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• СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР РАДОЕ КОНТИМ ПОСЕТИ МАКЕДОНИЯ• АКТУАЛНА ТЕМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
МИЛОШЕВИЧ ДОКАЗА, 

ЧЕ СЪРБИЯ Е 
ДЪРЖАВА НА РАВНО
ПРАВНИ ГРАЖДАНИ

О Македония иска да развива със СРЮ възможно най-добри отношения и сътруд
ничество на всички равнища" - заяви македонският президент Киро Глигоров • "Скопие 
подкрепя реинтеграцията на СРЮ в международните организации и финансови инсти
туции - заяви председателят на югославското правителство

на целокупното стопанско 
сътрудничество. Той изказа 
голямото си задоволство от 
официалната покана да посе
ти наскоро Белград.

Междудържавното спора
зумение за търговията, спо
ред думите на д-р Радое Кон- 
тич, е важна крачка към съз
даване на свободна търгов
ска зона. Той изрази надежда, 
че до края на годината сток
ообменът между СР Югосла
вия и Македония ще достигне 
стойност от един милиард до
лара в двете посоки. "В разго
ворите ни с най-високите ма
кедонски ръководители беше 
оказана 
грацията
международните организации 
и финансови институции1, - 
подчерта югославският пре
миер.

Вестта, Съюзният премиер Радое 
Контич направи двудневно 
официално посещение в Ре
публика Македония в нача
лото на септември. Предсе
дателят на правителството 
на СР Югославия и неговите 
домакини - македонският пре
зидент Киро Глигоров, пред
седателят на правителството 
на Македония Бранко Цър- 
венковски и други македон- 

_ски ръководители обсъдиха 
развитието на югославско- 
македонските политически 
отношения и възможностите 
за всестранен възход на ик
ономическото сътрудничест
во между двете страни. В 
края на посещението на юго
славската държавно-стопан
ска делегация в Скопие бяха 
подписани седем споразу
мения за стопанско, търгов
ско и други видове сътрудни
чество. Освен споразумени
ето за търговията, което се 
оценява като най-значително, 
бяха подписани и споразу
мения за премахване на двой
ното облагане с данъци, за 
защита и насърчаване на ин
вестициите, за пътния, въз
душния и железопътния тран
спорт и за сътрудничество на 
митническите служби на две
те страни.

В изявленията си гюд жур
налистите Радое Контич и 
Бранко Цървонковски еди
нодушно оцениха подписани-

че е постигнат договор за връщане на албанските 
деца и учители в училищата в Космет отекна като истинска 
бомба в медиите, още повече, че този по много неща пре
ломен документ подписаха председателят на Република 
Сърбия Слободан Милошевич и председателят на Демок
ратичния съюз на Косово Ибрахим Ругова.

Така дългогодишната криза на сръбско-албанските от
ношения по най-подходящ начин се включи в дневния ред 
на ръзвръзката. Няколко момента заслужават отделен ана
лиз. След шестгодишен своеволен бойкот на обучението 
албанските деца отново се включват в образователната 
система на всички три равнища според динамиката и на
чина, които ще бъдат утвърдени от смесени комисии. Този 
факт е убедително потвърждение на двустранната готов
ност и намерение да се сложи край на манипулациите с 
децата за политически цели. Приемайки албанц 
ните училища, Сърбия като държава отново ш 
онова, което беше "на подноса’' и през изтеклите годи

С този документ се промовира по-инакъв подход към 
преодоляването на сложните обществени конфликти и това 
е най-значителният му досег. "Поради неговото обществено 
и хуманитарно значение, документът е над всяка полити
ческа дискусия." Преведено на обикновен език, това оз
начава: нека децата тръгнат на училище и нека се учат, а 
спорните политически въпроси ще се решават по-късно - с 
договор. След горчивия опит, който набрахме чрез прене- 
брегаване на договарянето по пределите на предишна Юго
славия избраният начин изглежда като единствено логичен 
за сложна и обременена със страсти област, какватое Кос
мет, и излъчва кураж като предвестник на първата крачка 
в развръзването на косовския възел в съзвучие с прин
ципите на националното равноправие и съвместния живот.

Като се имат предвид ултимативните искания на поли
тическите представители иа косовските албанци и зачес
тилите терористични провокации на екстремисти от техните 
редове, договорът на Милошевич и Ругова неизбежно из- 

- принуди най-влиятелния 
а се определи за такова

и те в легал-
м предложи

ни.

подкрепа на реинте- 
на СР Югославия в

Радое Контич и По време на посещението
Бранко Цървенковски си в Скопи© съюзният преми

ер Радое Контич беше приет 
те споразумения като "нова от президента на Македония 
страница в развитието на Киро Глигоров и предсе- 
стопанските отношения меж- дателя на македонския пар- 
ду двете съседни и приятел- ламентТито Петковски. През- 
ски балкански страни,г Маке- идентът Глигоров даде ви- 
донският премиер между дру- сока оценка на резултатите 
гото изтъкна, че търговското на Контичевата визита и 
споразумение създава въз- изтъкна, че "Република Маке- 
можности за либерализация дрния иска да развива със СР 
на търговския режим между Югославия възможно най-до- 
двете страни и ще допринесе бри отношения и сътру^ни- 
за повишаване интензитета чество на всички равнища .

виква на живот въпроса: какво 
лидер на косовските албанци д 
рационално решаване на спора?

Първо, въпреки че косметските албанци непрекъснато 
искаха от международната общност да подкрепи иска им за 
самостоятелно Косово, нейното становище против каквато 
и да е сецесия и промяна на вътрешните граници на тери
торията иа предишна Югославия, което напоследък се 
изказва в малко ло-ексллицитна форма, като че ли предиз
вика сравнително голяма дезориентация на политическото 
ръководство на водещите партии иа албанците и ги увери, 
че този радикален иск е илюзия.

Второ, екстремната дейност и последните терористи «ни 
акции сплашиха Лзмократичния съюз на Косово и неговия 
лидер с възможността радикалните фракции в политичския 
колпус иа косовските албанци постепенно да превземат 
наи-влиятелната позиция. Поради това ДСК и Ругопа потър
сиха в договора нова стратегия иа политическата си дей
ност

• ПРАЗНИЧНИ ТЪРЖЕСТВА В БОСИЛЕ- 
Д И ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД 
Я НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ фА-

ИЗМА

ТЪРЖЕСТВЕНИ СЕСИИ, 
НОВИ ОБЕКТИ, 

СЕПТЕМВРИЙСКИ 
ПРИЗНАНИЯ...

"'"Трето, решаваното на "косовския въпрос", елород из
точниците на ■ Политика", от по-дълго ввомо е «№П'М! 
"тайната дипломация“, р/зглежда, че официалното 
яьеоенТмеждународната общност да но насърчава »ло..„ 
скиГ сецесиоиизъм е повлияло нещата да со уреждат с

Я°Гош?пъпто неизвестното бъдещо иа ония, които со учеха

™2^ЛТази нервоза като своеобразен натиск на полити- леиие. Тази нервоза, избере такова роиюнио.
ческите лидери, ^ /кжтмонъ пролевда голя г Ми-

Подписваики °АИ» т, г/й™стютЬкато държава яа
лоЬвевич укрепи имид независимо от националния им про-равноправни граждани независимо от р) <копо/(Итоп ,|а Д,,.

Е^вади който‘ие доееждаГподВвъпросКи*|™гР^кпг1®Т‘’1^" 

К™ нГкойТ^л^тескиРтТпротивници едва ли имат

граждани""

Радивоо Петрович, "Попи тика

т иа 
| стамо- 

ио насърчава албаи-

Димитропгрпдска и Босилеградска общини 
тържествено ознаменуваха 8 септември - Деня 

освобождението си от фашизма. По този по
вод со състояха тържествени сесии на общин
ските скупщини, на които председателите Ник
ола Стоянов и Сотир Сотиров говориха за съд
бовните събития отпроди 52 години и очертаха 
развойните насоки но стопанското, комунално- 
битовото и културно развитие на този краища. 
Бяха продадени на употреба нови обекти и 
връчени септемврийки признания. Състояха се 
и други празнични манифестации.

(По-обширно на стр. 3 и 4)
На снимката: Н.Стоянов говори на тържество- 

ю в Димитровград
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• АНТИИНФЛАЦИОННИ МЕРКИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРА
ВИТЕЛСТВО

• ПОСЕЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ ТОМИЦА РАИЧЕВИЧ В САЩ

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ВЪНШНИЯТ 

ОБРЪЧ НА САНКЦИИТЕ
ОГРАНИЧЕНИ СА ЦЕНИТЕ 

НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ
• Тово е първото решение за контрол на цените в Бъл

гария след шест години и половина

лика^Е^лг^фияреши даутвър- СаГ
5еИн"аСсН^°ВнРиатВеН^аенНиа Кро^тГ в^рТкГч^ави3 
телни стоки. съобщи на преск- телството предвиждаше све- 
онференциа в София минис- ждане на инфлацията до 2,5 
търът на селското стопанство процента месечно до края на 
Коъстю Трендафилов. Огра- годината, 
ничават от цените на браш- Сегашното решение за 
ното олиото, млякото и сире- ограничаване цените на наи- 
”дТ0’ необходимите хранителни

Това решение е взето под стоки е първото решение за 
големия натиск на увелича- контрол на цените в България 
вашата се инфлация, която след шест години и половина, 
непрекъснато отслабва курса През февруари 1990 година 
на лева и влошава социално- тогавашното българско пра- 
икономическото положение в вителство е либерализирало 
страната. Измервана с ръста цените, за да се преодолее 
на цените на дребно, инфла- недоимъкът на стоки на паз- 
цията в България е достигна- ара. 
па 82 процента през първите

• Съществуват реални изгледи наскоро до бъде решен въпросът за членството но СРЮ
в международните финансови институции
Делегация на СР Югосла

вия, оглавена от съюзния мин
истър на финансите Томица 
Раичевич, тези дни пребивава 

' на официално посещение в 
САЩ. В разговора, който 
водиха финансовият мини
стър на нашата страна и аме
риканският заместник-мин
истър на финансите Дейвид 
Липтон е обсъдена перспекти
вата за нормализация на ико
номическите отношения меж
ду двете страни. Засегната е 
актуалната икономическа об
становка в СРЮ, пазарната 
трансформация на югослав
ското стопанство и привати
зацията и законната регула- 
тива в икономическата систе
ма на нашата страна.

Раичевич запозна събе
седника си с хода и ритъма на 
трансформацията на юго
славското стопанство и при 
това изтъкна, че югославско
то правителство придава гол
ямо значение на нормализа- б Дмяпикянокият цията на отношенията на Юго- Американският
славия с Международния ва
лутен фонд. Световната бан
ка и Парижкия и Лондонския

постижения и подчерта зна
чението но нормализацията 
но югославските отношения с 
международните финансови 
институции, като при това 
изтъкна, че този процес ще се 
развива паралелно с према
хването но "външния обръч" 
на санкциите против нашата 
страна. Липтон положително 
оцени факта, че през тово 
лято са нормализирани отно
шенията между Югославия и 
някои нови държави на тери
торията на предишна Юго
славия - Хърватска, Маке- 
юния и Босна и Херцеговина. 

3 тази насока голямо насър
чение е и договорът за обра
зованието в Косово.

Раичевич се срещна и със 
завеждащия европейски въп
роси в американския Стейт 
дипартмент Джим Свайгет. 
Обсъдени са изгледите за 
съживяване на югославско- 
американските отношения и 
сътрудничество през призма
та на окончателното према
хване на санкциите след избо
рите в Босна.

. БЪЛГАРИЯ

ОСТЪР СПОР МЕЖДУ 
ПРЕЗИДЕНТА И 

ПРАВИТЕЛСТВОТО
Томица Раичевич

замест
ник-министър на финансите 
прояви жив интерес за сега
шните югославски процеси и

• ЖЕЛЕВ: "Ако през зимата хората започнат да умират от 
глад и студ, съдът ще трябва да поиска отговорност от 
правителството"• СР ЮГОСЛАВИЯ - ХЪРВАТСКА • ПРАВИТЕЛСТВОТО: "Шефът на държавата трябва да
помогне на изпълнителната власт"
Остър спор между през

идента на Република Бъл- мръсна спекулация с голе- 
гария Желю Желев и бъл- мите всекидневни трудности 
гарското правителство избух- и проблеми на българина" - се 
на тези дни. В обръщението си изтъква в правителственото 
към нацията по Българската съобщение, 
национална телевизия Желев Правителството смята, че 
посочи кабинета на Жан Ви- "шефът на държавата е длъ- 
денов като наи-голям винов- жен да помогне на изпълни- 
ник за тежката икономическа телната власт в момента, ко- 
и социална ситуация в стра- гато е поела големия риск на 
ната. "Ако през зимата хората непопулярните мерки". Става 
започнат да умират од глад и дума за мерки, които са "очер- 
студ, съдът ще трябва да по- тани“ от споразумението на 
иска отговорност от прави- България с Международния’ 
телството", заяви Желев. валутен фонд. Българското

Българското правител- правителство трябва да из- 
ство издаде съобщение, кое- върши коренна стопанска ре- 
то е остър отговор на критики- форма, в рамките на която се 
те на президента. "На обръ- предвижда и закриване на 64 
щението на отиващия си през- държавни предприятия, рабо- 
идент би могло да се отговори тещи със загуба 
само с презрително мълча-

ПЪЛНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 

ОТНОШЕНИЯ
ние, ако зад него не се крие

Съюзна република Югославия и Ре- Споразумението за нормализация на 
публика Хърватска размениха на 9 сеп- отношенията между СР Югославия и Хър- 
тември ноти за установяване на пълни ватска, което беше подписано на 23 ав- 
дипломатически отношения. Въз основа густ в Белград. Установяването на дипло- 
на тези документи досегашните предста- матически отношения е голяма крачка в 
вителства в Белград и Загреб станаха рамките на усилията за създаване на ус- 
посолства. ловия за развитие на междудържавните

Съюзното министерство на външните отношения и сътрудничество в унисон с 
работи съобщи, че по този начин е рализ- Хартата на ООН и принципите на добро- 
ирана една от основните разпоредби от съседството.

• ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА

СРЮ ДОПРИНАСЯ ЗА УКРЕПВАНЕ 

НА МИРА НА БАЛКАНИТЕ
• За комендант на Първа армия е назначен генерал-подполковник д-р Сава Ковачевич

Върховният съвет на отбраната на СР на Войските на СРЮ Върховният съвет на 
Югославия проведе заседание на 5 спетем- отбраната прие нови правила на военната 
ври, на което обсъди военно-политическата служба, с които се регламентира вътрешният 
обстановка в региона и приноса на СРЮ за ред и отношения във Войските, 
укрепване на. мира и сътрудничеството в Освен председателя на ВСО Зоран Лилич 
предишна Югославия и на Балканите, и неговите членове Слободан Милошевич 
Съветът разгледа и някои кадрови въпроси и председател на Сърбия, и Момир Булатович’ 
във връзка с тях взе решения в рамките на председател на Черна гора, на това заседание 
компетенциите си. присъстваха и Радое Контич, председател на

За комендант на Първа армия на Войските съюзното правителство, ПавлеЪ/латович 
на Югославия е назначен генерал-подполк- съюзен министър на отбраната генерал-полк
овник д-р Сава Ковачевич. Назначени са и овник Момчило Перишич началник на Генеп- 
нови помощник-началници на Генералния щаб адния щаб на Войските на СРЮ и генерал 
на югославската армия и други военни ръко- майор Славолюб Шушич секретар на 
водители. По инициатива на Генералния щаб ховния съвет на отбраната

’ ЗОРАН -ПИЛИЧ ПРИЕ ПОСЛАНИКА НА БЪЛГАРИЯ В БЕЛГРАД

ФИЛИП ИШПЕКОВ 

ПРЕДАДЕ АКРЕДИ
ТИВНИТЕ СИ ПИСМА

• Новият български посланик„ е магистър на икономи-
иеопитенНдипломатЧИаЛИСТ П° политичеока икономика§ър-

'репу^лика^^Огославия'Зоран славния'ГреТид^т*
Лилич прие на 10 септември в тивните си писма, с които пре-

Филип Ишпеков. Български-
Председателят на Репуб- мирния процес на Балканите 

лика Черна гора Момир Була- реинтеграцията на СР Юго- 
тович през миналата седмица славия в международните ор- 
пребивава на делово посе- ганизации и септемврийските 
щение в Съединените амери- избори в Босна след 
кански щати, в рамките на окончателно трябва да бъдат 
което се срешна с генералния премахнати международните 
секретар на ООН Бутрос Га- санкции против нашата стра
ни, дипломатическите пред- на.
ставители на страните-посто- Засегнат е и спорният въп- 
янни членки на Съвета за роо за Превлака, Булатович 
сигурност на ООН и с видни изтъкна пред събеседниците 
членове на американската си определението на Черна 
администрация и Конгреса. гора за решаване на спора със 
ма нл,а!!тТъра преговорите силата на аргументите и в уни- 
на бушшч в САЩ се наме- сон с нормите на международ- 
риха актуалните въпроси на ното право.

• ДЕЛОВО ПОСЕЩЕНИЕ 
НА МОМИР бу1ато- 
ВИЧ В САЩ

пост.

1967 Ж7%С%ппредставител на България във Вашингтон от 
пт19§о „„ 1ооп^ и български послник в Триполи (Либия) 
м1<1ниг?нп>1яп0 година- ПР?3 1990 г. е назначен за заместник- 
ник Я е Работи, а от 1991 до 1994 е бил посла-

пмоо^ ° на външните работи на Република Бъл- 
скиясъвет на България ”™ № председателя на Министер-

Ишпеков е депутат във Великото народно събрание. Го
вори англииски и руски език.

които
РАЗГО

ВОРИ ЗА 
МИРНИЯ 

ПРОЦЕС И 
ПРЕВЛАКА
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• ознаМЕНУВАН денят на
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

В ПРИСЪСТВИЯ мя Лг\гмлш|. — „___ .о присъствие на бройни 
представители на ’ 
гация на Министерст 
Сърбия начело с Брг

АлександроЕа™ Женски, К°ИТ°
>твото за

Дн®° библиоТ0ката в Димитровград има около ■
скиХтаКНИГИ’ °Т коит°15 на българ- Щ

ърборич и директора на състав е и музейната сбирка с бройни
лград И^илс^лир

^епублиган^я фо^д завддоРа^коСолдоидо^ но ^Р°ЯТ не само тези, които имат,

на 6 септември в Димитровград се проведе^тъо Л™™3"' които разбират какво значение има
™л.„о.

накратко припомни за дните от далечната ^9^4 
година, изтъквайки, че спомените за тези вре 
са спомени за тежките и съдбовни дни и съоит
б е̂с^^екНоНл°е^оПтРоеАУПРе^еНИе ™

мена
и тия, а откриването той дари на библиотеката 

на историята да върнат на™ д° Т°Ма Н° "СРъбска библиография":
комплет от

три саЪсновнйтеГразвойни
ФАКТОРИ НА ОБЩИНАТА

Говорейки повече за бъдещето на общината,
Стоянов подчерта факта, че поради износната 
ориентация и трудово-интензивния характер на 
стопанството, последиците от ембаргото в Димит
ровградска община са по-големи отколкото в някои 
други среди. Но все пак се правят усилия да се 
запази постигнатото ниво и да се създадат условия 
за по-нататъшно развитие. Той определи три основ
ни развойни фактора на общината: първо, оспосо- 
бяване, приспособяване и модернизиране на мощ
ностите в стопанството за условията на пазарната 
икономика: второ, развитие на животновъдството 
и производство на здрава храна като извънреден 
развоен шанс, за който съществуват ресурси; и 
трети, вероятно и най-известен фактор, намерил 
свое място и в пространствения план на Сърбия - 
граничният преход. Свързани с него са и големите
проекти на Сърбия, които трябва да бъдат реализ- Миломир Петрович, директор
ирани - като бъдещият автолът, оптичният кабел, в Белград дари книги на Драган Колев, директор на Бранко Бърбори»
който вече е поставен, електрификация на жп димитровградска библиотека лентата в ьиблио
линията, трасето на газопровода. Тези проекти _.
правят граничния преход, който сега е най-голям в Поздравявайки присъстващите от името на в работа по повод Деня на освобождението. Това 
рамките на СРЮ, интересен от много гледни точки. Министерството за култура, Бранко Бърборим бе направено и с първата фаза от водоснабдите л- 
Тъкмо затова общината заедно със съответните между другото каза: ната система "Ивкови воденици", която поради
органи и правителството на Сърбия се старае раз- ° Деспотовац съществува библиотека, която дъжда тържествено пусна "на сухо“ по време на 
войната конм^пиия на обшината тясно ла свъоже и СЛУЖИ за пример. Димитровградската намираща се тържествената сесия Ратко Солдо, председател

наУправителниясъветнаРепубликанскияфондза

свободна^аона3 сточно^тр^нсторте^^цечттГр^а янските нации на балканския полуостров, се приб- -Със завършаване и включване на първата 
самата^гоанииа и°до въошаване°на^ристи?еско- лижава до нея. Тукашното население е съчетание фаза Димитровград получава още 20 литра в 
ти^^ятаЧ^ияЯ°ВЬР'иа6Фе 3 ^ ° от тези Две духовности, което се вижда по склон- секунда качествена питейна вода, а когато бъдат
комерч—кага зона. ността му да тачи и лоялност към държавата, в довършени и останалите още три бунара на същата

която се намира, а също така и лоялност към етни- локация, тогава трайно се разрешава водоснаб- 
ческия си произход. Затова ние сигурно няма да се дяването на града и околните селища в общината, 
разсърдим и ако съседна България дари на лимит- осведоми присъстващите Никола Батинич, дирек- 
ровградската библиотека своя българска библиог- тор на "Водоинженеринг“ от Белград който проек- 

В рамките на тържествата по повод 8 септември рафия. Нека хората се запознават с богатото тира и проведе изследванията и работите на во- 
тържествено бе открита Народната библиотека в наследство на двете нации", изтъкна Бърборич, доснабдителната система. Освен това "Водоинже- 
адалтираните помещения на някогашното училище който след това пресече лентата и символично неринг е подготвил и проект за защита на извори- 
в Камика Говорейки по този повод пред гостите, откри библиотеката. щето, който предвижда включване на граничния
Драган Колев директор на библиотеката, между На гостите от Народната библиотека на Сърбия преход от двете страни на границата в пречист- 
другото изтъкна' и Министерството по културата бяха връчени вателната система, както и защита на градската
^ -В почти едновековното си съществуване биб- художествени картини от Методи Петров, а вдови- депония.
лиотеката е била и остава един от най-значител- цата му Венета Петрова от своя страна за новите В края но тържествената сесия на Общинската 
ните културни стожери на нашата среда. От осно- помещения на библиотеката също дари снимка- скупщина в Димитровград бяха връчени Септем- 
ваването си през далечната 1898 година до днес, акварел на покойния Мето. врийските награди,
тя е споделяла бурната а често и трагично съдра но 
народа на портата на югоизточна Европа. Мйого 
пъти е измествана, преселвана, запалвана, но ви
наги, като птицата феникс, е възобновявана. Това 
говори за голямата духовна жажда на всички поко
ления, живущи на тези простори. ___________________________________________ ^.................... ....... .... ........... ................

ЛАУРЕАТИ На сепТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ ЗА 1996 ГОДИНА
По повод Деня на освобождението - 8 септември Общинската скупщина в Димитровград присъди 

шест Септемврийски награди за тази година - доо колективни: на конфекция "Свобода за осъществени 
резултати в стопанството и на баскетболния клуб "Димитровград", и четири индивидуални: на Ратко 
Солдо, Александър Златанов, Анита Алоксова и Александър Марков.

• БАСКЕТБОЛНИЯТ КЛУБ е основан още през 194Ь година и е един от наи-старите клубове в 
поедишна Югославия. Докато тази игра се играела на открито, състезавал се е в съюзна дивизия, а 
след като спортна зала стана условие за състезаване на това равнище, баскетболистите на 
Димитровград стагнират, въпреки че три пъти през последните десет години осъществиха правото да 
се състезават в по-висок ранг. Тази година баскетболистите се класираха на второ място в конкуренция 
на клубове от Нишавски, Топлишки и Пиротски окръг, със 16 победи и само две поражения ;’

• РАТКО СОЛДО, председател на Управителния съвет на Републиканския фонд за води. Наградата 
е присъдена за оказаната помощ на общината в изграждането на водостопански обекти, а особено при 
изграждането на пречиствателната система и водоснабдителната станция "Ивкови воденици".

• АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ получи Септемврийска награда за постигнати резултати в областта на 
театралното изкуство. Любителите на театъра го помнят по ролите в "Татул , "Камък за под глава", 
"Боряна", "Нощ посред ден" и особено по ролята на Тея в "Професионалист . Носител на бройни награди 
от множество театрални фестивали.

• АНИТА АЛЕКСОВА за постигнати резултати по шахмат. Като ученичка в IV клас на димитровград
ската гимназия високо се класира на всички републикански и съюзни състезания за участници до 18 
години в която категория стана първенец на Югославия и спечели правото да се състезава на 
световното първенство за шахматистки до 18 години към края на годината.

• АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ за поотигнати резултати в атлетиката. Той безспорно е един от най-зас- 
лужилите за възобновяване на атлетиката и клуба по атлетика в Димитровград. Творец е на редица 
извънредни резултати о димитровградските лекоатлети. Особено като тренйор на Душица Деянова, 
носителка на три медали на последния югославски атлетичен шампионат и две медали на неот
давнашния балкански шампионат.

теката

БИБЛИОТЕКАТА КАТО 
КУЛТУРЕН СТОЖЕР

АИНО Е РЕШЕНО ВОДОСНАБДЯВА
НЕТО НА ДИМИТРОВГРАД Страницата подготви: 

А лек са Ташков
тр

Не само библиотеката бе тържествено пусната

15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.ЕрятстНо



ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ СИЛА ЗА РЕСПЕКТ52-ГОДИШЕН 

ПЕРИОД НА 

ВЪЗХОД

лаоон труд неосигуряващ им бъ- сет години в тази фабрика. Ако 
мшо Гюимудвни са до са вклю- някой купи предприятие, той, 
5ат'в "сшате икономика', за да трябва да гарантира, че няма да 
изкарват хляба си. намалява производствената про-

Т Какво мислите за прива- грама и че не ще отпуска работ- 
ниците. Държавата може да про- 

декларираме за при- даде фабрика и милиард щатски 
Но приватизацията не долара, но ако 60-70 А от работ- 

трябва да се върши докато не се ниците останат без работа - нищо

па?я“ аЛ Н°е оапробл°м дТсГп^0- « Кои цоли преследва още

граждани. Искаме всеки човек да 
има възможност да живее дос
тойно от заплатата .си. Против 
сме всички в 
За младите
ва да бъде безплатно, а след I 
луването си да имат работа. В 
ки граждани трябва бе 
се лекуват. Раб 
скланят глава пред хора, имащи 
капитал и живеещи от чужди

• Какво всъщност пред
ставлява Съюзът на комунис
тите - Дпижонио за Югославия?

-Съюзът на комунистито - 
Движение за Югославия о партия 
на съвременната левица, 
има ясна политическа програма.

оналистите 
ославия в 

пламъци, а комунистито на коле
не. За станалото в предишна Юго
славия комунистите но са ви
новни, Сега имаме нови привър
женици и нови членове, понеже 

партии,
' и ЮЛ

тизаиията? 
-Ние се

която

ватизация.Днес е ясно, че наци< 
искаха да видят Юг

И тази година Денят на ос- дължина от 6 км, п одновре- 
вобождението на Босилв- менно повторно ще се ассрол- 
градска община - Осми сеп- тира и улицата от града към 
тември бе ознаменуван с тра- Магурка. До края на насто- 
диционна тържествено-де- ящия месец явното пред- 
лова сесия на Общинската приятие за ПТТ-съобщония 
скупщина, на която, освен от- ще изготви елаборат за ця- 
борниците, присъстваха и ди- постна телефонизация на 
ректорите на ловенето трудо- местните общности, а в течо- 
ви колективи, както и предсе- ние на тази година приключи 
дателят на Общинската скуп- изграждането на ветеринар- 
щина в Сурдулица Мирослав ната амбулатория в Долно 
Стоилкович. Тлъмино, железно-бетонния

В тържествената част на мост към с Гложйе, в ход са 
сесията за следвоенното раз- активностите за откриване на 
витие на Босилеградска об- местна радиостанция и по- 
щина, както и за перспективи- правка на местни и некате- 
те й говори председателят на горизирани пътища в пове- 
ОС Сотир Сотиров.

старито отиоаха в другите г 
движения и т.н. СК - ДЮ
като цялост сега са одмп голяма 
сила, която трябва да со респеж- 
тира.

идове експлоатация, 
образованието тряб-

шко-
сич-• Коя социплно-класо 

структура СК - ДЮ зпетълпа?
-Нашата партия и г 

Югославска левица зае 
всеки добър и честен човок, а 
това са преди всичко младите 
работници, селяните, безработ
ните, старите и изнемогващите. С 
една дума 
надлежащи на труда, същевре
менно принадлежащи към бор
бата за демокрация. Факт е, че в 
нашата партия най-числени са 
работниците от прякото матери
ално производство. Това се от
нася и до цялата левица. Подчер
тавам, че СК - ДЮ е гръбначният 
стълб на ЮЛ. Така наречените 
"независими синдикати“ напус
наха класовата борба и не се 
грижат за работническите интер
еси. По този начин се отдалеча
ват от тях и отричат себе си. Мла
дежта в момента е социална гру
па, която е най-застрашена. Зас
трашени са от война, безрабо
тица, безперспективност. Обра
зованието те схващат като безпо-

пл
зллатно да 

отниците да нелата
ъпва

ця
ст

изпотени ръце.
• Кажете нещо за де1 

на партията в нашата община.
-Всяка партия в нашата 

община трябва да действа в ин
терес на всички граждани. Спи
рам се на този въпрос, защото се 
случва много пъти някои партии 
да говорят едно, а действат съв
сем обратно. От такива действия 
няма никаква полза. Стандартът 
на гражданите няма да се подо
бри, ако поради собствени интер
еси се пропагандират идеи, лред- 
следващи преди всичко лични ин
тереси. Също така неестествено 
е да се пропагандират идеи, които 
не подкрепят конкретни дела, а 
се представят като интереси на 
народа.

йността
всички при-

чето села. Томица Мигов е родей 
1967 година. Завършил е 
средно училище в Димит
ровград. Следвал е машинен 
факултет, но поради лоши 
материални условия е пре
къснал сле 
хожда от 
мейство. 
ница ''Цариброд".

ПОЛИТИКАТА НА 
СЛОБОДАН 

МИЛОШЕВИЧ ИМА 
ПЪЛНА ПОДКРЕПА

СЪЖИВЯВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО и 

ПО-НАТАТЪШНО 
СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ дването. Произ- 

работнивеско се- 
Работи в гостил--Сърбия има развойно ви- 

събитията отпреди 52 години, дение за поредния период, за 
когато след формирането на влизане в 21 век. В рамките 
босилеградския партизански на това видение ще се раз- 
отряд през май 1944 година и вива и всяка нейна част. 
неговите първи военни дей
ствия, бяха ликвидирани вси
чки селски окупационни об
щини и полицейски постове и 
на днешния ден 1944 година 
окончателно бе освободена 
Босилеградска община, Соти
ров между другото каза:

-Периодът оттогава насам 
е изпълнен с постоянен раз
воен подем, обаче по отноше
ние на останалите среди в Ре
публика Сърбия по-бавен. По
ради това все до седемде
сетте години стопанството на 
нашата община е имало преди 
всичко услужен характер. Ед
вам през осемдесетте години 
с помощ на Републиката за
почва изграждането на ня
колко производствени обек
та. Изграждането им за наша
та все още икономически не
развита община е от голямо 
значение и по отношение по
требите на населението, и по 
отношение на трудовото ан
гажиране на хората.

И в течение на настоящата 
година, въпреки че все още 
икономически е трудна, всич- всички нейни граждани и ик- 
ки предприятия полагат уси- ономическият просперитет са 
лия за съживяване и повише- основни определения в поли- 
ние на производството. В това тиката на председателя Сло- 
отношение добри резултати бодан Милошевич, който има 
отбелязва “Кобос", където са пълна подкрепа между насе- 
приети нови 40 работника, пението в нашата община, 
след това "Бор" и строител- Най-голям принос в реша- 
ното предприятие "Изград- ването наполитичеекта криза 
ня". Предприемат се мерки за в предишна Югославия и в 
решаване на проблема в провеждането на Дейтънско- 
'Чорапарата". то споразумение има СР Юго-

И учрежденията в област- славия. Също така голям е 
та на обществената дейност, приносът на нашата страна и 
и другите явни служби, въпре- за нормализиране на 
ки че винаги са в недоимък на шенията о Хърватска и Маке- 
средотва, през изтеклия пе- дония, което има отделно 
риод отчитат добри резултати значение и за нормализиране 
и дават свой принос във все- на всеобщите отношения в 
общото развитие на община- целия регион, каза предсе- 
та- дателят на Общинската скуп

щина Сотир Сотиров.
В деловата част на сеси

ята отборниците обсъдиха и 
дадоха съгласие на няколко 

-За разлика от активнос- проекторешения, между 
тите в стопанството през из- то отделно внимание заслу- 
теклия период, активностите жава проекторешението за 
в областта на инфраструкту- изменения и допълнения в 
рата, една от основните пред- общинския Статут, като при 
поставки за по-ускорено раз- това бе образувана и комисия 
витие, закъсняват и има още от 5 души, и проекторешени- 
много да се работи. Тези дни ето за определяне на място за 
започна повторно асфалти- събиране на гражданите в 
ране на регионалния път града.
Босилеград - Влаоина на уча
стъка от Лисина до Божица на

След като припомни за

ката. Продават се още деловите 
връзки, практиката и най-важ
ното миналия труд на хората, ра
ботили по тридесет или четириде- Разговора води: 

Бобан Димитров

. В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧВА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ

НА ИЗБОРИТЕ ИЗЛИЗАТ СПС И ЮЛ
Колкото повече наближават насрочените за 3 излезнат само две партии: СПС и ЮЛ. В коалиция с 

ноември избори, толкова повече се увеличава ак- ЮЛ на изборите ще излезне и СК-ДЮ. 
тивността на политическите партии в Босилеград- Общинските отбори на СПС и ЮЛ трескаво се 
ска община, които според собствените си преценки готвят за изборите, особено за общинските. Това 
имат шанс да се борят за престиж пред. изби- изтъкват и в двата отбора. Обаче, без оглед, че и 
рателите. В този смисъл все повече заглъхват и двете партии са от лява ориентация, и двата 
довчерашните закани от общинските отбори, които отбора в "пълна тишина" поне засега се готвят 
твърдеха, че ще устроят власт в общината по техни на общинските избори да победят, 
начала. Свързано с предстоящите общински избори от

Понастоящем в общината е зарегистрирано значение е да се подчертае, че Общинската 
съществуването на общинските отбори на Социал- скупщина на следващата поредна сесия ще из- 
истическата партия на Сърбия, Съюза на комунис- върши изменения в Статута на общината по 
тите - Движение за Югославия, Демократичната отношение броя на избирателните колегии и отбор- 
партия на Сърбия, Демократичния съюз на бълга- ници в ОС. Досега имаше 25 колегии и отборници а 
рите в Югославия и Югославската левица, както узнаваме, сега се предлага ОС да има 31 
Изхождайки от активностите, които проявяват и отборника. 
изявленията на ръководствата им на извборите ще

В.Б.
Сотир Сотиров

• СЛЕД ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ НА РУЖИЦА, ДУШИЦА И АНИТАМирът и равноправието на

ЦВЕТНИ ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА МЕДАЛИ
По повод осъществените ус- Югославия за шахматистки до 18 

пехи на Ружица Алексова на години на 5 септември Никола 
Олимпийските игри за инвалидни Стоянов, председател на Общин- 
спортисти-златен и сребърен ме- ската скупщина в Димитровград, 
дал в стрелба с въздушен пие- устрои прием за трите ^спортни 
толет, златния, сребърен и брон- бисери" на нашия град, както ги 
зов медал на Душица Деянова на нарече Васил Каменов, предсе- 
югославското първенство по дател на Атлетическия клуб "Же- 
атлетика и два сребърни медала лезничар".
на балканския шампионат в Ниш По време на приема, на който 
и пласмента на Анита Алексова присъстваха най-отговорните 
на световното първенство по шах- общински ръководители и дирек- 
мат в Испания като първенец на тори на фирми, родителите на

Ружица, Душица и Анита, предсе
дателят на общината им благо
дари за постигнатите успехи и им 
връчи подаръци - на Ружица и 
Душица цветни телевизори, 
Анита секция за музика. "Свобо
да“ от своя страна ги награди с 
дрехи по избор.

Поздравявайки спортистки
те, Васил Каменов, председател 
на лекоатлетичния клуб^Желез- 
ничар“, между другото изтъкна:

"Вие нищо не казахте, нищо не 
обещахте, а много, много сторихте 
и на всички нас донесохте радост. 
Ние се гордеем с Вас. В нашия 
малък град на спортното поле 
никога досега не са постигнати 
такива значителни и високи пос
тижения. На толкова малко прос
транство, толкова много успехи! 
Кой град това на себе си няма да 
пожелае?... Бъдещето е пред нас 
и пред Вас. Вярвам, че със своите 
успехи още много пъти ще ни 
зарадвате,
обществено-политическа общ
ност и гражданите на Димитров
град няма да позволят тези три 
бисера да скрие прах, а ще на
правят всичко възможно като 
сияещи звезди да осъществяате 
всега нови успехи. Благодарим

а на

отно-

ИНФРАСТРУКТУРАТА 
- СПЪВАЩ ПРОБЛЕМ

кои-

а надявам се, че тази

Анита Алексова освен това 
получи и Септемврийска награда 
за 1996 год.

А.Т.

Манол Янев

Анита, Ружица и Душица с Никола Стоянов по време на приемао ЕрятстБо15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.



КАТоТкЙо^ УСПЕХИ ПА АЛЕКСОВА И ДЕЯНОВА тааг| септемврийска на- ИиЯ сзаау. | града зд упоритостЗА ИСТИНСКО 

СТЕПЕНУВАНЕ НА 

СТОЙНОСТИТЕ =гжкЕ=5 жг:на мощностите си ПгпйТип завтоот станция за производство на пара", се казва в
резултати осъшестняня в пппи'5^РИ делови Решението на Общинската скупщина за Сеп- 
мъжка ламска1я пнт^,в лР°извоД°Твото на темврииска награда на конфекция "Свобода",ссва^се^змърна^т1 А^‘л>анта^:ъсСзлатенИМПИ^лаТа рУжиЧа Алек- 

оатлетистката Душица Деянова от сре6ърен медал. Лек-
лека атлетика донесе златен, сребърен и бр^нз^в м^рвемство по 
тистката Анита Алексова неудържимо си пообинт^
ВИС°ПоиТ? ВЪрХ°Ве В шах«атното майсторотео П 
олортРиотки пЛрНо°л;Тча наЙубеХЗо^когато^ "Ървите двв

съй“™ И 6урни аеазднаменти аа Душица Деянова 
димитровградчаниПРИЗНаТеЛНООТТа И въодушевлението на 

Наистина затрогващи сцени!
Знаем обаче, че екстазът е върховен изблик на чувстватт

аплописам?нтитеЧе0ТВИ И кат° еДИН вид външен блясък, Защото аплодисментите отшумяват и заглъхват. А след тях се оголва 
действителността - такава, каквато е. М оголва

А действителността за спортната стрелба 
атлетика за шахмата, пък и за останалите спортове в града е 
доста груба и сурова. Как иначе може да се разбере, че Ружица 
въпреки голямата си обич към родния край, стана член на клуб в 
Черна гора? Как, въпреки високите си патриотични чувства 
пожелава два метра земя на испанска територия?

Защо Душица Деянова за всеки атлетически митинг трябва да 
хлопа на много врати, често оставащи глухи за нейното желание 
да замине и да се състезава. Защо изобщо трябва някой да склони 
и да има добра воля, за да може да замине тя?

Същото, а може би и в по-груба светлина, се отнася и до Анита 
Алексова. която е член на пиротския шахматен клуб "Пирот 
Ьеохем и пиротчани я провъзгласиха за пиротска шахматистка.

Нека си допуснем свободата да дадем и отговор на тези 
многобройни въпроси "защо*. Защото преди всичко не сме в 
състояние да степенуваме истинските стойности! Или не сме в 
състояние, или не желаем това. Никому не е ясно защо няколко
годишните поредни високи успехи на Душица Деянова не станаха 
сигнал, че атлетическата плета в спортния център 
трябва да се уреди, както и една шахматна зала... Т 
успехите на баскетбол 
започне изграждане на спорт*

Уверени сме. че носители

онфекционерите са на годишна почивка 
(ползва се втората част) до 16 
септември, В момента ое до- 
вършават договорените рабо
ти от февруари, а това е износ 
на още 23 хиляди парчета за 
САЩ. В ход са преговори за 
производство на сако и панта
лон за италианския пазар, а в 
края на октомври ще започне 
реализация на така нарече
ната лека програма за САЩ, 
където трябва значително по- 
голям физически обем на про
изводство за същ финансов 
ефект. И всичко това "Сво
бода" осъществява съвсем 
сама, само със собствени сре
дства. Въпреки факта, както 
изтъква директор- 
фекцията Арсен Т 
кредити нито за подготовка, 
нито за износ няма, а и редица 
други трудности все още си 
остават.

дал. Шахма- 
|ът към най-

мнозин-

за леката

ът на кон-
одоров, че

Директорът на "Свобода" А.Тодоров приема наградата А.Т.

• БОСИЛЕГРАД: КОБОС НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАЗАРИ

ПРИСТИГА"ТВЪРДА"ВАЛУТАнаи-сетне
ака, както 

истите например станаха сигнал да 
на зала 
те на н

Във фабриката за конфекция КОБОС в Босиле- ме всички договорени количества. Това налага 
град, която преди два месеца започна да работи по се създават условия за набавка на нови машин 
поръчка за чуждестранни купувачи и която до края съоръжения и за приемане на нови работници, 
на годината в страната ще внесе около 550 хиляди На босилеградските конфекционери Републи- 
американски долара, започна да пристига зараоо- канският фонд на борсата по труда отпусна 100 000 
тената валута. динара за преквалифициране на 40 души, така че

увеличи на 280. По 
еловия за въвеждане на 

на и за по-цялостно ползуване на мощ-

Да 
и ив града.

ай-високи спортни отличия 
далеч по-признателни биха ни били, ако се създадат нормални 
(да не речем оптимални) условия за редовни тренировки, отколк- 
ото един прием, изречените хвалебствени ду 
тулване по рамото, бурните аплодисменти. За тях условията за 
работа са много по-необходими, Едва ли бихме били в състояние 
да изредим колко Димитровград има погубени талантливи спор
тисти. защото липсват условия, липсват тренйори, липсва 
желание да им се създадат възможности за пълна изява!

Един или два приема от страна на общински глави, един или 
два концерта, организирани и дадени в тяхна чест, са хуб 
насърчаващи признания. Но тяхното разочарование ще бъде още 
по-голямо, ако утре отново трябва да хлопат на нечия врата, за 
да обезпечат минимални средства за заминаване на някое 
състезание.

Не е ли крайно време в нашия град да се установи и приеме 
спортен кодекс, който ще регламентира истинските стойности и 
високите постижения? Инак няма да се случи лекоатлетистката 
Душица Деянова да не може да замине на : 
защото не могат да се осигурят няколкостотин динара, а непос
редствено след това да се отпускат много по-големи средства за 
рекреативни състезания на общинари. Има и по- 
примери, но целта ни е не да обвиняваме 
подтикнем към размисъл, към действие всички, 
желаят да допринесат за увеличаване на спортната слава на 
нашия град. За щастие, този малък град вече се прочу и в света 
и не е толкоз малък, както се струва на някои тесногръди провин-

ръже 
На б>

фонд на бор*
динара за преквалифициране на ац души, така че 
числото на работниците ще се увеличи на 280. По 

ще се създадат условия 
:мяна и за по-цял<

ми, приятелско по-
-Пристигнаха първите 60 хиляди щатски долара тоя начин 

от една американска фирма, за която произвеж- още една с 
даме дамска конфекция - казва Васил Такев, ди- ностите.
ректор на КОБОС. Касае се за така нареченото -Във всичко това обаче има и 
‘‘лон" производство. Работа има и сега всичко зав- чертава Такев. Именно, и приеман 
иси от нас, преди всичко от това дали ще успеем да ботници, което планираме да стане 
спазваме сроковете и от качеството на изделията ната, в крайна сметка и у

чуждестранните партнйори, зависи дали ще ооез- 
печим средства за нови машини и съоръжения. За 

са нужни 1 630 000 динара, но доколкото 
развитие не ни кредитира с 1 300 000 

плановете ни ще се намерят под голям

трудности, под
ето на нови ра- 
до края на годи- 
ят ангажимент сави и ичени ен

обни.
Американците, както подчертава Такев, нямат 

забележки когато се касае за качеството на из- це; 
делията. Имайки обаче предвид, че една част от Фондът за 
машините са стари и вече износени въпрос е дали в динара, 
предприятието ще успяват да произвеждат навре- въпрос.

лта

атлетически митинг,
ПЪРВО МЯСТО И - РАБОТНА КНИЖКА. "БОСИЛЕГРАД’96"

Тазгодишният турнир по футбол на малки врати "НУБ" и "Магурка") даде изделия от производс 
в Босилеград, под спонсорство на тукашната фаб- ната си програма, а на победителя и едно раб 
рика за конфекция КОБОС, беше и завърши, а място във 
участниците и гражданите дълго ще го помнят по- г~ "1| 
ради постиженията и значението му.

Турнирът, който привлече внима 
19 от
шавия култури!
вищица ще се помни и по наградите на най-добрите телен принос за победата на 'мил-коме 
отбори. КОБОС-според пропоаициите на турнира - Григорова, както узнаваме в КОБОС, 
на първокласиралите се три отбора ("Мил-комерц", на работно място конфекционер от 1-ви септември.

астичниАР
някого или някои, а да 

които могат и
стве-

програма, а на победителя и едно работно 
във фабриката си. Блажа Воинович, капитан 

на "Мил-комерц", казва, че членовете на отбора 
единодушно решили тази изключително значител- 

урнирът, който привлече вниманието дори на на награда-в общи ната работа чакат към 1300 душ и 
■бора и който до голяма степен подобри мър- - да дадат на Любинка Григорова от с.Белут. Тя е 

града на Драго- съпруга на съиграча им Митко, който дал значи- 
е на най-добрите телен принос за победата на "Мил-комерц".

циалисти.
Стефан Николов вен живот во-за

постъпила

•IДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ТАКСИСТИ В 

СДРУЖЕНИЕТО НА 
ТАКСИСТИТЕ В СЪРБИЯ

I . БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВО ЗА СЕПТЕМВРИЙСКАТА КЛАСА НОВОБРАНЦИ

СЛУШАЙТЕ СТАРШИИТЕ И НЯМА 
ДА ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

Пожолаиайки им добър път и успешно прекар- -Времето във Войските на Югославия излолз- 
пане оъи Войските на Югославия, началникът на вайте да се запознаетес миналото на тези градове 
Военното комендантство във Враня полковник и средата, където ще отбивате военната си повин- 
Радо Янич между другото подчерта: ност, а ведно и да представите средата, от която

-След някои ден вие ща се намерите а едини- идвате, което са правили и вашите предходни ген
иите на Войските на Югославия, която продължава ерации. Отделно е важно чао по-скоро и с успех и 
светлите традиции на сръбските и черногорски бой- воля да овладеете военно-професионалната подго
ни които пооз [токово са вграждали своите животи товка и винаги бъдете готови и способни да додето 
а отбрана на свободата и самостоятелността на пълен принос в отбрана на мира и независимостта, 
споя наоод Да бъдеш войник никога не в било Същевременно, чрез военно обучение в казармите 
лесно а отделно днос, когото нашата страна ое или на полигоните укрепвате здрави отношения и 
обсипва о всевъзможни заплахи. Обаче свободата другарство, защото та са основа аа всеки успех и 
е наша светиня и трябва до я защитаваме. Нашата човешко достойнство. 
страна никога не е и няма да застрашава другите. От името на гражданите в Босилеградска общи- 
Ноши трайни определения оа мир, свобода и равно- на и Общинската скупщина новобранците поздрави 
подвие сътрудничество о останалите и мирно ро- и им пожела добър път председателят на ОС Сотир 
шаване на всички възникващи проблеми. Сотиров, като подчерта, че винаги досега наши мла-

Говорейки за задълженията, които ги очакват дожи са били между първите в изпълняването на 
Войоките на Югоолавия, Янич между другото таои трудна, но честна задача.

събранието о решено да се 
образува единно сдружение 
на таксистите в републиката. 
Избрана е осемчленна група 
за подготовка на Статута на 
сдружението, в която в и Дра
ган Спасич от Димитровград.

На събранието е прието и 
решение на 9 септември до со 
организира стачка. Основни
те искове са таксиметровото 
кола да се признава като ос
новно средство за работа, да 
се даде възможност за внася
не на чуждестранни автомо
били, стари до 6 години, без 
мито, както и да се намалят 
данъците на ниво от 1995 
година и т.н. Димитровград
ските токсиоти, въпреки че 
подкрепят исковете, няма да 
вземат участие в стачката.

Бобан Димитров |

Едно време в Димитров
град имаше само едно такси, 
което едва ли някои полз
ваше, Днес обаче в Димитров
град ги има над тридесети 
шофйоритв им отскоро са ор
ганизирани в дружество. Пре
дставители на дружеството 
неотдавна участваха в рабо
тата на иницативното събра
ние на републиканско равни-

Именно, на 30 август в град 
Чачак е проведено инициа
тивно събрание на ^дружест
вата на такси шофиорите от 
цяла Сърбия, на което от
Ь=теПоРРДЖ-ГГиЛчИ
председател на димитров
градското дружество, Драган 
Спасич, подпредседател, и
Горан Миланов, касиер. Ма

ще.

ВЪВ
каза: М.Я.

оБрятстВо 15 СЕПТЕМВРИ 1996 Г.
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17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

Зугослав^аI/ ТЕТКА вшки
Телекс: 16-747

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 д 
Факс. 7

0 312 
3-314

Генерални Директор: 73-047 
Заменик ген. Директора: 73-560 

Комерци)ални сектор: 73-831 
Финанси]ски сектор; 72-061 

Служба набавке: 73-958 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 

Општи сектор: 72-778 
Сектор производгье-В.Хан: 72-959 

Фабрика "Хани" -Лепеница 
Централа 72-579 

■ Плантажа: 72-228

ВШК 250 т/\ ВШК 1000 т!
1У клПотки киНуи 5*ауе 27 кот. 
Вги1о 1е2/па ракета уе 13 кд.
(У РУС ГоПуи 5*а]е 30 кот.
Вги{о 1еЦпа ракова ус 13 кд.

4*:. ,йш

11 каПоп$ки киНуи $(ауе 12 кот. 
Вги1о {еяпа ракета уе 13 кд.
V РУС коНуи з^ауе 12 кот.
В ги 1:о 1еЯпа раке!а у е 13 кд.

ПРОДА^ЖИ ЦЕНТРИ:
БЕОГРАД: 011/491-833 

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

ул. Туркели)ева 72
СПУЖ: 081/44-934 

Подгорица
НИШ: 018/63-531 

ул. Мраморска 66
СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175 

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

Ул. Нишка 66
ВРАНзЕ: 017/22-956 

Ул. Симе ПогачаревиЪа 66

• V^5п^а,
-- • ]аЬика, 

•каузца, 
•Ьгез^а, 
•Ього х/п/са,

икив '1 в и •огапг биз 100%,
•уаЬика казазб /
•тиШ ротогапбга 
(50% 5ок об ротогапбге).

( )ОЕИ5Е5
УБА01С1М НАN

4а Ц||ГОДИ на \

1 ПИРОТСКЕ I 

БАНКЕ
Београдска банка 

"ПИРОТСКА БАНКА" 
Акционарско друштво 

Пирот
9 9 .V;

5 9 .1
6 6

ДА• • ВАШ НОВАЦ 
ВИШЕ

-

|ВРЕДИ
Дискретно и поуздано улагагъе у наше 

БЛАГА.1НИЧКЕ ЗАПИСЕ 
Ваша сигурна добит:

- БЛАГА.1НИЧКИ ЗАПИСИ гласе "на доносиоца“
- Номинална вредност )едног БЛАГАЗНИЧКОГ ЗАПИСА ]е 100,00 дик
- Бро) купгьених БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА одрбЬу.ете сами
- Рок за наплату:

30 дана 
60 дана 
90 дана

- Преглед вредности БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА на дан куповмне:
Д^СП^АОД даШГ

30: 60 80
' 'У- ЦйНА' ' - ' -

ЬЛЛГА.ЖИ.ЧКОГ
ЗАПИСА

МАДАН КУПОЙЙНВ;
У НДИНАРИМА

1 1 1
1

ШИ

КОРАК ПО КОРАК, ММ СМГУРНО ДО УСПЕХА I

о БрштЪо15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.



ЛЮБОПИТНО
ДА СИ ПРИПОМНИМ

БОС^ЛЕГРАДСКОВ’оглЕАВЯВАКНВГ)и\тГАР! 1ОТ
НОВИЯ КОМУ^ИС^ЧЕСКийнТЕРНАЦИО? ^!лП И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

В ЦАРИБРОД"В БЪЛГАРИЯ НЕ Е 

ИМАЛО КОМУНИЗЪМ 

БКП НИКОГА НЕ Е ’ 
БИЛА НА ВЛАСТ"

Известен брой 
читатели поискаха 

повече подробности 
за пребиваването в 
Цариброд на някои 

държавни глави.
Този път даваме ин
формация за прис
тигането на Георги 
Димитров на гара 

Цариброд на 27 юли 
1947 година.

Георги Димитров мина през Цариброд 
на 27 юли 1947 година на път за Блед, къ- 
дето се подписаха историческите "Блед 
споразумения" между Югославия и Бъл
гария. Новината, че Димитров ще мине през 
Цариброд и ще говори но митинг се узна в 
града два дни преди това само всред ръко
водството на властта 'и партията. В Цари
брод се вършеха всички приготовления за 
неговото посрещане в най-голяма тайност, 
а охраната беше голяма. Два дни преди 
пристигането на Димитров беше свикано 
събрание в "деветнаесе1 т.е. в Околийския
комитет на !бКП за Царибродска околия, влезнаха само определени лица. членове на 
(Комитетътсе викаше "деветнаесе", защото мвсовите организации, НФ, АФЖ, Партията 
телефонът му имаше този номер). Насъбра- и СКОЮ. Хората от някои села не само, че 
нието Васил Станков-Ленко, тогава шеф на видяха Димитров, но не видяха и влака.
УДБ, съобщи, че през Димитровград ще мине Явната улица' тогаваи главна^агистоала Димитров, ще се състои митинг и какви главната улица, тогава и главна магистрала
подготовки трябва да се направят. Тази Строшена чешма до Лукавачката рам- 
вечер за всяко село ое определен по един па'
"теренац", който да направи събрание в 
определено село и в деня на пристигането 
на Димитров да доведе селяните на митин
га. Най-строго бе казано на присъстващите 
да не казват и на най-близките членове на 
семейството си. Обаче не стана така, както 
бе казано на събранието. Още на утрешния 
ден в Цариброд новината започна да се пре
нася от приятел на приятел с една уговорка 
"само на теб казвам, недей да разпрос
траняваш новината". УДБ имаше за задача 
да разкрие кой пръв е казал от присъст
ващите. И още същия ден виновникът _
разкрит. Един от "активистите" казал на рещане и за вашите горещи поздрави. Вие 
жена си, а тя на събралите се жени на чеш- представлявае една жива част, която 
мата в техната махала. "Активистът" още съставява съединително звено между две- 
същия ден бе изключен от партията. Не- те братски славянски страни. Вие сте 
говата съдба е известна. Ери а година по- живия мост между София и Белград. Ваше 
късно, след резолюцията на ИБ, бе аресту- благородно задължение е да пазите този

^Иподг^^^ки^е^тосрещането н^Димит- — — - вредители, провока-
ров бяха успешно завърийни. Младежите тоРи и врагове на славянството, да ук- 
подготвиха афиши за всяко село и огромни репвате този жив мост от ден на ден. В оня 
транспаренти за града. Към обед на 27 юли момент, когато по волята на народите на 
в грда започнаха да се стичат хората от Федеративна народна република Юго- 
всички краища на околията. Това беше най- славия и на Народна република България 
големият митинг в Цариброд след освобож- тази граница няма да ни разделя, а завинаги 
дението. Но според протокола Димитров го- ще нисвръзва. няма да има сила под небето, 
вори от прозореца на вагона. На перона "

в Къпгяпмп БКП е Владимир Спасов, преселник
от Бо°илеградско. Роден е 19^5 голина в 

мчителГРпоД0пКи0;° село Горна Листна. Дългогодишен 
У|юдм и лГЖивкпиРпа 1У->яа И класен ръководител на 
генсек на . ^ 35 ВУ,<Тка гимназия в София. За 
1995 ГО ЛИ ма ДЛ ^н на XVI конгрес на партията. От 
интернационал?000 оглавява и новия Комунистически

СКИ

На паРтията е гария на дивия, пещерен, варвар- решило той да бъде кандидат за ски капитализъм.“ 
президент на България на избо- В отговор на въпроса как ще 
рите тази есен, въпреки че дру- се съревновава с основните пре
гарят Спасов, както заяви във в-к тенденти за президентския г 

•РУД , имал мечта БКП да издиг- Пирински и Стоянов Сп 
не две жени за презедент и вице- 'между другото казва, че “Пирин- 
президент, понеже България е ски не може да е никакъв канди- 
от женски род“ и “всички досе- дат за президент“, понеже “той си 
гашни управници на България, е чист американец“, "не е подал 
които докараха страната до ръба молба за българско граждан- 
на катастрофата, са все мъже ство“, “то не му е дадено офи- 
некадърници“. Все пак. ако ръко- циално“. А пък Петър Стоянов 
водството настоява, “аз ще се нямал никакви шансове, понеже 
подчиня на решението на пар- "произхожда от фашистки род“, 
тията, понеже съм обикновен "баща му е осъден на дългого- 
неин редник като всички други дишен. мисля даже, на доживо- 
комунисти".

БКП, според думите на генер- 
алния й секретар, "е в състояние 
да излъчи 5-6 екипа за президент- 
ската кампания", вече е форми
рано и правителство, "а мини
стър-председател съм аз“

В интервюто на в-к ."Труд“
Владимир Спасов дава следния | 
отговор на въпроса “готови ли сте 
да вземете отново властта?":

"БКП никога не е била на 
власт в България. У нас на власт 
бяха само мошеници и шарлатани 
от VI конгрес до сега. Разни хора 
искат да се създаде впечатле- 
нието, че БКП била провалена || 
партия. Това не е така. защото 
комунизъм досега, слава Богу, не ,1 
е имало. Ние направихме прео- $
ценка на извършените дефорна- Владимир Спасов
ции, извращения, престъпления и «м н
корупция и осъждаме всичко ___„
гнило, лошло, антинародно и ан- ^ен затвор след 9 септември За 
типартийно. Запазваме всичко БСП ВладимирСласов казва чее 
положително и тръгваме оттук партия, която се състои само от 
напред. Следователно, БКП е ръководство Членската и маса 
П1ПТМЯ бъп^ш^то. Тя е такава са бивши комунисти и бивши 
партия, каквато би трябвало да членове на БКП и ако в съзна- 
бъде всяка една истинска марк- нието им все още пламти нещо 
систко-ленинска комунистическа като комунистическа искра 

Тт1/1йп /тквато по за- ното място не е в ЬО! I. комун

Е-жйЬйвг: ж г;г.г^;=.:
и по време на левосектансккя иаФЛ"_ 
курс на партията, и особено след
И конгрес, гагато ™ртииното ОКварИла жаждата
ръководство беше ограбено от вождизъм“ Спасов казва, че 
Тодор Живков и неговото клика “ д иму5,ИТет против тази "страш- 

Спасов се е срещнал с Тодор Ъолвст" и добавя: "Аз съм лар- 
Живков. "Разбрахме се за някои от 11 морт 1943 година
въпроси, но Ще си °^онат само през три отряда. Бил
между нас . Новият гвнсек приз- командир и Славчо 1 рьнски,
нал на стария една>“УГ|га коя ^ съм ^меот„ик-командир на
то никои не може да му отнеме и включително и на 9 сап-
го обвинил в едно тември. но никога не съм жадувал
"което никои не може да му прю аст -
сти". Заслугата на Живков била в Доколкото избирателите в
това, "че лъвски България решат да го изберат за
ТБКаа президент, ето какво им предлага
си". Ето и престъплението, поз- .Дко 00 отана лрозидент, ос-
воли на десетоиоемврийскитв новната ми заплата ще бъде толк-
горбачоеисти да извъ.ршах ияипе^ ^ колкото „и 0 необходимо, за 
риалистическо-фашистката кон живая нормално. В този мо-
трареволюция срещу цяла една ^онт около 21 000 лева. Това ще 
система". важи за кабинета и парламента.

Попитан дали Живков е приз- 0 това парЛамонтът няма да 
"гряха" си пред кего Спасов поотоянно действащ орган^ 

отговоря: "Естествено^ Той глв- Достатьчн0 0 да провежда 4 
даше с наведена глава . сесии през годината го един мо-

Ето и лозунгите, които Спасов даже две - пролетна и
ще издигне по време на предиз- есянма .Депутатите ще работят по 
борната кампания: специалностите, а когато са на

"Не на капитализма! IНе на * щв получаоот коман-
НАТО! Не, заедно за България! за «ачня кат0 воички държавни
спасението на България и стра я„{;житвли. Нека и целият народ

^получава по 21 о8о."

ПОСТ -
юсов

Георги Димитров на 65 години, 1947 г.

1Ю1 Когато влакът пристигна на перона, Дим- 
митров и неговата делегация бяха привет
ствани от председателя на местния комитет 
на Народния фронт Илко Младенов, а пар
тизанката Костадинка Гогова му поднесе 
букет цветя. След това Георги Димитров, 
трогнат от сърдечното посрещане на цари- 
бродчани, произнесе следната реч:

ШШшх
Уу^-У^ТЛ

ттш т "Драги братя, царибродчани! От името 
на българския народ и на неговото прави
телство, както и от мое лично име, благо- 

5е даря най-сърдечно за това искрено пос-
ЩЖ

||щ

тях-
исти
ому-

която може да разруши това наше българо- 
югославско и югославско-българско брат
ство!"

апомня, че "Жан 
и е бил честно

Н.ч Думите на Димитров бяха посрещнати с 
небивала радост и въодушевление. Едно 
гръмогласно "ура!" на вълни се разнесе из 
града.

По време на посрещането се случи още 
един инцидент, за който дълго време се раз
исква в партийните организации. Доктор 
Костадин Гоцев, един от най-старите кому
нисти в Цариброд, познавал Димитров още 
през предвоенния период, излиза пред 
вагона, Димитров му протяга ръка, той прис
тъпва и се ръкува с него. Тая среща на Гоцев 
с Димитров беше вън от протокола, но отго
ворните не посмяха да го спрят, защото и 
самият Димитров пожела да се ръкува с 
Гоцев.

След престоя от 15 минути, специалният 
влак с гостите от България потегли за Ниш.

Речта на Димитров още на утрешния ден 
бе написана на големи платна и поставена в 
града. А на 2 август, Илинден, по случай 
подписване на историческите решения в 
Блед в село Борово се състоя митинг, на 
който се говори за значението на Бледските 
споразумения, за ролята на Тито и Димитров 
в най-новите братски взаимоотношения 
между двете страни.

нал

Б. Николов
Гоорги Димитрои и Петър Игнатов

оБттстИо 15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.



ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ. ТРЕВОГА: "ХУБАВИТЕ БОСИЛЕГРАДСКИ СЕЛА ХУБАВО 
ПУСТЕЯТ"

. П1

ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (7)
(фалшиви) писма “от Цариброд“ с 
пикантно съдържание за някои 
гаджета и имаше много смях и

БУТАНЕ НА ВАГОНЕТИ приетютлинТна карбидна лампа
19 юли 1946 г., потък. Имаме ц _азбр0ха шегата...

работа: изкарваме земя с Пристигна и подвижно 
вагонети. Времето е горещо, а гладахме филм "Чкалов“. 
работата тежка и за ония, които ИДИЛИЧЕН ЖИВОТ

^ГеткиЬГто^ат^т, и^илиннж Някои се намр-и^

^ооЩтаТв0енРиеЛС°ьИрТев^Р с 6в -тилатине^и гонаринаме;жан-

иоОкаадаНгЧианаИ0ТтеигнемИиКниеП°=1що 2ъсР закачките си, Милко коман- 
псуваме,. Рано си легнахме и спа- дирът е твъ
хме като заклани ТУРЧ*- Ввци много говорят за съзнателна

БЕЗ ФИЗИЧЕСКА РАБОТА дигциллина и идеология. Бранко 
21 юли 1946 г., поделя Днес Л^ТрПИ закачки... правят го 

за пръв път спахме като хора - на луд и глупав. Мия се представи 
повечко. Тръбата се като женкар! Някои се лредста-
шест часът. Няма фи-култура^. ха като егоисти: съберат се 
За закуска американско сирене Кг,ИШОм в гората и изяждат своя 
но сега никой не се мръщи, всички ^олет от Цариброд. Ръководство- 

дат с охота... и,|М1.я то е амбициозно: искат да бъдем
Пред обед уреждахме нашия улаона бриГада, а другото не е 

лагер: изписвахме лозунги, ^}Жно... Днес останаха в лагера 
уреждахме пъстрите градинки повече от двадесет души болни!? 
пред палатките... Имаше и сказка Е наш ^асовой намериха го да 
за значението на Комсомола и ^ с пушка в ръка край варелите 
Ской! .. _ с бензин! Тукашният живот не е

идиличен, какъвто ние си го рису
вахме в Цариброд...

ПРАВИМ "ШКАРПА"
23 юли 1946 г., вторник.

вече 
якои 
ниве-

горно тлъмино „
ЗАПУСТЯВА, НЯМА КОИ 

ДА ГО ИЗБАВИ

от колета на Славчо! За вечеря 
получихме добавка от колета на 
Божко!

15 юли 1946 г., понеделник.
Днес се представихме с хумор- 

стенвестник "Весел бри- 
гадирец" - имаше и много смях, и 
много ругатни. Четивата и кари
катурите са интересни за всич-

истичон

кино:нова
ки..

Роботи се ударно. Ставаме 
ано, лягаме късно. Вечерта раз

орахме, че двама от бригадата ни 
избягали... Милко, Пера и Тота за
минаха да ги търсят - да но станем 
за резил. След полунощ зе завър
наха заедно с ''дозортиорито .

Предишната вечер прапихмо 
"мечка1- много смях и закачки! 
УСИЛЕНА РАБОТА. ГОРЕЩИНА 

17 юли 1946 г., сряда. Днес 
имаше усилено работа, а към това 
и "военно обучение“: теория и 
упражнения. Ужасна горещина... 
Бихме загребчаните на волейбол 
с 3:0!

Миграцията го обезлюди, новата граница с Македония 
го "докундиса", а политиците много обещават, когато 
трябва да се вземе нещо от селото и ги няма никакви, 
кагото трябва да му помогнат
ГОРНО ТЛЪМИНО, едно от 

най-големите, най-хубавите и 
най-богати села в Босилеградски 
край, допреди едно-две де
сетилетия имаше и много семей
ства, и много добитък. Навсякъде 
по махалите се чуваше веселият 
вик на малките деца, които се 
играеха от сутрин до вечер. На 
нивите и ливадите винаги се 
меркаха орачи, жетвари и косачи, 
а по големите и буйни планински 
пасища волно пасеха много- 
бройни стада овце и говеда.
Навсякъде се чувстваше живот и 
не можеше човек да мине неза
белязан от никого. По минаващ 
през селото регионален път Боси
леград - Крива паланка, който 
беше асфалтиран от Долно Тлъ
мино до Караманица, всекид
невно минаваха леки коли, ками
они и пътници. И рейс минаваше 
по четири пъти на ден. Тогава в 
селото се учеха около шестдесет 
деца, които отиваха в двете 
четирикласни училища (в цен
търа на селото и в махала Бара- 
тарци) и в осмолетката в Бистър.

Да, но това беше преди десет- 
-двадесет години! Ех 
Оттогава селото започна да 

запустява и обеднява всеки ден 
все повече и повече. Много от се
мействата му се изселиха в Боси
леград, Враня, Лесковац, Ниш,
Алексинац, дори и във Войводи- 
на. Мнозина отидоха и в Репуб
лика Македония - в Крива палан
ка, Куманово, Скопие... Тогава на 
Голеш и Бела вода нямаше дър
жавна границ 
минаваха и л«

§
цата, която "докундиса" селото и 
донесе още една голяма беда на 

Защо? Защ
всички отиваха на пазара в Крива 
паланка, кьдето продаваха свои
те продукти: млякото, сиренето, 
маслото и особено прочутата 
тлъминска ракия. От всичко това 
горнотлъминчани имаха добра 
печалба, купуваха нови уреди за 
домакинствата си, разхубавяваха 
живота си... Но всичко това сега 
секна. И да има нещо за про
дажба, производителят от това 
село няма къде да го продаде. 
Ако някой отгледа теле или агне, 
принуден е да го продаде на 
босилеградската кооперация и да 
чака за парите и по осем месеца, 
дори и цяла година. А когато ги 
вземе, веднага трябва да ги.даде 
на общината за данъка и на Дис
трибуцията за електрическия 
ток, да даде много пари за малко 
изразходвана електроенергия, 
понеже са го нагърчили с много 
такси, дори и с такса за телеви
зията, въпреки че горнотлъмин
чани нямат никакви възможности 
да гледат държавната телевизия. 
А пък, колко пъти през годината я 

ма електриката, глава да ти 
елее.

Това е тази тъжна, тревожна 
и страшна картина на село Горно 
Тлъмино днес. И няма кой да я 
промени, да я развесели и раз
хубави, да избави селото от ги
белта, която му предстои. Общин
ските политици и чиновници мно
го обещават, когато общината и 
държавата 
нещо от село 
числени и остарели жители, осо
бено са тлъсти и великолепни 
обещанията им пред всеки избо
ри, но после се скрият в удобните 
си кресла и никакви ги няма, кога
то трябва да помогнат на селото. 
И да ги търсиш, не можеш да ги 
нам

ОТОнеговите жители.
ряе изпълнителен и 
Тошко и другите ско-

Вечерята закъсня... дежурни
те не били донели вода навреме. 
Дадоха ни суха храна: парче хляб 
й парче американско сирене. 

ЕДНА ЧУШКА ЗА ПЕТ ДУШИ 
18 юли 1946 г., четвъртък. И 

абота. Искаме да 
Всеки се

го я

днес - усилена р 
станем ударна бригада 
оплаква, че му се спи много, лък и 
на практика се вижда: щом някой 
седне някъде, веднага заспива..

Ура: за обед имаше хубав, 
гъст фасул! към това ние 
получихме и по парченце чушка -

Бяхме на митинг в Биела: 
младежката линия е готова до 
това селище! Там купихме дини...

Вечерта весело в палатките: 
пак пуснахме две-три весели

Трасето над нашия лагер 
хубаво се очертава. Н 
работят върху неговата 
лация. Нашата чета получи нова 

” Щ задача: правене на “шкарпа" (от- 
-Ж.: 1 кос) от дясната страна на трасето 

‘ и канавката. Това е по-лесна 
работа. Работим с песен. Вече и 

-* ние се оправихме с лозунгите. 
■ й Един извика “За кого рабо

' ж
и на

ня
об

тим,
другари?“, а ние всички хорово 
отвърщаме “За Тито, за народа, 
за Партията!“, след което следва 
трикратно "ура“! И още нещо за 

аС * нашата чета. И когато бяхме в 
Биела, и когато сме с другите бри- 
гади, ние се отличаваме с добра 
маршировка и хубаво пеене на 

Г_ • "Тих, бял дунав се вълнува“ и 
“Жив е той, жив е..." Първата пе
сен особено добре изпълняваме 
на три гласа и с громко “бум“ и 

* често подсвиркване!!
Вечерта лекарски преглед... 

разгеле да няма “шуга“.
След това хоро пред палат

ките. Песни. Шлагери на сезона.
-Следва-

ябва да вземат 
и неговите мало-

рата свободно 
есно решаваха да се 

изселят в тази част на единната 
ни тогава страна. В селото оста
наха само старците и по някой 
млад човек и дете. Нивите и ли
вадите започнаха да обрасват с 
търнаци и храсталаци, понеже 
няма кой да ги обработва. По пла
нинските пасища едвам ли могат 
да се видят по няколко кравушки 
и по

тр
то

а и хо

ериш.
Не зная докога ще бъде 

но съм сигурен, че ако нищо не се 
направи в кратък срок, Горно 
Тлъмино, хубавото село - хубаво 
ще запустее.

тИ1г т I.така,
десетина-двадесет овце, по 

които се клатушка някой старец 
или баба. Пътят към Крива палан
ка опустя, понеже горе, по план
инския венец се изпречи грани-

М.Младенов: Част от нашия лагер

Занко СТАНОЙКОВ
• В НАЧАЛОТО НА УЧЕБ

НАТА ГОДИНА В ДИМИТ
РОВГРАД

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ ОЩЕ НАМАЛЯВА ЧИС
ЛОТО НА УЧЕНИЦИТЕ• В БОСИЛЕГРАДСКО ТАЗИ ГОДИНА

ДЖАНКИТЕ ДЪРЖАТ РЕКОРД ЕДИН УЧЕНИК 
- ЦЯЛО УЧИЛИЩЕ! ОЩЕ 14 

СВОБОДНИ 
МЕСТА В 
ГИМНА
ЗИЯТА

След няколко “мършави", а в повечето села крайно "посТни" 
години, джанките в Босилеградска община донесоха високи добиви. 
Според родитбата им, те държат рекорд всред овощията.

-През последните пет-шест години сега имаме най-високи добиви 
от джанките. Има ги във всички краища на общината и навсякъде са 
просто “като грозде", казва Васил Анастасов, референт по селско 
стопанство в ОС в Босилеград, и подчертава, че шансовете трябва да

количества.

В началото на тази учебна 
година в основното училище в 
Босилег

МАШИННА 
СПЕЦИАЛНОСТ - НЕ!

босилеград 
тази учебна година в 

първа година се записаха 64 
ученика (в три паралелки) и 
има още 26 свободни места. 
Съдбата на инициативата на 
едно число осмокласници 
(завършиха 116 ученика), те
хни родители и представи
тели на ОС тук да се открие 
още едно училище - една па
ралелка машинна специал
ност с тригодишно школу
ване, официално все още не е 
известна. Неофициално узна
ваме, че такава паралелка не 
ще се открие, понеже "съще
ствувала опасност да закрие 
гимназията".

радска община започнаха 
945 ученика, т.е. 10 по-се използват и да се приберат всички

Но "дяволът не ще има късмет" целокупните добиви чрез ракия 
да минат през лулите на казаните. Голямо число домакинства имат 
трудности с каци. Поради дългогодишната липса на това овощие едни 
са се разсушили, други домакинства просто не са очаквали толкова 
високи добиви и не са навреме заминали при кацар.

да учат
малко отколкото миналата го
дина. От целокуг 
550 се учат в Б 
таналите в селата. В Гимназията 
се школуват 262 ученика, ми
налата година 
ника повече, 
двете училища се учеха много 
повече ученици. Преди 15 години 
например в основното училище 
имаше над 1500 деца, в средното 
училище над 450. Преди това още 
повече.

В ската Гим-пното това число, назияосилеград, а ос-

След втория (августовски) 
срок за записване в първи клас на 
димитровградс 
останаха още 14

Именно, във втория срок се 
записаха още 29 ученика, така че 
със записалите се 43 в първия 
срок станаха 72 в първи клас. 
Въпреки това, образувани са три 
паралелки, колкото има и във 
втори и четвърти, а в трети клас 
има само две или съвкупно 11 
паралелки. Очаква се спомена
тите свободни места да бъдат 
попълнени, тъй като все още има 
ученици, които са издържали 
приемния изпит в други училища, 
но не са приети.

тук имаше 12 уче- 
Преди години в

В.Б.
ката гимназия 
места.

• ПРЕЗ ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА СЕПТЕМВРИ

СНЯГ НА ЦЪРНООК
Лошото, дъждовно и студено време, което продължава вече три 

седмици в Босилеградска община не само, че отсрочи събирането на 
тазгодишната реколта, но дори няколко пъти върхът на планина 
Църноок се забеля от сняг. Наистина сняг през септември не е 
рядкост, поне за по-старите хора. Любомир Давитков, 95-годишен 
селянин от село Църнощица, махала Караджиновци, ни каза, че сняг 
е валял и през август. Една година дори през средата на август, а 
повече пъти през септември.

Лошото време отсрочи събирането на реколтата в планинските 
села. Мнозина имат все още да косят и жънат. На мнозина лошото 
време захвана полозите на нивите и те вече проникнаха. В много 
ливади откосите стоят вече по-дълго време. Мнозина със загриженост 
казват, че продължителният засух причини голяма щета, сега пък 
лошото време не им дава да съберат това, което е останало.

Лошото време причини щети и на местните и некатегоризирани 
пътища в повечето села. Някои дори не могат да се ползват за 
нормално движение. В местните общности, в които има млади хора, 
те се организират и сами ги поправят, поне за техни потреби. Обаче 
има и такива случаи, кьдето помощ трябва да окаже Общинската 
скупщина с механизацията си.

От друга страна дъждът благоприятствув 
трева, ливадите и пасищата се раззелениха, така че сега добитъкът 
има какво да пасе, което ще повлияе да не се харчи събраното досега 
сено.

Зад тази обикновена конста
тация се "крият" резултатите на 
миграцията, т.е. обезлюдването 
на селата в общината. А тези фак
ти са твърде трогателни. В нача
лото на тази учебна година на
пример в десетина четирикла- 
сови училища в селата няма пър
волачета. Не е малко числото на 
училищата, в които се учат по пет- 
шест деца. Вучилищата в Бранк- 
овци, Гложие, Ярешник, цър- 
нощишкото училище на Две реки 
и Ресен (доколкото се открие) се 
учат само по две деца. В село 
Голеш, на самата югославско-ма-

шест ученика...
гласно становището на 

Министерството на просветата в 
Сърбия да не се закриват учи
лищата все докато в тях има поне 
един ученик, полагаме усилия да 
поддържаме всички училища и 
обекти, казва Тоше Александров, 
директор на основното училище 
Т.Димитров" в Босилеград, към 
което работят всички основни 
училища в общината. Трудно е, 
казва той, не само от финансова 
гледна точка да се поддържат 
училищата с малко деца, но и да 
се организира обучението.

Що се отнася до основното 
училище, в първи клас са 
записани 132 ученика на тери
торията на общината, 109 от 
които са в централното училище 
в Димитровград. Тук са образу
вани 4 паралелки първолаци. В 
Желюша са се записали 19, в 
Смиловци и Куса врана по един, а 
в Лукавица двама. В Трънски 
Одоровци и Градинйе тази година 
не се е записал нито един първо
лак.

^едонска граница учителят Зоран 
Йорданов учи само едно дете!

Подобно е положенито I 
горните класове. В горнолюбат- 
ското училище, в чиито Горни кла
сове се учат само 20 деца, в осми 
клас има четири, а в седми клас 
само два ученика. В долнолю- 
батското училище в пети клас има

и в
а на вече засъхналата

М.Я.
Албена КотеваВ.Б.о БрятсгВо15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.



скатаВга^^еиняябнеа0^вобождението В ДИМИТРОВГРАД-

*

лпо™Й^1и^ът ни се пРеДстави о тридесетина платна, работени 
вги5кн л пл-1 Ка На маоло' 0 не много големи формати. Темата на 
чувртлмтдпиллт е изключителн0 пейзаж. Изработени са с голяма 
чувствителност и докарани почти до майсторство.

0 родесн 1952 г°дина в Алексинац. Завършил е 
ппЕ»о0На академия в Белград, специалност живопис, където 
привръшва и постдипломните си студии. Член е на УЛУС и на УЛУА от 
ил?паГЖНа|у 'олучнл е доста награди, от които са по-значителни: втора
'ЛиРво^ара1йтиевиЖ^НПлЗяеЖИ ' БеЛфаД 8?" И НафаДа 33 ЖИВОПИС

се касае Д° изложбите, излагал е от Белград до Димитровград 
всички по-големи градове в страната. А колективните 

л ' в които® участвал са около шестдесетина, най-много в Бел- 
ГД’ Алексинац, Велика Плана, Лесковац, Парачин, Ковин и т.н. Трябва 
да добавим, че той е бил участник и в голям брой пленери. Участвал е 
и в нашия пленер "Поганово 94".

Движейки се между картините на Владимир Янкович в галерията, 
получаваме впечатлението, че се намираме някъде по пределите на 
кача в пространните есенни полета и околността на Рибарска баня. 
пеговите пейзажи са негови пътешествия, собствен възсторг за чер- 
тата и линията, с която изразява своите чувства към предела, който 
рисувал ювечето от картините са работени предимно на сетивни им
пулси. При него се чувстват извънредни валерни отношения, в които се 
допълват топлото и студеното и в тази игра нуесетно отиваме в 
далечните пространства, осветлени с неоновата светлина на питомия 
предел. Въобще, в картините му се чувства една лирична топлина, може 
ои от топлите бои, които преобладават на платната му, а може би и от 
пределите, които е рисувал. Що се отнася до предела, той е пространен, 
с широки поля, с високи небесни пространства над тях.

ИЗЛОЖБА НА 

ВЛАДИМИР ЯНКОВИЧ

Предел край Рача, масло В.Янкович Д^имитров

• ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "ПРОКИСЛО ЛЕТО" II МОСТ" - НОВО СТАРОТО СПИСАНИЕ
РАЗМИНАВАНЕ С 

ТРАДИЦИЯТА
Игпезнз от печат списание "Мост", книжка Съвременните сръбски поети Зоран Вучич

Разбира се, че "Мост" си остава списЬнЯе м ли?: читатели на литературата в читалище 
ература, изкуство, наука и обществени въпроси, беседа в София, а издателската къща
но е пременен, с ново художествено оформ- пан' печата техни стихосбирки в превод на 
пение на кориците и вътрешността и с някои български. В "Мост" са представени по ня- 
нови рубрики. колко избрани стихотворения от стихосбир-

На повечето от половината страници на’ ките им. 
списанието са поместени литературни творби От творците от българското малцинство в 
на творци от българското малцинство, на съв- Югославия са поместени стихотворения от 
ременни сръбски и български поети, дори и на Стойне Янков, Милка Христова-Станоевич, 
лауреата на Нобелова награда за литература Радко Стоянчов и Владимир Александров, 
за 1995 година, ирландския поет Шеймас Хи- разказът "Наталия" на Симоен Костов и нове- 
ни. С по няколко стихотворения са предста- лата "Крилете“ от Новица Иванов, 
вени Стефан Цанев и Кина Къдрева, съвре- В рубриката "Литературна христоматия", 
менни български автори. Цанев пише драми и част от списанието, предназначена преди вси- 
пезия, преведени са му няколко творби на чко за учениците, донася разказа- на видния 
сръбски и на много други езици, а преди из- български разказвач Николай Хайтов "Дърво 
вестно време българският режисйор Сава Ди- без корен" и критически очерк за творчест- 
митров постави в Нишкия народен театър пи- вото на Йордан Йовков, за когото под за- 
есата му "Другата смърт на Жана д’Арк". главие "Изискан разказвач за прекрасното у 

Кина Къдрева също е всестранен автор, човека" пише Ванче Богоев. 
пише поезия, приказки, афоризми и сценарии, За богатото и разнообразно дело на из- 
а занимава се и с теория на литературата, вестния художник Методи Петров пише Сте- 
особено детската. За единия и другия автор и фан Николов. Прави щрихи за творческия му 
делото-им са дадени и кратки оележки. портрет, спирайки се особено върху карика

турите и акварелите му, както и 
върху неговата дейност в областта 
на илюстрацията.

Рубриката "Наука" е посветена 
на учебното дело. Под заглавие 
"Училището - огледало на обшебт- 
вото", изтъкнатия педагог д-р Сло- 
бодан Василев пише за проблемите 
в нашата образователна система, с 
предложения какво трябва да се на
прави, за да "не виждаме в огле
далото образ, който не ни харесва".

Добре е, че списание "Мост" под
държа рубриката "Народно творче
ство" заради настоящите, а и бъде
щите поколения. В тази книжка са 
поместени народни песни от Димит
ровградско, които е записала учи
телката Цветанка Андреева.

Най-сетне за истински новата ру
брика на "Мост" - "Културен прег
лед". Става дума за културните съ
бития в Димитровград и Босилеград. 
За тях, разбира се, не може да се 
пише от актуално становище, както 
се прави в ежедневния или седми
чен печат, но все пак това е своео
бразно свидетелство, хроника и до
кумент.

Трябва да се каже още, че "Мост" 
141 е илюстриран с художествени 
репродукции на известния художник 
Перица Донков, за когото, също на 
страниците на “Мост", пише изкуст
во ведката Бояна Бурич като за из
ключителен колорист.

Новата редакционна колегия на сп. 
"Мост", изпълняващ длъжността главен 
и отговорен редактор Денко Рангелов и 
задължен за художественото оформ
ление Веселин Денков, са успяли на 
"Мост" да дадат нов ийидж, който 
сигурно ще се хареса на ценителите на 
литературата и изкуството.

"Слав

на 2 септември т.г. в препълнената зала (с около още 200 души 
правостоящи) се състоя традиционната програма "Прокисло лето". 
Достойно изрекламирана по вълните на Радио Цариброд, с коректно 
афиширане и най-много с богатата си традиция, съвсем не е чудно, че 
тази вечер билет не можеше да се намери нито за цяр, тъй като в 
предишните дни буквално бяха разграбени Амбиент, какъвто може 
само да се пожелае.

А изпълненията?
В общи черти - публиката може да бъде доволна.
В първата част по-старите и вече ползващи се с авторитет и 

симпатии сред зрителите самодейци: Момчило Андреевич, Благой 
Стоянов и Слободан Алексич с хумористично-сатиричните си изпъл
нения върху местни теми достойно се “отплатиха" на публиката. 
Естествено, ако имаше по-подробно разработен сценарий и ако не 
интимничеха толкоз с публиката, техните изпълнения щяха

шедйоври, които сетне със седмици с_ 
Но и без това, свободно може да се каже, че те 
рскисло лето“ и отстояха традицията му.

Освен теза в програмата бяха внесени и рок-песни и танцова група 
(на момиченца) за модерни игри. Изпълненията бяха на доста добро 
равнище, но се разминават с традицията и духа на “Прокисло лето“. 
Вероятно организаторите са разчитали на 
преобладаваща тази вечер, но това не е оправдание, защо 
дошли и немалко възрастни, които се отегчаваха.

Гости на “Прокисло лето“ бяха Руж^ца Алексова и Душица 
Деянова, чието представяне и разговори бяха незабравимо събитие 
за публиката. Тук са и музикалните изпълнения на Петър Гигов - Пепи, 
който само още веднаж, след самостоятелния концерт, потъврди 
високите си симпатии, с които се ползва сред димитровградските 
любители на хубавата песен.

Накрая дума-две и за говорителите, относно водещите про
грамата. С изключение на Слободан Алексич, който говори на местен 
диалект останалите се престараваха със сръбски език и новата 
акцентовка. “Прокисло лето“ преди всичко е хумористично-сатирична 
и музикална програма, изграждана върху местен хумор на шопски 
диалект. Всяко вмъкване на “литературни езици . без огл 
сръбски или български, не съответства.

Още по-лошо е, че през цялата вечер не чухме нито една шопска 
песен, па дори и пародия да бъде тя! __

В заключение може да поставим въпроса, които 
приеме и като инициатива: не подсказва ли това Прокисло лето
°^^ер^а^к-м^ика^,^'Вечвр иа^о^компонираии пвс^ и^в,/^*^ер на

СТа^П^кисло ле?о *??локаоа, че направеният -сбирутък'. относно 
коктейл от разнообразна музика може да бъде добър указател в коя 
насока да се организра музикалният живот в града

Да
сеприличат на истински

преразказват в града, 
залазиха “духа“ на *П

публика, 
юто бяха

младата

од дали е

да се 
то на

може

Ст.М.

ФЕСТИВАЛА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ТЕАТРИ В БАЧКА• НА 
ПАЛАНКА

ДВЕ НАГРАДИ ЗА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

На ВТОртГат^СТкИойтЛо се Тро- Гиоса^аТифа^на

известно подготвена е идосега^на 
^«одевйциДс дИеТтРокатРаДпиега всички прегледи бе играно на 
■Пил д дългото чорапче", пиеса, бългаТ1“* ола участваха
която досега събра доста на- Ьови Сад.

Сланкамеи, Ьачка паланка, Ужи- 
це и Прищина. Както и на други 
места, и тук пиесата и димитров
градските артисти бяха приети 
извънредно.

^ да не изневерят на досе
гашните си успехи,, те и от ьачка 

аха с две на-палаика се завърна 
гради: Надица Иванова, като 
Пи пи, и този път спечели награда, 
а също тока е наградена и сцено-

Момир ТодоровА.Т.

оБрягстВо 15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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КЪМ 50-ГОДИШНИНАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ 
ТРУДОВИ БРИГАДИ И АКЦИИ (1946 - 1996)
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ЗАПИСКИ ЗА НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ (2)

ВАСИЛ КАМЕНОВ Е НА 92 ГОДИНИ
Неотдавна бях в Черкеската махала. Срещам 

един мой ученик, сега преподавател по математика 
и физика. Сърдечно се поздравяваме и той ми 
казва, че чете моите статии в "Братство" за Висока 
и миналите времена. Като казва, че има баща на 92 
години, който живее вече десетина години при него 

здрав, подвижен дядо, пожелавам да го видя. 
Дядо ВАСИЛ ТАШКОВ КАМЕНОВ е роден в с. 

Сенокос през 1904 година. Има документи с годи
ната на раждане 190о. Това не е от незнание, ами 
от съображение, че много често го викали в запас, 
пък той, селски стопанин, не може да воюва, има си 
трудна и разнолика работа в къщи. Забел, Добра 
поляна, зелените и прелестни склонове на Стара 
планина в Сенокос сменил за Болевдол, по-равно 
селце, скътано между Горни Криводол и Каменица. 
Станал зет, оженил се за Миланка, болевдолчанка, 
и заживя ли от 1929 година като семейство. Сдобили 
се с три дечица, Александър, Лепа и Тодор. Лепа 
живее в Димитровград. Александър е бил учител в 
Босна, днес живее в шабац, а Тодор е преподавател 
по физика в основното училище, има много хубава 
къща. гледана и поддържана грижливо от двете му 
дъщери.

Като всички мъже, дядо Васил най-много си 
спомня войнишките дни. Чудно е, че войнишката 
служба се отпечатва в гънките на мозъка и непокът
ната завинаги си стои там, всеки момент може с 
подробности да се възвърне. Служил в Суботица, 
много преди войната 1941 година. Но точно преди 
избухването на Втората световна война често бил 
викан в запас. Така и през 1941, щом започнала 
годината, взели го запас и три месеца е стоял в 
палатки на голата, студена земя при Путумел и 
Паметника. Готвели се и чакали германците, но 
неславно завършила отбраната на града. Къде 
можеха пред силата на немските танкове, камиони 
и самолети да устоят с два топа? На 7 април бегом 
се втурнали към Пирот, все по хълмистите брегове 
на подпланината. Немците ги пленили при Бер- 
иловци и Крупъц и покарали пешком. Към Суково 
някои опитали да избягат, но пострадали и некол
цина загинали на моста. Пеша минали като плен
ници и през Цариброд, че до Драгоман, а оттам с 
влак в Никопол край Дунава. Шестнадесет дена бил 
пленник, казва, все пак хубаво ги хранели с топла 
агнешка чорба и като се декларирали като българи, 
ги пуснали.

БРИГАДИРИТЕ 

ОТ БОСИЛЕГРАД 

СКО МОГАТ ДА 

СЕ ГОРДЕЯТ С 

ДЕЛОТО СИ

и е

Бановичи. ДОБРИ ЕВТИМОВ ВЕ
СЕЛИНОВ, роден 1927 година в 
Буцалево, дн>
Босилеград, бе 
младите партизани в 
ския отряд и през 1945 година 
замина с отряда за Крагуевац, в 
Корпуса на народната отбрана. 
През 1946 година Веселинов 
участвал в акцията “Посавски 
канал“, станал ударник с кар
тичка Но 99 103, сетне минал на 

ята Бръчко - Бановичи и през 
година се намерил между

Младите хора от Босилеград- 
ско бяха активни участници в бор
бата и победата над фашизма, 
през НОВ попълваха партизан
ските отряди от 1943 година до 
окончателното освобождение на 
страната и дадоха достоен при
нос в укрепването на извоювани
те придобивки. Мнозина младежи 

животите си на бойното 
свободата на народа. Ос

вободена от фашизма и оковите 
на стария строй, нашата родина 
смело закрачи в мира и тръгна 
напред във всички области на 
живота и труда

Възобновени бяха

ес пенсионер в 
ше един от най- 

Ьосилеград-

дадоха 
поле за

акци 
1947
младите строители на ж.п. лини
ята Шамац - Сараево! Той и днес 
живо си спомня за тежките тър
нокопи, широките лопати и дър
вените колички, които тогава 
бяха основно средство за работа, 
спомня си и за дървените кре
вати, скромната храна и най- 
много за бригадирските песни, 
които денонощно ехтеха на строи
телните площадки.

Учениците от гимназията и ос- 
цията фор- 
бригади V

а унищоже
ните градове и села. Изникнаха 
нови заводи и училища, амбула
тории, болници и нови жилищни 
квартали, бяха построени язо
вири и водоцентрали, железопът
ни линии, автомагистрали и шо
сета, открити нови рудници, 
най-далечните кътове пристигна 
електрически ток, телефони, во
допроводи, радиоапарати, теле
визори, трактори, камиони, леки 
коли... Изчезнаха сламните пок-

Васил Каменов

-Деца съм гледал и съм ги изучил, но и те сега 
добре ме гледат - казва дядо Васил.

И седи си той с тояжката под зелената ябълка 
в двора, мечтае си кога е имал и по двадесет кошера 
в Болевдол. Но днес синът му гледа две кози, дядо 
Васил да си има млекце., и да си надроби хляб 
сол, захар или мед. И да му миришат трендафилите.

Да си ни жив и здрав още дълги години, драги 
дядо Василе!

..Ивсъс

молетките през вакан 
мираха свои трудовиЛилия Нейкова

риви от старите къщурки в селата 
и махалите, израсти аха модерни 
къщи със съвременна покъщнина. 
Ерозивните терени бяха покрити 
с млади гори, беше спряна опус
тошителната “дейност" на еро
зията.

. В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД• БОСИЛЕГРАД: С КОЯ СКОРОСТ В ДВИ
ЖЕНИЕТО?

МЕСАРИ ПОД 
СЛЕДСТВИЕРЕШЕНИЕ ИМА, 

ПЪТНИ ЗНАЦИ 
- МАЛКО

За този велик трудов подвиг 
големи заслуги имат и много- 
бройните младежки трудови бри
гади, чиято благородна дейност 
започна точно преди половин век 
- през далечната 1946 година. И 
босилеградските младежи-бри
гадири могат да се гордеят с при
носа си в изграждането на стра
ната през този период. Бригадири 

бригади от този край 
участваха в най-големите трудо
ви акции и след всяка трудова 
победа минаваха от една на друга 
строителна площадка. Днес, кога- 
то си спомняме за тези времена, 
за тежкото и славно изграждане 
на разрушената страна и за нез
абравимото дружене, в себе си 
чувстваме: животът ни беше пло
дотворен, създадохме дела за по- 
хубав живот на новите покления! 
И това ни доставя голяма радост.

В тази статия нямам възмож
ности да спомена всички бри
гадири, които разнесоха славата 
на трудолюбието на хората от 
нашия край навред по странта ни 
и затова 
от тях.

По инициатива на общинския про
курор в Сурдулица в Общинския съд в 
Босилеград е раздвижена следствена 
процедура срещу Ванче Димитров и 
Йовче Митов, работници в месния ма
газин на тукашното обществено пред
приятие "Напредък". Двамата месари са 
заподозрени, че уж взели от касата на 
магазина 6000 динара и по тоя начин 
направили углавно дело. Същевременно 
срещу тях временно е прекъснат спора 
за наваксване на щета в същата сума, 
който в този съд бе раздвижило пред
приятието им.

Става дума за "минус", установен от 
инвентарна комисия на "Напредък" през 
ноември миналата година* Месарите 
изтъкват, че не са направили далавера 
и че "недоразуменията са наставили с 
месеци - когато компетентните в пред
приятието не са се съгласили да им приз
наят разходите при превозването на ме
сото, т.е. разликата в теглото му от кла
ницата до магазина".

-От сега па все докато в Босилеград не се сложат 
пътни знаци, които да зад 
с по-голяма скорост от 40 
нарушение не ще разглежда заявките срещу онези, които 
карат до 60 км на час, колкото е позволено в селищата 
със Закона за сигурност в движението, каза ни преди 
няколко дни Гоше Митов, общински съдия за нарушения, 
като подчерта, че за това решение е осведомил и От
делението по вътрешните работи в Босилеград.

Защо съд 
Решението за
на Босилеградска община, което Общинската скупщина 
прие миналата година и в което се посочва, че макси
мално позволената скорост в Босилеград е 40 кило- 
мет

ачите да не карат 
щинският орган за

ължават в 
км на час, <

од
о6[

и трудови

Анани Андоновне спазварушения реши да 
сигурността в движението на тията за на

ериторията
винаги отиваха там, където има
ше нужда от усилена младежка 
работа. Тогавашният ученик и 
трикратен бригадир с шестме
сечен бригадирски 
Д. СТОЕВ от Бранковци, днес пен
сионер в Босилеград^ си спомня, 
че през 1946 година 30 младежи, 
повече ученици, отишли на 

цията Бръчко - Бановичи. 
ботили близо до тунела Бран

им бил РАДЕ КОН- 
от Радичевци. 

Спали на сух папрат в бризентови 
палатки. Работили усилено, 
повечето от тях станали удар
ници, мнозина завършили кур
сове по ра:

ЗАНКА

ра?
Точно е, в решението така се казва, но все докато не 

се сложат пътни знаци, водачите това не могат да знаят, 
казва Митов. Два-три знака, подчертава той, без оглед,

важат за 
ва да има

стаж МИЛАН

че са сложени на входа в града, не могат да 
всички улици, т.е. за целия град. Знаци тряб! 
заради сигурност на всички.

Никола Савов, секретар на ОС в Босилеград, казва, 
че пътната сигнализация в града е в тяхна компетенция 
и че въпросът с поставянето на знаците незабавно ще се 
реши.

ак
Ра

I ще спомена само някои 
БОЯН ТОДОРОВ ХРИС

ТОВ е роден в Бресница, а днес 
живее като пенсионер в Горна 
Любата. Той е един от първите 
босилеградски бригадири, участ
ник в републиканската трудова 
акция "Посавски канал“ при 
Крапинска скела от 15 август до 
15 октомври 1946 година. Босиле- 
градската бригада заедно с бри
гадири от Враня и други места е 
изсушила 46 000 хектара мочур
ливи площи. Командир беше 

АНДОНОВ от с. Ресен, 
днес земеделец-пенсионер, в 
бригадата имаше и девойки. 
Между първите бригадирки от 
нашия край бяха: МАРИКА 
ИВАНОВА от Млекоминци, САРА 
ИВАНОВА МИЛЕНКОВА от 
Босилеград, от махала Богослов 
трап (днес е пенсионерка в 
Скопие), ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА 
от Радичевци, МАРА ВЕЛИЧКОВА 
от Босилеград. За евиденци* 
бригадата бил задължен СТ 
МИТОВ, ученик от 
днес лекар в пенсия 
Боян Христов бил провъзгласен 
за ударник, получил и други 
признания и похвали и се явил 
сетне да участва в изграждането 
на железопътната линия Бръчко -

дук, командир 
СТАНТИНОВ

В.Б.В.Б.

зни занаяти.
. СТОЯНОВА от Ресен, 

днес пенсионерка в Райчиловци, 
е участвала в третата смяна на 
трудовата акция Бръчко - Ба
новичи през ноември и декември 
1946 година. Бях, казва, на 
главното тържество в Бръчко, 
когато от този град тръгна пър
вата композиция по новата желе
зопътна линия. Била е главна 
готвачка на бригадата, като бри- 
гадирка-готвачка е работила и на 
железопътната линия Шамац - 
Сараево през 1947 година. Като 
се върнала от трудовите акции, 
работила като готвачка в Босиле
град, в хотела и болницата, все до 
пенсионирането си.

През осемдесетте години 
младежки трудови бригади от 
Босилеград участваха в пове
че трудови акции, а и бригади
ри от вътрешността на стра
ната работиха в Босилеград- 
ско.

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДIОБЯВА ОБЯВА1Предлагаме Ви ра
бота на животно
въдни 
хотела

| за публично разглеждане на проектопланове. ц
| Въз основа на решение за изработка на планове, прието § 

от Общинската скупщина в Димитровград, са подготвени 
следните проектопланове:

» 1. Градоустройствен проект за следните градски улици: ~
1 "Първомайска , "22 декември", "4 юлий, продължение на ул. I
2 "ЮНА" и продължение на ул. "9 май".
I 2. Проект на градски клозет край зеления и животински I 
® пазар в Димитровград. 1

Предложените проекти са изложени за публично 
разглеждане в Общинската скупщина в Димитровград, стая « 
Но 22. Заинтересованите могат да ги разгледат всеки работен ® 
ден от 8 до 12 часът.

й Един екземпляр на проектоплановете ще бъде изложен » 
| на информационното табло пред Центъра за култура в 1 
* Димитровград. ?
I Компетентна дискусия по проектоплановете ще се състои | 
и на 27 септември 1996 година с начало в 10 часът в залата на ® 
I Общинската скупщина в Димитровград. Заинтересованите | 
? лица имат правото да получат конкретен отговор на всички “ 
1 въпроси от комисията, която е назначена от ОС в Лимит- II 
I ровград. м |

ферми и в 
в ШВЕЦИЯ, 

ШВЕЙЦАРИЯ и 
БЕЛГИЯ

I АНАНИ

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

1по-

ята в 
ОЯН 

Църнощица, 
в Нови Сад.“Иифопрес" 

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

1» Стоян ЕВТИМОВ_I
БрштНо15 СЕПТЕМВРИ 1996 г.
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^^1 ИО^Т" I * СЪЮЗЪТ ЗА СПОРТНА РЕКРЕАЦИЯ НА ЮГОСЛАВИЯ ПРИСЪДИ

" ПРИЗНАНИЕ НА ОБЩИНАТА
На 12 септември тази година се на
вършиха четири тъжни години от не
очакваната смърт на нашия иил 
съпруг, баща, брат и• РАЗГОВОР с ПОВОД

което 8 проведено на 3 септември в Белград под предтедател- 
пип^Т.^ минисгьРа 30 спорт Зоран БингулацГОсвен направения 
^аяиз на тазгодишната манифестация, особено е изтъкнато участи- 

”а Димитровград с най-оригинални дисциплини - изкачване по 
електрически стълбове, возене на кола с вързани очи и надпревар- 
^ипг!^ЗакСимвтро?и коли' °т следващата година ще бъдат избирани 
и награждавани наи-атрактивните дисциплини по време на Деня на 
предизвикателството.

дядо

АТЛЕТИКАТА В 
ДИМИТРОВГРАД ИМА 

ПЕРСПЕКТИВА
Александър Марков е име

пряко свързано с успехите на 
Душица Деянова, югославски 
първенец на 400 метра с препят
ствия. Става дума за нейния трен- 
иор, които е един от тазгодиш
ните носители на Септемврийска 

Димитровград. Това е 
и повод за разговор с него за на- 
градата, за Душица, за атлети
ката в нашия град...

• Най-напред честито! Това 
първа ли е награда, която 
получаваш?

-Когато става дума за спорта, 
получил съм само една награда 
през 1989 година като най- 
успешен млад тренйор на тери-

резултати е просто магнит за тях. 
• Ка*ви са Условията 33 атле- А.Т.тика тук'?
-За т*ва няма какво д 

ворим, всичко се знае. 3
ДВЕ СРЕБРА ЗА ДУШИЦА ДЕЯНОВАа го-

Успех след успех! Така може да се каже, когато става дума за 
атлетиката в Димитровград или по-точно за Душица Деянова. Като 
член на националния отбор на Югославия тя взе два сребърни медала 
на *Я-то балканско първенство по лека атлетика в Ниш, състояло се 
на л август и 1 септември тази година. В своята дисциплина 400 метра 
с препятствия Душица бе втора с време 59,417 което е неин личен 
рекорд, след румънката Тирма с време 58,24. Трета бе Трипкович от 
ьар. Втория медал Душица взе в щафетата 4x400 с време 3:38:06. 
Машата щафета тича в състав Милкович, Митрович, Филипович и 
Деянова. Първо място спечели румънската щафета с 3:38. Отборно 
класиране на националните отбори е следното:

мъже: Гърция 148,5 точки, Югославия 147, Румъния 118,5, Бъл
гария 92,5, Турция 84, Албания 52, Македония 35 и Молдова 20,5.

Жени: Румъния 120 точки, Югославия 115, Гърция 102, България 
98, I урция 77, Албания 64, Македония 18 и Молдова 12 точки.

а да
отиДе на държавното първен- 
отво, Душица се е подготвяла 
осем месеца - 240 дни. Поне 220 
дена подготовките са проведени 
в Димитровград. Значи, че ус- 
ловия, основни, има, но не трябва 
да се забрави безспорният талант 

Душица.
• Имам предвид състоянието 

на пистата за тичане около 
стадиона. Тя е от сгурия, пълна е 
с камъни, със стакло...

-За свръхкачествена писта не 
може да става дума, но наистина 
има възможности това, което 
съществува да се доведе в по-до
бро състояние, да се почисти и 
най-важно да се изравни 
по-добре. Ако всичко това б 
ред. Душица вероятно би взела 
още един златен медал.

• Изглежда, че атлетиката в 
нашия град е позабравена и от 
Съюза на спортовете, и от общи
ната. Прав ли съм?

-Да, тъй като ние получаваме 
само 900 динара на месеца. А 
помислете си къде е Белград, 
тръгваме в петък, връщаме се в 
понеделник и така десетина пъти 
годишно.

• Колко средства трябват, 
според Теб, за препятствия и 
всичко останало?

-Ако Душица остане в Димит
ровград, ще трябва нещо да се 
прави, тъй като сега сме постиг
нали максимално при тези ус
ловия. Без увеличаване на сред
ствата и съ 
еловия тя

ДЖОРДЖЕ СТАМЕНОВ 
- ГЙОРА от село Моинци

Спомените за него и неговия светъл 
бравим

награда на

ЛИ1
Оп

к никога няма 
ечален 
аган,

УЧИ

да за
■ш: съпруга Божурка 
Славча и Миша, (

,синове 
снахи иДр

вн>на

На 18 септември 1996 година се 
навършава ПОЛОВИН ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила и нез
абравима съпруга, майка, свекърва, 
тъща и бабаторията на

• МАРАТОН’
На първи септември тази година по голяма горещина в Москва бе 

организиран един от най-големите маратони в света с участието*на 
над 4000 състезатели от 30 страни.

_ Боите на СРЮ защишаваше отборът на Войските на Югославия, 
които е спечелил второ място в отборното класиране. Двама най- 
успешни състезатели от югославския отбор са поручик ДРАГАН ТО
ДОРОВ от гарнизона в Чуприя, бивш член на ‘'Железничар" от 
Димитровград, и подполковник Бранко Бошкович от военната гим- 

ечели руснакът Александър Гурин. 
приет от нашия посланик в Русия Данило

много 
еше в

назия. Първо място сп 
. Нашият отбор бе 

Ж.Маркович.

-• БАСКЕТБОЛ: ВТОРА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ИЗТОК
"Долйевац" - "Димитровград Войводинашпед" 77:89 (48:48)
В последния кръг на първенството по баскетбол във втора сръб

ска дивизия, група Изток, димитровградските баскетболисти постиг
наха убедителна победа на гостуването си в Долйевац, като победиха 
домакините със 89:77.

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА 
(1923-1996)

На този ден ще посетим гроба на 
кълата ни покойница в гробището 

ловача в Белград да го облеем със 
сълзи и да положим цветя. Каним 
близки и приятели да ни придружат. 
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Стоян, син Йор
дан. дъщеря Стана, снаха Лена, зет 
Иовица, внуци Васко, Вукашин, 
Саша, Валентина. Даяна и Деян

сю
Ор• ФУТБОЛ: ТИМОШКА ЗОНА

ФК "Балкански" - ФК "ЗС Коме
и 1996. 
ч от Бор -

рц" 4:1 (3:0)
Спортен център "Парк". Зрители 

8. Голмайстори Костов в 15 и 
I 17 и П.Георгиев в 21 за “Балкански", а 
омерц" от дуспа. Жълти картони: Найденов, 
“Балкански*

На официалното откриване на футболния сезон в Димитровград 
футболистите на "Балкански" с рутинна игра за общо 6 мнути успяха 
да спечелят три точки, с които в момента заемат първо място на 
табелата.
• ТИМОШКА ФУТБОЛНА ЗОНА - ТРЕТИ КРЪГ 

"ЕДИНСТВО САРЛАХ" - "БАЛКАНСКИ" 2:2 (1:1)
Пирот, 8 IX 1996. Стадион на "Раднички". Зрители: 500. Съдия: 

Саша Милетич (Подвие) 9. Голмайстори: Панчич в 41 и Тошич в 69 
минута за "Единство Сарлах"; Георгиев в 17 и 52 минута за "Балкан
ски’'. Жълти картони: Николич, Панчич, Тошич и Цветкович ("Един- 

Сарлах“), Георгиев, Костов и Златкович ("Балкански").
В третия кръг на първенството на Тимошка зона футболистите на 

лнски“ спечелиха една точка в дерби мача срещу “Единство

Александър Марков Димитровград, 1 септемвр 
500, съдия Велибор Маркови' 
48 минуса, М.Стоянов в 
Йованович в 59 за "ЗС Ко 
М.Стоянов и Станков от

• Какво е Твоето мнение за 
в град днес, 
лучава се 

впечатление, че сега с атлетика 
се занимават само определено 
число ученици и млади, докато 
по-рано това беше много по-ма
сов

здаване на по-добри 
само ще стагнира. 

ва го казвам и поради това, че 
и моите възможности се изчер- 
пават. Душица трябва да има 
много по-добър тренйор.

• Ти си бивш състезател. Кои 
са Твоите най-добри резултати?

-И аз съм се състезавал на 40

атлетиката в Димитро 
за масовостта? По Го 1996 год 

ДИНА от смъртта 
забравим

На 24 септе 
навръшва ЕД 
на нашия скъп и нез

ина се»мври 
НА ГО

-Положението и средствата, 
които се отделят за спорта, а от
делно за атлетиката не позвол
яват тя да се оиасови. Димитров
град е отдалечен от спортните 
центрове и ние нямаме възмож
ност да поведем повече състе
затели на състезанията. А състе
затели има и не трябва да се боим 
за наследници на Душица. Има 
една генерация невероятно 
талантливи млади момичета 
между 12 и 14 години. С тях сега 
работи Душица и аз също и се 
надявам за три-четири година с 
тези деца да се постигнат добри 
резултати. Душица със своите

метра с препятствия и имам почти 
същия резултат като Душица. Г 
плк тогава беше голяма Юго

Все
пак тогава беше голяма Югосла
вия. Бил съм първенец на Сърбия 
на 400 метра и най-много съм 
нап ство1 щафе- 

“Желез-
редвал като член на 

тата. I огава бях член на 1 
ничар" в Ниш. Наградата? Очак
вах я, имайки предвид резу 
тите на Душица. Атлетиката тук 
има перспектива и ние можем да 
бъдем успешни с таланти 
Душица, Тамара, но не и с 
многочиелен атлетичен клуб, за 
който трябват много средства.

А.Т.

"Балка
Сарлах" в Пирот.

Димитровградчани бяха по-близо до победата, два пъти имаха 
предимство от по един гол, но накрая мачът завърши равен.

След третия кръг "Балкански" е пръв във временното класиране.

• УЛИЧНО БЯГАНЕ
По случай 8 септември - празника на свободата в събо 

септември, във вечерните часове беше организирано улично 
за момичета и момчета от пети до осми клас на основното училище 
"Моша Пияде" в Димитровград.

Между момичетата първо място зае Иелена Николова от VI, 
Дияна Стефанова от VI и на трето място се, класира Славица 

рова от VII клас.
При момчетата първи бе Бранислав Йованович от VIII, втори 

I Марков от VII и тети Александър Нацков от VII клас.
Съюзът на спортовете в Димитровград връчи парични награди на 

най-добрите.

лта-

като
ДИНО СОТИРОВ ЗЛАТКОВ 

(1910-1995)

от с.Горна Ръжана,

996 г. ще даде и 
на покойника, 

вечно ще живее в нашите

на 7 
ягане

та.
земеделец 
Босилеградско 
На 15 септеиври 15 
ГОДИШЕН ПОМЕН 
койтовтора е

Гю иерна тъга и обич се прек
ланяме пред светлата му памет! 
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ 
син Вене, дъщери Мада, Ленка, Аска 
и Душанка, снаха Верка, зетйове 
Слободан. Миле и Павле, внуци и 
правнуци

. МАЛЪК ПОРТРЕТ
Саша

ТАЛАНТЛИВИЯТ
АЛЕКСАНДАР • ДИМИТРОВГРАД - ШАХМАТЕН ТУРНИР

В залата на Тациното" на 7 и 8 септември т.г. се проведе шахматен 
турнир е чест на Доня на освобождението на Димитровградска 
община. Организатори на турнира бяха ШК Цариброд , Съюзът на
спортовете и Общинската скупщина.

Пободитол на празничния турнир е Любомир Манич, кандидат- 
майстор от Пирот, о 6 точки. Втори е Иван Стоименов от Димитровград
ПвтровЧс‘5аточк1?вПоМбСточюгК6яха*3<л5рали^и"с!и^ш^!^^^вГи

ДРав^аизаимгштосрощи на Димитровградчани  ^пи^добър^е^орги

^0Т|най-до6ри шахматистки бяха Бояна и Анита Алексови от 
Димитровград. Най-добрите получиха парични награди.

Осемнадесетгодишният 
5адеждаРнаВдимитровградския бас-
кетбол. Започнал е да играе като 12- 
13 годишен, а след 16 години е влязъл 
в състава на първия отбор "Димитров- 
град-Панонияшлед“. Наистина тотова 
е бил повече резервен играч, ио епвр, 
време все по-често влиза в играта

гГдоМ'ЖГвъвЖ мн. ви<»к е 190 см и играе като флангов 
играч. За димитровградския баскетбол Ада■ СПОД!|™и ^ е щв

Димитровград има млади талантливи оас^ Иваноо д„.

визия^изток.^онвотдавнаГб^мвт1рви06ачеидас<1в^ваиштьрвото 
място е края на тумиствотонямаме У^овия ^ ^ 
ТГвТйГХ™ гледа, е Майкъл Джордан.

Нещо повече: опитва се А“‘ г° „"родинао записал да следва ДИФ 
Александар Аидреевич таз:и годи ^ бъде добър студент.

по-силен отбор, къдвто може и

баскетболист до осъществи

Бобен Димитров

Изиима ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от 
смъртта на нашия мил и незабравим 
баща, тъот, вуйчо, чичо и дядо

Д.Ставров

. БОСИЛЕГРАД: ВРАНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

БосилограДг^°ааптомври ГООб^година ^грищвто^е^карп^край

?лъ^аВоИТритвлиоколо Щ^ши.^Г^лЖтори ^домашния от<юр: 
Любомир Динов -1 и Миша Йоиич - 2, а за гостуващия Любиша Куртич 
и Байрам шабанович. Съдия на срещата Сръджан Ст°/” °т

НастояРщотоИфутНболВгю първенотво в Босилвфад"°отува футболният 

общината от фашизма.

ПЕТЪР КИРКОВ-ПЕРА ГАЦИН 
от Димитровград

Времето ноумолимо минава, но 
тъгата никога не ще изчезне от

Ваоъбота,ЪнаЦ28 ооптември 1998 г. в 10 
чаоът ще посетим гроба му в димит
ровградските гробища и ще положим

Опечалени оомейотва весели- 
мович и КирковиП°8Над2вамеУое и пожелаваме на младия 

желанията см.
на

М.Я. ■»
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сатира * забава

ебрам БОГДАН НИКОЛОВ

л4~^ЯГоГГ»Те
това - онова, а мене ми Рекико мило да му распраям... 
Ама овия дни гледам детето неие толкова оратно. 

■Дедин - питуйем га я - за кво си унилън'
-Не съм унилън, дедо, ама нешр ме мучи, па не знам 

ко да ти га кажем!
-Па че га кажеш тека,сине,

Де да йе тука, па може и да помогне...
-Дедо, ти нали виде дека цело лето не съм се Делил 
М М Шару Заобича га, млого, млого-млого,

кико ти лежи на душу!

от телето на
дедо! -

-Нема нищо лошо, дедин що обичаш телето. Оно че 
си остане у кошаруту, па ти че дойдеш пак и че може да 
се поиграеш с гьега...

-Е баш това ме плаши, дедо! Изгледа дека нема да 
остане у кошаруту...

-Кико нема да остане? Телето йе женско 
убава юница, па ако господ даде, нагодин може и младо 
кравле да стане!

-Може, ама и не може! - уздъну детето.
-Защо да не може? - чудим се я.
-Еве защо! Ти знаеш дека наскоро че почне 

училище...
-Убаво! Ти само иди на училище, а я и бабати че га 

пазимо...
-Е баш тука йе работата: да идем на училище требу 

ми книке, па тетрадЬе, за писуваше и сметаше, 
вежбанпе, блокове, боице, линийе, триъгълници... А и 
чантата се йе протъркала от лани. че гребе нову да 
купим... Ти рече дека за това теле би узел илядарку. Я 
синочка смета кво ми све требе и излезе дека може 
илядарка и да не ми стигне да пойдем на училище...

Требе да съм зинул кико клен, та унукат замълча. 
Погледа ме пак и ме питуйе:

-Дедо, добре ли си?
-А-а? Арно съм, сине, арно!
-Я дедо, нечу телето да продаваш, ама кажи мис кво 

че пойдем на училище? Ели видиш татко час йе на 
работу, ама повече йе без работу, за плату му подвъргъе 
некою стотку, йедва ли че може да ми купи све що ми 
требе да пойдем на училище. Изгледа 
завърши туя работу!

Я пак га гледам, жал ми е, оти толкова рано требе да 
бийе главу за работе 
старите. Поуздъну, па реко:

-Телето, дедин, нема да продавамо. А за кни^е и 
тетрадЬе, за моливе и писалЬе, за бойице и блокове, има 
кои да мисли! Де да йе засълнул некою па рицу, па с бащу 
ти че се договоримо Ти за това не мисли. Мисли му кико 

зарадуйеш с петице, а другото йе наша работа.
Унукат изтърча кико на джилит, па право у кошаруту. 

Гпедам га, узел южето и повел телето къмто ливадете.
Е, съга си мислим: скупа йе науката открай време. У 

мойе младише само чорбаджийете можеоше да прачаю 
децата да уче. После дойде друго време: и дъгаво, и 
недъгаво, пой де на училище, Ко су учили, кво су изучили 
- не знам: ама еве селата испразнише от деца и 
младиню. Не върча ли се онова време, кига само чор
баджийете пак че може да прачаю децата на училище?

Па ми се чини йоще: времената се меняю, 
меняю и човеците. Еве га унукат: йедну педу от земи 
кико се каже, а оно пресметнуло одека му паре за 
училище. Отракана деца съга се раджаю - а щом су

че стане

:&Дв’тТазВиаГо°в^Т|етаазНсъБмИбу7и°лТпГоТгимназия, а дядо ми 
|^ДУ0 НОВО основно училище. Сградата е строена в Стамболово време...
СТАРО -

ИЗПОВЕДИ НА ГРЕШНИЦИ. ХУМОРЕСКА

Да прощава дядо попът, и селяните се разотидоха, в Попът потрети и пак нищо. 
ама май че си имаше работа с църквата останаха само дядо -Ха, е защо сега не отго- 
клисарската булка. Цяло се- попът и Мите клисарят. Поч- варяш? - рече попът и над- 
ло го думаше. 1гък и дядо Ма- нахада се разправят: никна зад олтара. Клисарят
наско, който нещо бърникаше -Ти да се по каеш и да вър- се направи на учуден:
в църковната управа, вдигна неш парите на църквата, ина- -Ама ти питаше ли нещо? 
врява, че ги нямало парите от че ще те прокълна... - викаше Оттук нищо не се чува. 
пангара. И набедиха дядо по- попът. -А, не се чува! Може ли да
па, че ги бил давал на клисар
ската булка за... оная работа, взел парите...
А дядо попът се кръстеше и -Ти си ги взел! 
кълнеше, че това не било вяр- -Не съм!
но и че парите ги бил открад- -Е, хайде тогава да те из- диш. 
нал клисарят, па сега на него, повядам, па ако не си, халал 
свещено лице, иска да стова- да са ти!

• ри белята. И се закани, че ако -Бива! - рече клисарят и клисарят строго ревна: 
крадецът сам не се обади и не застана пред олтара. Попът - -Попе, ти вярно ли си пи- 
върне парите - проклетия ще влеза вътре, взе книгите и пал моята булка?

след като изчете там каквото Никакъв отговор. Втор и 
Стана една разправия - трябва, попита из олтара: трет път, и пак нищо.

-Мите, ти вярно ли си пи- Клисарят излезе и попита: 
На един празник, щом дя- пал парите на църквата? -Попе, защо сега ти не от-

до попът свърши литургията и Не последва никакъв отго- говаряш? 
без да му трепне окото изчете вор. Попът повтори: -Абе, вярно нищо не се
десетте божи заповеди, като -Мите, вярно ли си пипал чува - едвам прошепна попът, 
особено наблегна на "не кра- парите на църквата? 
ди" и. "не прелюбодействай", И пак не последва отговор.

-Абе, дядо попе, аз не съм не се чува?
-Абе, нищо не се чува, те 

ако не вярваш, ела ти оттук, а 
аз ще мина оттам, па да ви- тамън телето че

Влезе клисарят в олтара, 
а попът застана отвънка и

за койе требе да мислимо по-

хвърля.

иди та се разбери.
че ме

Иван Николов

зна политикVл ама се

„Необходимо е

Мислиш? • МОЛЯ, С ДОКАЧЕНИЕ

КЪДЕ СА ПАРТИЗАНИТЕ?=виЕетБРв=а=в
48 заминаха (в България), други са поми- 

”***1?^ $*®ТИ.5*ТЬР)> « малцината останали оа раз
минаха (о нас) - отговориха компетентните. -
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