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август в Белград и насрочените за 14 септември избори в
Ьосна и Херцеговина, от една страна окончателно при
ключва процесът на разпадането на предишна Югославия,
а от друга се създават предпоставки и условия за нови
отношения на териториите на някогашната ни държава и
по-широко. И Споразумението, и изборите, по един или
друг начин, представляват край на петгодишните кон
фликти, които отнесоха десетки хиляди жертви, стотици
хиляди бежанци, разрушени селища, инфраструктура и
край на всички санкции към нашата страна. Наблюда вани
от сегашен аспект, тези два "исторически момента,гс,а акт
на политическо осъзнаване, на реалност и - нужност.
Защото тук сме, където сме, и нямаме накъде да идем от
пространствата, на които живеем.
Наблюдателите в света подчертават, че Белградското
споразумение има особено значение и тежест, понеже две
ключови страни в региона са нормализирали взаимните си
отношения, като са изразили готовност и останалите
спорни въпроси да решат по мирен начин. Многостранно е
значението на Споразумението и за онези, които го под
писаха - шефовете на дипломациите на двете страни.
Министърът на външните работи на Югославия Милан
Милутинович, след като подписа документа и изрази удо
волствието си, че от Дейтън през Атина се стигнало до
окончателно споразумение, каза:
-Споразумението представлява преломен момент в
отношенията между двете страни, Добрите отношения
между Югославия и Хърватска са гръ>бначен стълб
(
на добрите отношения в региона на бивша Югославия и на
Балканите. Добра е основа и за всички други спо
разумения.
Според Милутинович на двете страни предстои още
много работа, понеже всички въпроси не са решени. "Спо
разумението все пак е от преломно значение за нашите
отношения и се надявам, че двете страни ще дадат принос
то и на думи и на дело да се - зачита". Ако се спазва
договореното, каза той, споразумението ще бъде и пер
спектива за бъдещите отношения.
Според Мате Гранич, министър на външните работи на
Хърватска, Споразумението представлява мир и стабил
ност в Европа. То е добра основа за решаване на бройни
въпроси, особено на хуманитарните, които са тежки. Съз
дава се основа за споразумения в стопанското, научното,
културното сътрудничество; както и за сукцесията.
Аналитиците в света забелязват, че нормализирането
на отношенията между двете страни ще даде принос и в
решаването на босненската криза - по-точно там успешно
да се проведат изборите и да се създаде Дейтънската
федерация. Изборите, както изтъкват 'специалисти за
югославската криза, трябва да бъдат гаранция за прекъс
ване на напреженията и за стабилност в региона.
Съществува общо съгласие и при довчерашните враждуващи страни, че това е единственият начин да се цимонтира
мирът в БиХ.
Когато се касае за отношенията между Югославия и
осна, от чието

МАГИСТРАЛА ЗА
ХУБАВИ НОВИНИ
На 14 август на граничната линия край Димит
ровград председателят на правителството на СР
Югославия Радое Контич и министър-предсе
дателят на Република България Жан Виденов
пуснаха в действие първата оптическа кабелна
магистрала между двете съседни страни.
Двамата премиери откриха и възпомен
ателна плоча на граничната линия, която ще бъде траен спомен за това голямо съ битие в югославско-българските отношения и сътрудни
чество.
Гостите и присъстващите служители на по
щите приветства най-напред Милорад Якшич, а
след него Любомир Коларов, председател на
Комитета по пощи и далекосъобщения на Бъл
гария, говори за историята на комуникационните
- връзки между България и Югославия, като на
края пожела по оптическата магистрала да ми
нават само добри новини.

ГОСТИТЕ
За ед но със съюзния премиер Радо е Контич от
югосл ав«ска стграна на тържеството при състваха и
подпредседателят
телят на съюзното правителство
Йован Зебич, който е и шеф на югославската част
на Смесената
а КОМИСИЯ,
комисия, СЪЮЗНИ!
съюз ят министър на
транспорта и връзките
I
Зоран Вуйо вич, министърът
правителството на Сърбия Свена транспорта в пре
толик Коне тантинович,
1НО
посланикътг на СРЮ в
София Радош Смилкович, челните личности на ПТТ
"Сърбия" Милорад Якшич и Радмила Анджелкович
и директорът на Съюзното управление на митниците Михал Кертес.
Многобройни официални лица придружаваха и
българския-премиер Жан Видеонв. Сред тях бяха и
министърът на комуникациите Любомир Коларов,
министърът на транспорта Стамен Стаменов,
5НОВ, ДИНАМИЧНО И МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО от
заместник-министърът на външните работи Иван ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС НА ДВЕТЕ СТРАНИ - КОНТИЧ И ВИДЕХристов, българският посланик в Белград Филип НОВ
Ишпеков и директорът на българската телекомуни(Продължава на 2-ра и 3-та стр.)'
кационна компания1 Михаил Данов.

ХЪРВАТСКА ПРИЗНА КОНТИНУИТЕТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ

преговори и чрез консенсус на всички страни. В това
отношение от значение са думите на Слободои Милоиювич
следсрещата в Женева преди петнадесетина дни на амери
канския държавен секретар Урън Кристофър, Милошович,

стаиовката и нормализиране отношенията на лространС7ВСТ^тоВТтТойщнос?СлоздИрЯаняяа нормализира,иото на
отношенията между СР Югославия и Хърватска. Това осогшликите западноевропейски сили и САЩ.
Няблюлавано^Грезвено, те обаче това правят зарад онези
свои инте^си йради които и хвърлиха искра в кипящия
шгослатски котел, в който пряко или по друг начин всички
като*^*коРТфликта'нялГа 'гюбодител^и^обедои^-^^що^бъдат

Подписване на Споразумението

даЯсе*изм1иря,ммеГи^да^одг^иелшме споразуяюни^з^иормюслимаиите вЕбсиа е в "техни ръце \
В.Б.
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,-*}• Споразумението е основа
за дългосрочно развитие
на отношенията между
двете страни • Свободно и
безопасно връщане на
бежанците и разселените
лица • Обща амнистия за
действията, извършени по
време на въоръжения кон
фликт • Еднаква правова
защита на имуществото на
лица, които имат гражданство на другата страна
Външните министри на СР
Югославия и Република Хърват
ска Милан Милутинович и Мате
,, . Гранич подписаха на 23 август в
! Белград Споразумение за нор
мализация на югославско-хър
ватските отношения, което
представлява основа за дълго
срочно развитие на отношенията
между двете страни.
В официалното съобщение
на съюзното министерство на
външните работи се изтъква, че
(На 2-ра стр.)

МАГИСТРАЛА ЗА ХУБА
• РЕЧТА НА ЖАН ВИДЕНОВ

МОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И
СВЕТОВНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Господин Контич, уважае
ми дами и господа, скъпи гос
ти, за мен е чест и приятно
задължение да открия съв
местно с Вас, уважаеми госпо
дин Контич, един обект с голя
ма важност не само за нашите
две страни, Република Бъл
гария и СР Югославия.
От днес тази оптическа
магистрала се превръща в
част от цялостна междуна
родна инфраструктура, меж
дународната оптична кабел
на магистрала София - Ниш не
е само поредното телекому
никационно трасе, което свръзва нашите две страни. Тя е
един мост на европейските и
световни телекомуникации,
прехвърлен между Изтока и
Запада, между Севера и Юга.
Телекомуникационните връз
ки, които ще бъдат осигурени
чрез съоръженията, които
днес откриваме през Белград
до страните от Централна и
Западна Европа, а през Со
фия до страните от Органи
зацията на независимите дър
жави, до Близки Изток, до
Азия и Африка. Затова този
ден е от значение за нашите
две страни, за осъществяване
на значими проекти, съобра
зени с най-високите междуна
родни стандарти , насочени
към практическото ни инте
гриране в структурите на съв
ременния свят, към икономи
чески напредък и проспери
тет на нашите народи.
Уважаеми дами и господа,
намираме се пред прага на ра
дикални промени в телекому
никациите в световен мащаб,
които неизбежно ще създават
големи обединения на телек
омуникационните оператори.
Поради това Република Бъл
гария обръща все по-голямо
внимание на развитието на

интеграцията между балканските телекомуникации. Особено важно място нашата
страна отделя на взаимоотношенията със своите съседи,
Днес, когото конфронтационният модел не е част от политическата мисъл на съвременно Европа, когото мирният
процес тук, но Балконите, има
огромен шанс, на нос съседът
е преди всичко портнйор. И
днешното събитие е доказателство за нашето желание
да развиваме динамично двустранните отношения със съседна Югославия, и в стопански, и в социален, и в хуманитарен и културен аспект. Това
желание, този стремеж проявявахме в рамките на международните си ангажименти
и през годините на ембаргото,
а със описването на Дейтънското споразумение и след правителственото посещение в
Белград през февруари тази
година, пред двустранното ни
сътрудничество се откриха
нови перспективи. Нашето
правителство оцени високо
постигнатите тогава договозрености с ръководството на
С РЮ, с господин Милошевич,
с господин Контич, за издигане на по-високо равнище на
нашето сътрудничество, съответстващо в по-голяма степен на интересите на нашите
страни и народи, в по-голяма
стабилност и сигурност в балканския регион, за налагане
на европейските стандарти и
критерии във взаимоотношенията между страните на Балканите, за утвърждаване на
нов образ пред света на нашите страни, на нашия регион,
Чрез нашите взаимоотношения ние не се стремим да създаваме някакъв затворен
клуб, а да укрепваме новите

ХЪРВАТСКА ПРИЗНА
КОНТИНУИТЕТА НА
СР ЮГОСЛАВИЯ
(От 1-ва стр.)
Република Хърватска е признала
държавния континуитет на Съюзна република Югославия със
СФРЮ. Със споразумение и договор ще се решават въпросите за
сукцесията и държавната граница. Двете страни са се съгласили да решават споровете си в
унисон с Хартата на ООН - по
мирен начин и без употребата на
сила и заплаха. По такъв начин
ще бъде решен и спорният въпрос
за Превлака. Двете страни са
поели задължението да създадат
възможности за свободно и безопасно връщане на бежанците и
разселените лица в предишните
им места или в други места, за
които се определят със свободна
воля, да им се създадат условия
за нормален живот и да им се
върне имуществото, а ако това не
е възможно, да им се даде справедлива компенсация. Предвижда се и еднаква правова защита
на имуществото на правни и
физически лица, които имат гражданство на другата страна.
ел обща амнистия ще бъдат обхванати действията, извършени
ко време на въоръжения конфликт. Двете страни са подчертали значението на последователната реализация на Ердутско-

е

то споразумение и са поели задължението да гарантирсат на
сърбите и черногорците в Хъ рватска и на хърватите в СР Югославия всички права в съзвучие с
международното право. В срок от
шест месеца ще бъдат сключени
споразумения за социалното осигурение, пенсиите и други трудови
права на граждани от двете страни.
Ще продължи сътрудничеството в нормализацията на пътния,
железопътния, въздушния и
речния транспорт и телекомуникациите въз основа на принципите за двустранна полза и добросъседство. Веднага започва подготовката за сключване на споразумения за сътрудничество в
стопанството, науката, просветата, защитата на жизнената среда
и други области. Ще бъде сключено и споразумение за културно
сътрудничество, с което ще бъдат
обхванати и въпросите за опазване и възобновяване на култуоното наследство
в срок от 15 дни след полине
ването на Споразумението ще
бъдат установени дипломатичес
ки отношения между двете страни. Досегашните представителства ще станат посолства оглавени от посланици.

отношения на откритост, на
сътрудничество, да подломагаме широки интеграционни
процеси и търсенето на нови
партнйори. Действието ни в
областта но долекосъобщениято е добър пример как
могат да бъдат решавани със
съвместни усилия общобалконските проблеми.
Придаваме особено значение на срещата на министрите
на балканските страни, състояла се през юли в София
като важна стъпка на многострайното сътрудничество,
Ние знаем, че модернизираната инфраструктура на всяка
страна е особено важна предпоставка за реалния преход
към пазарна икономика. Поради това правителството на
България определи телекомуникациите като един от
приоритетните отрасли в българската икономика. Действията ни в тази насока са в пълно съответствие с европейските и световни тенденции либерализация на телекомуникационния пазар, въвеждане на конкурентно начало,
създаване на добри условия
за чуждестранни инвестиции,
изграждане и доизграждане
на мрежи на високо технологично равнище, обогатяване и
повишаване качеството на
предлаганите услуги. Реален
резултат от тази наша политика е и обектът, който откриваме. Капацитетът на тази оптична магистрала ще бъде
достатъчен да задоволи нуждите на телекомуникационния трафик през следващите
десет години, а това означава, че ние сме проявили волята, имаме силите и възможностите да отговаряме на предизвикателствата на идващия 21 век. Желаем да поло-,
жим съвместни усилия и през
идващите години, за да бъдат
те години на развитие и съзидание, на възход и благоденствие на нашите приятелски
народи. Нека ни е честита но
вата телекомуникационна ма
гистрала, нека тя служи на
мира на политическия, стопанския и духовния просперитет на нашите две страни."

"Паметникът на жицата"
- така нарекоха българските
журналисти

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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Виденов и Контич по време на откриването на
оптическата кабелна магистрала
• РЕЧТА НА РАДОЕ КОНТИЧ

НЯМА ПРЕЧКИ ПРЕД
ПО-НАТАТЪШНОТО НИ
СЪТРУДНИЧЕСТВО
"Уважаеми господин Виденов, драги приятели, от
името на съюзното правителство и свое лично име найсърдечно поздравявам уважаемите присъстващи на тържеството. Голямо е удоволствието ми че по така тържествен начин ознаменуваме
пускането в действие на телекомуникационната оптическа
система между София и Белград. С това се дава стратегически принос към по-нататъшното свръзване на стопанствата и гражданите на двете
съседни държави. Считаме
това за твърде важен регионален проект и за начинание с
по-широко международно
значение, а именно с пускането в експлоатация на тази система се установява европейска телекомуникационна магистрала от София през Белград до Будапеща и по този
начин се установява найкратката връзка между девата
съседни континента, т ози
транзит ще има положителни
директни и индиректни ефекти върху стопанствата на нашите две страни. Особено е
важно това, че този техничес
ки и технологически най-мо
дерен проект на дигиталната
технология съвместно реали
зираха държавното предпри
ятие ПТТ-съобщения на Сър
бия и българската телекомуникаиионна компания БТК
ЕАД. С това начинание дока
заха върхово равнище на зна
ния и способности на техните
специалисти, технологическа
подготвеност на промишле
ността и конкурентността на
нашите икономики в реали
зацията на най-съвременните
проекти от регионално и пошироко значение. Този про
ект представлява конкретно
потвърждение на курса и го
товността на Югославия и
България да развиват дина
мично и всестранно сътрудни
чество в интерес на своите на
роди и региона като цяло. С
такова сътрудничество по
най-добър начин обогатяваме
отношенията на нашите прия
телски страни, които се осно
вават върху пълното взаимно
уважение, добросъседството,
съвместните интереси и вза
имната изгода. Уверен съм, че

върху тези принципи в пред
стоящия период ще послед
ват и други важни проекти в
съобщенията, енергетиката,
екологията и други области.
Развитието на всестранното
двустранно сътрудничество с
България е един от първите
външнополитически приори
тети на Югославия. Изхож
дайки от духовната близост
на нашите народи, взаимната
им свързаност, допълване на
стопанствата, множеството
съвместни интереси, уверен
съм, че споделям и вашето
мнение, че пред нас се нами
рат големи възможности за
задълбочаване и разширява
не на всестранното икономи
ческо, политическо, културно
и други видове сътрудничест
во. Югославия настоява за
създаване на такива условия,
които ще позволят свободно
движение на хора, стоки и ка
питали между нашите две
страни. С досегашната си
принципна и конструктивна
политика СРЮ даде огромен
принос за установяване на
мир и добра обстановка, за ус
пешно развитие на мирния
процес в предишна Югосла
вия. В целия този период осъ
ществявахме добро сътрудни
чество и разбирателствосРепублика България. Нашите
отношения станаха по-дина
мични след суспензията на
Санкциите и не виждаме преч
ки така да не бъде и в пред
стоящия период. Стремим се
да развиваме такова сътруд
ничество и с другите съседни
държави, особено в последо
вателната реализация на раз
поредбите от Д|еитънското
споразумение. СРЮ се стреми
час по-скоро да нормализира
своите отношения с бившите
югославски републики. Увер
ени сме, че това е най-добри
ят път за създаване на необ
ходимите предпоставки за
мирно и стабилно развитие на
всички държави в региона.
СРЮ придава особено значе
ние на съживяването на всич
ки видове многостранно съ
трудничество на балканските
страни, в което виждаме ефи
касен път за включването на
региона в съвременните евро
пейски интеграционни проце
си. В този контекст желая да

Еря-тстЕо

ЙзБОРИЛИЛИЧ И ДРАГАН Т°МИЧ НАСРОЧИХА ЗА 3 НОЕМВРИ СЪЮЗНИ И МЕСТНИ

и лично на премиера Виденов
за успешно организираната
среща на министрите на вън
шните работи на балканските
страни в София. Уверени сме
че тази среща положи основите за възстановяване и динамично развитие на всее
транно регионално сътрудн^
чество на страните от Югоизточна Европа
из

ност в^тов
много символичнм5и= Т,
' че на самата гралиния' която разделя
явбме ЖИИ’ днео Устан°вР
’ които ни пРиби
взаимно' но
ломлгтпп ^ 4
а и заШп=ЛСТВ0 заеДН0 с премиера
тази ?еле^пмУСНа 8 Действие
ка межл» иЕн.У ационна връз'
ка“ежду нашите две страни.“

тммшШ
*

на лРвеетГотплмТ^еКомуникаЧи°нна линия ще донесе
края н! голЕно?» • двадесетина милиона долара до
гоДината • Стопанствата на СР Югосляниа и
^ач^^^^*Хвъ<3ДаД®н®°вТв'ьзмож-

• До гоо^подина -ИГЙЯГаГ

ТРЕТО "НАДБЯГВАНЕ" ЗА
ДЕПУТАТСКИТЕ МЕСТА
Съюзната с Дпшина На м л Уп
8 преждевременни^избори. През декември <1992
рателни пункта
10 ХИЛЯДИ Изби- година бяха избрани депутати в съюзната и
&РЮт^вУаН^зХНа^НИнГпоТа*ДаНИ На РвпУбликанските скупщини и отборници в

г-ТК*“:да™ КЗГ

ната скупщина на Сърбия лЛгД т Р Д'
Пшю ия^иломп на оъРбия Драган Томич.
Че^аНгора°ще Гласуват нагюгии«ГпаЖДаНИ На
тели1 републиканския парлЗнт ^Д0ТаВИ'
Ноемвпийлнмтл лЧ2^РЛалент'
„
първите реловниТнлбД^Н= г-ИЗбори 11(0 9ъдат
Ю№пЗЛ г „1 б°ри 0 Съюзна Република
цесиятана четири бивммТюИг^я^бИТИЯ И °2"

ягЖрГор

|°гоолавия <5®ше разделена на 10 избирателни колегии - 9 в Сърбия и 1 в Черна гора
(Уялата Република). В изборите за депутатР в
„ВвТа На Фините тогава участва 36
партии, коалиции, сдружения и граждански
ГРУПИ. 33 депутатските места се избориха 7
партии и 3 коалиции.
Р
33 пРеДе™ящите съюзни избори СР Юго-

явл? ж» 2? явгавк
""таа:™'” ййжжйгжжгг;
мент.

° тези избори не участваха няколко

принципът един депутат на 65 000 граждани.

Графично представяне на оптичния кабел,
свързващ София и Белград
* ТИКАдоЕкрая^ТгодинатаЯЗАОСЪ1ДЕСТВЯВАНЕ

на икономическата поли-

УСКОРЯВА СЕ ПРОЦЕСЪТ НА
СТОПАНСКОТО СЪЖИВЯВАНЕ
«г
*

Вече половин месец всички
телекомуникационни връзки
между Съюзна република Югославия и Република България минават по новата оптична телекомуникационна магистрала Белград - Ниш - София. Успешната
реализация на един от най-големите югославско-български
проекти във втората половина на
XX век през широки двери въведе
най-съвременната технология в
развитието на телекомуникации
ите в двете страни и създаде една
от основните предпоставки за
повишаване интензитета на икономическото сътрудничество
между СРЮ и България.
Оптичният кабел е дълъг 350
км има диаметър от 4 см и се
състои от 39 оптични влакънца,
'дебели' колкото човешки косъм. Всяко влакънце е изолирано,
а всички заедно дават възможност за 7680 разговора в секунда!
Кабелът е промъкнат през гърба,
която е положена на 120 см под
ловърхно^аи четири несец?.
иялата оабота завършиха спеииалисти и работници на 'Телес&онкабел“Ри 'Еиергомонтаж'.
оптичният кабел за цялата телекомуникационна магистрала е
пмиавняен в Ягодина а най-съв-

Оптичната телекомуникационна магистрала Белград - Ниш
- София предлага и големи възможности за обогатяване асортимента на услугите в тази област,
Сега съществуват технически
предпоставки за развитие на
видеотелефонията не само между двете страни, но и на целия
Балкански полуостров. Доказателство за това е разговорът по
видеотелефона между челните
хора на телекомуникационните
компании на Югославия и България в деня, в който беше предаден на употреба оптичният кабел (14 август),
Вече до края на тази година
оптичната линия между столиците на СР Югославия и България
ще донесе на двете страни по
двадесетина милиона долара. До
2005 година приходите от телекомуникационната магистрала ще
се увеличат най-малко де сет
пъти, понеже дотогава трябва да
бъдат наградени още седем оптични кабелни линии между Ниш
и София. Осъвременяването на
телекомуникациите и големите
финансови ефекти обаче не_ са
единствената полза от този голям
проект. Реалиаираики го успешно

1а I твърде кратък силно насърчение но само за комбена за работа в твърд
н
паииите и предприятията в тези
срок - само за три седмици^
пбтгти но и за многобройни
гокр0аП™оЧпоеишиГлрТоРлуокател-

Ф^еЖ Ге“ГсГн°;

омуникации и^пгГтози^ачин съ»
даде възможност аа много ло-обемисти, по-интензивни и по-к е

между ^ развиват полезно
^трудничветво или имат инторос

етаВ
«и“&Жае^ ^^;РГсГ:Во6щТеЩд9иГа°н0а:
Изток. Създадени са т®хиия®ски Р
^ принос към усилията за
възможности за няколко десетки
врьзки” ноТдеи Кмежду *ЕвролаНи
Азия. Добавим ли
това и неотдавиа въведената във фуикшя
сателитна станция 711-3 ву\в
ница, която има важна роля
сателитните комуникации над Ев
рола, свободно можем до» кажем
че СР Югославия
тмвкмястото си в европейската телек

рюгославоко-българскСЖГмическо сътруднинество. Стопанството на СР Югои Сърбия наскоро ще се
м-маои ппед още едно голямо
пп0лизвикателотво в областта на
Р А^зв
понеже вече
^0Л®к°мвуСтвно изграждане на
южен клон на твлекомуникационмагиСтрала от Ниш към

ЖИ“ГГс международните

Македонки Гърция и ло-нататък

л?9о99°йсДвот° ПР®3 юли е увеличено с 14 на сто, а износът достигна 150 милиона
йениРепп1япЙа«^йСл02СЛОВИЯ курсът на динара да остане стабилен • Стабилни
низки цени вРЕвропа бД
хранително-вкусови стоки • Достатъчно навта по най-

Оценявайки реализирането на оперативните мерки за
осъществяване на икономичп25ата политика А® кРая на
1УЬ6 година, които бяха приети на 12 юли 1996, Правителството на Република Сърбия
на проведоното си на 23 август заседание констатира, че
тези мерки са дали положителни ефекти, както в областта на производството, така и
в общественото потребление,
в областта на цените, курса и
заплатите. Осъщественият
висок ръст на производствотр
през юли от над 14 на сто показва, че съществува възможност да се ускори процесът на стопанското съживяване. Значително е увеличен и
износът, който през юли достигна 150 милиона долара.
Положителни ефекти са поетигнати и в областта на съобщенията и туризма. Правителството е оценило, че са създадени врички условия курсът
на динара и в предстоящия период да остане стабилен, какъвто беше и през изтеклите
осем месеца.

лишъка им да се изнесе,
Имайки предвид производството на пшеницата и на
остайалите селскостопански
култури, Правителството оцв
ни, че може да се гарантира
че пазарът ще бъде стабилен
с хранително-вкусови стоки
до следващата жетва
По повод иска на Съюза на
самостоятелните синдикати в
Югославия за повторно либерализиране вноса на навта
Правителството на Сърбия
застана на становище, че от
вноса на сурова навта’ от Китай и с домашното производство цялостно се задоволяват
домашните потеби за навтни
продукти по най-низки цени в
Европа, а че с въвеждането
на контигенти за внос на тези
изделия е попречено развитието на сивия пазар. Оценено
е, че искът на тези синдикати
представлява нов и неоправдан натиск да се запази си
вата икономика, казва се в
съобщението на Министерството за информации на
Сърбия,

• ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД НАСРОЧВАНЕТО НА
ИЗБОРИТЕ

НА ЮГ НЯМА ПОЧТИ НИЩО НОВО
•

Едни започват да ое готвят за предстоящите избори, други да - мълчат.
Заглъхналият политичеоки ганизации. А когато се касае за съвет,
живот в Босилоградска община - изборите и за доверието на избиДали сами или в коалиция с
повече или по-малко в зависи- рателите към програмата на СПС, ЮЛ ще излезнат на изборите, не е
мост от (без)действуването на ръ- всичко е ясно. Ще победим! - каз- ясно на ръководството на Общинководствата на общинските отбо- ва той.
ския отбор на СК-Движение за
ри - продължава и след насрочваОт официалния председател Югославия, Едно число членове
нето на съюзните и локални из- на Общинския отбор на Демокра- на тази партия постъпи в редобори. Защо "на юг все още нима тичната партия Драган Андонов вете на ЮЛ. други останаха в нея,
нищо ново“ и ще се готвят ли за не успяхме да получим отговор на понеже ЮЛ инсистира, че "член
предстоящите избори - опитахме въпроса. Андонов, който през по- можеш да бъдеш само в една
се да узнаем от общинските рък- следните две години бе в чуж- партия".
оводства на съществуващите по- бина, не иска да потвърди или
-Позаглъхна активността ни,
литически партии в общината.
опровергае дали все още е пред- но преди няколко дни взехме ре-Не докрай е точна констата- седател и дали тази партия съ- шение да я увеличим - казва Люцията, че изцяло е заглъхнала по- ществува в общината.
бон Глигоров, секретар на 06литическата дейност когато стаНе получихме отговор на въп- щинския отбор на ЮЛ. Нашият от»
ва дума за нашия общиноки отбор, роса и от Велин Стоичков, офи- бор е формиран преди три месеказва Милчо Лазаров, секретар циален председател на Общин- ца, но това не ни пречи с прона Изпълнителния отбор на ОО на ския съвет на ДСБЮ. Каза само грамта, която предлага нашата
СПС. Полагаме усилия да съжи- това, че решение за (не)участва- партия да опечелим доверието на
В.Б.
вим дейността в 33-те местни ор- не в изборите ще вземе Главният избирателите, казва той.

санкции.

Бря-тстНо

Констатирано е, че от изключително значение е в
предстоящия период да се
обезпечи съгласуваност на
заработките и производството и по тоя начин да се
запази сегашното участие на
заработките и останалите
лични принадлежности в обществения продукт и да се отворят пространства за увеличено стопанско производство.
Правителството задължи
Републиканския завод за развитие в сътрудничество с компетентните министерства и
научни институции да подготви всеобхватна програма за
икономическо-финансова
консолидация на стопанството в Косово и Метохия.
Утвърждавайки програма
за производство и преработка
на индустриални растения,
Правителството констатира,
че добивите от слънчогле
захарното цвекло през
година са достатъчни да се
осигурят стабилни цени, тези
стоки на домашния пазар да
има достатъчно, а част от из-

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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.ПО ПОВОД ОСМИ
БОСИЛЕГРАД

СЕПТЕМВРИ

В • В ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНА
СЕСИЯ НА ОБЩИН
СКАТА СКУПЩИНА
И тази година Осми септември - Денят но
освобождението на Босилеградска община
ще бъде ознаменуван с редица манифестации.
По този повод Общинската скупщина ще
проведе тържествена сесия, на която, освен
отборниците, като гости ще присъстват ръко
водителите и директорите на предприятията
и ведомствата в общината. Доклад за
обществено-икономическото развитие и
мероприятията, които се предприемат за по
нататъшното развитие на общината ще изнесе
председателят на Общинската скупщина
Сотир Сотиров.
М.Я.

НОВИ ОБЕКТИ
Тазгодишният Ден на освобождението на
Димитровградска община - 8 септември, за разлика
отпреди две-три години, отново ще бъде ознамену-ван с нови обекти. Най-напред на 6 септември в 11
часът тържествено ще бъде пусната в действие пър
вата част от новоизградената система за во
доснабдяване на града "Ивкови воденици , а след
това в 12 часът тържествено ще бъде открита
Народната библиотека в помещенията на реновираното и адаптирано старо училище в Камика. На
тържеството ще говори председателят на Общин
ската скупщина Никола Стоянов, а слод това що
бъдат връчени осмосептемврийскито признания и
награди. Вечерта ще бъде открита изложба в Град
ската галерия. В събота ще бъдат организирани
спортни срещи в чест на празника, а в ноделя, на 8
септември, в 10 часът ще бъдат положени венци на
възпоменателните плочи, слод което предсе
дателят на ОС що устрои тържествен прием за деле
гация на бойците от НОБ.
А.Т.

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В
БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В
ДИМИТРОВГРАД
:

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА

НА ГРАЖДАНИТЕ
В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА
СВОБОДАТА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И
КОЛЕКИВНИ УСПЕХИ
В ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО
НА СЕГАШНИТЕ
ТРУДНОСТИ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ЧЕСТИТИ

на гражданите в общината

в Бабушница

ПРАЗНИКА НА
СВОБОДАТА
е

м-

процеЬи •°П^стояннаВгрижаВза работника™ ТЪрГОВОКИ
Най-младият производствен колектив в Босилеградска община
•Кобос" ет година на година отчита добри стопански резултати и с
ри?мично изпълнение на заплануваното производство се нарежда
между успешните стопански колективи не само в Босилеградска
общинаУ но и в републиката. Производственият процес, и покрай
санкииите и другите мтруднения, не е прекъсван. Личните доходи се

Е та

°7ГдиКс0^

равнище. Тук почти няма неоправдани отсъствия и ^акъсн-ния, а
когато е нужно производственият процес не се прекъсва и по време
на празниците или пък неработните дни. Защото основен Д-виз е.
редовно спазване на договорените срокове и високо качество на
.изделията. Благодарение на това босилеградската конфекция
^
“Кобос бавно, но сигурно си про
бива път към света и се включва
в световните търговски процеси,
Понастоящем босилегра
а с това и името на Босилеград се
дската конфекция "Кобос",
разнася по света: САЩ, Канада,
освен с няколко домашни
Германия, където, както ни уве
фирми, има делови отно
доми директорът на ■Кобос“ Ва
шения и със световно из
сил Такев, вече са сключени
вестните фирми “Корет" от
САЩ, “Арли” от Канада и
износни сделки. В ход са кон
"Манол” от Германия.
такти и с други чуждестранни и
домашни, партнйори.

ВСЕСТРАННА ГРИЖА ЗА РАБОТНИКА

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА
В ОКРЪГА И СТРАНАТА,
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ХУБАВИ
ТРУДОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
И МНОГО РАДОСТИ

• Понастоящем капацитетите се ползват стоп роцентово,
120 на стоа производственият план се изпълнява
качествот<Тна и^иТа КГДока™ коР$^

В "Кобос“ не се задоволяват с постигнатото. Тук, както подчерта
Такев, колективът води далновидна стопанска политика: модерн
изация и разширяване на производствените мощности.
-Въпреки затруднените стопански условия, през март тази години
на преквалификация приехме 40 нови работници. Те вече изпекоха
занаята и всичките ги приехме и включихме в редовното производ
ство. До края на годината ще приемем още 40 нови работника на
преквалификация, а в началото на идната година още 40 други работ
ници. Целта ни е да въведем още една смяна и да намалим безработи
цата в общината, един от най-изпъкващите проблеми. Имаме
изготвена програма за набавка на нови съвременни машини и
съоръжения на стойност от около 2 милиона динара, от които 1 300
000 динара трябва да бъдат обезпечени от републиканския фонд за
развитие и около 800 000 динара обезпечихме собствени средства.
Въпреки че програмата ни получи подкрепа от правителството на
Републиката, Фондът все още не успя да обезпечи тези средства. В
това отношение и общинските суубекти трябва да дадат по-голям
принос - подчерта Такев.

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

ПИР0ТСКИ ОКРЪГ
-ПИРОТ

БАВНО, НО СИГУРНО СИ
ПРОБИВА ПЪТ КЪМ СВЕТА

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА
СВОБОДАТА

• "КОБОС"- БОСИЛЕГРАД

Наред с усилията за успешно реализиране на заплану ваните
производствени активности в “Кобос“ не се пренебрегва рабо тникът
и като човек, и като производител. В рамките на възможностите
колективът е помагал и ще помага работници, които по една или друга
причина са изпаднали в беда. Всички работници имат безплатна топла
закуска. Предприятието спонсорира културно-забавни програми, ор
ганизира спортни състезания с цел да се подобри културно-забавният
и спортен живот в общината. Босилеградската конфекция “Кобос“ е
активен член на дружеството за борба срещу рака и един от спон
сорите за издаване на книгата Милкович и Стеван Сремац. Спон
сорира и отделни училищни състезания, като състезанието “В здраво
тяло - здрав дух“, организирано от Основното училище и Здравния
дом в Босилеград. Активно се включва във всички хуманитарни акции
които предприема общинската организация на Червения кръст, в
рамките на своите възможности оказва помощ на бежанците нас
танени в ученическото общежитие в Долна Любата и пр.
М.Я.

II..,

предузш 34 произведи.)
конфекции и пролет роба
СА шх

Босилеград

В ДИМИТРОВГРАД

на гражданите честити

ПИР0ТСКИ ОКРЪГ
- ВРАНЯ

8СЕПТЕМВРИ

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА
В ОКРЪГА И СТРАНАТА,
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ
МНОГОБРОЙНИ
ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ
ТРУДОВИ УСПЕХИ

о

На своите работници, купувачи и гражданите

честити

като им пожелава лично щастие и
успехи в превазмогването на
сегашните трудности

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА
СВОБОДАТА

ЖНРО РАЧУН 44ДО44М37*
Тел.: ЦЕНТРАЛА — 017/77-451 * ДИРЕКТОР — 017/77-412 • 017/77-433
' * ФАКС: 017/77-670.
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8 СЕПТЕМВРИ
с пожелания за още по-добри резултати и лично щастие

В БОСИЛЕГРАД

на гражданите честити
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■8СЕПТЕМВРИ1

■ като им пожелава лично щастие и
1
успехи в превазмогването на
сегашните трудности

I. _

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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• “АВТОТРАНСПОРТ’' - БОСИЛЕГРАД

СТАНЧЕВ ПАК ДИРЕКТОР
неотпавнпИп^лЯТ съвет на "Автотранспорт", след като
Вяп^пв -Л и 6 Ди от Длъжността директор Йордан
ИВАЛЧ0ОСТАНЧЕВАИРеКТОР На пРеАпРия™еРТо "Збра
на п°пТяПп°СтТаДИреКТОр На Това лродприятие Станчев зами-

В.Б.

ЕрятстВо

Ж«АТА финансова равносметка на стопанствот
О В БОСИЛЕГРАД-

ЗАГУБА ОТ НАД 760 000 ДИНАРА

*

• БОСИЛЕГРАД: СНАБДЯВАНЕТО С ХЛЯБ СЕ ПОДОБРЯВА

КОН|<УРИРАТ и С ЦЕНАТА

гадание :г—

Предвижданията на стопанг^^х
сектор и три от частния
Ц® правеха дълги редици при купуването като преди. В магазина
настоящата делова година по отнпмГвт деици' че жителни делови резултати а сега отчита тю,к-, „
°®4®=твената хле°арница "Прогрес" хляб може да се купи и в
лата ще бъде далеч
"а ютек' 157 000 динара Положениртп
"°‘,1^'нитв вечерни часове. Все по-малки са негодуванията и
Отделно когато става тма
°® потвъРЖдават. влошава, понеже предприятието г™™™™'848 св »ЕГДИКИТВ "“ВДР®0 на|качествотона хляба. Новооткритата частна
фирмите, занимаващи сеЛгълнх^ ре'чприя™ята и амортизиран вомТпаои
пГт^м^", „ ва 0 вече
хлебаРниЧа дава хляба на по-низка цена
В Босилеградска община оГлил3 Аеиностлошо състояние
Р '
Щ та са в твърде
До'тези изгоди босилеградчани и всички, които се снабдяват с
две стопански предприятия ппп!06^0 двадесет и
И останалите поелпгшятия и--,п
хляв °Т хле6аРниЧите в Босилеград стигнаха посредством конкув частна собственост СпЯ'в°ловинатаот които са шестмесечните сЪи^анщъГ^Кз пМ-,3иКар 46 споРеА
ренцията между производителите на хляба: общественото преднансови баланси девет ойи?яхОЛуГ«дишните Ф«- положителни мл^виов^лтптиняД „в3 отчели
лрая™а Прогрес", което произвежда най-големи количества, частв и
динара. В сравнение с миналата загу6а от 763 000 състояние, особено
"4орапаг>а"еиСОП "Кя^г Нн
хай™^0™™1"43 Н3 Александър Стоименов
и неотдг
неотдавно откритата
този период босил^гошгкото ях ДИНа' когат° аа чорапарата машините вече^лин ь,ег2^--,К РЧ ' ? ХЛв®арниЧа
частното предприятие на Стефан
Стефан К
Костов. Сега не
трима пр
увеличен 395 Т*^3' т^згодишн^Тза^Ге натиТ действи“3860™0 яага'отноТо^Гб^аТп™
каче^от!™8'^“3 пр°язводятвля посвещават внимание на
6а, но новооткритата хлебарница и на - цената.
увеличена с над 90 на сто. Отделно загрижавасЬак8 ко^тг, „н
' докато предприятието ‘Кварц",
Докато останалите
ос—
двама производители хляб от брашно тип-500
-500 и с
тът, че почти цялата загуба
(733 000Р динара? са кп?пи ~ВДИ СВ оанямаваше с експлоатация на тегло о т 0,600 кг продават по 2,40 динара, Костов се задоволява с 2,20
отчели предприятията от обществения сектог> г
ква?,ч,вве още не 7СПЯ Да съживи дейността си.
динара.
ОП-МН°Г° Раб0.ТН^оИ: °П "Сл°га‘ ■ 397 000 динаРра
000 и Орг^м "172 °9°' ОП "Автотранспорт- - 157
*мн.1ОГП ИагРаАня ' 66 000 динара. Това са
фирми, които всъщност трябва да бъдат водещи
^кДНС1<И "РВДпридтия в общината. Покрай тах
загуба отчитат и ОП "Прогрес3 - 37 000 линзпз и
Ветеринарната станция - 4000 динаоа йт поел
^:здТ^Л000Чд^^Гче[7^раЖ^?Л;з^

останалите попизвъпД!!07”0 положени6 са и
исват в рамките на поеппнн=ЧтеХ°Ве' КОИТ° отопанцехът наРЕИ от Ниш
ЪТрвшн0СТТа:
здленчиии гтопянД 4
03 Сушенв н.?„ овощия и
от ЛесУковаи и цехъД 1,Р?Г Н3и 3АРавлйе_
пДЛ™
4
4®хът в® ЦДМ от Ниш. които
понастоящем не работят.
Р^^тн^ците^^Кобо^^^рвообра^о^ателното

Босилеградчани обаче не са доволни от всички услуги на произв°Дителите на хляба и хлебните изделия. Освен "Прогрес", който това
пРавя°т вРем®на ВР™®. останалите хлебари не месят хляб от брашно
тип-850, т.е. така наречения "народен хлябГ В града - все повече може
да св ЧУВ межДУ х°Рата - в=е още няма и същински майстор за бели
печива.
^
к

В.Б.

нара.ЛСКаТа кооперацйя "Победз-промет" -7000 диВсякак в най-трудно положение е поелплияти

5Я Тря6ва Да 6ъдв сигнал не сам0 аа ръководната

м.я.

налата година полугодието приключи с поло-

• ЗА СИГУРНОСТ В ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

ОБОРУДВА СЕ ТРАФОПОСТА ТС 35/10 КВ
Оборудването и включването' на трафопоста в
така наречените “войнишки градини“, е най-голямата инвестиция на територията на Димитровградска община през тази година, възлизаща на над три
милиона динара.
В построената сграда, преди повече от три години, предназначена за трафопост в местността
“войнишки градини“, тези дни са монтирани необходимите съоръжения Това е трафопост ТС 35/10
Кв “Димитровград И“, както оф ицизлно го наричат
в Електроразпределителното, с чието пускане в
действие към края на септември, ще се създадат
възможности за двойно повече ползване на елек
трическа енергия, за сигурност в снабдяването и
сигурно захранване на стопанството с ток. Създава
се и възможност п ри аварии градът много по-малко
да търпи без ток. Както ни осведоми Иван Димитров, ръководител на Електроразпределителното в
Димитровград, подземния кабел от споменатия трафопост до над касапницата вече е положен. За
въздушната част от 35 кв, вече са монтирани стъл
бовете и се очакват необходимите съоръжения за
монтаж, които ще стане през септември.
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• ДАННИ, КОИТО ЗАГРИЖАВАТ

ЗА 50 ГОДИНИ Д ЕСЕТ
ПЪТИ ПО-МАЛКО ОВЦЕ!
Димитровфадска община винаги е била позната по произведения
от мляко, особено от овчо, както и по бройните стада овце, белеещи
се "■
на времето по буйните пасища на Стара планина. А днес
1на е загрижаващо, особено на обществения секположението наистина
тор. Без зн ачение м ай е фактът, че преди десетина и повече години
никнаха об|ществени овчарниц!и навред из общината, че бе изградена
съвр еменн а овцеферма в Бачевско поле за десетина хиляди овце.
Овч;
парниците днес са почти празни, във фермата отглеждат
кокошки?!
Според записани сведения преди петдесет години частният сек
тор на територията наДимитровградска община е разполагал с повече
от 60 хиляди овце. През 1921 година (според данните на Йордан
Маринков) само във Висок селяните са отглеждали 13 хиляди овце, а
днес в същия този Висок частният сектор има само 1144 овце. Изобщо
на територията на общината частните селскостопани отглеждат само
7066 овце. Посочените данни са от ветеринарната амбулатория, която
преди един месец завърши взимане на проби (кръв) от всяка овца, за
да се уточни и регистрира присъствието на бруцелоза.
Най-много овце отглеждат жителите на Височки Одоровци -1231
овце, на второ място е Смиловци, където има 772 овци, на трето място
е Радейна с 618. В Гуленовци има 512, в Куса врана 366, в Пъртопопинци 364, в Сенокос 347, в Бребевница 319, в Каменица 268,
Изатовци 212, Брайковци 194, в Димитровград 150, в Долни Криводол
8. във Вълковия 6, Бачево изобщо няма.
В сравнение с преди две-три години се забелязва увеличение на
броя на овцете в частния сектор, но това все пак е далеч от числото
отпреди петдесет години. Разбира се, и населението драстично
намаляло, а надеждите в обществения сектор не са осъществени, тъ
като той едва ли има 2500 овце. Но това е друг въпрос с мног
отговори.

А.Т.

А.Т.

• ВЕТЕРИНАРНАТА АМБУЛАТОРИЯ В ДИМИТРОВГРАД
ПОДОБРЯВА РАСОВИЯ СЪСТАВ НА ЕДРИЯ ДОБИТЪК

. БОСИЛЕГРАД

СТОП ЗА УЛИЧНИТЕ КОНТРАБАНДИСТИ

тшш шириш

ОТНОВО ИЗКУСТВЕНО
ОСЕМЕНЯВАНЕ НА КРАВИ

Изкуствено осеменяване на крави на територията на
Димитровградска община е имало и по-рано, до 1980-83
година, но поради различни причини е изоставено, казва Алек
сандър Георгиев ветеринарен лекар, шеф на ветеринарната
5 сега ше минат като много пъти по-рано. голямо с плиткия си джоб то могат да купят . други мърчи“ло^дребни" контрабандисти бяха пред- мороха аащо така но се прави с "големите' конамбулатория в Димитровград. От септември миналата година
ложили различни артикули: хранително-вкусови трабондисти...
отново се прилага това мероприятие, с което се настоява да
В.Б.
стоки, текстилни и технически изделия, обеза
се подобри расовия състав на едрия добитък.
телно цигари и много дреболии.
Първите резултати са налице, дори и буквално. В кошарата
на Никола Геров от Димитровград две породисти телета,
близначета, са резултат от изкуствено осеменената крава на
Никола.
• ПО лПЪРЖАНЕТО НА ТЕЛЕФОННИТЕ ЛИНИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ЗАТРУДПредимствата според Георгиев са следните: получават се
НЕ НО И ПОРАДИ СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ
породисти телето, главно от симентал^ка порода, чиито
качества са добре известни на нашите животновъди.
Възможността за инфекция е минимална, самото изкуствено
осеменяване е по-ефтино и възможно по всяко време. Освен
това. възстановена е “линия” от Димитровград, през Височки
Одоровци и Гуленовци, Смиловци, Пъртополинци, Радейна до
Димитровград, по която всеки ден в точно определено време
грижатРместните общности и Общинската скупщина, които в поддържането им имат обикаля ветеринарен лекар. Животновъдите от този район
сега са доволни, въпреки началното недоверие в начинанието
и сериозни трудности
на димитровградските ветеринари. За собствениците на
Ж|/тапя™ в селата в Боси- фонната жица, сваляне или чистват трасетата от клони и кравите предимствата са в повишената млечност на кравите,
пг.г^пг ^ Х^на в които открадване на стълбове и лр. да осведомяват кой "заим- получават св премии за всяко животно, което получи номер,
а при продажба св получава по-висока цена.
От започването на акцията до днес изкуствено са осеменени 553 крави от около 1500, колкото са обхванати на тери
торията на общината, с изключение на Бурела. За общината
сигурно не е без значение подобряването на расовия състав,
още повече, че става дума за републиканско мероприятие,
ос в Бгюилегра/Ъ на средства, занапред на този събарят и открадват стълбо- както и това, че расте интересът сред животновъдите за
ретар на СЮ в Босилеград^
д^Вос трябва да се посвети ве, казва св накрая в писмото
изкуствено осеменяване. Затова във ветеринарната амбула
^и^^ та^ните с^та по-голямо вним^ие.
на Савов до председателите тория планират да открият още една "линия” от Градинйе до
^=”Тиеп= клони на
Една от главните задачи на местните общности.
Оореновац.
пъов^та по трасетата, скъс- на местните общности в това
В.Б.
А.Т.
ван^ли открадване на теле- отношение е редовно да ло-

"ЗАИМСТВУВАТ" ЖИЦА И СТЪЛБОВЕ
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ВчтШо
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е

ЩШ11Я

Н|Р

ОЕ^/Д НКА/ЧА
ГООО РОК СНП.ОКЕМ

с

ОЕИ5Е5
У1_А01С1М НАN

)

17510 Владичин хан,
Светосавска 78,
Зугослави/а

честити

Телекс: 16-747

ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 до 312
Факс. 73-314

о>

Генерални Директор:
Заменик ген. Директора:
Комерци]ални сектор:
Финанси^ски сектор:
Служба набавке:

а
са

на всички граждани
в общините
Владичин хан.
Босилеград,'
Сурдулицаи Враня
с пожелания за

Шш

Сектор Маркетинга и разв.: 72-959
Општи сектор: 72-778
Сектор производкье-В.Хан: 72-959
Фабрика "Хани" - Лепеница
Централа 72-579
Плантажа: 72-228

нови СТОПЗНСКИ

успехи, общ
напредък на
общините и по-хубав
живот на хората
от тази част
на страната
I

73-047
73-560
73-831
72-061
73-958

ПРОДАЛИ ЦЕНТРИ:

03

БЕОГРАД: 011/491-833
ул. Вождовачки кружни лут 6
НОВИ САД: 021/52-951
ул. Туркели]ева 72

«г»

СПУЖ: 081/44-934
Подгорица

го

I

НИШ: 018/63-531
ул. Мраморска 65
СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175
ул. Капетана Коче 35

ДЕЧ.1И СОКОВИ
Боца од 125 мл.

ВРАН>Е: 017/22-956
Ул. Симе ПогачаревиЬа 66

Теглице од 125 г. паковане у ПВЦ фоли|у.

Пакет кути/а картонска са 48 ким. Бруто тежина 11 кг.

Кашиие

Укуси су:

су:

\а6ука; крушка; |агода и |абука;

вишиг а, боровница, ка/си/а, бре еква, шаргарепа, /абу

малина и‘|абука; бресква и (абука;

ка, коктел ка\си[а и коктел бресква.

шаргарепа,ка(си]а и /абука.

(

ОЕИ5Е5
УДА01С^ НАМ

)

1Ш •

година

1 ПИРОТСКЕ 91
9
5
9
БАНКЕ
6
6

ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630
Ул. Нишка 66

АЕЧЛЕ КАШИЦЕ

•5

Београдска банка
"ПИРОТСКА БАНКА"
Акционарско друштво
________ Пирот

Щ

ДА
ВАШ НОВАЦ
ВИШЕ
ВРЕДИ

■ .'Ш1

БЕЛГРАДСКА БАНКА - ПИРОТСКА БАНКА АД ПИРОТ
с деловите си единици в Димитровград, Бабушница
и Бела Паланка честити на деловите си партнйори
и всички граждани

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
на общините Пирот, Димитровград, Бабушница
и Бела паланка, като им пожелава успешно
по-нататъшно сътрудничество с банята ^->0^..
__ _
подем на общините и високи лични и кош

КОРАК ПО КОРАКу АЛИ СИГУРНО ДО УСПЕХА !
1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.

ЕРШТВо

Ж ваякан

1

[О5М0УИА ВАЙКА
УКАМЕ.

Ул Мпп
т 'УГОСТИТЕ;ЪСКО ТУРИСТИЧКв-ПРЕДУЗеЪЕ СА П О
Ул. Маршала Тита 6р. 41 Димитровград
М

Телефони:
1. —
централа 010/63-180
Директор : 010/63-574
Факс: 010/63-574
Р.Л. Градина; 61-410, 63-493

ч>ах: 61-137,
Хотел: ОюТбТ- 188. 63-370. 61-988
Фах: 63-370
рест. „Гацино“: 62-684

на общините Враня, Босилеград,
Сурдулица и Владичин хан

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ
ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

честити

8 СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
"БАЛКАН“ и своите заведения на |'|шшп|ш-м|шиусквателпин пункт, и \лггл “Балкан" ресторант "Гапппп" II II
оста налита спои аапедгнин предлага Богат набор Н.1КПХО.И1М II
безалкохолни напитки, пития на домашната кучия и приятни
часопеп па отдих н упоселения

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

като пожелава на деловите си партнйори и гражданите
в тези общини ускорено развитие в предстоящия период, радост
и успехи в живота и плодотворно сътрудничество с банката

т шшшш

[ >.!

за р.о. 17000 Чгап]е
Те1е1оп: Угафе (017) 21-121, 122
Те1ех: 16761 VII АБРА
Те(еягат: АБРА Угап|е
Те1е(ах: 24-808
Роз1апзк| Гах 85

аИд р!агп)
1

орметашаимЬизткцА укакле

$а

р.о.

У:
ЛС.

2РКй\/11)6

ГДВН1КА МВМДЕЕШ5К1Н I НЕМШК1Н

ршитол

КзООО КбеООС I* 01АЛ1 19'» 1ЦМОН ЪО 244 ни • 19625 «ЧЪЬВ «4668

ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
- Босилеград
на гражданите в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ

8

на деловите си партнйори и на всички граждани в общините
Враня, Босилеград, Сурдулица и Владичин хан честити

II

<
II

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НА ТЕЗН ОБЩИНИ ОТ ФАШИЗМА

Д

I

на тези общини от фашизма с пожелания за нов възход на
стопанската и комунално-битовата дейност и за високи
постижения в живота и труда

ПРАЗНИКА
НА СВОБОДАТА
“Здравйс“ е световно известна фирма
за прпзводство на лекарства. Цехьт в
Босилеград сьс сушените си изделия е
все по-чест “гост“ и на световните тьрпезп.

Г

I
1

ивкара

„\

на всички свои
потребители и граждани

ОФ хКоицшлац
ДИМИТРОВГРАД

01МАУ
0510ЦЯАНЗЕ 0.0.
ГЛАВЕН ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ
И ГРАЖДАНИТЕ
ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

||Д УНДЖАКМИТЕСП
КЛ 111,11111 II ПС.МЧКТ1
ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
|
- ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ОТ ФАШИЗМА
А
Бря-тстНо

И Г Цавно предузеке - Димитровград

18320 Димитровград. Ул. Балканска 30 • Тел централа 010762-764; Директор 61-689. Твх рухоеодклац 62-17®
Тв«. база 62-682; Пумлна станица 82-117. Факс: 61-689. Жкро ранум «2802-601 -2-2229

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Димитровград

;

“ДУИЛИ“ е иан-снтурната 1111111 ланска
фирма ла ластра.чопка
на лица п нмунцчггпа.
Донсрнгто печали и
1101тм.рждапа и с пос
тоянно упеличапищото
сс число клиенти.
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АП „

ипжмеоть
Ш

ДИМИТРОВГРАД

Телефони:
директор 63-104, комерчоска служба 63-487 и 63-173, склад 63-296

На деловите партнйори
и трудещите се честити

8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

о

ш

.

1 Р. М .'!■ ОРА Д Н И Ч К А
Д ИМИТРОВГРАД

1

183 20 Д ИМЙТРОВГР А/I
| Балканска 10У
Телефони:|днрсктор (010) 63-289
комсршОала (010)63-288 163-.183
тел. факс — фин. лир. 1(010) 63-687
жиро рачун 42802-601-6-705
• Димитровград

ЗАДРУГА

!

НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ
I

8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ОТ ФАШИЗМА

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА
В ДИМИТРОВГРАД

'ЛЧ I и1'’4

Мебелната фабрика ‘‘Васил Пиано» - Циле“
пронзпежда секции, кухни и др\ ги мебели
с нпсоко качество и по тиьрде
достъпни цени.

На своите сегашни и
18320 Вшм1гоу§га<3 ;|
ЕйуагсЗа КагйеЦа 1
Те1ех: 16840
Те1е1ах: 010-63-112 Ц

осми
1
21

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР
НА СК-ДВИЖЕНИЕ ЗА
ЮГОСЛАВИЯ
В ДИМИТРОВГРАД
честити

8 СЕПТЕМВРИ

на трудещите се в
Димитровградска
община и СР Югославия
честити

на гражданите

о

На всички свои
потребители
и гражданите
в Босилеградска
община
честити

осми
СЕПТЕМВРИ

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ГРАЖДАНИТЕ
И ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ
ЧЕСТИТИ

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР
НА ЮГОСЛАВСКАТА
ЛЕВИЦА(ЮЛ)
В ДИМИТРОВГРАД

технпчка база
Телефакс

-

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ"
-ЛЕСК0ВАЦ
ТРУДВА ЕДИНИЦА
- БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

о«»чь'

I 1УАНОУ СНЕ” ШМГГЯОУСПАО

бъдещи клиенти пожелава
приятно прекарване на

СЕПТЕМВРИ

....

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

ДОМЪТ ЗА
СТАРИ И
ПЕНСИОНЕРИ

ДЕНЯ НА
СВОБОДАТА

8 СЕПТЕМВРИ
I

8 СЕПТЕМВРИ

1Г1РА\А\НЬА\
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 86

1

|

НА ОБЩИНАТА
И ИМ пожелава многобройни успехи
аъв всички области на общественото
развитие и щастие и радост в живота
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ДЕТСКАТА ГРАДИНА
II
8 СЕПТЕМВРИ"
ДИМИТРОВГРАД
на децата и гражданите
честа

1

>■

ДЕНЯ НА
СВОБОДАТА

8 СЕПТЕМВРИ
- ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

На работниците си, потребителите
и гражданите честити

0 ГСПТСЙЮОМ
ООПМ1ШОГК1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
- ДИМИТРОВГРАД
на своите членове, на любителите на
книгата и на всички граждани
в Димитровградска община
честити

Д. Г. п.

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

Г

Т«|«Г»а Л\
Коаагсф
7.1»*

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ
И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

На всички граждани в Димитровградска община,
пожелавайки им успехи в развитието на
общината и лично щастие

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

........

воВхо нинл 2

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ш

на всички граждани в двете общини, е ложеления за големи трудови постижения и лично

ОР РаЬпка пагпой!а1а

честити

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ДИСТРИБУЦИЯ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ"
НИШ, КЛОН ПИРОТ,
ДЕЛОВА ЕДИНИЦА
ДИМИТРОВГРАД
На своите потребители
честити

I

сС,«

ш

и им пожелава радост,
:• здраве и успехи

§

БрятстВо

’ ПЕС$ИИЗДАВАНЕ НА АУДИОКАСЕТА

С НЕЗАБРАВИМИ

КОНЦЕРТ НА ПЕТЪР
- ПЕПИ ГИГОВ
* ТАКА°ЦИЯ’ КОЯТО ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ

На 17 август т.г. в препълнената голяма зала на Културния
дом в Димитровград се състоя концерт на Димитровград ския
изпълнител на естрадна и народна музика Петър - Пепи Гигов
Концертът бе организиран и замислен като промоция на пър
вата аудиокасета на певеца, пусната непосредствено преди
концерта. Изпълненията на Гигов съпровождаха два състава:
"Златна нота" от Ниш, с които е заснел осемте мелодии на
касетката и димитровградските музикални изпълнители: Асен
Коиев и Ивица и мики Младенови.
Веднага да кажем, че изпълненията на Пепи Гигов, без
оглед дали се касае за руска, испанска, македонска или сръб
ска музика, бяха на изключително високо равнище. Още с
първата песен той плени димитровградската публика и през
целите деведесет минути докато трая концерта, нито за миг
не ги остави равнодушни. Напротив, всяко негово изпълнение,
всяка песен, изпята от него. доставяше истинско удоволствие
и беше посрещана с бурни аплодисменти.
Петър Гигов е рядък музикален талант в нашия град. Де
сетилетия наред неговата поява на музикалната сцена в
Димитровград привличаше и привлича многобройни
почитатели. Може би и затуй, че Петър Гигов в своя репертоар
се обляга зърху изворни народни мелодии, придобили непре
ходно значение. Топлият и прочувствен глас наистина за
трогва, така че изпетите мелодии са същински шедйоври.
Съставът "Златна нота" от Ниш тоя път се представи на
димитровградчани и с някои “свои изпълнения", които
прозвучаха в дисонанс с нежните и старинни мелодии, които,
изпълни Пепи. Съпровождащите го димитровградски музи
кални изпълнители изцяло доказаха качествата си на
майсторско музикално покритие на мелодиите, които той
изпълни.
Въпреки че беше замислен като концерт-промоция на
издадената касетка, относно, на самия Петър Гигов, като
певец, трудно може да се окачестви като такава. Изостанаха
данните за музикалния изпълнител Петър Гигов, за неговия
развоен път, за участието му на различни концерти у нас и в
чужбина.
Освен това, при подобни концерти във вид на награди, а за
популяризация, на публиката обикновено се раздадат
няколко касетки. А това на тоя концерт изостана.
Все пак. публиката остана доволна и с чувство на истински
доживява приятна вечер с бурни ръкопляскания се раздели
от изпълнителя Пепи Гигов, който тази вечер пя и с душа, и
със сърце. Неповторим глас, топъл и нежен, Пепи има и без
АР'АО.
Ст.Н.

• ДЕЙНОСТТА НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛ
ТУРА ПРЕЗ ТОВА ЛЯТО СПРЯ

ДВУМЕСЕЧНА КУЛТУРНА
ВАКАНЦИЯ
•

Нито организира свои програми, нито пък програми на
културни дейци от вътрешността
на иентъра за ^^^^у^^р^^у^до^^во^рез^ослвдкултура в Босилеград - ако се изземе

ните0 два^^^^нит^о предг^о

^КмуРкултурно

Г;РиГниНеа^?отв^ото от средношколдиге е гро^о театрално

° ДА СИ ПРИПОМНИМ

КОИ ДЪРЖАВНИ ГЛАВИ,
КОГА И ЗАЩО СА
ПОСЕЩАВАЛИ ЦАРИБРОД
пппчот^т^
БРатств°" читателите ще
Виденсш^ Димитр^овг^д* през^едата на*август!
югава двамата премиери пуснаха в действие
телекомуникационната оптическа магистрала
Белград - София.
Подобно тържество в Димитровград е
станало преа 1909 година, когато била пусната
телефонната връака между София и Будапеща
Тогавашният царибродски кмет Върдловски се
обърнал към министъра на съобщенията с молба
да се остави връзка за Цариброд.
"Породи свръзване с телефонна линия на
София и Будапеща, натоварен съм от Царибродските г раждани и моля господин Министре за
вашето благоволение при този случай да се отдели клон за града ни, който поради близостта му
със столицата и като граничен град ще се
повдигне в културно и стратегическо отношение"
се казва в телеграмата на кмета Върдловски. ’
Молбата била приета и Цариброд през 1909
година получил телефон.
КРАЛ МИЛАН В ЦАРИБРОД
Крал Милан посетил Цариброд по вр
Сръбско-българската война поез 1885 г
Страхувайки се от Съ единен
крал Ми лан започнал взоина
време на началните успехи п
до Сливница крал Милан посе
се задърж ал няколко дни в Цариброд,
вода Мишич в своите мемоари пише:
Дунавската ДИ!визия започва напр
ва нето си от Цариброд
!Иб
към 10 часа преди
об ед в четири| колони. Целта на този поход

И министър-председателят на България
ХГ““ В ЦаРИбр°Д "реР е0еНТа На
'
ТИТО И ДИМИТРОВ МИНАХА ПРЕЗ
ЦАРИБРОД
~
^
гз
СлеД Втората световна война на. път за Блед
(Словения), където бяха подписани Бледските
споразумения, през Цариброд мина Георги
Аимитров.
ма *■' юли 1947 г. в Цариброд за посрещането
Г? Димитров бе организиран околийски митинг.
Министър-председателят на България Георги
Димитров от вагона на специалния влак се обърна
към населението от Царибродско и каза истоРическите думи: "Драги братя, царибродчани...
вие пРеДставявате едно живо съединително
звено межДУ двата братски народа, между д вете
съсвДни славянски страни... Вие сте живият мост
межДУ София и Белград..."
На Път аа България два пъти през Цариброд
и Иосип Броз Тито.
ърво през 1947 и за втори път през 1965
1а, когато на димитровградската гара го посприветства председателят на Об:щинпщина Стоян Наков.
Б.Николов

вестно е,
започване на войната
някои писма от Пирот, нареждайки да се
води сметка за връзките на някои лица
край границата с хора от Цариброд. По
време на пребиваването в Цариброд крал
лан отседнал в хотел “Македония1,
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Княз Алекса ндър I Батенберг, главнокомандващ българс ката войска през войната 1885 г.

Крал Милан
КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I
БАТЕНБЕРГ
юкомандвзщ българската войска
главнс
презз 1805 година посетил Цариброд в края
на войната, когато при Сливница било
спряно настъплението на сръбската армия.
След боя при Цариброд на 11 ноември 1885
и битката на Нешкоо връх на 12 ноември
Цариброд бил освободен.
Княз Батенберг в Цариброд отседнал в
къщата на кмета на града Сотир Костов.
ГЕШЕВ И ПАШИЧ
ПОСЕТИЛИ ЦАРИБРОД
на 18 май 1913 година, когато на гарата
в града водили политически разговори във
връзка със срещата на миниотрито на
чотирите съюзничоски държави в Солун.
Срещата на министрите обаче но се е
състояла,
Балканската война при»ключила о Лондонския мир от 17 май 1913 година.

ЦАР БОРИС И КРАЛ АЛЕКСАНДАР
% Клегр^иИиГидваЯтна кино” и нДв прожектираното на филми
Центърът направи през
им създава само големи разходи.
Единственото постижение коЧото 0^криваме на залата
двумесечната културна ва конци
про'Грами на младите в града,
за организиране на културно за
внСЬОтавна чаот на залата за
забавиГмладите^от1 врем^нтГереме^органиаират танцови забави
В.Б.

ЕрягсгИо

минали през Цариброд на път за Бел
град относно за Франция през България.
Известно о оъщо, че цар Борис и неофи
циално идвал в Цариброд, карайки лично
влака от София до Цариброд, а от поместе
ната снимка се вижда, че се срсощал и със
селяни в Царибродско през 1041 година.

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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Цпр Борис със селянин от Царибродско през 1941 г.

О

• СЛЕД ТРИУМФА НА ДУШИЦА ДЕЯНОВА

ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ

• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК

ЗЛАТОТО НЕ
ПОТЪМНЯВА!
•

ИЛИ: ТИХОМЪЛКО ОТМИНАВАНЕ НА СПОРТНИТЕ
ПОСТИЖЕНИЯ НА СКРОМНАТА ЮГОСЛАВСКА
ПЪРВЕНКА НА 400 МЕТРА С ПРЕПЯТСТВИЯ
Спортната общественост и гражданите на Димитровград не могат,
а да не бъдат горди на спортните постижения на своята млада
съгражданка и спортистка Душица Деянова. Рядко се случва една
състезателка на държавно първенство да спечели три отличия:
златен медал на 400 метра с препятствия, сребърен на 100 метра с
препятствия и бронзов медал на 400 метра без препятствия! Три
медала на едно първенство! В спортната история на нашия град не
сме имали нито един държавен първенец, а камо ли спортист с такива
високи постижения.
На последното държ авно първенство по атлетика на "ПартиБелград Душица Деянова само потвърди
зановия" стадион в Бе
възходящата си линия: през 1993 година на Балканското първенство
в Солун Л"ърция, в юнешеския състав спечели трето място, през 1994
година - първенец на Югославия в юнешеския и в състава за
възрастни и през 1995 година - трето място.
След държавното първенство, в Баина баща на IV митинг за
елитната нагрда на Югославия на 100 метра с препятствия бе втора,
на същото разстояние без препятствия трета и на 400 метра без
препятствия - втора! Нейната дисциплина - 400 метра с препятствия
бе изоставена от програмата.
В общи черти: това са досегашните й постижения. Спортистка,
която тепърва ще се изявява..
Онова, което тревожи е обаче равнодушието, с което са пос
рещнати тези високи завоевания. Когато напри мер самодеен театър
спечели дори и второстепенни награди на някой преглед, по тоя повод
се организират приеми, Радиото излъчва специ ални приложения, ТВ
взима интервюта. С изключение на "Братство" обнародвало кратка
вест, останалите масмедии мълчат. Защо?
Може би, защото Душица Деянова иска да каже, че родният й
Димитровград с почти нищо не й помага, че няма често основни
средства да замине на някой атлетически митинг и че всичко се
свежща до ентусиазма на тренйора Александър Марков и нейния
безспорен талант. Съюзът на организациите по физиче ска култура
(СОФК-а) на "Царицата на спортовете", както популярно се нарича
атлетиката, месечно заделя по 900 динара. А с такива средства не
може да се обезпечат ни минимални условия. Липсата на условия
(бихме казали и желание те да се създадат) може да принуди и Душица
Деянова, подобно на Ружица Алексова да напусне АК “Железничар"
и да потърси атлетически клуб в друг град, който ще й даде
възможно ст за пълна изява.
Бихме били несправедливи, ако не посочим отклика на "Металац",
кой то й направи пет препятствия за тренир овки.
От 24 август Душица Деянова е на по,|дготовка в Нишка баня с
- националния атлетически състав, за Балканското първенство, което
ще се проведе на 30 и 31 август в Ниш, когато вече нашия вестник е
приключил. В Ниш Деянова очаква остра борба с участничката в
Атланта Тир Леа от Румъния. Нейната цел обаче е да тича под 59
секунди, което е норматив за участие в Европейското атлетическо
състезание, което ще се проведе идущата година. Очаква също така
(доколкото не възстанови силите си от повреда една от участничките
в щафетата на 400 м (4x100)) тя да попълни югославския състав.
В заключение да кажем: златото не потъмнява! Върху му могат да
паднат сенки, но то остава да блести с първичния си блясък. Сянката,
която е паднала върху златото на Душица Деянова е преди всичко
въпрос на съвест у отговорните, късогледство в преценяване на
истинските стойности, наше недоглеждане. Уверени сме, че в
Димитровград могат да се намерят спонсори, които ще подкр епят не
само Душица Деянова или Тамара Стефанова, но атлетика та като
спорт, в който досега имаме най-високи постижения.
Ст.Н.

ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (6)
вторник, 2 юли 1946 , На просеката днес се
по-малко, оащото си купуваме сливи от селяните,
наИцялатааоколност,°но
вицове и смелите закачки, отправени към ученичките от Бела паланка! (Има заповед да не се псува,
но псуват всички: и когато е нещо лоше, и когато е
добре!)
^
А
Днешният казан: гъста чорба от картофи. Аз,
Бока Мешко и Агето си правим "кооперация" при
хранено. Добавяме по нещичко към бригадирската

храна.

Привечор пристигна лекар: получихме инжекции. А получихме и жестоко мъмрене: нашата хигиена била много лоша, Кухнята да се поправи, вода от
потока да се донася, кладенеца да се уреди, клозет
да направим... В съседната царевица никой да не
ходи!? Ако не се оправим в това отношение, нашата
бригада никога няма да бъде ударна.
Легнахме си рано. Всеки се оплакваше, че го
боли ръката.
Сряда, 3 юли 1946 г. Сутринта 17 души заявиха,
че са болни! Поради вчерашната инжекция... Днес
проведохме читалищен час: взехме участие аз, Вес
ко Пъртопопински, Мия Градински, Стефча и още
някои - останалите заспаха. Получиха "евангелие“
от Коменданта, но когато той си замина - спането
продължи (в седнало положение!)... Белолаланчаните издадоха стенвестник и нашият командир Милко каза: '‘Нашият има да бъде по-добър!“ Запъти се
там при някой интендант и ми донесе куп американски моливи, лъскави тетрадки, блокчета за рисуване... Белопаланчаните ни заказват трудово съре-

МС предив>тръ6атаИ да ГаДри?в7вГи
У^ре да станем пред
и
" петък! 5 юли 1946 г. Почнахме да ставаме преаи 3 часът. Бутаница и суматоха в палатката. Някои
ОТИдоха да се мият на рекичката, други се отказаха,
Едвам събудих Агето и му поисках част от снощното
ядене за закуска. Оказа се, че готвачите не са
приготвили закуската. Всеки мъмреше ладна
мечКа хоро не играе". Белопаланчаните заминаха
беааакуска^
в четири.
ли, незакусили бригадири не дадоха никакви резултати. Язък за съкратеното спане...
Вечерта митинг... против антисоциалистическауа дейност на народния представител Драголюб
Иованович (от Земеделската партия) във федерал*
ната скупщина...
Събота, 6 юли 1946 г. Вечерта, след оборка и
повторно опъване на палатките, точно когато със
своите канчета се построихме пред казана - прис
тигна новината, че в наше съседство се намира Рато
Дугонич, ръководител на югославската антифашистка млчадеж... След десетина минутки беше
сред нас- “Работете колкото можете, лазете здравето си и учете! Това са вашите задачи! - подчерта
той. Ние гръмогласно го поздравихме с*Ура и “Живео- и с продължително скандиране - "Ремс - Ской 1
. Комсомоли... Тая нощ нашата чета дава караул
(СТража). Почнаха да пристигат писма от Цариброд!
разбрахме, че аз, Веско и Тошко от класа сме отличници! За ония, които имат слаби бележки ще се
организира колективно учене...

Тошко
яденето
е ло
лошо?-казват
енето е
-Как ло'шо! - нервира
се ттой. -Яденето е екстра!
рвира се
-Тошко. днес е студеничко?
-Как студеничко... Мен ми е жега! - отвърща той.
-На пред!
През нощта му направихме номер. Събудихме го
след полунощ и казахме да построи нашата чета за
специална задача. Той скочи сънлив, застана пред
палатката и извика "Чета, строй се!“. Цялата палатка се хващаше за корем от смях. А той не смееше
дори да ни напсува. Зачиташе заповедта на Коменданта

работа". Когато чу, че някои роптаят, малко грубоватият помощник-комендант от Паланка викна "Док трай обнова нема одмора! И точка...
За обед. само чорба от картофи,
После трябваше да има читалищен час (разработка на теми от Историята на СКП (6), ама имаше
малко слушатели...) Гошко Дявола, които беше в
Бииела на лекар, донесе изкуствено мляко Надробихме го със сух хляб: излезе добра работа,
Вечерта имаше лагерен огън. На гости ни бяха
бригадирите от Първа и Втора загребска бригада.
Имаше речи, имаше песни: нашите викат: Пак!
Пак!", а загребчаните "Бис!“. Аз и Бока Мешко
Четвъртък, 4 юли 1946 г. Днес се случва нещо изпълнихме един хумористичен номер (Крачун и
неочаквано, Събуди ни песента на белопаланчан- Малчо)...
ите: тръгнали на работа предиI съмване - с песен!
По предложение на санитарката Мара и с разНие ги отгледахме и се върне
рнахме да си доспим,
решение на Коменда нта днес след обед аз. Любчо
докато не засвири тръбата,
На просека днес ни тръгна: аз, Стефчо и Евстати и Гошо Дяволчето бяхме на лекар в това селище...
от В!ерзар изкарахме 180 колички. Някои изкараха Пътйом разгледахме лагерите на другите бригади:
и по 200... Скарахме се малко с Бока Мешко, Агето всички имат отлично уредени и украсени лагери,
и Тота, защото се надписаха изкараните колички., всички са по-добри от нас. При чехите видяхме и
За обед: пак зелен грах, някои се мръщят, но вече дюшеци за спане. А ние и слама нямаме. Амбуланикой не отбива храна. Нашият стенвестник прив- торията е в една древна сграда, приличаща на
лече вниманието на бригадата.. След обед раз- манастир. След нашето оплакване, че "чувстваме
ходка към воденичките. Оттам добре се вижда на- болки в долната част на корема", младата докторка
шият лагер, нашият ярбол и знамето, а над нас вече * като ни смъкна гащетата (!?) - каза, че не е опасна
се очертава трасето на бъдещата железница...
работа, но ще получим хапчета и препоръка за поНа връщане минахме край съседите загребчани. лека работа през следващите три дена. На връщане
Бригадирките си мият краката без да се стесняват си купихме американски консерви в един магазин...
от нас. А ние: кибик марка!
-Следва-

• СРЕЩА С ПОВОД

ЗА ВСИЧКО ИМА ВРЕМЕ
През миналата учебна година
най-добрата ученичка в димитро
вградската гимназия беше Анита
Гюрова, сега четвъртокласничка.
Това и фактът, че и в ос ми клас
|Мна основното училище е била найдобрата ученичка е повод за
кратък разговор с нея пред новат а учебна година.
• Доколкото разбрах, ти си
отличничка още от първи клас.
Кажи ни има ли тайна за такъв
успех?
-Тайна? Не. Просто трябва ре
довно да се учи и нищо повече.
Това трябва да е принцип на все
ки ученик - редовно да учи и да
има навик за това. Ако се учи кам
панийно, само за бележка, няма
успех. Бих използвала случая да
изкажа благодарност на моя пръв
учител Милутин Ранчев, който ни
научи как да учим, който ни съз
даде навик за това. Част от зас
лугите за моя успех е негова.
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пКеГоГЙам^вЬ^Ге^д“ Д°п6р? ГсГщ^аГ^Гт^сТ
• Догодина ставаш абитуриент, трябва да се определиш за

• БЕЛЕЖКА

ИНФОРМАТИКА НОВ ПРЕДМЕТ В
ГИМНАЗИЯТА
Колективите на трите възпитателно-образова
телни ведомства: Гимназията, Основното училище и
Детската градина, подготвели посрещат новата
учебна година. Помещенията са белосани и очистени.
I ам, където е имало нужда са извършени и по-големи
поправки. Поправени и подменени са и някои училищни мебели. Проведоха се и първите учителски
съвети, на които както ни уведомиха директорът на
ичи п*?тТт ГоН9 Глигоров и директорът на Основното
Т°Ше Александров, покрай другото унизапознати със задълженията, и програмите
™|>1бот|1. Значи, извършени оа всички подготовки за
редовно започване на учебните занятия, а те съгласно
на^^егггемвриРОСВеТНОТ° “№истеРатво Ще започнат

Шжк

учен*ТРзаЯбда са по^игнПГкъ“ бЪД91ДаТа 09 "р°ф909я Решала
ли се вече какво ще следваш или
успех!
считаш, че още има време за
-За всичко има време! Но най- това?
9 ученето' Аа така си Раа"
-Зная само, че ще следвам невРемето> че и науча що, свързано с природните науки.
ипоНо70 И МИ остава сво6одно Вероятно през второто полугодие
гяпипаи33 четене на КНИГИ- ДРУ" вече ще зная какво ще следвам и
РячАипаг*0 ДрУгаРи и приятели, тогава ще започна подготовка за
Разбира се, както и всички млади, приемен изпит.
и аз обичам да излизам и имам
Не ще и съмнение че Анита
ГгГ='337063 06

• БОСИЛЕГРАД

Д®нтТде постиг^добри резултати'
809 011,349 и п°^аваМе успех,
Албена Котева

татеНлнп пй,ГебНа гоАина и едното, и другото възпирещат" и"°ш!Йотжзшение наДпро4юсиоаД,лния "кадър"

отношени^на^учеЕзницйи^ч Дбни "п^аагала^Всички
учебниии навреме са отпечатани и пуснати в продажба. Могат да се ползват и 1миналогодишни учебници по съответни предмети
броят на"^неж^ците и паралелките да бъдена минало7
ЖтяНт° 12
ЪТлпТТ°ва във
Значи'
чв вклас
Гимназията
работят
паралелки,
всеки
по три аце
в
Основното 70 паралелки - 43 в началните и 27 в
Е^7сове' С пълен капацитет се очаква да
работи и Детската градина с около 120 деца, от това

И в началото на тази учебна година, впрочем
както и много по-рано, в основното училище
Г.Димитров и в Гимназията в Босилеград два
въпроса, които получават качества на проблеми
чакат отговор. Без оглед, че се отнасят за учени
ците в двете училища, компетентните лица и ор
гани досега на проявиха готовност да ги решат и
да облекчат положението на учащата се младеж.
!ървият се касае за преподаването на музиТ-«^уЛТура 8 тези две Училища. Години
наред този предмет преподават хора, които не са
виновни, че често нямат никаква връзка с това
обучение. Отговорните хора в училищата винаги
твърдят, че публикуват конкурси, но че никой не
иска да дойде в тази икономически изостанала
Едно число преподаватели това едвам
° пРепоДавнето на музикална култура
§оп^-ВаТ нужния Фонд и изкарват поминъка си.
пйЕ! Литв и Учениците - без оглед, че са
никпйТеи'аКпИТО ,Т<?аи ВЪПР°С пряко интересира изппптат пп
а Инициативата училищата да
намАпвт ЛР'еп°Давател Да следва музика или да

™Днаа°ТдИуГДИРаТ
И ДаДаТ
МУ
и прозвуча
като
залъгване.
Вторият се
вв ^Еал^СК°ТтВ^^В^1^™ала°(^ал^вл°’,"о училище
д^^оттова^училище.^укмогат^фююлвея^надЗО
деца, а едвам има по с4дем-осем з! сметкаД на
това голямо число
ошр «мпоот „
средношколци от селата все
Уришщатане ^огат1или не^юкат^дфсе договорят
за взаимните си отношения и задължения
Р

р0айчилоБвОцГеГРаД " °КОЛ° 20 В отДелениетоВв отговорните завинаги ще останат "големи деца".
М.Я.

СЕ)

УЧЕНИЦИ И
"ГОЛЕМИ ДЕЦА"

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.

В.Божилов

ЕрятстНо

КРАЙ ДИМИТОВГРАД^ МАНАСТИРА "СВЕТИ ДИМИТЪР"

ТОМИСЛАВ Н. ЦВЕТКОВИЧ

ГРАНИЦАТА
-разказ* НИКРЗАЯПОКОЛЕНИЯТАРНи3'уоТОРИЧЕСКИ

памет-

СТАРОТО ИЗЛЕТНО^МЯСТо ВИ«П ВД&
Отлаганото и

г&%?Рг.?.-тг.т'Гр:;тг=Н-?'ж'"

именно започна след тази дата «Продължава До днес У реновиРане

Р1=е§Е§Щ§§!!

на помощни ооекти, целият комплекс, популяоно нзпммтм
зъпГН°^РЧеТО наистина че блясне с целия сиражошв морето от
зеленина и изумително красивата природа наоколо.
Р
Тук не е скъперничила: отпуснала е щедра ръка с
телния святВ°Р11, ° ГЪ0™ Г°РИ И хлаДнина, с многообразие на растиМанастирчето и занапред ще запази двойното си значение Като
храм с голямо културно-историческо значение (тук е било открито
килиино училище в нашия край) и като излетно място, но един хвърлей

Досега в уреждането на комплекса 'Комуналац’ е инвестирал над
300 хиляди динара, но безспорно тази сума може почти да се удвои
до окончателното му завършване
В предстоящите дни предстои възстановяване вътрешността на
манастира по заснети симсове, поставяне на олтара и икони, така че
манастирът във вътрешността си ще получи предишния вид. През
септември най-вероятно ще се извърши и освещаването му, според
каноните на православната черква.
За многобройните посетители, 'Манастирчето' обаче ще бъде
интересно и като място за излети, до което ще могат да стигнат и с
кола, тъй като е пробит път, а предстои уреждане и на паркинг,
относно използване разширението на новопрокарания път.
Освен това запланувано е да се доведе ток и построяване на
трафопост, който ще се ползва и за въжена линия до местността
"Гърбине кошаре", предел, твърде подходящ за улра жняване на
зимни спортове.
С какъв темп обаче ще се провеждат пред стоящите необходими
акции за комплексно разрешаване на Манаст!ирче то' като място за
краткотраен отдих, до голяма степен ще зависи от материалните
възможности, с които в момента се разполага и които трябва допъл
нително да се обезпечат
Ст.Н.

Като че ли това беше вчера.
Никога преди не бях виждал светлина с_т_
като
погледа на нейните очи. Нито бях почувствал
мирис като мириса на нейните къдрави коси. Като
див черен кон препускаше влакът: оставаха зад
нас сградите на гарите, спирките, бягаха дърве
тата, люлееха се полята, сякаш бяха копринени.
Писъкът на влака като меч разсече воала на
събитието Наближавахме гарата. Силно стиснах
ръката и: Слизаме? Не, не мога! Слизаме!? Друг
път... И тя замина заедно с дима, пъхтенето и
продължителния и пронизителен като тъга писък
на локомотива. По нея погледът ми бавно
потъваше в кръгозора и изчезваше след влака.
Вместо да я придружавам до края на света,
мислех си, аз се взирам в дима, в празнотата
безкрайна, в деня без дъно, във времето
безсънно, в нищожното нищо... Тя влезе в купето
на бързия влак в рани зори, седна срещу мене,
погледна стареца, който се беше загледал в нещо
през прозореца, след това погледна мен, някак си
кришом, с едвам забележима усмивка. Или така
ми се стори? Попитах Я: Докъде пътуваш? Продума ми умилно, тихо, като че ли се бои от някого:
Не зная! А вие? - попита ме тя. На Луната! отговорих аз. Не разбирам - казва. И аз - казвам,
Изчезна влакът. И тя. И всичко с нея. Дори не
узнах докъде пътува!
Хазяйката, моята добра и умна леля Зорка, на
времето си партизански ятак, често понечва да
ме пита, но махне с глава и тихичко промърмори:
Мла^иня!
огледалото1 "мълча П каП^е °И6 °Т°Я "Р8Д
стоополтм' ™Ъи, ПГгпнНн0
болят кРаката.
За миггъНп °
8аир?“ 8 тавана'
? ^ ^ усмивката и, чувзм нейните думи ...
Всео?Кг ■ Аятл нлпнИТ“' на СЪН " 8 беасъа»аниеОт стаята излизах само - сутрин за работа и
Дълги разходки вън от града. Но
улицата не се показвах, в двора не се задържах,
Малчуганите вече не удряха с топка по вратата
ми. Наблюдавам всичко около себе си като че ли
не ме засяга, като че ли аз не съм аз, а съм някои,
които е заминал нанякъде отдавна и безвъзвратно. Единственото, което чувам са влаковете,
които минават безспирно, единственото, което
чувствам е мирисът на нейните коси, единственото, което предчувствам е гладът в нейните
04 и;-.
_
Пишех и всеки ден, изпращах писмата на пострестант в Титов Велес, Куманово, Скопие, Гйорче
Петров... Знаех само, че отива в Македония, при
роднини.
Не зная след колко дни, стори ми се след цяла
вечност, пристигна писмо от Нея. Първо и празно,
трогателно и пълно. Само едно изречение,
написано с едвам четливи букви: Кажи къде, кога
и в колко часът да се видим! Телеграфирах, стори
ми се, виках: В събота, в Скопие, в 18 часът, ще
дой^а с влак!
лко ли и какви ли срещи не съм прекатурил
през главата си досега. Докато влакът приетигаше на гарата и скрибуцането на копелетата
надвишаваше врявата, аз силно притисках с
краката си пода на купето, за да спра влака, да
не отиде далече, ^а не се разминем. Пътниците
слезохз бързо. Кои когото е чакал - дочакал го е.
Перонът на скопската гара се изпразни. Останахме само аз и няколко работника на железницата,
които почукваха копелетата на вагоните. Стоя

ЗАВРЪЩАМ
СЕ
О гоб со завръщам, мой роден

й&о» *оо Забнрдио мина

?ГнвЧо Живее и твори в Саспшак? община Кнвжевац.
Любовта
поезията и изкуството изобщо таел Дълбоко в
детските и юношеските си години, които прокарал
в родно^си^а^|ЗДИ^* ар^ждойки се още тогава с творческа енергия
от Прелестите на Видлич и отара планина,

със заглавие Дете

в

™

и%гЦч„0 са разнообразни и
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уречения ден, и през следващите дни, все докато
един познат не ми коза, че Тя била заминала.
-Заминала? Ох, Господи, кога?!
-Не мога точно да си отомня. Вероятно пише
тук. И ми даде писмо.
Ще отида в България, мислех си. Няма друг
начин да я видя
НУ
Имам адреса й и ще я търся, по не това никой
„е иоже дГми забрани. Про&ясна ми':
ии: ще я повикам да дойде на граничния събор край
Димитровград Среща! Защо до не? там се срющат
роднини, приятели, познати. Вярвах, че там щ е се
срещнем и ние и завинаги ще останем заедно, в
Югославия, откъдето се изселило семейството
й... И ето ме на димитровградската поляна. Музиката трещи, довикват се познати, роднини, някои
предлагат стоките си като на пазар, търсят се по
радиоуредбата, поръчват песни, поздравяват...
Отведнъж чувам: Търси се този и този от това и
това място...
-Аз! - побутнах другаря си
.уИ1 брат ми, ти!
И докато моите другари се чудеха кой и защо
ме търси, аз се втурнах към палатката с радиоуредбата.
-Недке!
-Недка ли търсите?
-ДаГ- и като че ли някой ме обля със студена
вода
-Тя вече не може да отива зад граница!
-Глупост!
-Забранено й е!
-Глупост! - промълвих отново, като че ли не
ЗНая да кажа друга дума.
-Точно така! - отвърна Непознатата
и тръгнахме, аз в една. Непознатата в друга
посока.

отговор на въпросите: защо животът и този свят не са по мярката на
човека, защо все още има омраза, ненавист, защо мощните искат да
уреждат света по своему...

злгазнахие°с нашия ^иа^дни^Пв^рТеров^втор^^“ стихос- Т.помониго па но ми избледнеят
бирки излезли в издание- на издателска къща Бакар от БоР
Да но ио забрани юоа кьечо
Диеитроегродскг^

❖

Ненадейно заминала вкъщи, в София. На

БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА: Томислав Н. Цветкович е роден 1933 година в село ГорнйеСинковце,
Лесковашко. Издал е стихосбирките "Грабежи" (1968), "На века, на вятъра" (1974), "Хисарски
отзвуци" (1979), ''Земно бреме" (1984) и "Вливане" (1991) и сборника от разкази "Пукнатини"
(1979). Написал о драмите "Войвода Никола Скобалич" (1972) и ''Алигатори" (1992), съставил е
монографията "Лосковац - червеният град" (1989), авторе на първата следвоенна драматизация
на романа "Нечиста кръв" от Борисав Станкович (1967) и на новата версия на "Приключенията
на Николотина Бурсач" (1971). Цветкович е лауреат на Октомврийска награда на град Лесковац
и на Вукова награда на културно-просветната общност на Сърбия.
Томислав Цветкович о дългогодишен сътрудник на изданията на издателство "Братство".
През осомдосотто години боию и член на Издателския съвет на списание "Мост".

« СРЕЩА С ПЕТЪР ГЕРОВ, ПОЕТ

В ПРЕЛЕСТИТЕ НА
РОДНИЯ КРАЙ

Илюстрация: Никола Ст. Цветков
неподвижен, като че ли имам окови на краката
си. Не мога да се мръдна. Отведнъж някой зад
гърба ми прош епна: Вие ли сте? Обърнах се, жегнат: Тя! Грабн ах я и я понесох! И не ме интересуваше никой и нищо. И тя, и аз извикахме от
радост: Ти! Ти! Прегръщаме се, целуваме се,
изчезваме...

Завръщам со за да но ма упориш
Чо а ш избягал и:шош,нк
В ГОрощиго дни па засух
цад ТОООТо навъсено небе
^
чйвгиярвдушн
д „а каю авантюристе празна

Па отпочинат изморонито ми очи

В поетическото си търсене Геров намира метафоричен отговор в
следните стихове: Повдигни главата / не падай духом / какви са те /
нека бурята спре / и зората да заруменее / денят да ни озари / и радост
на душата ни да подари.
Стиховото, с които Геров се завърща в родния си край са пропити
с изповеден лиризъм и задушевност. От всеки като че ли се чувотва
полъха на тихия пролетен вятър, аромата на горските цветя и
обаянието на първите любовни трепети...
И в двете стихосбирки основното послание на поета Геров е в
следното: да предложи на ценителите на поезията стихове, с които
що ги предизвика да размислят и се радват и на “други дребни неща“,
които също живот значат...
Когато накрая го попитахме какво му предоставя писането и какви
са му по-нататъшните планове, Геров сподели следното:
-Литературната дейност ми причинява голямо задоволство. Тя
духовно ме крепи. А най-много ме радват срещите с моите малки
читатели, но и с всички ценители на моето творчество. Тогава чувст
вам, че съм направил някакво добро за хората.
Подготвям нови книги. Ще се радвам ако издателство "Братство“
в съдействие с културните ведомства в Димитровград през есента
организира премиера на моите книги пред тамошните почитатели на
поезията. Там съм направил първите си опити в литературата, които
дълго носех в сърцето си и ето сега, когато станах автор на две
самостоятелни книги, желанието ми е да се завърна там и да ги подаря
на моите скъпи сънародници, които знаят да ценят и обичат всички
културни ценности.

Д.Р.
възрастни°^Врамената бвха такива"' И в тези стихове той търси

ЕрятстВо
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Всяка сутрин много рано мо
събужда един гръмогласен пе
тел. Нали са ранобудни пустите
му кокошки, а пък петелът има
такъв гороломен глас. И тогава
пиша два-три часа, защото в себе
си казвам, че ако искам да жиоея
в зеленината и спокойствието на
големия двор, ще ме събуждат
петлите. В Ниш ме събужда грохотът на ж.п. вагоните й локомо
тивите. Гпасът на птиците ми е
по-приятен...
През последните две години
ни напуснаха много наши съ
граждани. Годините им, мъд
ростта им, спомените, които оста
виха ме карат малко повече да
запиша за тях. А и обичах ги и
почитах от сърце, защото моите
родители починаха съвсем млади
и завиждам на синовете и дъ
щерите, които имат възрастни
майки и бащи.
Почина Перо Гацин. Беше на
82 години. Казва ми неговият брат
на погребението, че като идвал
преди няколко години след про
дължително неидване и като знаел, че брат му се изместил и живее сега в друга къща, попитал на
път от гарата към града един срещнат къде живее Петър Кирков.
Човекът не знаел за кого се отнася въпроса и мълчал. Но щом
бай-Зарко споменал, че Петър
Кирков е Пера Гацин. човекът
казал:
-А, бе, защо така не казваш.
Перо Гацин го знаят в целия град.
Почина Боро Вуждара. Ако
кажем, че той е Борис Йотов,
едва ли някой ще знае кой е. Но
дъщерите пишат в скръбните
вести - Бора Вуждара и всички го
знаят,, имаше 84 години, бивш
кръчмар, добър другар и добър
пчелар. Ала много остаря и не
можеше вече да гледа пчелите,
Казвам му да ги продаде, да не се
мъчи да вдига тежките капаци на
кошерите, а той казва:
-Много ги обичам, ако ги про
дам, ще умра.
Умря и Бора Вуждара, и не
говите пчели.
Починаха две стари царибродчанки. Баба Зора Арсова,
съпргзта на Мила Драговитски
на 96 години, Васка Китина,
съпруга на Ванчо Китин, на 86.
Като бяхме на погребението на
баба Зора, появиха се и други
наши възрастни съграждани,
които още могат да ходят и си
наброиха наборлиите, дето са
още живи, чакат "призовка", но
още се радват на живота,
искат призовката да дойде. Нека
закъснее.
,
Аз и иначе си мислех, че не е
зле да видим, посетим и заснемем
нашите най-възрастни съграж
дани, мъдри и добри и показващи
ни пътя, по който след тях неминуемо вървим.

|;Щ

ЗАПИСКИ ЗА НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ~

ЕСТО ЙОТОВ ИМА СТО ГОДИНИ
Помолих Алекса Ташков, жур
налиста на "Братство“, да ми по
могне и заснеме най-старите
димитровградчани. Има добър
апарат, светкавица и желание да
видим възрастните ни съгражда
ни, да напишем по нещо за тях.
Първо се упътихме към къщите в
новопостроения жилищен квар
тал на старите казарми. Там вече
тридесетина години са построени
високи, под конец изправени в
дълга улица, двуетажни, хубави и
масивни къщи. Пред всяка къща
има много цветя, роои и плодни
дръвчета, поддържани от гриж
ливата ръка на домакините. В
пълен ек е цъвтежа на петониите,
мушляците, крой на месец юни е,
цъвтят и липите и в разноцветни
багри са потънали дворовете.
Спираме пред една къща.
Пред къщата, където живее
ЕСТО ЙОТОВ - СТОГОДИШНИЯТ
НИ СЪГРАЖДАНИН. В двора ни
среща неговият син Георги, отива
по спешна работа, но неговата
съпруга Троянка с широка и гостоприемна усмивка ни води на
горния етаж, където е дядо Есто.
Влизаме по спретнати, модерно и
естетично мебелирани коридори
и озоваваме се пред маса, зад
която седи в чиста иза и прясно
избърснат чбвек С: очила и с
разтворен вестник. Току що е
закусил: варено яйце, маргарин,
парче сирене, два резена хляб и
чаша мляко. Сега си чете вестник
и не е изненадан от присъствието
ни. Спокоен е, гледан, с гладко
лице на най-много един шестде
сетгодишен пенсионер, който" си
чете вестници, гледа телевизия,
свободно разговаря без каквито и
да било белези на старост или
забравяне. Красиво, нежно лице,
рЪце без следа на някакви деформации, хармонични черти на
един наистина красив човек. Но е
и,./11итапип
Т°“'46 ТОИ ИМа СТО
гоДини.че зна® всички дати, години и сбития безпогрешно, точно
и пРеЧизн°. като че ги чете в лексикон-Дошли сме ти на гости, знаем,
че си най-възрастният наш
съгражданин.
-Добре, аз съм роден през деветнаестия век, живях през
двадесетия, имам желание да
надикна и в двадесетипървия.
-Много хубаво, интересува ни
къДе си роден, колко деца имаш,
с какво си се занимавал през
живота си...
-Моите синове и снахи всички
са пенсионери, лошо става, каз-

° ПОЧИН^ТО^ОР ЯНЕВ ХРИСТОВ

Есто Йотов
вам, няма кой да ни услужва казва дядо Есто.
ЕСТО ЙОТОВ е роден на 27
април 1897 година в Пъртопопинци; едно от най-хубавите
ни села в Забърдието. Не му
харесва, че са взели врелото, но
пък е в полза за водата в Димит-

ровград.

Всички негови предци са от
Пъртополинци. Той е учил от 1904
при една самоковска учителка,
тъкмо когато за пръв път е откирто училище в селото, дотогава
са се учели в Смиловци. След
като е станал грамотен и с добър
почерк, през живота си повече е
бил служащ, занимаващ се с административни длъжности. А бил
е помощник кръчмар, счетоводител на кооперация, работник
на мандра, че и селски стопанин,
Тридесет и една година е пенсионер. Пенсионирал се е на
шестдесет и осем годишна възраст. Като предавал документите
за пенсия, станала някаква
спънка около прослужени години
и смъмрил го отговорникът, но
преди още да се реши пенсията
му, този служащ починал. После,
като идвал в службата за социални грижи, чиновниците мълчали и си вършили работа, суеверни били, току виж ги сполети
участта на заядливия чиновник,
днес пенсията му е 400 динара,
без последните надбавки.
За един век живот има много
спомени и съществени събития,

не може да стане всичко на лист
хартия. Трябва часове и записи за
всичко, което е изживял. Затова
поставяме въпроси. Като виждаме мъдрата му и точна приказка, надпреварваме се сАлек-

са.
Какво най-много обича да
яде, взима ли лекарства? Пуска
приказката за циганина.-Очеш ли
баница? - Очу. -Очеш ли хляб и
сирене? -Очу. -Очеш ли мляко и
качамак? -Очу. -Е, очеш, ама
нямаме...
Дядо Есто не взима никакви
лекарства, не помни да е бил на
лекар, обича сиренце, мляко и
месце. Алкохол и кафе не консумира. Счита, че не са по вкуса му.
Алекса пита да ни каже рецептата как се живее СТО години,
та и ние да се постараем.
-Няма рецепта, живея спокойно. Имал съм две съпруги, никога не съм се скарал с тях, а камо
ли да вдигна ръка. Макар че в
тила на жената живеят по четиресет дяволчета и от време на
време трябва да се пропъждат с
плесник, той това не е правил
Първата съпруга е починала
млада и с нея има син Стоимен
пенсионер на 77 години, който
живее в София. С втората
съпруга от Петърлаш е изродил
син Петър (1932), който е бил
учител в Бърза паланка а днес
живее в Пожаревац. Георги
(1935), дъщери Надка (1929) и
Милка (1942). Живеят тук в града.

Със сина си Гйоко и снахата си
Троянка живее вече 42 години. Тя
пък, снахата Троянка му е стана
ла снаха още в Пъртополинци с
ненавършени седемнадесет
години. Със сина и снахата са
направили къщата през 1972
година, а от 1976 живеят в нея.
През онези години родили се
много картофи на село. Двамата
със снахата идвали с кола, пълна
с над 500 килограма картоф и и ги
продавали в Желюша, Грапа и
Планиница. Ама един ден закъ
сали с натоварената кола в калище над Желюша, изсипал се си
лен дъжд, правел се пътя между
селата, колата потънала в блата,
едвам я измъкнали, картофите
дали в Желюша и дошли да по
чинат в кръчмата на Сава Вълковийски. После се върнали на
село и снахата взела да се моли
да слязат в града.
-Ама, как да оставим всичко
това, което имаме тук.
-Тате, искам в мрежа да си
купя на пазаря по два килограма
картофи и да не се мъчим толк
ова.
-Добре, щом тъй мислиш. Тръ
гваме.
И се настанили в града,
започнали градска работа, в гумарата.
Майтапили го синовете, че
като навърши СТО години ще му
позволят още веднаж да се жени.
Че то наближава, казва, ама това
са шеги. Има ли някакви желания.
Няма. Спокойно и удобно живее,
времето минава покрай него и не
го загрозява със старчески бръ
чки. Иска да празнува рождения
си ден, да сложи черта под
СТОТЯХ години и да започне от
ново. Спомня си най-много мла
достта и то 1926 година, когато е
6ил счетоводител в мандрата,
Събирали по 5000 литра мляко на
Ден! Тогава Забърдието е живяло
благополучно, в изобилие на добитък и мляко. Събирали млякото
във всички села, чак до Голеш.
С нескрито възхищение тръгваме си с Алекса. В думите му
точност, прецизност, дати, години> събитията изсипва пред нас
без затруднение. Спокойно и внидателно си седи зад масата, правим снимката. Става да ни изпрати до колата вежливо и подвижно.
-----Дядо Ест°. Ще ти дойдем на
г°сти когато празнуваш рождения
си Ден.
-Заповядайте. Поканени сте.
Лилия Нейкова

СТРАСТЕН ЛЮБИТЕЛ НА КНИГАТА
През това лято Босилеград остана без още един свой
виден гражданин. На 89 години почина ТОДОР ЯНЕВ ХРИСГОВ, известен на босилеградчани като ТОШЕ КНИЖАРО
На 10амарт 1907 година, първа рожба на Зана от
Босилеград и Яне от село Гложйе. Основно училище е учил
в Босилеград, Горно Уйно и Трекляно, прогимназ^ е
завършил в Сурдулица през 1925/26 година. "
-,„„МаКар Че ®1чил аъв военно време и при тежки матеииални условия, Тодор Христов е бил добър ученик и в ос
новното училище, и в прогимназията научил добое и бъп
гарски, и сръбски език, много обичал да чете книги
гледал добрите му бележки, неговия^ба^чео™ муТо“
ворил:
° К°' какт° вижДаш, аз съм обущар и изкарвам
аз искам
Често ми е разправял каке избрал тази поо*есия »п,„»
къл^овиИК МНОГ° °6ИКНаХ книгатаи «ечтаеХдаФработя?аЦм
където има много книги, за да мога да чета до насип’
запоря
УЧ0НИК В СУрдУлиЧа> “«ох щастието да се
запозная с тамошния книжар Урош Митич Той веднага
забеляза страстта ми към книгите, често ме викаше в
книжарницата си и ми даваше разни книги. Неговата работа
ми много хареса и аз започнах да му помагам - носех пакети
®рРВ* КНИГИ| поДРежДах ГИ по рафтовете, класирах ги по
напътствията на господин Митич. От него научих уваже°
нието към хората, които купуват книги, особено към децата
и други тънкости на книжарската професия. СурдулишТ
кият
отя
като
И“аШе
ГОЛЯМОДОВ0Рие
иприедараб
като кСиж
книжар
в неговата
книжарница
в Босилеград “Р
Две години по-късно Тодор открил собствена книжар-
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осъшрггвяпипШ61 40 наи-голям оборот в книжарницата си
ГаТо°ГлВоачЛнааврИОДа СЛеА Вт°Рата световна война,
мъжкит^ н ж
Да °™ват на Училище всички деца, и
мъжките, и женските, и когато в Босилеград бяха съзладени многобройни обществени учреждения,М ведомства и
предприятия.
и списания"™-,130 е продал и прочел много книги, вестници
1ЗгТгдоинТГ

джобен *о!мзт ГРаДа ' Книгата има само 15 «раници
?Макарийе? АЛ
°ТП0чатана в Графическия завод
екземпляп н^3 У Д° д5ешни дни 0 запазен само един
на^.пятГ,Ри^
и книга- В «-Държанието й могат да се
тов беше и го лям перн°ни НеЩ2 33 т°гавашното време. Хриоалбуми са
ю6ител на Фотографията. В много негови
ДокХмен^зГго^п! снимки’ кои7° представляват ценен
налото.
Босилеградски край и неговите хора в миПоклон пред светлата му памет!
Стоян ЕВТИМОВ

БрштНо

(а?

спорт

]
° ШАХМАТ

• НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ

анита

ЗА ИНВАЛИДНИ СПОРТИСТИ В АТЛАНТА

и

ОФИЦИАЛНО
ПОКАНЕНА
ЗА ИСПАНИЯ

оп!5ЙУА алексова спечели
ЗЛАТЕН И СРЕБЪРЕН МЕДАЛ!

Най-добрата димитровградсска шахматистка Анита Алексова и офиц иално
получи покана да участва в световното
първенство за млади до 21 година, което
ще се проведе през октомври тази го
дина. Това е голямо признание за Анита,
която поради по-добри условия временно
се състезава за лПрогрес-Биохем" от Пи
рот.

• СТО ГОДИНИ ФУТБОЛ В СЪРБИЯ
Напараолимпийскитеигои

пипиа

И В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

гвЕЗ
Тя осъществи 458.99 кръга
което е среден резултат, но
достатъчен за златен медал,
Барселона.

бъсен мепап
°7аласъссРе‘
РВ основната
СИ
тезанието в
на със'

отвуван пистолет Нейните
два пистолета бяха открадна^
™ на път до Атланта и нашата

^ ^ “ °Т

В продължение на състе
„
занието по спортна стрелба
на олимпиадата за инвалидни
спортисти в американския
град Атланта нашата най-ус-

™'КоНЙЕ^ЖН

новната част тя

седаи-

А°бреНИ °ветовните Ре1<°РД”
ДС.

• ДУШИЦА ДЕЯНОВА, НОСИТЕЛ НА ТРИ МЕДАЛИ:

"НАИ-ЩАСТЛИВА СЪМ, КОГАТО
ОТЛИЧИЯТА ДОНЕСА В РОДНИЯ
1 Ц
СИ ГРАД"
т
ЩЙЙ;!

На неотдавна завършеното
първенство на Югославия по лека
атлетика Душица Деянова от Ди
митровград спечели три медали златен, сребърен и бро нзоз.
С атлетика започв:
_а да се занимава през 1988 година, участвайки в кросовете, организир ани
в Димитровград. Пирот и Н иш.
Вниманието привлече в началото
на 1989 година, побеждавайки на
кроса в Нови Сад Същата година
отива на лодготозка в Баар и
^ там
случайно опитва да тича 200 мета
с
препятствия.
Резултатът
от
Сз
1,4 секунди решава дилемата Душица окончателно започва да
се състезава в тези дисциплини.
"За мен препятствията никога
не са били особен проблем. Аз
никога не ги упражнявам до неот
давна дори и нямах възможност
когато се със
за това, ед!инствено
_ тезавам.. Нападам ги и с левия, и
с десния си крак. Аз не ги прес
качам. просто ги прелитам."
През това време Душица слечелва пет титли на първенец на
Югославия (три в юношеска и две
в сениорска конкуренция), спече
лва бронзов медал на юношеска
та Балканиада, побеждава на ми
тинга в София, трета е на митинга
в Болцзно в Италия.
"Все пак най-скъпи са ми
трите медали, спечелени на поеледното първенство на Югославия. Особено победата на 400
метра с препятствия, която ми
обезпечи място в националния от
бор и участие в предстоящото

• МАЛЪК
ПОРТРЕТ

Душица Деянова
първенство на балканските
страни, което ще се проведе в
Ниш. Няма да се изложа и сигурно
ще спечеля поне един медал. Ако
участвам и в състезанието 4x400,
убедена съм. че своята част ще
изтичам за по малко от 54 секунД

Хубаво е това, но малко недостигаше преди две години Ду
шица да остави атлетиката. За
що 7
Тогава не ме взеха в състава

за първенството на балканските
страни в Г ърция, въпреки факта,
че имах н1ай-добър резултат на
400 ме тра с препятствия. Тогавашният селектор се оправд аваше,
че само един състезател в дисциплина отива. И когато про>четох,
че на 100 метра са се състезавали
шест състезателки от Югославия,
напуснах разочарована бягането.
За щастие само за кратко. Найголямото ми желание е синята
фл анелка на националния отбосР“
-С и ДВ'ането на новия селектор Кръс ич за председт ел на
АСЮ и Ка маси за тренйор, много
неща са се променили и те хните
очи сега виждат и по-далеч от
Белград, казва Душица.
"Откакто започнах да се зани
мавам с атлетика, всяка година
подобрявам личните си рекорди,
а това значи, че тренирам редовцък. Но желание
но и имам напред
за друг по>-голям клуб наистина
нямам. Най -щастлива съм, когато
спечелените медали донеса в
родния си град".
Така един малък атлетически
КЛуб без собствени помещения,
без особени условия за тренировки, без стипендии, със само
доо динара месечно, има първенка на Югославия и членка на националния о>тбор, която през септемв ри в Ниш ще се опита да спечели и медал на балканския шам
пионат, което ще бъде своеобра
зен подвиг.
ДС.

ВРАТАРЯТ "ГАНЯ"

• ИЛИ: 15 ГОДИНИ В ОЧЕРТАНИЯТА НА ФУТБОЛНИТЕ ВРАТИ
Пейчев,
На тазагодишния Младежки
футболен турнир на малка врата
за най-дооър вратар бе про
възгласен Милко Солоков вече
трети път, а неговия отбор Ькн I Казабланка“ зае първо място.
Безспорно голяма заслуга за това
има вратарят Милко. Това ое по
вод да се срещнем с него и пого
ворим за футболната му кариера
-Футбол започнах да играя
още през 1976 година в пионер
ския състав на "Балкански . ит
дете горещо желаех да стана
вратрр.<3 години Милко отива в
отбора на Н^адиички” от Пирот,
където играе в младежкия състав. За годините, прекарани в ПиРОТЮ?6оЛДвтогава беше много
силен. Играеше във Втора юго
славска дивизия и малко недостигиа да влезе в Първа ди
визия "Радиички" тогава имаше
извънредни футболисти. Сл
дан Яиуш, Митрович, Паиаио-

БрятстНо

-

шяшшаш

Павлович и т.н.
тович,
Тронйор беше известният Тома
Калоперович.
След Няколко години о "РаЛнички" Милко отива в пиротския
отбор "Единотво", оъстозаващ со
тогава в Сръбска дивизия. След
военния срок се завръща в Димит
ровград и отава незаменим вра
тар на 'Балкански" вече цоли 15
години1 Един е можду малцината
играчи на "Балкански" с найголям футболен "стаж". Преди
две години димитровградският
футболен отбор се класира в Ок
ръжна футболна дивизия и така
след 30 години отново влезе в
Нишка футбо лна зона.
Вратарят Милко Соколов Таня" се надява, че отборът ще
запази мястото си там, понеже
Димитровград заслужава това.
Разбира се, немалко зависи и от
неговите успешни намеси, отосмо защитата на вратата на
Балкански".
Бобпн Димитров

"

Настоящата 1996 година в Сърбия, когато става дума за футбола,
овъзгласена за юбилейна. По този повод на 13 август е проведено
заседа ние на изпълнителния отбор на футболния съюз в миротски
окръг, на което е приета програ1ма за ознаменуване на споменатия
юбилей на територията на окръга.
Между другото в програмата е предвидено предстоящия фут
болен сезон да се провъзгласи за юбилеен, да се организират
пр иятелски футболни срещи, да се възобновят спортните връзки, да
се създадат нови. Във всички общини да се проведат тържествени
заседания, на които да се резюмират досегашните постижения. В
юбилейната година да се обърне внимание на подрастващото пок
оление футболисти, чрез популяризация на футболната игра в
училищата^. На 18 септември да се организира футболна среща между
каднички от Пирот и репрезентация на Окръга, а на тържествените
заседания на най-добрите да бъдат връчени признания.
*
• ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

"БАЛКАНСКИ“ - "ПРОГРЕС" 0:2 (0:0)
На 14 август в Димитровград футболистите на "Балкански“ от
Димитровград и "Прогрес" от Пирот играха приятелски футболен мач
пред започване на есенната част от футболното първенство. В
срещата между старите спортни приятели повече щастие имаха гос
тите и спечелиха мача с два на нула.
• ПЪРВА ПОБЕДА НА СТАРТА НА ПЪРВЕНСТВОТО

БСК(БОГОВИНА) - "БАЛКАНСКИ" 0:1 (0:0)
В първия кръг на първенството по футбол в тимошката зона
футболистите на "Балкански" гостуваха в Боговина, където се
срещнаха с един от най-добрите отбори от миналото първенство БСК.
Домакините бяха фаворити, но гостите играха малко затворен
вариант и само с контри на Перица Георгиев се опитваха да застрашат
вратаря на домакините. След една такава атака вратарят събо ри
Георгиев сле^ което съдията присъди дузпа. Сигурен реализатор бе
Крумов. Така Балкански" донесе първите три точки, което е голям
стимул за футболистите на старта на първенството.
В следващия кръг в Димитровград гостува новия член ЗС "Комерц"
от Болиевац.
• БАСКЕТБОЛ

ДВЕ ПОБЕДИ НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
В продължение на първенството във втора сръбска дивизия изток димитровградските баскетболисти победиха отбора на "Топличанин" от Прокупие с 98:72 (44:41). Наи-добри в отбо*ра на
"Димитровград-Панонияшпед" бяха Н. Иванов с 33 и З.Геров с 22
точки.
Във втората среща баскетболистите на "Димитровград-Пан
онияшпед“ като гости победиха "Весна-Младост^от Бела паланка с
резулатат 86:78 (47:36). С тази победа димитровградчани си
обезпечиха второ място. Предстои им гостуване в Долйевац.
ДС.
• БОСИЛЕГРАД: ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ

"КОБОС - 96"
В организация на общественото предприятие за конфекция и
оборот Кобос“ в Босилеград от 10 до 20 август тази година се проведе
турнир по футбол на млаки врати. Участваха 12 отбора, разпределени
в три групи, а в полуфиналето се класираха отборите: "Милкомерц",
"Магурка", "Кобос" и^Нубинитет".
След проведените полуфинални срещи, за първо място отмериха
силите си Милкомерц" и Нубинитет\ а за трето и четвърто място
"Кобос" и "Магурка". С извънредно добри игри "Милкомерц" и "Ма
гурка" надигр:
заха своите съперници и спечелиха първото, относно
третото място. Край ният пласмент е: "Милкомерц", "Нубинитет", "Ма
гурка" и "Кобос".
На “Милкомерц", покрай купата, организаторът подари на всеки
от 10-те играча панталони от своето производство, на играчите,
класирани на второ място шортсове, а за спечеленото трето място по
една торбичка.
Като специална награда и принос за популяризацията на футбола
и спорта в общината, които от година на година все повече затъва,
организаторът изрази готовност да приеме на рабо та жена до 25ишна възраст, за която се определи първокласираният отбор,
ст за всяка подкрепа и похвала. Обещанието, както подчертаха в
"Кобос", ще бъде реализирано от 1 септември, а такива и други видове
спортни активности и занапред ще организират.
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ОБЯВА
Предлагаме Ви ра
бота на животноиъдни
хотели
ШВЕИ
БЕЛГИ

ферми и В
в ШВЕЦИЯ,
уАРИЯ
и

Месечна заработка
до 3000 ДЕМ. За по
дробни информа
ции ползвайте тел.
|015) 26-681 от 7 до

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 септември 1996
година се навършват 40 дни
от смъртта на нашия скъп и
нопрежалим

ЛЮБЕН
СТОИМЕНОВ
от с.Дукат
Този ден ще дадем 40дновна панихида на гро
бищата в с.Дукат.
Опечалени:

"Инфопрео"
ул. "А.Станкович"
12, Шабац, П.фах 14

семейства Стоименови

Милко Соколов

1 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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ЗАКАСАЛО

• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

• МОЛЯ, БЕЗДОКАЧЕНИЕ
• Босилеградска община е една от най-неразвитите общини
и затова дъ.лги години безработицата е един от най-острите
проблеми. Пюради това в настоящата акционна програма на
Общинската организация на СПС този проблем зае едно от
приоритетните места. Обаче не за дълго. След като предсе
дателят на ОО на СПС спешно обезпечи работа за себе си, като
че ли всичко тръгна по старому: на хартия много, на практика
нищо!
• Тъй като отделно число работници с различни шашми
намаляват дохода и забогатяват за сметка на предприятието,
някои заети в ■'Автотранспорт“ в Босилеград казват, че ще
търсят от новия директор да ушие нови дрехи на шофйорите и
кондукторите, но без джобове.
• Изхождайки от факта, че заетите в босилеградската
чорапара вече по-дълго време получават по 50-60 динара, един
от работниците поискал съвет от изпълняващия длъжността
директор как да изкара месеца с тези пари. Директорът, които
като "спасител“ на предприятието приема "1200 динара от
общинския бюджет и 800 динара от касата на предприятието,
при това има и безплатно ядене, лаконично отговорил: със
стотина динара нито съм живял, нито пък мога да живея!
М.Я.
• 0 последното си предаване ТВ журналът на български
език съобщи, че “ТВ Цариброд“ ще започне да излъчва “ек
спериментална“ ТВ-програма.
-“ТВ - Цариброд“ в навечерието на предишните два избори
също излъчва “експериментални“ програми! Нима и за третите
избори лак ще бъде програмата “експериментална“? - пита
събеседника си един димитровградчанин.
-А ое то всеки избори са експеримент! - отговаря другият.
Ст.Н.

■РИЖШ 1
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КОГАТО смиловско
МОМЧЕ ТЪРСИ
РАБОТА...
Някъде след войната едно смиловс ко момче дошло в Цариброд да търси ра1бота и след като нищо не станало,
връщало се за село. В Строшена чешма
го срещнал Данаил Шипов - Шипата.
-Момче, защо си толкова унилно? питал го той.
-Търсих работа и не намерих, казало
момчето.
-Ти откъде си?
-ОтСмиловци, отговорило момчето.
-Е, дете, трябвало е да кажеш, че си
от Славиня и веднага ще ти дадат
работа. Сега тука само славинчани
управляват...
Минало известно време и момчето
пак отишло да търси работа. Не забра
вило съвета на Шипата и казало нався
къде, че е от Славиня. Пак нищо. На
връщане отишло при Шипата и му каза
ло:
-Пак за мене няма работа. Казах, че
съм от Славиня и това не ми помогна.
-Пак си погрешил, казал Шипата.
Трябвало е да кажеш сега, че си от
Трънски Одоровци. Сега одоровчани
управляват в Цариброд.
Записал: Б.Николов

СКУКА

ями

Брайка писани, що се е запасат от стар народ!
Я знам съга че зинете против мене и че ми натръляте пиперкуту с приказкуту къта' тепали с^риге
чппеии па опел глад, изгубило се семето и да не оил
стаоеиът да им каже да раскопаю бробинярниците
натдтел да се затръе И верно е! Старите човеци су
млого видели и чули, млого су пропатили и научили и
млог°о Тн2к> Ама Хе знаю сее. УА оничату къко попове и
къта требе и къта не требе. За свакакво нещо те
съветисую и све на ньиното гребало да биде.
А у наш край съга све оЬеЬия до оЬеЬию. С еДнУН(ЩУ’
що се вика, ступило у гроб а иска да команди. Ние
младите, ем смо малко останули, ем
оставляю на мира. Свакъкве маане ни наоду. Тели че %и
чуеш къко думаю:
-Онай, гледай га какъв е жлът, мора да има овтику...
-А онай па урасъл у косу и браду къко лайно у траву,
разбучавил се, разчумавил се, от жив гад да га не
погледнеш...
-А па тай и тай, све некъко иде сънит и маанит.
сигурно е побрил у милициюту неколко ночи, а кока су
га и люпили...
Куде да пойдеш, по-арно и да не поодиш. Не знаеш
каква окекия че те сретне и какъв баксузина че те
дочека. Зимуске едни мои брайка. завалийе, отишли
навечер на тъкмеш уДолню Ръжану. И що че биде - да
из^ину. Старчугата рекъл теквия косемйе ми не требу
укуйку. Патравците си потрошили т гьмницуту додека
да изоегаю.
Ама па да
чуеш къкво плюскаю тее умне главе.
Да ритате от смешке. Све знаю а ниедну думу не мож
да згодукъко требе. Пойдо я у Бусилиград да завършим
некою работу, а едън ме запе:
-Новко, купи ми тевтелин, мо/ъци ми изедоше
цръ^ете.
Те ти га отуд друк дрътак се забреял:
-Да ми платиш, вика, струюту у истрибуциюту, млого
симпули се навртеше на саатът, куде мене струята гори
нов стоп, че ми смъкну кожлякът струярете...
Они се разбираю у свакакве работе. Усваку манджу
сол и пипер. Ако задумаш за историю веднък им се
развръже язикат. Тека ми един расправя за другуту и
третуту анфазиву на Дървара. Вика, 6улазере. я знам
како е това било, немой ти на мене да ми расправляш.
Леле, а па за политикутука задумаю -да бегашукорию
како вук къта га тукне айка. Они би били по-арни преседници и на Сърбию и на Българию. и на Америку и на
Русию, чък и на Уединенете нацийе...
Ако почнеш да поправляш некъкъв апарат, они че
ти кажу кое дукме да притискаш. Пойдеш ли на собор,
они че те съветисую како да се облечеш и кою девойку
да залиташ у саират.
Зимуске една окекия ме из акъл искара. Нели у
нашият край нема от що да се земе динар осем ако не
продадеш некое рълявче ели да набереш малко
дръвца. И я, църни сирома, цело зиме ръмба по
осоището. Ама слабо знам меджете и дяволът ме
покарал да отсечем буку у делат на най-големуту
несречу. И ете ти га един дън задал се он, запешил на
уста и ока ли ока:
-Я чу извадим план копйе па че видиш ти чия майка
че влачи црну вуну...
Ауу, начисто се препадо. Голема мука ме заяде. Све
си мислим къкво ли старо ръджаво копйе че измъкне
таи чивутин от под гредуда ме спипа негде у тъмницуту
да ме истулби како когь къга се надене на прошку. По
целу ноч шацуем куде може да ме начека. Преко дън се
одзъртам на сваку стран и плаутам къко заец. Додека
ми дойде дзвездата дека он че иде у катастарат да
извади копию плана...
Новко ПлочЬи
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