
безпаричие. канското равнище. Средната заплата за първите

Компетентните републикански институции все три месеца от настоящата година в окръга е 459 
още не предприемат съответни мерки за разд- динара (в Босилеградска община - 417), а на репуб- 
вижване на производствения процес в големите ликанско равнище 569 динара, 
стопански системи. Всъщност това бе и повод на 
работници в повечето градове на Сърбия за масово

• Сърджан Николич и Трайко Найданович преизбрани за 
председател и секретар на Окръжния отбор на СПС в 
Пчински окръг Въвежда се ново функция подпред 
дател, за която е предложен Драган Лакичевич от Сур- 
дулица
Към края на май се проведе учредително заседание на 

Окръжния отбор на СПС в Пчински окръг във Враня. Отборът 
наброява 51 членове, от които 25 души са влезли в състава му 
по пост. Това са всички председатели но общинските отбори 
и председатели на общинските скупщини в окръга, кокто и 
членовете на Главния отбор на СПС и народните предста
вители в републиканската и съюзната скупщина от този край 
и председателят на младите социалисти в окръга. Останалите 
26 души са избрани от общинските организации. От общин
ската организация на СПС в Босилеград членове но Окръжния 
отбор по пост са Бора Стаменов (той е член и но Изпъл
нителния отбор), председател на Общинския отбор, и Сотир 
Сотиров, председател на Общинската скупщина, които и досе
га беше член на Окръжния отбор. Нови членове на Окръжния 
отбор са Милча Лазаров, секретар на Изпълнителния отбор, и 
Вене Велинов, член на Изпълнителния отбор на ОО на СПС в 
Босилеград.

На учредителното заседание бе направен преглед на досе
гашната дейност на социалистите в окръга и утвърдени задачи 
и активности в реализирането на конгресния документ " Сър
бия 2000 - крачка в новия век". За председател бе избран 
Сръджн Николич, републикански министър за търговия, 
и досега изпълняваше тази длъжност. Бе избран и I 
нителен отбор от 13 души, а за секретар на Изпълнителния 
отбор също така е преизбран досегашният секретар Трайко 
Най

се-

На силен.

,които 
Изпъл-

шанович.
Съгласно решението на Главния отбор на СПС се въвежда 

и нова функция - подпредседател на окръжния отбор 
пост е предложен Драган Лакичевич, директор на 
тица" в Сурдулица и член на Главния отбор на СПС.

За този 
Мачка- м.я.

м.я.
° СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ В БОСИЛЕГРАД

СКА ОБЩИНА° УЧРЕДЕН ОКРЪЖЕН ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИ
ТЕ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ЗАСИЛВА АКТИВНОСТТА СИДРАГАН КОЛЕВ 
ИЗБРАН ЗА СЕКРЕТАР • Понастоящем Съюзът на комунистите - движение за Югославия има свои основни 

организации в местните общности: Босилеград, Райчиловци, Дукат, Горна Любата и 
Зли-дол, а премането на нови членове и формиране на нови организации е една от 
приоритетните предстоящи задачи.
Две са основните активности на Общинската -Тези цели ще реализираме само ако всички 

организация на Съюза на комунистите - Движение дадем принос и успеем програмните опре- 
за Югославия в Босилеградска община занапред - деления на партията да представим всред 
афирмиране на програмните определения и прие- народа, а отделно всред младите и работниците, 
мане на нови членове, а с това и формиране на нови откъдето и трябва да търсим нови членове 
основи организации в местните общности, това меж- подчерта Николов.
ДУ ДРУгото бе подчертано на неотдавна прове- Взимайки участие в работата на заседанието 

ото заседание на Общинския отбор на.Съюза на Миодраг Андриевич между другото подчерта че 
Движение за Югославия в Босиле- времето работи за Съюза на комунистите - Дви- 

гРаД- яа което присъства и Миодраг Андриевич,, жение за Югославия и че той пол^чр \/кпрппя 
координатор за Пчински и Ябланички окръг и член своите редове С ясните и иеленасочени^оо 
на Изпълнителния отбор на Републиканския отбор ррамни опр^шия пти ^Гко сТГтЕл 
на Съюза на комунистите - Движение за Югославия*; натаборба ^ъз^ан^вяв!нето на Кова 
птЛ|^Ли^гк^л1п°ЛсВ’ пРеДсеДателя на Общинския държава, борбата срещу всеки вид криминал а
тоящем О6щ^нскатаОоСргТниРДиТнаСРК-адю0^ПмОаос- ГраЖдани и при тоаа
новни организации в Босилеград, Раичиловци ти„ с всички лепи пар-
Дукат, Горна Любата и Зли-дол, ОЙче и те не дей- Лвижен^, за ЮгосАяни^ни пн“ л комунистите ‘ 
ствуват така както трябва. Слаба е дейността и на И пРобива сигурен път
Общинския отбор, както и на неговите оогани и към Челта и заема позиции в обществено- 
тела. Една от основните причини*за°това е°слабата В Т2ва °тношение " вие
материална подкрепа от страна на висшите партий- тРя°“а Д» Двистувате - добави Андриевич. 
ни органи и тела и все още затруднената обще- 6е ВЗеТО Решение Да се фор-
ствено-политическа и стопанска обстановка в об- „ира политически актив и всеки член на този актив 
щината и Сърбия. Затова в програмата за работа Аа °е задължи за отделна местна общност, с цел да 
през настоящата година са запланувани активности "Ривлече вниманието на народа и придобие нови 
тъкмо в това отношение: приемане на нови членове членове и симпатизианти на партията, 
и формиране на нови основни организации.

На 9 юни тази година в Пирот е проведено учредително: 
заседание на Окръжния отбор на Социалистическата партия 
в Пиротски окръг. За председател е избран Мирослав Станк- 
ович, директор на завоиската водоцентрала "Пирот“, а секре
тарското място е доверено на Драган Колев, директор на 
Народната библиотека и председател на Общинския отбор на 
СПС в Димитровград. Избрани са и двама подпредседатели - 
Зоран Сласич от ьабушница и Миливое Кръстим от Бела 
Паланка.

А.Т.
ден 
комунистите -

°ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА 
СПС В БОСИЛЕГРАД

СЛАБО РАБОТЯТ МЛА
ДИТЕ СОЦИАЛИСТИ 

И ОТБОРНИЧЕСКИЯТ 
КЛУБ

На заседанието на Изпълнителния отбор на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград, което се състоя към края на май тази година бяха 
обсъдени отчетите за работата на отборническия клуб на социалис
тите и на младите социалисти. Разисквайки и по единия, и по другия 
отчет, членовете на Изпълнителния отбор констатираха, че и от- 
борническият клуб, и младите социалисти в досегашния период 
се проявили със задоволителна активност. Отборничкият клуб на 
социалистите например, въпреки че от учредяването му досега са 
проведени 14 редовни сесии на Общинската скупщина, е провел само 
едно заседание и това след няколко интервенции от страна на Изпъл
нителния отбор. Покрай това, макар че изтича мандатът му, клубът 
не е учреден цялостно - няма подпредседател. Не рядко на сесиите 
на Общинската скупщина отборниците социалисти имат различни 
мнения и становища по отделни въпроси. Наистина те не са били много 
съществени и не е имало обструкция в работата на Общинската 
скупщина.

За недостатъчната активност на младите социалисти, според 
членовете на Изпълнителния отбор на ОО на СПС, най-голяма отго
ворност има ръководството им. От формирането досега само при 
две-три местни организации са формирани активи на младите социал- 
исти. Недостатъчно е и включването на младите социалисти в 
дейността на Социалистическата партия, в културно-забавния живот, 
спортната дейност и пр. Изхождайки от това, членовете на Изпъл- 
нителния отбор на Общинския отбор на СПС в Босилеград взеха 
решение да се активизират всички сили, като при това се търси помощ 
и от висшите партийни органи и тела с цел да се подобри активността 
и на отборническия клуб на социалистите, и на младите социалисти.

На заседанието бе формирана работна група, която да подготви 
материал за функционирането и организирането на информативните 
средства в общината: Радио Ниш - предаване на български език 
ТВ-журнал и в-к Братство . Материалът ще бъде разгледан на едно 
от следващите заседания на Изпълнителния отбор на ОО на СПС.

М.Я.

° НАСКОРО

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ РАДИО ЦА
РИБРОД И РАДИО 

ЮГОСЛАВИЯ

° пй^гД°йПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРОСВЕТНИТЕ МИНИСТРИ

не са

ПОЧИВКА ЗА НАШИ 
ДЕЦА НА ЧЕРНО МОРЕ

официален акт на Националния център за 
наикттл КпЛ Тд х И туриаьм на България към Министерството на науката, образованието и технологиите, в който се казва че
лет^ван1нЯпТпъ?НТЪР' КаКТ° И досега’ и тази година организира 

4 И УчениЧи' кокто от България, така и от чужбина.
както и ■а^,=м^ИТв:|авДИНуЧеНИК(Хранаиноа'Уване)°еплаЩа'
лтлъоа?ап2е4аТа °т БългаРия - три дойче марки на ден, а на 
&п“ . Д®Ча кдво един ръководител от училището, чиято 
наичмими™ 'р Центърът. Разходите по транспорта са на сметка 
лвГтГ К; Една смяна трае 12РНИ и кокто узнаваме тази година 
понивкатсГе^зт^Б юни нататък0 Л,6еНа' СрОКЪТ е д° 15 юни' а 
Гто=и™°.лл °с8ед0ии Директорът на Основното училище Милиса 
пп ™ интересът е доста слаб. От друга бтрана училището
и?ппл,или=аи?втуване на АДРиатическо море в Баошичи на 

2 пъти оо пет месеца. За девет дена се плаща
възможност ^ЪМ ^ ученика вече са решили да използват тази

Тези дни са водени разговори 
между директора на Радио Югосла
вия Иван Маркович и председателя 
на Общинската скупщина в Димит
ровград Никола Стоянов за сът- 
рудничество между споменатите 
две радио- станции. Оценено е, че 
възможности има и те трябва да се 
използват максимално. В началото 
Радио Югославия ще дава на Радио 
Цариброд да реемитира тяхната 
програма на български език, 
дио Цариброд ще дава информации 
от интерес за емисиите на Радио 
Югосавия на български език.

Предстои подписване на конк
ретен договор, което трябва да 
стане до средата на юни в Димит
ровград.

а Ра-

в

М.Я. А.Т.о БтгегВо15 ЮНИ 1996 г.



• ажг. ЗДеЖг„ЖзилКбос
ОТКРОЯВАТ СЕ 

НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ

0 СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА - В УПАДЪК

ИЗОСТАВЕНО ЖИВОТНОВЪДСТВО
* в1Гб®еНн^я°®оБрРОЯТ на ЖИВОТНИТЕ РЯЗКО намалява и в частния, и

яваноР 5сиво?"овъАлствотВо3ввДи: веше^се “ ч“отния С0кт°Р- Гово- ният сектор: в селата са останали 
митровградска община през пое- п\/к-дГ ^ пРоектански неспо- стари хора на доизживяване, 
ледните години е в остао упапък Е'пт! никога не се. излезе с чиито сили угасват. Млади няма и 
Броят на дребния добитък пое- те Ни-какво се състоят няма кой да поеме праизконния 
димно на овцете както и на елпия мш от^н?ЪК 06 даде отговоР: за- поминък. Младите предпочитат 
добитък, рязко намалява както в Нв Може да 6ъде да се водят ’на Работа^в града,
частния, така и в обществения остлмз™ ип конкРетен отговор па дори и само формално, вместо 
сектор. Щ китеНч»Хл^г!1пР-ИЧИНИТе За десвт‘ да подновят домовете си и сел-

Многобройни са поичините лл кит% "а^Р®ли живо™и. ските стопанства на село. Може
това. Преди всичко п^риояът нз ^ТиВвно Св изтькваше. не би протакането в промишленост-
санкциите внесе хаос не елмо в я^алаовчаРи и не никои не иска та на града за по-рязко разгра- 
снабдяването с възпооизвпл ^ ®® наеме с тази работа. Може ничаване кой може да бъде ин- 
ствени материали но и в схваша" а Т°Ва’ Н° ДУстРиалвн работник, а кои не е
нията и поведението на хорала вияРм™1чппЕ? Д°6итовите УСЛ0‘ Г0Авн за това, подхранва на- 
Обективно може да се признае нагоажлап?н1 ’ г?1п1Н°Т° въз‘ дежДата- не ще се върнат "ста
не липсваха нефт и масла м?’ Съвременната рите времена" на "твърдите зап------------- Н®ФТ И масла на- овцеферма изискваше и съвреме- лати", без оглед ка - -

твото на изкуст- нен начин на отглеждане на до- ският принос на рабе 
юавяха битъка. А това изостана. Накрая бихме

що липсата на ясни концеш 
е доходен отра- спективи спъва и селс 
зията за овце- ското производство в нашата 

въдство в тоя край са почти иде- община. Тук обаче няма място за 
ални. Че е така, потвърждава и умуване. Достатъчно е да се по- 
приемането на пространствения прелистят предишните проекти в 
план на Републиката, в който Ди
митровградска общи

Ж!

прием^не^нови работници НуВаНИ нови и«вестиции и
особенсГ с л ед^рекшхването Янапп^^^ П° Време на “нкциите 
домашния. и на ч^дестраннитГпаДИоиИТ^ ПР°6ИВ Нв “м° на 
ствено босилеградоко предприятие Гт 1еГ, ЛЪрВОТО И един- 
страната ще внесе около 5Й> 000 щатски долапа Р Н3 Г°ДИНата в
наречените "лемг^райт?занвдпреде^енорвкански ФиР“и и за така 
директор на КОБОС Положението е мел. Р ' каава Ваоил Такев. 
сътрудничеството с ЮМКО продължа!а - е “полчинен^н °ГЛвД'Че 
Капацитетите се ползват стопроцентово п-.й™?Д на износа,
време на празници. Това ще повлияе казва тай лз °Л.ВД °6®Д и п0 
заплатите, които средно възлизат на 400 динара А “ УВВЛИЧат я

000 д^араНоткоито 1 ЗОоЖс'6НИЯ' 3* ЦвЛТа °а нео6хоАими 1 630

“Дсча. Още повече, че само с нови и свременни машини 
В Я?мс„е„!ърви В Крак С модата в “«та и Дв се създава профит В комплекса на въпросите как да се увеличи производството и т 

се намали числото на незаетите в общината, КОБ(?С планира до края 
на годината да приеме още 40 работника и с приетите преди няколко
повали*!?,УШИ °6ЩОТО ИМ МИСЛ° Да 06 Увеличена оК Ж за 
преквалифициране на младите, които ще бъдат приети Борсата по труда е отпуснала 100 хиляди динара. приети ьорсата по

маля производ 
вени торове, труд 
резервни части за селскостопан
ската механизация...

Според обща оценка 
стопанство се показа като най- 
жизнеспособен отрасъл: произ
веждаше се и селскостопанската 
продукция намираше път до 
арите и в чужбина. Пр
риод много селскостопански ор- ва като предимно
евНаИциГгъчмя.3?М^ДВЛСКИ кооп- район П?и това е зачислена към вадствс,

п.л1 Мт категорията на общините, които ст?о на месо, вълна,
"Ж = “ Да уК' тРя6ва Да произвеждат "здрава млечни изделия. 

р Димиттсвгоалск^а храна ’ има1да осоавяа конюк- Остава въпросът: кой ще
ска кооперация*обаче3в^о^пе- йй* " чуждвстРаяните Раадвя*я инициативата?
дез?нтеараИция "отдели се о"т нея ^Н° в 3340 ЗЗГЬВа И част' ^
хлебопекарницата и търговията, 
сменяха се ръководства... И вмес
то да се получи една обособена, 
здрава и жизнеспособна селскос
топанска организация, като но
сител и двигател на целокупното 
селскостопанско производство, 
получи се обратното. Със зас- 
тарела механизация, с почти ни
щожни оборотни средства, с нес
тройна организация, изходът се 
потърси в унишожаването на 
животновъдния фонд. Овцеф 
мата в Липинско поле преполови 
стадата си, а на овцефермата в 
Боровско поле е сложен катинар.

Обекти с капитално значение, 
струва ни се, с лека ръка са изо
ставени, за да се търсят други.
"по-доходни1' пътища и изходи.

Да се върнем към овцефер
мата в Липинско поле. Изградена 
с щедра помощ 
Фонда за насъ
ето на изоставащите краища, тя 
наистина беше на път да стане 
разплодна станция и за общест-

къв е истин- 
отника. 
посочили, че 

ции и пер- 
костопан-

но се на
Никому не стана ясно: за 

овцевъдството не 
съл, когселското гато услов

паз- 
ез този пе- които с научни аргументи е дока

зано, че Димитровградски край е 
ивотновъден идеален за животновъдно произ- 

относно за

на се посоч-

производ- 
, мляко и

В.Б.

[ДИМИТРОВГРАДСКА КРИМИНАЛНА ХРОНИКА

' В "ЦИЛЕ*-ДИМИТРОВГРАД

НЯМАТ КЪСМЕТ 
С ДИРЕКТОРИ

Най-старата фирма в Димитровград, мебеланта фабрика “Васил 
Иванов - Циле" никак да се стабилизира, не само финансово, но и с 
ръководни кадри - директори.

Намиращият се на този пост отпреди година и малко повече 
Сретен Ангелов, от 29 май тази година е в предварителен арест 
поради основателно съмнение за взимане на подкуп. От Георги Йотев, 
временно работещ в чужбина Ангелов взел 4000 германски марки при 
купуване на половината отделовите помещения (магазина) на "Циле" 
в Димитровград. Валутата е отвзета, а Ангелов е предаден на ок
ръжния съдия - следовател от Пирот.

ер-

ЕДНИ
ЗАЛОВЕНИ, 

ДРУГИ В 
БЯГСТВО

на републиката и 
ъ^чаване развити-» ПРЕЗ

ФОТООБЕКТИВА -Как да не се смея? Казват, че в Англия кр 
Луди сме ние, кравите във Висок. Даваме

авите били 
мляко без

луди!
пари!

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ТРЕВАТА "ИЗБИВА" КРАВИВ Димитровград през послед
но време няма нарушения на 
обществения ред и мир, но се уве
личава броят на обирите и пляч
ките на частно и обществено иму
щество.

Тези дни е заловен и сложен 
в предварителен арест Васил 
Георгиев - Кобасан от Димитров- 

ад поради повече тежки краж- 
! и обири на частни хижи и вили 

в околността на Пирот и Димит- 
магазините на 

и Пъртопо-

• Едни животновъди успяват да колят добитъка и намаляват щетите, други нямат 
време това да го наравят, понеже кравите отичат и просто "пукат". Най-трудно е в 
отдалечените села, където за бърза ветеринарна помощ дума не може да става
Животновъдите в Босиле- всичко това са виновни "лошите

градска община през послед------  --------------------------------- --------------
две седмици са изправени I 
сериозна дилема: крави им уми- пристигнала силна радиоактивна 
рат ненадейно, а те не са в със- вълна, някои казват, че се касае 
тояние до изпреварят тези неже- за топлинен 
лани последици. Работа има и за "твърдят", че това се е сл 
ветеринарите, и за съседите. Ве- само за 
теринарите до окажат навре- нап 
менно здравно помощ, а съседите 
да помогнат когото кравата на корема след паша на тъкмо 
трябва принудително да се сложи избуяла млада трева. Кравите се 
под ножа или пък когато се на-

ната станция в Босилеград. Той 
подчертава, че са спасили седем- 
осем крави, но далеч по-голямо е 
числото на онези, стопани, които 
не са успели да повикат ветери- 
анар и които са претърпели щета.

В Босилеградска община хо
рата отглеждат по една, две, най- 
много три крави. Тук те служат не 
само за мляко, но и за ярем и 
затуй щетите са огрея 
крава останал Глигор Гл 
Райчиловци, Симеон Костадинов 
от Паралово, Воя Арсов от Г.Тлъ- 
мино, трима души от Църнощица... 
Тази "зла пролет" наи-зле минал 
Крум Иованчов от Д.Любата, на 
когото умрели две крави и който 
казва, че "не знае какво сега да 
прави, та отново да свали ярема 
от стряхата на плевника". По-точ
но казано, въпрос е как да обез
печи пари, понеже крава не може 
да се купи без 1000 ДЕМ.

(ните очи на съседите, други, че крави- 
изправени пред те са преяли жито, трети, че е2

ровград, както и на м 
"Сточар" в Радейна 
пинци и бензиностанцията в Ди
митровград. Споменатият Ко
басан преди известно време бе 
заловен в Бела Паланка при пре
даване на дрога на друго лице. 
Заедно с лицето под прякор Фони, 
който е в бягство, са заподозряни 
и в кражба и препродавано на 
коли.

УДар.
ит", че това се е случ 
туй, че този и този рабо 

зик и че така

някои пък 
ило 
тил

ра:
-Ка

му се връщ 
сае се за акутно отичане

а...

мни. Без
игоров от

напасат млада трева, в която има 
_ава газове ии трева, която създава газове и 

Сред животновъдите съще- доколкото не се окаже спешна 
уват различни предположа- ветеринарна помощ добичето 

ния защо кравите им умират така просто "пука", казва Иван Сто- 
номадеино, Едни считат, че за илков, директор на Ветеринар-

ложи да се закопае.

ств
А.Т.

. ПЧЕЛАРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СТРАХУВАТ ЗА РОЯЦИТЕ СИ

АМЕРИКАНСКА ЧУМА ДЕБНЕ ПЧЕЛИТЕ
Трудностите на животновъ

дите не са малки, когато се касае 
за здравословното състояние на 
добитъка им. Поради липса на те
лефони, отдалеченост и лоши пъ
тища ветеринарна помощ често 
изостава.

-Достатъчно е, казва Стоил- 
ков, на добитъка, преди да се пус
не на паша. да се даде малко се
но. С това до голяма степен се 
намалява рискът от създаване на 
газове и отичане на корема. Раз
бира се, казва той, добитъкът пак 
не трябва произволно да пасе 
млада трева.

Тези снимки са от пазара 
в Димитровград.

И докато около младите 
картофи е навалица, макар 
че са по пет динара за кило
грам, на друга страна никой 
не се интересува за дърве
ните вили за сено? А трева за 

и сено за събиране

с Груинци е открита американска чума и в Бооилеград, (Миомир Стооанович, републи- 
пчеларите в босилеградска община - тъй като се кански ветеринарен инспектор, и Иван Сто- 
касае за заразителна болест, срещу която няма илков, директор на Ветеринарната станция в Бо- 
еАикасно лекарство - страхуват за пчелите си. силегрод, са другите два члена) казва, че се касае 
Специалистите обаче се надяват, че болестта не за болест, която бързо се разширява и че се 
ше получи размери на епидемия. До това налага пчеларите, оообено тези на разстояние от 
заключение идват, понеже само пет от 35-те 3 км от кошерите на Стаменков да обърнат вни-
кошеои на Стамвико Стамоиков били заболели мание и доколкото забележат промени, веднага 
от тази болест и че засега няма оплаквания от да ооведомят комисията, 
пчеларите в останалите краища на общината. Единственият начин да се осуети раз-

Слея като опециалиоти диагностицираха ширяването на болестта е заболелите кошери 
болестта Министерството за селско отопанотво веднага да се изгорят и закопат. За заболел от 
и Съвбия веднага формира комисия, която да този вид чума и унищожен рояк Министер- 
оказва помощ на пчеларите и да утвърждава ството за селско стопанство отпуска по 2бо 
евентуалните щети. Васил Анастасов, член на динара, казва Анаотасов. 
комисията и референт за селско стопанство в ОС

В

косене
има колко то щеш. Дали всич
ки са набавили механизация 
за събиране на сеното или 
никому не се работи с вила... 
Май че е второто. Все пак 
вилицата за картофи е много 
по-лека от вилата за сено.

А.Т. В.Б.В.Б.

оБрятстйо 15 ЮНИ 1996 г.



)ВРЕМЕ ЛЕ ЗА СЛАДОЛЕДЕ ( РЕиЗЕБ
УЬА01б^ НАN

17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

Зугослави]а
Телекс: 16-747

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 д 
Факс. 70 312 

3-314
Генерални Директор: 73-047 

Заменик ген. Директора: 73-660 
Комерци]ални сектор: 73-831 

Финанси]ски сектор: 72-061 
Служба набавке: 73-958 

Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 
Општи сектор: 72-778 

Сектор производгье-В.Хан: 72-959 
Фабрика"Хани“-Лепеница 

Централа 72-579 
Плантажа: 72-228

ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:
БЕОГРАД: 011/491-833 

ул. Вождовачки кружни пут 6
НОВИ САД: 021/52-951 

ул. Туркели)ева 72
СПУЖ: 081/44-934 

Подгорица
НИШ: 018/63-531 

ул. Мраморска 66
СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175 

ул. Капетана Коче 35
ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 

Ул. Нишка 66
ВРАН>Е: 017/22-956 

Ул. Симе ПогачаревиЬа 66КПД С€ "ХЙНИП6Д" .16ДНОПП ПРОБВ, 
ПОСПНСТИЦВ ЗП СВП ГОДИШНзП ДОБП

_

■ ? у,%-
■

40: Е1ГОДИ на • в\

1 ПИРОТСКЕ г 

БАНКЕ
Београдска банка 

"ПИРОТСКА БАНКА“ 
Акционарско друштво 

Пирот
ЯН.у.9

5 9
6 6 ,у

ДА
ВАШ НОВАЦ 

ВИШЕ 
ВРЕДИ

Дискретно и поуздано улагагье у наше 
БЛАГАЛ-1ИЧКЕ ЗАПИСЕ 

Ваша сигурна добит:

- БЛАГА.ШИЧКИ ЗАПИСИ гласе "на доносиоца"
- Номинална вредност ]едног БЛАГА.ЖИЧКОГ ЗАПИСА )е 100 00 дин.
- р^3дУ^гьених ВЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА одре^ете сами

30 дана 
60 дана
90 дана Ц |

- Преглед вредности БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА на дан куловине:

||||

Ивана
30 60 90

\ " ; ЦЕНА ' \ у
ЕЛАГАЛНИЧКОГ 

ЗАПИСА
НАДАНКУПОВЙНЕ

у ндиншмюш И141771
';; ;
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^ШНЗАПРОФ. Д-Р АСЕН СТАНЧЕВИ
глеждане на овощни дръвчета ^0и ЦИалист по от- 
професор д-р АСЕН &ТАНЧЕвЛч н« Университетски

©Дн^о^^й-гог^лит^радет^^1 ^облас6 ^аввлтвнкато

мслх^к световна3^Р®фор-

нови сортовеинепзв^-^1 мето^1оппИТе И оъЗДаването на 
уникум на нашите простори и навялото В ТаЗИ о6лаот са 
е неоспорим изобретателизкйю3еШЮ кълб°'Той 
авторитетният експерт по овощарство УЧе" И НаЙ'

КАТО ЛИЧНОСТ, ЧОВЕК, ФИЛАНТРОП...

лилИжизнена>-пГмуКпроф^сияИсбъдна51ой 1̂^ВжВВ^>В|^В"

Л А©Цата, 3:1 де могат овошките да дадат обилни

нг&зд^,йвкял!йвд :=яи=гхкйге
ред. билките сравняваше с децата, създавайки об
разцови овощни градини със собствени сортове овошки.
Така уважаемият професор започна да се занимава и с 
проблемите на своеобразната педагогика на овошките и 
педологията. Той подари на овошките 60 години от жи
вота си, грижеше се за тях, отглеждаше ги с голям ент
усиазъм и ги възпитаваше, понеже и овошките както и 
хората, имат тяло и душа.

Като личност, човек и човеколюбец. той имаше пра
вилно отношение към овошките, което е формирано вър
ху коректното му отношение към хората и средата.
А.Станчевич беше сериозен, дисциплиниран, изклю
чително трудолюбив, скромен, внимателен, комуникати
вен, мечтателен, креативен, еднакъв за всички, такти
чен, обективен и последователен. Поради тези и други 
добродетели той стана познат и признат човек.

... И КАТО СПЕЦИАЛИСТ И УЧЕН *

отосваВнИето на дЮ° Чере“а карето идното други^Кръ- 
го прави най плодове с благородни сортове, както 
беше голяма йлл„а ЯТ пР™ав°Д”тел Нова Зеландия, 
и опечели богат ЗД аа душата на Асен' Той печелеше 
голямо Сло6ооп ' Н° НЕ ГО пазаше само за себе си. С 
на Своите с^ленти® ГО Раздаваше на новите поколения, 
ЯП1МИ ,а^Д 'гна °в°ЩОрите и на всички интересу- 
стмнатз^Д, ра6ота (а т? 6яха “нозина на брой) в 
попилялни г?а 'чреа мног°бройните си книги, научно- 
ниСитли глн7 в медиите, особено във всекиднев
на поилолата" 3 (“нлгастроция: в списание "Силата 
етоанищрктл»тал"К П°л“тика" - рубриката "Шарена 
аТ,Ра” да ■ къдет0 беше постоянен сътрудник и даваше 
о йеаЛ * и Полеани съвети) С активното си участие 
тагиги и™'’“6-4“"“' семинари, трибуни, симпозиуми, 
китеРи техниРтеТп0лодРо0вПеа™РаШв " л°лулярй™Ра^ овош- 

Освен в научно-изследователската дейност Асен 
покори високи върхове и като педагог-ентусиаст в съз
даването на специалисти по овощарство 
ската си дейност на Аг 
и като осн

. |
рЦ кЦУ: Ь' ш

% 7 Я 
,гм ’ - 2, ШЩкшшА *Ь

Ш I рЗГ$ш Шг
>2тттт1

с професор- 
лтет в Чачакрономическия факу 

новател и директор на извести 
страната образцов Институт по овощарство в Чачак. Д-р 
Чтанчевич е публикувал в страната и чужбина над 150 
научни трудове и 26 книги, от които тук ще споменем:
Овощарство" (1962), "Ябълка" (1963), “Круша" (1980) 

(1987) М^шмУла и скоруша“ (1986) и "Общо овощарство"

ш като "Талантът работи, а геният твори“ -
Шуман и Гениите са бедняци приживе, а стават славни 
едвам след смъртта си" - Франклин. като Коменски, 
I алилеи, Коперник, Нютън... така и творческото дело на 
нашия гений за овощарството проф, д-р Асен Станчевич 
ще остане трайно постижение в науката, теорията и 
практиката - школа за всички, които искат да се зани
мават с овощарство. За 
щожимо и незабравимо, 
на поколение, на студенти и овощарски специалисти, 
понеже Асен допринесе да се обичат овошките, да се 

облагородяват като човешки същества С 
- безсмъртен!

Проф. д-р Михаило Милошевич 
Проф. д-р Слободан Василев

ния и вън от

81Ш1Ш
щото делото на Асен е неуни- 
То що се предава от поколение Щ ЯЖ ж&

отглеждат и 
непреходното си дело и той остава

Проф. д-р Асен 
Периша Па

Станчевич 
унович в с.

в овощната град 
Влюша край Чачак

ина на

° ГРУПА БОСИЛЕГРАДЧАНИ ВОДЯТ СПОР С ТУКАШНАТА ОБЩИНСКА ВЛАСТ 
ЦЕЛИ 43 ГОДИНИ! (2) ° ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС 3 БОСИЛЕГРАД СОТИР 

СОТИРОВ ВОДИ РАЗГОВОРИ С "ВОЮВАЩИТЕ 
СТРАНИ" В С.ДОЛНА ЛЮБАТА

"ОБЩИНСКИЯТ ПРАВОЗАЩИТ- 

НИК НЕ Е СПИРАЧКА" СПОРЪТ ДА СЕ
РЕШИ ЛЕГАЛНО

Дали тези босилеградчани ще си върнат земята, 
експроприирана от тогавашната общинска власт с 
решение от 26 март 1953 година за разширяване на 
вече съществуващ околийски овощен разсадник, - 
според преценка на Министерството за финанси - 
зависи главно от две неща: дали землемер ще 
означи техните парцели и дали ще докажат, че три, 
т.е. пет години след експроприирането те не са 
ползвани за целта

Геодетската служба в Босилеград бе осведо
мила общинското управление, че означаването на 
парцелите не е възможно поради това, не не разпо
лага с документи и скици отпреди 1955 година 
Недоволните босилеградчани обаче казват, че са 
набавили скици даже от 1920 година.

-Нямаме никакви документи преди 1955 година, 
а скиците от 1920 година не са официален и валиден 
документ, казва Владимир Стоименов, директор 
на геодетската служба в Босилеград Макар че ще 
бъде твърде трудно, ще се опитаме въз основа на 
тези скици и други данни да означим спорните пар
цели и да завършим нашата задача, казва,той.

ТРЕТА ГРЕШКА

По инициатива на 140 (подписали се) граждани от с.Долна Любата 
председателят на ОС в Босилеград Сотир Сотиров преди една 
седмица води разговори в селото с инициативния отбор на под
писалите се селяни и представителите на селската власт. В на
жежената на моменти атмосфера бе взето решение спорът да се 
реши легално.

Петчле 
и Стоянча

МОРАЛНО ПРАВО
Групата босилеградчани не са доволни от "дру

гата страна" в спора, т.е. общинския обществен 
правозащитник. Здравка Гагулска, която изпъл
нява този пост, казва. -Казват, че съм спирачка в 
решаването на въпроса, но без основание. Досега 
са написани много, много искове, решения, жалби, 
изказвания на вещи лица и свидетели и когато 
всичко се сложи " на кантара", тези хора не са прави. 
Първите пет години след експроприацията, понеже 
се касае за комплекс площи, спорните парцели са 
ползвани за 
да разполага 
работници на 
наблюдавано от аспект "защо частни лица да обра
ботват бащинията им", те имат морално право на 
тази земя. Параграфите обаче не са на тяхната

нният инициативен отбор начело с Любиша Стоядинович 
Йорданов, които "говориха в името на 140-те подписали 

списъка за организиране на разговор с председателя на ОС“ осведоми 
председателя Сотиров защо търсят да се оцени работата на селската 
власт, преди всичко на председателя на Скупщината на МО Кирил 
Иванов и председателя на Съвета Доситей Игнятов. Всред десетте 
въпроса и искове, които изтъкна отборът, бе и този защо едни и същи 
хора са с години в ръководството на МО, Скупщината й. Червения 
кръст, Помирителния съвет и останалите работни тела. Бе 
и въпроса защо не се позволява на младите да работят в ръковод
ството и останалите органи, а всичко е дадено в ръцете на двама 
пенсионери - Доситей Игнятов и Кирил Иванов и на избрани от тях 
хора. Инициативният отбор търси отговор на въпроса защо се 
опетняват, обезпокояват и преследват всички заети в селото: работ
ниците в пощата, местната канцелария, здравната станция, търгов
ските и гостилничарски работници и работници на милицията, като и 
отговор на въпроса защо председателят и секретарят на МО ожес
точено реагират срещу предложението на гражданите да дадат отчет 
за досегашната работа, за получените и изразходвани парични сред- 
ства и

целта. После с ед 
^Напредък“, който сега ги да 

обработка. Това тревожи

ни от тях е започнал
ва на свои
хората и поставен

страна.
Според недоволните от общинската власт 

босилеградчани. към “другата страна“ е и начал
никът на отдела за стопанство и финанси към ОС, 
който води процедурата и взима първоначални 

На този пост е Димитрина Николова.решения.
която казва: -Всичко, което е правено и което се 
прави е обосновано върху закони и не съществуват 
никакви възможности тези площи да им се върнат. 
И при условие да им се върнат, то на времото им са 
заплатени и сега ще трябва да
зо един метър квадратен да заплатят по 61 динара.

Николова казва, че в най-лесно на тези хора да 
се напишат решения, с които да 
Но какво що стане с другите, какво с онези площи, 
но които са изградени обекти. Ще трябва ли всичко 
това да се срути! ?

осът с тези площи, 
нската ск

Колко е усложнен въпр 
показва и спорът между Обши 
Босилеград и предприятието “Нал 

от тоя комплекс, 19

упщима 
Те, както

в да си подадат оставка. 
Всред исковете на инициативния 
отбор, струва се и най-главният, е 

твого на МО

Домакинствата в долно- 
люоатската махала Кръст 
вече не са в безпътие, както 
това бяха с векове техните 
предци. Преди известно вре
ме от главното шосе до къ
щите им бе прокаран път на 
дължина от над 1 км, за което 
Общинската скупщина в 
Босилеград изразходва над 
19 000 динара.

-За прокарването му бяха 
заслужни по-младите, преди 
всичко Владимир и Боян 
Александрови, които понас
тоящем живеят в Босиле
град - казват старите крсът- 
чани. -Убедиха ни да не жа
леем за ливадите си, през 
които мина пътят.

редък*.
/1 година влезли 

Босилеград На едни
и други площи

градоустройствената част на 
са изградени улици, на други къщи, останалите 
също така са предвидени за къщи ОС търси 
“Напредък" по административен начин да и пренесе 
площите, но предприятието покрай това, че се 
застъпва да докаже, че са му нужни за селскос
топанско производство, търси ОС да му ги заплати 
на пазарни цени. Този спор трае две години и въпрос
е кога ще се ре___

-Общинската власт с години правеше две 
грешки, козел Ивайло Радоеанов (72), който търси 
до си върне земя на баща му. Тя не иска да »алРави 
това което налага Министерството за финанси - 
землемер да означи парцелите и да изучи въпроса 
дали площите са ползвани за целта - а сегр води 
спор за чужди, т.е, наши имоти и иска в тях да строи 
обекти Това показва, че не е заинтересовано за 
правилното решаване на спора и тявинагищепише 
в решенията, че нямаме право на бащинията си 

Според тълкуването на Министерството за фи 
нанси^ дсжолкото спорните парцели в зако„ен срок 
- той те пет години ако се касае за комплекс са 
ползвани за целта, за която са вк0ЛР°^рййр“б: 
г-хшите не могат да се върнат на бившите ссш 
ствениии без оглед, че след този срок се ползват 
за други цяли. Но, доколкото след означаването им 
Гиз«аване на документи и изказване на свидетели 
гв ./твърди че не са ползвани за разширение на 
съществуващ разсадник, решението от 1963 година 
можГдаУсв анулира, без оглед, че парцелите са 
минали в градоустройствената част.

върнат парите, т.е
да даде от- 
бота, преди 

всичко финансов (колко пари е 
имало и къде са изразходвани) и 
да се изучи дали о имало коруп
ции и вземане на мито.

ръководс 
чет за досегашната раб

им се върне земята

В разговорите, в които покрай 
Иванов и Игнятов участваха и Ва
сил Йованчов, председател 
ИО на ОС, Милча Лазаров, под
председател на ОС. Никола Са
вов, сокротар на ОС е Босилег 
и Борис Стаменов, 
на ОО на СПС в Босилеград, се 
чуха различни мнения, В тях рък
оводството на МО и членовете на 
инициативния отбор “доказваха“, 
че за всичко е виновна "другата 
страна", която има лични цели и
"амбиции да спре развитието на селото". Иванов и Игнятов заявиха, 
че са се застъпвали селото да се развива, че с нищо не са злоупотре
били и че не ще си подадат оставка на двама души.

Председателят на ОС Сотир Сотиров, който на моменти едвам 
балансираше нажежената атмосфера, призва двете страни да “ох
ладят чувствата си" и всички въпроси да решават по легален начин и 
чрез диалог, понеже "местната общност в Долна Любата, която е 
всред по-дейните в общината но ще и не може да търпи поради такива 
разногласия". Единственият и легален път за решаване на всички 
проблеми и евентуални пропуски, както всички се съгласиха в разго
ворите, е ръководството на МО да свика събрание на гражданите.

В.Б.

ПО НАРЕЖДАНЕ ОТ БЕЛГРАД
наито босило-Наши бащи и деди, казват недоволн 

градчами са водили спорово, но те "никога не са 
водени чеотио и докрай*. Срещу тях са водени и 
углавни дела, изтъкват то и посочват решение 
К.бр.259/54 от 24 декември 1954 година. От тога
вашен околийски прокурор били обвинени, че сво
еволно завзели спорните парцели, като ги изорали. 
Прокурорът "лопуснал", а то били освободени, по
неже от страна на Народния отбор на Ьосилеград- 
ска околия им било позволено приз пролегта иа 
1954 година да обработват своите парцели 'по 
нареждано от Белград, всо докато не им со намерят 
и подменят други площи". Обработвали ги и след
ващите няколко години, казват то.

Как спорът ще се реши, не е известно. Но е 
известно и лали хора от Министерството за фи- 
наиси ще дойдат в Босилеград и заедно с 'половин 
Босилеград" да решат проблема на мястото, както 
търсят Стоименови, Радованови и Попови. Най-зло 
ще бъде ако той но се реши и го наследи следващо то 
поколение и се изпишат още стотина килограма 
хартия.

ши.

рад 
председател

В.Божилои
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Пише:МАРИН МЛАДЕНОВ• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК
♦ НА ФЕСТИВАЛА НА ТЕАТРИ В ОТ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (2)ДЕТСКИТЕ тЩ: 11"ПИПИ" 
ИВАНОВА 

ПАК НАИ- 

ДОБРА

Кирил и Методий...
После - хора! Музиката 

привлече и мнозина от пазар- 
ците, та шириита пред гимна
зията заприлича на събор. Са- 
ли дойде с количката - про
даваше сладолед. Привечер 
имаше и мач между шесток- 
ласниците. но при резултат 
1:1 топката се скъса, а почна 
и да вали...

ПИОНЕРСКИ ФИЗКУЛ
ТУРЕН СЪБОР

Неделя, 19 май 1946 г.
къмСтанах рано и веднага - 

игрището. Там работеха хора с 
валяк... Значи, игрището е го
тово! Побързах към старо 
чилище при черквата. Чар1 
ята наметена, украсена. На 
пионерки кичат минаващите... 
В двора на прогимназията ня
кои групи вече репетираха уп
ражненията, Имаше много де
ца. Джими физкултурникът бе
ше изписал върху два листа 
програмата. Каза ни кой коя 
група ще води... По-късно нап
равихме набързо едно репети
ция на самото игрище... Събо
рът започна в 2 след обед. 
Всички групи, построени, със 
знамена и 
чоршията. 
къси черни шолварки и бели 
блузи, а учениците в къси га- 

ета и различни фанелки. 
ного се опасявахме, но всич 

оре-доле добре. В 
бяха родителите и

то у- 
ши-
ши

РОЖДЕН ДЕН НА 
ТИТО

Вече няма съмнение! Дими- ш 
тровградският самодеен теа- 1 
тър "Христо Ботев"получи още 
една свръхталантлива актриса М 
от подрастващото поколение: Ш1 
НАДИЦА ИВАНОВА -Пипи!

Събота, 25 май 1946 г. 
Всички ученици се надяваха, 
че и днес няма да се учи, но 
излезе обратното. Имаше за
нятия, но часовете бяха сък
ратени. Кемилев ни говори за 
ролята на Тито в народно-ос
вободителната война в Юго
славия. Разделиха ни и биле
ти за вечеринката в салона 
при черквата...

Преди започване на про
грамата - танцова забава. 
Свири "Червеният джаз" на 
Жорж Гайдаров. Средата на 
салона беше освободена от 
столове.

г'йй

За пръв път заигра в ролята на Пипи в известната пиеса "Пипи 
дългото чорапче" и още на премиерата в Димитровград изказа 
разкошния си талант. Това потвърди с първата си награда на 
прегледа в Леб^не, където пиесата се класира за републикан
ския преглед в Бечей. Същият се проведе от 27 до 31 май тази 
година. В конкуренция на 18 детски театрални ансамбли от цяла 
Сърбия (Призрен, Нови Белград, Белград, Пожаревац, Крагуевац, 
Върнячка баня, Лозница, Приеполе, Инджия...) Надица Иванова 
като Пипи спечели първата награда като най-добра актриса на 
фестивала. Признанието е още по-голямо, ако се знае, 
получено и от официалното жури на фестивала, и от специалното 
детско жури. Имайки предвид, че става дума за представление 
за деца, то свободно можем да кажем, че признанието от 
детското жури е по-значително. От друга страна и всички критики 
не само за играта на Надица, но и за цялото представление са 
били изключително добри.

Тъй като няма съюзно съревнование, пиесата е получила 
покана за фестивала на екологичните театри за деца в Бачка 
Паланка, който ще се проведе от 23-25 август тази година.

И още нещо, твърде интересно и с не по-малко значение: 
пиесата е играна на български!

музика минаха през 
Ученичките бяха в

- Делегати на Първа окръжна конфереи- 
3 ция на СКОК) в Пирот: (отляво на 

дясно) Нача Стаиишев, Спас Сотиров, 
Ангел Димитров - Дуруз, Георги Тошев, 

Тодор Славински и Богдан Николов

че е ко мина г 
публиката
роднините на децата и те рък
опляскаха непрекъснато. 
Просто казано - децата пле
ниха публиката... След пионер
ския събор се състоя първият 
футболен мач на новото игрище: 
"Балкански" (Цариброд) победи 
"Црвена звезда" (Пирот) с 2:1! 
Вечерта имаше много голямо дви
жение - от Долната рампа до Ка- 
ладжиите - човек до човек!
КЛАСНО УПРАЖНЕНИЕ ПО 

МАТЕМАТИКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
СЛУШАНЕ НА 

РАДИО-НОВИНИ 
Сряда, 29 май 1946 г. Вече 

две седмици се събираме пред 
гимназията половин час по-рано. 
Това беше наредбата на дирек
тора, за да слушаме радио- 
новините, за да се "изграждаме 
политически“, както пишеше в на
редбата. Върху оградата на балк
она беше прикрепен един мега- 
фон, та околността гърмеше от 
маршове и речи. Тая сутрин лично 
Кемилев беше сред 
гласно мъмреше ония.

ва задачите върху дъската. ..
ПРАЗНИК НА

СЛАВЯНСКАТА ПРОСВЕТА 
И КУЛТУРА

Петък, 24 май 1946 г. Днес 
няма учебни занятия. Училищен 
празник. Вчерашната наредба на 
директора казваше, че всички 
ученици трябва да бъдат пред 
гимназията в 9 часът. В опре
делено време се събрахме пред 
гимназията. Ученичките бяха из
докарани. И някои от учениците. 
Седяхме върху желязната ограда 
на Рампата и бачкахме кибик- 
марка на пристигащите "пазарци“ 
и "пазарки“!...

Към десет часът се построи
хме по класове, музиката гръмна 
и ние тръгнахме из Чаршията - до 
Строшена чешма и назад.

След това - програма пред 
гимназията. Хорът изпя две-три 
песни, имаше и две стихотво
рения, а после цял час [ ‘ 
говори за делото на

А.Т.

Четвъртък, 23 май 1946 г. Два 
дена се готвехме по групи за клас
ното. Кой къде ще подава лист
чета, формули исписвахме по чи
новете, върху дл 
подготовка. Ооаче математикът 
Манол Градински ни изненада. 
Стефчо, най-добрия математик, 
го изкара да седи зад катедрата. 
Ние от задните чинове бяхме раз
местени в първите. Мита Желюш- 
ки, също добър математик, беше 
получил чин при 
разместване. "Е, сега да пристъ
пим към работа!", каза с иронична 
усмивка Манол и почна да изпис-

- БЕЛЕЖКА
учениците и 
?. които бяха 

малко по-далеч, тамо към цъф
налите кестени, където си бъб
реха със своите съученички и 
ь гаджета“... Включиха се и "ак
тивистите" и след малко всички 
бяхме на пътя, под самия бал
кон... Кемилев гласно подканяше 
“младежкото ръководство" да 
формират групи за четене на 
"Диалектическия материали
зъм"...

В ПОЛЗА НА ЕЗИКА анове - голяма

Колко езика знаеш, толкова човеци струваш!

Така казва народната мъдрост. А у нас постоянно разправии 
за езика, българския, трябва ли да се учи, с колко часа, защо не 
се учи, защо не искат да го учат, има ли или няма полза от него... 
И така, колко хора, толкова мнения и всеки счита своето за 
най-добро, най-умно.

Детската сцена при самодейния театър “Христо Ботев“ от 
Димитровград игра детската пиеса "Пипи дългото чорапче" на 
републиканския преглед на детските театри в град Бечей на 
български език1 Това изобщо не попречи на публикат 
да приеме изявата на димитровградските млади само, 
пък на журито да награди с първа награда Надица 
ролята на Пипи. Не попречи нито на детското жури, което също 
провъзгласи Надица за най-добра! Значи от езика не е имало 
никаква вреда, а дори полза. Затова нека да се върнем към 
народната от началото, макар че някои пак ще кажат, че нямаме 
полза. Но нямаме ни вреда!

печката. Общо

Крум 
а 6о

Тасев
ратята

та радушно 
дейци, нито 
Иванова в ° ТАЛАНТИ

ГОРДАНА И ДЕЯН УЧАСТВАХА В 

РЕПУБЛИКАНСКИ СЪСТЕЗАНИЯА.Т.

• Като първи на окръжните със
тезания, Гордана Владимиро
ва, ученичка от трети клас в 
босилеградската гимназия, и 
Деян Накев, ученик от осми 
клас в босилеградското ос- 
новно училище, участваха и в ЬД 
републиканските състезания. * 
гордана по руски език в Зрен- ; 
янин, а Деян по английски във 
Валево. И тя, и той високо се

лагаше да ни научи на този език, просто 
ме накараха да го уча с голяма грижа и 
старание и резултатите не изостанаха. 
Една част от заслугите се пада и на 
преподавателите ми в гимназията, от
делно на преподавателя по руски език 
Станислав Тодоров, който ми оказа 
голяма помощ в подготвителния период 

| и аз му благодаря от все сърце, 
й В републиканското състезание 
■ участвахме 58 състезатели, а моето 

„ класиране между първите десет е ре-
класираха и потвърдиха, че Жа ЛШо ално. Може би, ако нямах в началото
показаните знания на училищ- малко трема, резултатът ми щеше да
ните И окръжните състезания Гордана бъде по-добър. Но и от този съм доволна
не са били случайни, а са плод и това *ми остане вечен спомен от
на систематична и задълбоче- средното Я^Рааов^нив-
на работа. Това бе повод да ги 1 ^ян Накев: _и аз за успеха си наи-
попитамв нп Д много дължа на преподавателката ми

какво се дължи |01 по английски език Сотирка Божилова,
у 1 лътим. която ни учи не само да овладеем мате-

!.•*«*' риала, но и да обичаме езика. От друга
страна и самият аз зная, че англииски, 
като един от четирите световни езици, 
много ще ми бъде нужен утре, когато 

ърша образованието си. 
па републиканското състезание 

бяхме 75 състезатели, а класирането ми 
между първите петнадесет с над 64 про
цента спечелени точки е реално. Ако 

бях посветил по-голямо внимание
а на английски език в подготви-
о ОСНОВНОТО учИЛИЩО В Босилеград, което НОСИ името на телния период, (защото аз участ- 

великия български и световен революционер и мислител Ге- вах в окръжните състезания и по 
орги Димитров, подготовката за честване на патронния праз- математика и сръбски език) ре-
ник 18 юни, рождения ден на Димитров, е в заключителен ми щвше да 6ъдв и по'
етап. Членовете на училищните секции вече са подготвили А'6г™л™,“п"па1к оьм Яоволен-
™т°о1ачилиНшеПР0ГРаМа' КОЯТ° ^ ИЗПЪЛНЯТ На ПраЗНИКЗ селоГОвЛГоТи08„аайвка°йТ 

□ пош/нта ... са селскостопански произ-
В рамките на честването ще се проведат и спортни със- водители. Деян е от Босилеград,

тезания, а на наи-добрите ученици по успех и поведение, както татко му е лекар, а майка му ап-
и на онези, които са участвали и осъществили завидни резул- текар. Накев е кръгъл отличник
тати на училищни, окръжни и републикански състезания ще от първи клас и казва, че еднакво
бъдат връчени награди и дипломи. м Я обича всички предмети

БОГДАН 
НИК

Гордана Владимир
отлична ученичка, оо:
особено --------
началото.
много на първата ми преподавателка 
по руски език Пенка Радованова. Ней
ната скромност и усърдие, което тя по-

ова: -Аз не съм 
аче езиците, а

руски език ми върви още от 
>• Това може би се дължи най- .1 ^ зав

-Кажи "А-а-а"...
-На български ли, или на сръбски?

Деян

0 НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

НАГРАДИ И 

ДИПЛОМИ ЗА 

НАЙ-ДОБРИТЕ
м.я.о БРЯтетВо15 ЮНИ 1996 г.



СКУЛПТУРИ, КОИТО ПЛЕНЯВАТ
IнЛюбителите на изо

бразителното изкуство в 
Димитровград имаха 
изключително удовол
ствие да видят рисун-

{Р* които живее и твори 
Ниш. Изложбата бе ек-

Iков.

гашнота И и«.~и произведения носят духа на се- 
юни Л Г™ Р На бъАе1Чето' с напрегнато вни- 
човека и сввтТР^ чУв=твителност към битието на 

1 “* оьдьржзние, което само в най-до- 
Жвоои?е н? С» ИСЪЛ “°Же да повлече от света на хаоса. 
деми?ма и ® тРя6ва ДО търсим в ака-
5ъв Р които оиулпторът умело слага
чувст^оРна чоВян,киР0а3„6Ира се’ подкрепени със силно 
иДбшо ДУ ПРИ видимо очертани граници.
наТпопитп Р| <°ит° обосновава развитието си
приоолата То^п “ иоблюдаване на модела, относно 
оазла?а ?' подразбира модела като обект, който 
разлага с цел за анализ, а след туй синтетично го

частиТелнанопТТГ™404 ку6изъм на анализираните 
Можем невсекидневна художествена цялост.

Д А кажем, це изложените скулптури, от
между Еп^АЪрВ°’ ° тРинаДесет в бронз, осцилират между кубизма, сюрреализма и абстракцията Раз
деленият свят, компониран по нов начин 
можност на автора да открие скритата анатом 
та, относно на женската фигура, която той така велик- 
олепно представя в скулптурите си. Душан Донков се 
поп™П° ПЪТИ1Чата на скритите форми, намирайки 
подслон в реалността. Тази креативност подразбира 
?,™ТСаВ° На света- което овладява невидимо и невиди
мо™ абстрактно по този начин съединява с материал
ното. Скулптурите на тази изложба най-добре илюстри
рат развитието на скулптора, което се движи от конк
ретни студии на фигурата до нейната абстракция от
носно сгъстена художествена дефиниция.

От изложените скулптури трябва да

§
о.

ен-
3

то
в Шспонирана в Градската 
галерия по повод Деня на 
предизвикателството
по-точно на 4 юни 1996 
година.

<
о

<
Душан Донков 

н 1934 година I
<I е ро- 

в село
ртопопинци, Димит

ровградско. Худо 
вена академия завър
шил в Белград 1960 го
дина при професор Сре
ден Стоянович и Йован 
бК?Л^охвил’ член на 
УЛУС. Самостоятелна 
изложба е имал 1977 
година в Ниш, участвал е 
в колективни изложби в 
Ниш, Белград, Прищина,

Димитровград Донков ни се пред- 
руари съо 17 ^?Ртежа. от които са една литография и 
един акварел. На чертежите бяха представени предимно 
женски фигури, етюди, които са ра&тени с т^ш преди 
"В^“т 45 :°Дини, а междувременно саЧюл^иЯи 

невероятно добра патина. Скулптурите, работени в пе
риода от 1960 до 1990 година, са още по-великолепни и 
ако имаме предвид времето, в което са работени няма 
да сгрешим, ако кажем, че тази изложба представлява 
един вид ретроспектива на творчеството на Душан Дон-

Аеъ I
о.жест-
2

2 
I—

8*̂
о_

Душан Донков
«=Сдава въз

пя на обек-София и Крайова.

ващите: "Къпеща се жена“, "Къпещ 
Стояща фигура“ и "Геометрична 

ботена в комбинация дърво - метал

притежава неофкгдимите^качества н^съдцател^чиито 
произведения трайно остават в съкровищницата на 
човечеството, майсторско владеене на материала 
монументалност, универсалност, художествена дълбо- 
чина, която не се изчерпава с времето.

- сфинга", 
абстракция“, изра-

изтъкнем след-
Д.Димитров

[ШпУ/ТГЛу УГГУ ~.СТ.Н,АИху5^во пеенародни песни
00

• Като ученичка е под влиянието на баща си и учителите 
Костадин Гогов, Иван Колев и Александър Каменов • 
И като средношколка в Пирот (1958 - 1963) записва 
народно творчество от родния си край • През 1960 г. е 
провъзгласена за "Първи глас на Пирот" • Учителка- 
пътник в Пъртопопинци, Смиловци, Желюша, Лукавица 
• Делегат на Втория конгрес на учителите (1988 г.) • 
Сътрудник на "Братство", ‘‘Мост" и "Другарче"

на Пирот". Това беше за мен гол
ямо

на Вук Караджич: "Ни]е знаьъе, 
признание и подтик. По това знан>е знати; веЬ ]е знан.е, 

еме си поддържах връзки и със знан>е дати". Опитвах се зна- 
имиловци. По искане на дирек- нията и любовта си към народ- 
тора на училището Александър ното творчество да предада на 
Каменов от Каменица тълкувах учениците. Сега най-голямото ми 
ролята на^Боряна в едноименната удоволствие е когато бившите 
пиеса от Йордан Йовков.

През 19/3
Станка се омъжва за

ученици идват при мен да 
учителката ят, да приказваме за •
Найден Ан- трудности и успехи, 

дреев, инженер по агрономия, Учителката Станка, като пе- 
който едно време работи в Сми- дагог, етнограф и актьор, дава 
ловци, а след това в Димитров- голям принос и оставя видни 
град. Идват нови грижи. Строеж следи в културата на своя край. 
на къща в Димитровград, гледане Разбира се, и пенсионерските дни 
на два сина, а за Станка няма използва за реализация на онова, 
унителско място в Димитровград, което не е постигнала досега.
Тя пътува. Ето две народни песни, които

-Една година работех в Жел- Цветанка Андреева е записала от 
юша, а четири години в Лукавица. майка си Троянка Христова.
След 24 години работа получих 
учителско място в основното 
училище "Моша Пияде" в Димит
ровград през 1986 година.

Въпреки многобройните до
машни задължения Станка ак
тивно работи и в Димитровград.
Ръководител е на рецитаторска, 
фолклорна и литературна сек
ции. Учениците учи как да запис
ват народно творчество. В това 
направление я подражават 
Елизабета Давйдович, Елена 
Ранчева и Соня Станиева, уче
нички от IV клас. Помага на уче
ниците си да сътрудничат в "Дру
гарче“, "Тик-так" и от тези редак
ции получаваха награди.

От февруари 1996 
Станка е пенсионер.

-Когато работех

ме ви 
техни

'Д-
тегодина

. ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА е ро- ца". Спомням си, когато изпях 
дена на 15 март 1944 год 
село Смиловци. Майка й Тр

ина в тази песен на една вечеринка, 
роянка много хора в салона плачеха, 

и баща й Христо, "Кича свирджи- Много песни научих и от мама. 
ята", с мъка и денонощен труд са Вечер, когато работеше при свет- 
изкаралинахлябдецатасимица, лината на "газеничето", тогава в 
Вана, Лима и Цветанка Смиловци още нямаше ток, мама

-Детството си прекарах в се- ми пееше или разказваше песни, 
мейство, където се работеше и а аз ги записвах. И баба Петрия си 
пееше и там за пръв път чух при- спомняше някои песни. Бях 
казки, народни песни и много ги толкоз обикнала народните пес- 
обикнах - разказва Цветанка. -От ни и с нетърпение чаках вечер да 
баща си слушах за сватбени ми пеят мама и баба. От този пе- 
обичаи и още като дете запомних риод са песните: "Седенкъя се 
лесните "Поведи оро Тодоро", кладе, мама ме не пуща, седи 
“Мило ми госйе налезло", 'йела чере, седи. седи та вечере..." 
се вийе, превива, мома се от “Наклала Денка седенка", "Се- 
майка прощава“ и още много дете моме предете, да напраимо 
други. А в училището Коца Гогов дарове, да оженимо дремулю“. 
и Иван Колев обръщаха голямо За Цветанка е било голямо 
внимание на народното творчест- културно събитие, когато веднъж 
во. В VII и VIII клас Иван Колев от при дядо си Владо и вуйчо си 
Радейна ми беше преподавател Георги Басов в Гуленовци за пръв 

оългарски език и ръководител път е чула песен от грамофон 
на училищния хор. Той много ни През 1959 година Цветанка е 
говореше за народното твор- вече ученичка в Педагогическото 
чество и искаше от нас да запис- училище в Пирот. Но

СЕДЕНКЪЯ СЕ 
КЛАДЕ-Детството си пре

карах в семейство, къ
дето се работеше и пее
ше и там за пръв път чух 
приказки, народ 
ни и много ГИ Об1

Седенкъя се кладе 
мама ме не пуща 
седи, седи, чере 
седи та вечеря.
Мама тату приспа 
ото на седенкъу, 
мойто либе дошло 
с кривак се подпряло, 
с кривак се подпряло, 
и се понавело.

ни пес- 
икнах

по
град Пирот. Става член на реци- 
таторската и I 
и там продъ 
народни песни. -Като член на муз
икалната секция се включиха в 
известното Културно-художест
вено дружество "Продраг Бош- 
кович Павле" и през 1960 година 
спечелих званието "Първи глас

музикалната секции 
лжава да записва

ва среда,
ваме народни песни. На мен това нови познанства, нов град, в 
не ми беше трудно, понеже вече който има повече културни съби- 
бях научила много песни от баща тия. Но Цветанка с таланта и
ми. Тогава между другите бях знанията си, които донася от
записала и песента “Остана Рада Смиловци бързо се включва в
вдовица със седем дребни дечи- културния живот на школата и

година

с учениците, 
винаги си припомнах една мисъл ТЛАКА НА 

СЕДЕНКА
Седете моме предете 
да напрядемо дарове 
дарове тънкйе кошулйе 
да оженимо дремулю.

Дрямуля ока из крявет 
за кога мале, за кога? 
Орача, черко, орача! 
Нечем га мале, нечем га 
сутрин ми рано от оди 
вечер ми калан дооди.

Свиняря, черко, свиняра, 
нечем га мале, нечем га. 
Гайдаря, черко, гайдара, 
очем га, мале, очем га 
кига на сватбу отоди 
и мене с нйега да води.

Някои от моите ученицив Смиловци 1961 година ,
родна музика в съревно- 
га , 4 април 1963, Пирот.

"Пред моята къща
за иа Богдан Николов

оЕряктВо 15 ЮНИ 1996 г.
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до късна оочор най-интороснито Кой "®{^4гля*ця»Га втобус^обчииата до^службатапо
прооождпха"п рид руж пипни ^ д^Гр^^Ж ?т ^с^Го^тсъо^о! 
едно на друго място со прооозпашо е двуколка и кон.

От ранна сутрин

йЗ

ДЕНЯТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО* 

В ДИМИТРОВГРАД фоторепортаж
След официалното откриване от стра

на на председателя на Общинската скуп
щина Никола Стоянов, Деня на предизви
кателството точно в полунощ по своему 
откри и маскотата на манифестацията Бай 
Онзи - Момчило Андреевич.

Стар човек-дваж дете - казва народната. Затова и 
жителите 
децата. * 
желязо".

Както и винаги, най-малките предизвикаха най- 
голям интерес. За тях бе организиран маскенбал. 
Едни бяха невести, други младоженци, трети пче- 
лички, мравки, вълци, индианци, кавбойци, шеици и 
какви ли още не!

Топката не е само за деца и спортисти! И тези от 
Старческия дом знаят и могат да играят баскет, 
малко по-особен, разбира се.

на Старческия дом слагаме веднага след 
А за тях мотото бе "ние не сме за старо

ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИКА-
Яството

• В

ГЕРМАНЦИТЕ 
ПО-ДОБРИ, НО 

И НИЕ НЕ 
ПАДАМЕ ДОЛУ

1ПЪЛ
телност, а сигурно и традиция в тази 
област, немците от град Нибул спе
челиха съревнованието с Димитров
град в международния Ден на предиз
викателството 5 юни. Техният резултат 
от 97,30% участващи в манифестацията 
е световно най-добър. Но и Димитров
град не пада долу, тъй като със 77,93% 
е в световния връх.

В конкуренцията в страната Димит
ровград се класира на второ място, 
веднага след Будва, която има 91,50% 
взели участие в манифестацията. Но 
успехът на димитровградчани е още 
по-значителен ако се има предвид, че в 
Будва, според официални сведения са 
взели участие и към десет хиляди тур
исти (кой ние виновен,че нямаме и ние 
толкова туристи). Що се отнася до 
нашия противник Мойковац от Черна 
гора, далеч сме по-добри, тъй като те 
имат само 37, 60% участващи. Трябва 
да се изтъкне, че осъщественият резул
тат дава право на Димитровград до
година пак да се състезава в между
народна конкуренция, този път в рам
ките на Балканския полуостров.

Инак, тръбва да се отбележи, че 
официално са регистрирани 10 511 
участници, от които 6143 мъже и 4368 
жени

С известната си точност и изп ни-

Мо_га ли и аз да вкарам кош? - попита стог 
дядо Иеста, живущ наблизо до дома за стари, 
може и ето че дядо Иеста вкара кош!

Денят на предизвикателството е не само за прос
толюдието. Ето че и председателят на общината Никола 
Стоянов и неговият колега от Мойковац Раденко 
Бошкович със сътрудниците се намериха на мястото на 
събитията. Този път в Дома за стари и пенсионери. Но не 
само там. г

Манифестацията показа, че димит
ровградчани имат нужда и желаят 
манифестация, подобна на някогаш
ните "Маиски срещи". Денят на предиз
викателството напълно замести тази 
манифестация, още повече, че става 
дума за интернационална манифес
тация, лишена от каквито и да е поли
тически и идиологически бои.

Заетите в електродистрибуцията своята активност 
изказаха, търкаляйки празен калем от кабел и катерейки 
се по стълбове, на чиито връх бяха закачени пушени 
колбаси!

Учениците от основното училище пред бройната пуб
лика организираха "Крос на предизвикателството".

А.Т. Текст и снимки А.Ташков

СБ) ЕрштВо15 ЮНИ 1996 г.



спо 8"*®'**'*» ттш мами.

1 I ОБЯВА™]
В село Градинйе*

■
° ФУТБОЛ - ТИМОШКА ЗОНА

"КАБЛОВИ" - "БАЛКАНСКИ" 4:1 (4:1)
срещна с отбо^^а^^аблов^Г^поет^." г00тува в Зайчар, къде 
■Балкански" вкара Иванов в 12 минута?"" пораженив °т 1:4. Го

"БАЛКАНСКИ” - ИМТ 5:0 (0:0)

аа само 7 минути преТвтор^то'лолуврем2 отбеРа Н° ИМм Петте гола 
Златкович в 61 и 67, Георгиев в 63 и й е?1ха: Милкоа в 60,
мача беше Златкович от ■Балкански"^УР В 65 минута' Играч «а

"КВАРЦ" - "БАЛКАНСКИ" 3:2 (2:0)

ски ■'гостува в с.Ръготина и^б^оГмГт“ 3°На Г*®" ва ■*»««»-
които^теТсъревжоваваха<в"ти1иошкаРзонаС?^^)тго>ЯСТ°°^^^^ра’

зае отборът на "РVлпп" пт с™ ,, зона- Първото място е 66 точки

На 29 юни тази година се навръшва една година 
от ненадейната сиърт на

ЗЛАТКО ПЕТРОВ от Димитровград.

На тозиМаиорови воденици, ]то се 
ла за н в 10 часът ще посетим 

къща в димитровградските гроб| 
положим цветя и залеем торба със 
близки и познати да ни придружат. 
ОПЕЧАЛЕНИ: майка Деса, съпруга Гордана, си
нове Димитър и Игор, братя Стево и Желко със 
семействата, леля Бирма и многобройни

вечната 
ища, 

сълзи.

мупродавам две ниви от

I За информации 1 
1 ползвайте тел. (010) I 
I 62-736 от 14 до 10 часа. 1
тагсшйшпша иктжиют шитят&М

Каним

роднини.

т^:Дт Юни година се навръшват 
ШЬС Г месеца от смъртта но нашия мил

На 28 юни 1996 г. се навръшват 3 I 
от смъртта на нашия скъп съпруг, 
свекър, тъст и дядо

год
баща,

ИНИв

35 СПОРТИСТИ ОТ ГИД ЩЕ УЧАСТВАТ В "ГУМИАДА '96" 
От 20 до 23

ЛЮБОМИР МИШЕВ . 
от Димитровград

■МРНМНВоорово като гости, в осем дисциплини ще се състезават окопп лпп

и етъжк:1 на срю'
плини. Ми^ат^годинаТа Бер^вица ГИТДСзл3|4СмяРтоСтака че 
година се очаква достойно представяне и успешно класиране.

ЮНИ

Светлият спомен за него никога няма да 
избледнее от сърцат 
съпруга Николина, деца Миряна и Иван, 
внуци Енес, Емил, Любомир и Драган, 
снаха Сузана и зет Саша

а ни.

дисци- 
и тази ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Съобщаваме на род 
на 23 юни в 11 часът 
му дом в нишките гр 
С обич и уважение 
семейство В'

НИНИ И I
пое
ища

приятели, че 
:етим вечния 

*Бубан\РАБОТНИЦИТЕ ОТ ГИД НАЙ-УСПЕШНИ ще
об На 27 май 1996 година на 75-годишна възраст 

почина нашият мил съпруг, баща, свекър, тъст, 
дядо и прадядо

Завършиха най-атрактивните състезания в рамките на 
Работническите спортни игри - състезанията по футбол на малки 
врати. Както е известно за последния кръг се класираха осем отбора 
Гпо^и^Сточа1^4^-I0 групи игРаха полуфинал. В първата среща ГИД 
на - 6:0. В борбата за трето място "Сточар" победи'общинарите^^! 
ГИД П *ИНа^Нтатаб?§еЩа М6ЖДУ двата от6°ра наГИД по-добър беше

За най-добър играч е провъзгласен Зоран Христов от ГИД II най- 
добър голмайстор е Саша Тричков с 13 гола, също от ГИД II. Най-добър 
вратар е Делча Гигов от отбора на общинарите. На всички най-добри 
са връчени подходящи награди и признания.

° БАСКЕТБОЛ - ВТОРА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ

“ДИМИТРОВГРАД ПАНОНИЯШПЕД" - "МЛАДОСТ 
ВЕСНА" - 96:83 (53:27)

СТАНКО САВОВ 
от ДимитровградНавръшва се една год 

на нашия обичан баща, тъст, све 
дядо и прадядо

ина от смъртта
кър.

Всички, които и 
го помнят кат 
човек, 
жизнен 
усърду
За добрината, ко..... .........
вечна слава и благодарно 
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга М 
дъщери Новка и Илинка със семейства 
както и многобройни роднини и приятели

маха ща 
о добър, трудолюбив 
ързан към семейс

стие да го познават, I 
иблагород.

_____ ството си. С
ело, само отверженост и 

остави незаличима следа.
оято ни подаярваше, нека му е 

ост!
ладенка, син Петър, 

си,

ще
1ен

привърза 
еното си д 
ие. той

В седмия кръг на първенството на втората дивизия, гру 
димитровградските баскетболисти победиха подмладения съ 
младост Весна* от Бела Паланка с 13 коша разлика. Това бе 

тренировка за димитровградчани, които повече от мача играха със 
втория си състав. Най-добър в отбора на Димитровград бе Никола 
Иванов с 27 точки, Тони Алексов със 17, Александар Андреевич с 15, 
Веселин Матов с 11... Победата можеше да бъде и по-висока, тъй като 
домакините постоянно водеха и с по 30 точки, но накрая гостите 
намалиха поражението си.

В осмия кръг димитровградските баскетболисти отбелязаха още 
една победа като гости в Ниш срещу едноимения отбор, с резултат 
100:80. И този път най-добър бе Никола Иванов с 39 точки.

В последния кръг на първата част от първенството "Димитровград 
Панонияшпед* претърпя поражение от отбора на "Долевац". Д.С.

па изток, 
став на
просто

СПОМЕН

години от смъртта 
баща и дядо

АСЕН НИКОЛОВ от Каменица 
(1900-1976)

ГЕОРГИ РАНЧЕВ 
пенсионер от Димитровград

вТо°чД,
д имит ровградск 

~ днини и приятеш 
дом и поло 

Семейство Ра

Изминаха 20 
многообичан

на нашия

По този 
ина

, в събота, на 15 юни 1996 
асътгод 

на 1
ще дадем панихида 
:ите гробища. Каним 

им,а посет 
етя.Р°.му

ИД
ЦВ1

вечния
Завинаги благодарни семействата на Бог
дан. Слободан. Бранко Николови и Юла 
Рангелова

жим
нчеви

Водор
тока. 10 - 
гл^хидрат, подобен на скорбяла
та. 12 - Монархист. 13 - Своенра
вен, неразбран. 13 - Музикално 
произведение за три инструмен
та. 16 - Съюз, 23 - Марка френски 
боеви самолети, 25 - Предлог. 26 

27 - Геомет-

авно: 1 - Станала жес- 
Местоимение. 11 - Въ- 7 8 94 5 61 2 3

Ш 1110

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 23 юни 1996 година се навършватш 12- Повит, хмел (ми.) 
рична фигура от две прави линии, 
които се събират в една точка. 29
- Осма и четвърта буква от азбу
ката. 30 - Бог (яат). 31 - Съюз. 32
- Географска област във Войво- 

2. 33 - Инициалите на известен

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ

1 смърт на нашия мил и незабравим 
рой и вуйчо

от трагичната 
син. брат, шу:СО 13 14

О! СТОЙНЕ АНАСТАСОВ 
в Барйе,2 от Враня, роден 

Босилеградско
дина
сръбски писател, живял и творил 
в гр. Ниш. 34 - Глупачка, лро- 
стачка (турс). 37 - Инициалите на 
известен български възрожде
нец. 39 - Взимам под наем. 40 - 
Абонат.

15

< н в 10 час 
. ските I 

идосотдн 
познати да ни придружат. 
Вечно опечалени: майка 
Кирил, сестра Рода, зет С 
ници.

Този
суход!
чотир

са ще посетим вечния му дом в 
гробища край Враня и ще дадем 
новон помен. Каним близки и

де.
юл2119 201817И 16

3 Павлинка, баща 
ладжан и племен-ш 24От весено: 2 - Отглеждане иа 

полезни животни. 3 - Съюз. 4 - 
Синтетичен каучук. 5 - Показа
телно местоимение. 6 - Узнал. 8 - 
Нефтова промишленост в Сър
бия. 9-Стари славяни. 12-Итали
анска радиотелевизия. 14 - Сел
ски глашатай (диал.). 18 - Женско 
име, Емилия. 19 - Красив китен 
20 - Мярка за повърхност (мм.). 21
- Административни териториални 
единици в държави с федерално 
устройство. 24 - Заклеймявам. 26
- Които стават чрез писма. 28 
Полово заболяване 33 - Някога 
известна югославска рок-група. 
35 - Югославска киноактриса 
(Ева). 36 - Наречие. 38 - Пъкъл.

Решение иа кръстословица б 
Водоравно: 1 - Апартамент. 10

- Ер 11 - Езикови. 12 - Принижа. 
13 - Квит. 15 - Опри. 16 - С.Р. 17 - 
Показ. 22 - Лев. 23 - Сокол. 25 - Ад.

- Канон. 27 - Ветд. 29 - Им. 30- 
Енол. 31 - Ох. 32 - йоти. 33 - ШН. 
34 - Обидени. 37 - Об. 39 Аладин. 
40 - Авторитет.

23ш 22

о ш 2625с;о С безмерна болка и тъга съобщаваме на роднини 
и приятоли, чо слод дълго и тожко боледуване на 
21 май 1996 година почина нашият непрежалим 
оъпруг, баща, брат, чичо и дядош 292827О р

С0 и
н 131 ПЕЙЧО СТАНКОВ (1938-1996) 

от село Плоча, Босилеградско

Надявахме со, че неговите топли очи ще ни милват 
още дълги години, но той изчезна като капка 
в майската сутрин и ни остави да тъжим дорде

О 30

52&гЛ ш 3332о. роса 
>сме

роднини и приятели, че нп 29 юни 
вършат

ЧЕТИРДЕСЕТ ДНИ

* ваме нп3636Ш 34 |в со на

а скъпия ни покойник. Панихидата ще 
започне в Ю часа нп селските гробища в Плоча, 

където що залоом вечния му дом оъо оълзи и цветя, и що продължи от 12 чг 
в дома на сомойотаото му.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: оъпругп Ката, оинове Станко и 
опиха Яоминка, зет Данча, внучки, внуци и многобройн!

ш 393837
аса

26 Драга,Нови! 
и плом

цо. дъщеря 
юнници40

ФБтгстНо 15 ЮНИ 1996 г.
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СаТиРа * забава
БОСИЯЕГРАД-
ски осилиШефас ебфям

| • Има изгледи и е Босиле- 
| град да започне възрож

денската епоха. Вече 
навлязохме дълбоко в 
Средния век.

• Животновъдството 
силеградоко се увелича
ва. Навсякъде ни срещат 
само животни.

• Според сигурни истори
чески сведения по вре
мето но осмонлиите в 
Босилеград не е имало 
чак толкова - бейово.

• По вероизповедание по- 
вечето бооилеградчани 
са православни атеисти.

• "До ида в Европа, ама си 
нямам обуща - рече^дин 
босилег

БОГДАН НИКОЛОВ

в Бо-

ЗАЩО ИЗГУБИМО?
Да знайете млого ме йе яд оти изгубимо тия пън що 

га кърстили кико “Дън на изазивание или Дън на 
предизвикуванйе”. Ьео се млого наострил да бииемо 
Германците, та да им върнемо барем малко за онова що 
ни праеше със санкцийете....

Елем, реко си, ако требе и я стар и недъгав че 
търчим, че рипам, че се преметам лреко главу, само да 
им докажемо дека с нас шала нема.

Очеш - ама ядъц! Они излезли 97 процента, а нийе 
77 процента! Питам се: кико су могли да излезну толк
ова млого и да праве фискултуру. Има тука некиква 
шашлама. Требе негде да су подвалили...

Срето Манасию, а и ин посърнул. Питам га с очи: 
"Ещо изгубимо?“. Он ме разбра и рече:

-Ела Манчо, изгубимо, оти не умеямо д 
у записник. А они нали су ишарни ко г> 
унели. Еве кико йе било:

-нийе не смо унели у записник кико две иляди 
пензионери тъпчу у место по неколко часа пред банкуту 
и пощуту кига им дойде пензията. А они сигурно су и 
това унели!

-нийе не смо унели у записник кико народ свако 
ютро търчи от продавницу до продавницу за църн леб, 
после и за бел ле6, оти от пекаруту свак дън закъс- 
невуйе. Това търчанйе (а за бутанието нечуида оратим) 
смо изпущили. А они сигурно и това су унели!

-нийе не смо унели у записник ония що су узели 
болованйе. а йоще слънце не се показало, нарамили 
матиЬе и цел дън на полйето копаю моруз. А по полйето 

дни беше пълзнул народ.. Е. видиш ли. а они и това 
сигурно су записали!

-нийе не смо записали ка пукне водоводат, па цела 
чаршия се сяти на “Строшену чешму" воду да носи. 
Тука смо могли и два пути да Ги запишемо: кига иду с 
празне, и кига се върчаю с пълне стовне...

-Чекай бре Манасийо. па ти ко си запел че изредиш 
све: от кико човек протърка очи. па докига не легне да 
спи!

т/"
:<XV родчанин. "Тръг- 

Европа, само даX вам за 
сложа самара на мага
рето си" - рече друг боси- 
леградчанин.

• Някои босилеградчани 
предложиха фундамен
тални промени и веднага 
бяха обвинени във - фун- 
даментализъм.

Ш1 \
а унесемо све 
ерманци, све

Иван НИКОЛОВ§ ^Нбчс, СЪРБИН В БЪЛГАР
СКИ РЕСТОРАНТ
Сърбин влиза в българ

ски ресторант и си поръчва 
питие със салатка. Пийва си 
той, вслушва се в разго-

Ж
келнера:

-Абе, друже, ама вие 
българите не сте ли също 
сърби?

г
%

те и шумовете около 
си и поедно време пита

В БОСИЛЕГРАД:
-Директорите налезова У ЮЛ.

-А ние, работниците със заплатите, йоще сме си у фебруар !! тия•Откъде пък ви дойде 
тази мисъл?

-Ами като слушам как 
всичко наоколо сърба...• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ПИШИ, КАКТО 
Е ПРИ КОЛЕГИТЕ

° МОЛЯ, БЕЗДОКАЧЕНИЕ 
НЕПРОБИРАЩ И 

НЕРАЗБИРАЩ■ ■ ■

В годините, когато започ- ли досега колегите ми? г
вах журналистическата си Понеже му отговорих пот- ча„шиятГ на ЖГмитбовго^л и 
кариера, през 1963 година, върдително, директорът се- започват разговор пС трудоус- 
като кореспондент в Димит- произнесе: трояване на своите деца.
ровград имах за задача да - Пиши тогава толкова и - Ако можех да му намеря 
изпратя сведения за сенодо- при мене... някаква работа, но да е така по
бива. Попитах директора на Написах-макар че сенодо- платена...
една бурелска кооперация, бивът в Бурела беше двойно , - Не те разбирам защо про-
който не беше много наход- по-малък от този в Заоърди- 6иРаш! сто аз нямам нищо против 
чив, обаче тих и послушен ето или Висока, за да не бъде ппм,чтчИчп'Зам^иТ!?УАОуот?:ОИ в
ЖМа^0бЪРНаС ВЬП' АИгРетКТ0РЪТ К°- тродистри6уци я та наВМитнин
рос КЪМ мене. легите си. цата. Все едно ми е!

- Виж какво, момче, пита

-Па и требе! Све йе това фискултура и рекреация, 
бре Манчо! Требе само петнайесе минуте да работиш 
йедно и също нещо: да търчиш, да тъпчеш, да рипаш, 
да се преметаш, да риташ...

-Па тъгайсмо могли да запишемо и ония селяци що 
требе да дойду у Цариброд, а аутобус им иде йеднуш 
недегъно, па они бию пут пеша сваЪи дън?

-Това ти йе. Манчо. пешаченйе. А 
признава...

-А признава ли се кига некой некому потури ногу па 
он се залети и падне? х’

-Ако йе право съплитанйе - признава се! Ама ако 
мислиш за оногова директора що му подметнупи та 
улетеп чък у какамангуту - е, това не се признава!

-Язък! Ка би се теквоя потуранйе признавало - били 
би свтесЬи рекордери. Цариброджанйе су майсторйе 
за това...

-Мани се, Манчо, от тея шашламе. Мене ме йе яд оти 
пропущимо и туя годин да будемо първи...

-Море я знам защо не смо пак първи и ако 
уписали що ти изреди!

-Защо? - окорори се Манасия.
-Епа сечаш ли г 

паркат.

-Па сечам се горе-доле!
-Е, ако се сечаш, тъгай 

народ свирка...
-Сечам се...

су ни узели кико пай-масову
свмюЖУ1 годину кико ви»е нри нвс «ема
отекле ’ Германците су свиркали та су им уснице

и оно се

М.А. Ст.Н.

^ ДАЛА, НЕ ДАЛА...ЕИВИ6ШР
И СиР УЛА I

не смо све

се лани кига затвараше тия дън у

помниш кига накраят съв

ЬРЯТСТЪо ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия Никола Мв.т.п.
-кчия/018/52.751|

Зарева /лектор-коректор,. Манол Янев, Матея Андонов, Телефон, Факс /оГв/ТГб 691 ЯВ°Р°ва Г

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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