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• АКТУАЛНАТЕМА • ЦАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ГЛАСУВА ЗАКОНИ, С КОИТО СЕ 
ОБЛЕКЧАВА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО

ИЗБОРИТЕ 

ЦИМЕНТИРАХА 

МИРА В БОСНА
ДИНАР НА РАБОТНИКА, 

ДИНАР НА ДЪРЖАВАТА
• Данъкът върху бруто-заработката на заетите се намалява от 16 на 15 проиента, 

облаганията за социално осигурени от 29,4 на 24,6 и за здравно осигурение от 19,2 на 
16,2 на сто • На стопанството ще остават по 200 милионаупжара месечно, с които до 
известна степен ще се смекчи проблемът с безпаричието • Това би трябвало да бъде 
само начало на акцията по облекчаване положението на стопанството" - казват

Република Сръбска извоюва още едно голямо приз
нание. Този път сложи печат върху споразумението от 
"Райт Петесън".

По словото но това споразумение Република Сръбска 
след проведените избори и въз основа на Конституцията 
от същото Дейтънско споразумение е демократична пра
вова държава, призната от международната общност и 
нейните институции и органи, които организираха септем
врийските избори и се грижеха за регуларността им.

стопанствениците
Изпълнявайки обещанието на републи

канското правителство от договора със син
дикатите и работодателите, депутатите в 
Народната скупщина на Сърбия гласуваха на 
18 септември закони, с които се облекчава 
положението на стопанството в нашата ре
публика. Новите законопредписания намал
яват досегашните даждия върху заплатите на 
заетите общо с 20 процента, така че от първи 
октомври съотношението между нето-зара- 

-ботката на заетите от една, и данъците и об
лаганията от друга страна се свежда до 1:1 
(досега това съотношение беше 1:1,20). Това 
ще рече. че от началото на този месец дирек
торите и съдържателите на фирми ще дават 
на държавата по 1 динар на всеки 1 динар 
чиста заработка на работещите.

СЕРИОЗНО "ОТРЯЗВАНЕ" НА 
СОЦИАЛНИТЕ ОБЛАГАНИЯ

Макар че и през изтеклите няколко месеца 
се прилагаше намален, аконтационният данък 
върху бруто-заработката на заетите сега офи
циално е понижен с 1 процент - от 16 на 15 на 
сто. Сериозно “отрязване" е направено при 
социалните облагания. За бъдещите пенсии 
на своите работници работодателите занап
ред ще отделят по 24,6 процента. Намалени
ето възлиза на 4,8 на сто. Облаганията за 
здравно осигурение съшо са намалени чув
ствително - от 19,2 на 16,2 процента върху 
бруто-заработката. Борсата по труда ще 
трябва да ревидира програмите си за трудоус
трояване и помощ на безработни, понеже 
облагането за работниците, които останат без 
работа е намалено от 2 на 1,6 процента.

Комуналните облагания и средствата за 
изграждане на нови солидарни жилища (1,33 
на сто) не се намаляват, обаче се намалява 
бруто-заплатата, върху която се изчисляват, 
така че и за тези даждия занапред ще се 
отделят по-малко пари.

ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
БЕЗПАРИЧИЕТО, А НЕ ЗА ЗАПЛАТИ

Републиканските финансисти са изчис
лили, че паричните ефекти, на новите мерки 
ще възлезнат на 200 милиона динара месечно. 
Разбира се, това не са големи пари за едно 
стопанство, каквото е нашето, но са доста
тъчни да се смекчи до известна степен проб
лемът с безпаричието, който сериозно за
труднява стопанската дейност. Така е и пре
поръчано на стопанските субекти, обаче 
никой не може със сигурност да твърди, че 
една част от тези средства няма да се намери 
в жоша" за заплатите, преди всичко в обще
ствения сектор.

На 14 септември т.г. в бившата югославска 
Босна и Херцеговина са 
гласоподаватели, които
делят за 24 политически партии, пет коал 
независими кандидати, т.е. за 3398 
Гласуваха на 4400 избирателни 
Няколко дни след изборите започнаха да се обнародват 
имената на кандидатите и партиите, които ще "кроят" съд
бата на бъдещата “Дейтънска Босна". Кандидатът на Сръб
ската демократична паритя (СДС) м-р Момчило Краишник 
е представител на Република Сръбска в Председателство
то на ьиХ.

република 
регистрирани общо 2,9 милиона 
имаха възможност да се опре- 

иции и трим< 
кандидатски имена, 

пункта в 109 общини.

Краишник 
ръбска в Председателство

то на БиХ. Представител на хърватите в този орган е Кре- 
шимир Зубак от Хърватската демократична общност (ХДЗ), 
докато представител на мюсюлманите е лидерът на 
Партията за демократична акция (СДА) Алия Изетбегович,
които според изборните резултати ще бъде - - ------------
Председателството на БиХ.

Стопанските дейци и синдикатите казват, 
че най-новите облекчения са "добра, но 
позакъснела акция". Синдикалистите искат 
от правителството приемствани усилия в тази 
насока, все докато не се осъществи съотно
шението 1 динар чиста заработка към 60 пари 
данъци и облагания. И от стопанството се 
чуват многбройни гласове, според които най- 
новите облекчителни мерки трябва да бъдат 
само начало на усилията за радикално намал
яване на държавното вземане от стопанския 
доход. Правителството на Сърбия не отрича 
необходимостта от по-нататъшно намаляване 
на даждията и изтъкна, че все още не съще
ствуват реални възможности за по-радикални 
мерки в тази насока.

председател на

Въз основа на резултатите от изборите за 14 от общо 42 
места в Камарата на депутатите в парламента на дейтънска 
Босна от територията на Република Сръбска СДС 
54,5 процента от гласовете, СДА - 17,2, Съюзът за мир и 
прогрес (СМП) 12,3 и Сръбската радикална партия (СРС) - 
5,8 процента. Биляна Плавшич от СДС е новата предсе
дателка на Република Сръбска. Тя осигури изборната си 
победа с 59% пред кандидатите на СДА Адиб Джозич (17,4) 
и СМП Живко Радишич (15,8 процента). В борбата за 83 
места в Народното събрание на Република Сръбска Сръб
ската демократична партия спечели 52,3, СДА е втора с 
16,3, трети е СМП с 11,5 и на четвърто място е СРС с 6,6 
процента от гласовете на избирателите в РС.

Как ще функционира босненската държава?
Конституцията предвижда общи органи на дейтънска 

. Босна и Херцеговина: Председателство, Скупщина, Минис- 
съвет, Конституционен съд и Централна банка на

спечели

Мерките за облекчаване положението на 
стопанството естествено ще намалят сред
ствата в държавните фондове. Този проолем 
ще се решава с по-ефикасно прибиране на 
данъците, нови такси на цигарите и увеличен 
прилив на средства от частните предприятия, 
понеже депутатите гласуваха законно задъл
жение на фирмите да имат най-малко двама 
осигурени работещи.

тереки 
БиХСкупщината на дейтънска БиХ ще има две камари 
Камара на народите и Камара на гражданите. Камарата на

акЬж -“-як
□ата на гражданите, има общо 42 депутата, от които две 
трети са от мюсюлманско-хърватския ентитот и една трота

°Т еп^де^тел”оКнИаТБоснРа:Херцеговина съчиняват
туциггга^ленове7е иа^ред^дато^с^оо^о,'избртш^н^пър*
ните следвоенни избори мандатите им ще бъдат четири
годишни.\дин и същ член иа Председателството може да
бъде избран на този пост наи-воче два "ь,и
член на Председателството има правото на
л^ пп« ини чв някое решение е против интересите на
"даговия" ентитет. Ветото може да се ПРИ"°*‘} "
с^дтоеа*^ изплаща деГскугшр^ната^аоититот7^ттштшшщГвТГгГрГз. външната политика, назначава пос
ланици и други международни продставито ^та ги
преговори и след верифициравето им в ^ку щ ^
подписва. Председателство^ предлагаД*Д П като
Министерския съвет, който започв^^д^Р ^ гражданите в 
неговият състав ХПн1й^?ного дветре?и от министрите що
бъдат^от федерацията^Министър-предсодателят що^фвд-
ложи и°ТзЖиЧк-министри, които няма да бъдат от еи

ТИТ^; пропедените^гГбори умиротворителната политикеиа
СР Югославия спечели същественя афирмация, а злмо 

невен живот.

• В НИШ ЗАПОЧНА 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
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ВЪЗЕЛ
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ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВОДВУДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ НА РАДОЕ КОНТИМ В 
РУМЪНИЯ

ПЕТ НОВИ 

СПОРАЗУМЕНИЯ
ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕ-ТРИДНЕВНО ОФИЦИАЛНО 

ГАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ СА ПРИМЕР 

ЗА БАЛКАНИТЕ
• Контим и Вакарою постигнаха пълно съгласие за насо

ките но политическо-икономическото сътрудничество 
- бъдеще • Сериозни договори за по-голям мологро- 
ничен оборот, нови гранични преходи, подобряване но 
транспортните връзки и съвместно включване но двете 
страни в международния транзит • СтР®^еж към 
дишен стокобмен от 1 милиард долара в двете посоки
Председателят на съюзното правителство д-р Родоо Кон

тим и премиерът на Румъния Николов Вакарою подписаха на 
21 септември в Букурещ пет нови междудържавни споразу
мения, с които се дооформява правната рамка на югославско- 
румънското сътрудничество.

Двудневните официални разговори на правителствените 
делегации от двете страни, според единодушната оценка на 
премиерите, преминаха при пълно съгласие за насоките на 
политическите отношения и стопанското сътрудничество 
между СР Югославия и Румъния в предстоящия период. Би- 
латералните отношения занапред ще се развиват в нов амои- 
ент след суспензията на санкциите и още повече след окон
чателното премахване на югоембаргото, което се очаква тези 

Югославия окончателно победи

го-

Югославия, оглавена от председателя на Съвета на мие дава възможност на босненските
гражданите Рпдомпн Божович, през^иналата д нас>СдиУв мир да изграждат нови взаимни отноше- 
мицп пребивава на тридневно официално посе Р А 0 много важно международната общност 
щение в Република България. В разговора, воден на лале необходимия принос за икономическата
25 септември в Народното събрание, предсе- иГбоси* Защото възстановяването на
дптолят нп българския парламент екадеми» еоието и сътрудничеството между трите нации
Благовест Сендов и шефът на югославската пар- Д Р зависи от решаването на икономи-

6езспорнивъпросИпр6з
още по-интензивно и по-ллодоеито след окончател- ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ

премахване на международните санкции, Сеияов и Божович подчертаха, че отношенията
които нанесоха големи щети не само на ок България и СР Югославия могат да послужат
Югославия, но и на България и останалите балкан- риа всички балкански страни. Сътруд-
ски страни. 4 ничеството им в икономическия и политически

живот се задълбочава все повече. През последните 
години двете страни не са имали никакви конфлик- 

] въпроси, а усилията им бяха насочени към 
увеличаване обема на стокобмена, либерализация 
на границата и саздаване на условия, при които 
българското малцинство в СР Югославия ще бъде 
истински мост между двете страни и двата народа. 
Божович изтъкна, че положението на българското 
малцинство в СРЮ е уредено с Конституцията, а 
отделните проблеми не трябва да се политизират.

Членовете на югославската парламентарна 
делегация водиха разговор и с представители на 
Комисията на българския парламент за външна 
политика и европейска интеграция. Председателят 
на Комисията Николай Камов заяви, че в парла
ментарното сътрудничество трябва да бъдат 
включени и комитетите по икономически, културни

дни. Защото в предишна

НОТО

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА УСК
ОРЕНА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА СРЮ В 

МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ
Председателят на българския парламент заяви 

пред югославските парламентаристи, че България 
ще се застъпи пред Европейския парламент, ООН и 
международните организации и финансови инсти
туции за окончателно премахване на санкциите 
против СР Югославия и за ускорена реинтеграция 
на нашата страна в международната общност.

Според думите на Радоман Божович включва
нето на СРЮ в световните политически и финан
сови отношения е предпоставка за пълноценна ста- 
билиза 
за мир.
вителство, парламентът и югославската обществе
ност високо оценяват становищата на бългаЬ 
правителство на Демократичната левица и Н 
ното събрание във връзка с конфликта в предишна 
Югославия и положителното им отношение към 
приноса на СРЮ и председателя Милошевич за 
мирното преодоляване на кризата в Босна и Херце-

тни

щия нарегиона и има изключително значение 
а и стабилността на Балканите. "Нашето пра-

и други отношения.
В края на посещението си в България юго

славските парламентаристи бяха приети от през
идента на България Желю Желев и българския 
министър-председател Жан Виденов. Визитата им 
приключи с посещение на Международния панаир 
на науката и техниката в Пловдив.

ското
арод-

Радое КонтичНиколае Вакарою

политиката на мира и сега предстои ускорена реинтеграция на 
СР Югославия в международните организации и институции. 
Новите обстоятелства налагат да се положи нова, по-ста- 
билна и дългосрочна основа на югославско-румънското съ; 
трудничество - единодушно констатирха премиерите на двете 
страни.

"Всестранното развитие на приятелските ни отношения с 
Румъния е стратегическо определение на Югославия. Стопан
ствата на нашите страни имат големи възможности за взаимно 
сътрудничество, които занапред трябва да се използват много 
по-ефективно чрез либерализация на търговията и свободно 
движение на стоки и капитали. Динамиката на реализацията 
ще зависи само от непосредствените интереси на двете стра
ни и техните определения и готовност" - заяви Контич след 
подписването на междудържавните споразумения.

'‘Мога да кажа, че след нашата среща през ноември 1995 
г. в Белград Румъния и Югославия направиха важни крачки в 
развитието на взаимните си отношения" - изтъкна Вакарою, 
съгласявайки се с оценките на югославския премиер.

Двамата премиери подчертаха, че досегашните постиже
ния все още не са на равнището на икономическите потен
циали на СР Югославия и Румъния. Затова по време на разго
ворите са направени конкретни анализи на състоянието и 
възможностите в отделни сектори, за да се изберат най-до
брите решения, с помощта на които ще се повишат ефектите 
на икономическото сътрудничество. Целта е амбициозна, но и 
реална: годишен стокооборот от 1 милиард долара в двете 
посоки.

В края на посещението си в^умъния Радое Контич беше 
приет от румънския президент Ион Илиеску и председателя 
на румънския сенат Оливио Гермаи. Контич се срещна и с 
представители на Демократичния съюз на сърбите в Румъния.

• ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СЪВМЕСТНИЯ ПРОЕКТ ЗА РЕГУ
ЛАЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ГРАНИЧНИТЕ 
ПУНКТОВЕ "ГРАДИНА" И "КАЛОТИНА"

-ЗАЯВИ ГЕОРГИ ГЕОР
ГИЕВ, МИНИСТЪР ПО ЕК
ОЛОГИЯ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ

Неотдавна в края на първата половина на септември на 
посещението си в Югославия, министърът по екология на България 
Георги Георгиев посети Димитровград за да се запознае с пре
чиствателната система, към която трябва да бъдат приключени 
фекалните води от граничните пунктове "Градина" и "Калотина".

Както е известно, по идея на сръбския министър по екология 
Йордан Алексич, е договорено с българската страна да се хванат 
фекалните води от двете страни на границата и с колектор да се 
доведат до пречиствателната станция под Димитровград. За тази цел 
преди известно време на българската страна е доставен проекта за 
граничния пункт от югославска страна за да бъде съгласуван техният 
проект. Основната причина за такова съвместно действие е че 
пречиствателната система в Димитровград не изпълнява функцията 
си ако в Нишава от българска страна се пускат отпадъчните води от 
границата. От друга страна, което е и по-важно, с регулация на тези 
води се защищава водоснабдителната станция "Ивкови воденици“ от 
където в бъдеще Димитровград ще се снабдява с питейна вода, пок
рай водата отпъртопопинското врело.

• БЕЛГРАД

ДРАГАН 
ТОМИЧ 

ПРИЕ БЪЛ
ГАРСКИЯ 

ПОСЛАНИК

ПАРИ ИМА

Филип Ишпеков под
черта важната роля на 
председателя 
Милошевич в ь 
цес на Балканите

Председателят на На
родната скупщина на Репуб
лика Сърбия Драган Томич 

а 25 септември в Бел- 
, посланика на Републи- 
ългария в СР Югославия 

Ишпеков.
Томич и Ишпеков изка

заха задоволство от въста- 
новяването на мира в тази 
част на континента, понеже 
сега отново изпъкват въз-

Слободан 
мирния про-

прие н 
град 
ка Б
Филип

можности за динамизиране и 
усъвършенстване на юго
славско-българските поли
тически, икономически, кул
турни, н 
шения. 
брите г 
шения,

• ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА СР ЮГОСЛАВИЯ МИЛАН МИ- 
ЛУТИНОВИЧ В НЮ ЙОРК

аучни и други отно- 
Подчертавйки до- 

междудърж 
, Драган То1 

на, че нашата страна високо 
оценява големия принос на 
България за стабилизацията 
на обстоятелствата в ре
гиона. В досегашните кон
такти между представители 
на двете страни са очертани 
хубави перспективи за раз

на двустранните отно- 
. каза Томич и добави, 

че съществуват широки въз
можности за това.

Българският посланик 
Филип Ишпеков подчерта 
важната 

теля на 
лошевич в 

на Балканите.

РАЗГОВОРИ ЗА 
РЕИНТЕГРАЦИЯТА НА 
СРЮ В МЕЖДУНАРОД

НАТА ОБЩНОСТ

авни отно- 
мич изтък-

Георгиев и Милосавлевич

Прехвърлянето на отпадъчните води от пункта "Калотина" до 
пречиствателната система в Димитровград на практика ще покаже 
как може да се реализира двустранно споразумение и сътрудничество 
в областта на екологията, за която наистина няма граници. А ние и тях 
ще изтрием в екологичната карта която съвместно подготвяме. Пари 
за реализация на проекта са обезпечени и надявам се че съвместния 
проект ще бъде рализиран, " заяви министър Ге

Министър Георгиев посети пречиствателната система в Димитров- 
град, придружаван от помощник-министъра по екология Милош Мило
савлевич и Божидар Йованович, директор на Института за качество 
на околната среда. Последният по време на срещата говори за 
значението на новосъзданета балканска асоциация на балканските 
държави в областта на екологията със седалище в Ниш.

витие
Външният министър на СР Югославия Милан Милутинович тези 

дни пребивава в Ню Йорк, където се провежда 51 -та сесия на Общото 
събрание на Организацията на обединените нации.

В интензивната си дипломатическа активност Милутинович се 
срещна и води разговори с колегите си от много страни включително 
и на страните-постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН и 
членките на Контактната група.

би;------------------

шения,

оргиев.
роля на предсе- 
Сърбия Слободан 

мирния процескОсвен въпросите за 
доминираха въпросите, свързани с окончателното пре» 
санкциите и реинтеграцията на Съюзна република Ю 
международните организации и финансови институции.

латералните отношения, в разговорите 
махване на 
гославия в

А.Т.
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ИЗБРАНА ОБЩИНСКА 

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ародната

Седемнадесетата сесия на 
Общинската скупщина в Димит
ровград се проведе на 17 септем
ври и бе една от най-късите сесии, 
само с две точки в дневния ред: 
приемане на решение за Изби
рателна комисия и решение за 
избирателните колегии на тери
торията на общината.

Отборниците се съгласиха 
Избирателната комисия за пред
стоящите избори да има 7 члена и 
седем заместника, които са пред
ставители на всички партии. За 
председател
избран ЗОРАН КОЛЕВ, юрист, а 
за негов заместник Новко Йотов, 
също юрист. Двамата са съди 
Общинския съд и са независими. 
За секретар е избрана СВЕТЛАНА 
СТАНКОВА, икономист, а за 
заместник Любиша Васов. От 
СПС член на комисията е ТОШКО 
СТАНЧЕВ, заместник Петър Ме
тодиев. От ДСБЮ член е ЗЛАТА 
ШУкАРЕВА, заместник Спас Го
гов. От Демократичната партия 
член е ЗОРАН ВЕЛКОВ, замест
ник Драган Голубов. От ЮЛ 
на комисията е ЛИДИЯ АНТОВА, 
замедтник Видойко Петров. От 
радикалите член е ИЦКО МИЛЕВ, 
заместник Петрана Мадова. 
Видимо е, че СПО няма свои пред
ставител в Избирателната ко

жна, тъй като 
предложили свой 

като става

технически причини, понеже меж- ♦ Избирателна колегия 
ду миналите и предстоящите из- Улиците "Теслина", 
бори са променени названията на ва", "Шопска", "Бурел", 
улиците в града. Самият град и зничарска" и "Пастерова" 
занапред има 15 избирателни ста.
колегии, а останалата част на ♦ Избирателна колегия Но 12: 
обшината 18, макар че повече от Улиците "Христо Смирнен- 
50% от Населението живее в Ди- ски", "Бора Станкович", до ул. 
митровград. Всички избирателни "Хр. Смирненски", “Борческа и 
колегии избират по един'отбор- "Десанка Максимович". 
ник. ♦ Избирателна колегия Но 13:
♦ Избирателна колегия Но 1 об- Улиците "Балканска" от дол-

хваща: ната рампа до центъра, “Бора
Ул. "Сутйеска" от улица Станкович", "Бук Караджич", 

"Нешково" към библиотеката, ул. "Белградска" и "Раковски\ 
"Пастерова" до моста, "Раднич- ♦ Избирателна колегия Но 14: 
ка" и “Партизанска". Улиците "Христо Ботев", "Зе-
♦ Избирателна колегия Но 2: ленгорска“, "Каравелов" и "Цари-

Улица "Сутйеска" отул. "Неш- бродски художници", 
о" и самата "Нешково" ♦ Избирателна колегия Но 15:

Но 11: 
"Ниша- 
"Желе- 
до мо-

сРеАата на септем- национални интереси и сега
цият! наШедно°отанайа?опр‘ 'зап0чваме Да релизираме цията на едно от наи-голе- големи инвестиоиионни и
телниИн1чинаГияН«гИ>.пСЛТр0И- стР°ителнц начинайя които 

Сърбия и щенаправятСърбиянасъвре- 
в на^?черието менна европейска държава на следващия век. Става ду- каза между другото прелее: 

ма за изграждане на съвреме- дателят на сръбския парла- 
нен железопътен възел, кой- мент. р
то ще създаде възможности 
за ускорено развитие на це
лия Нишки край и за изграж
дане на най-съвременни же- 
лезопътни връзки на нашата 
страна със света.

На устроеното по този по
вод тържество говори предсе
дателят на Народната скуп
щина Република Сърбия Дра
ган Томич.

-При тежките условия на 
санкциите успяхме да за
пазим виталните държавни и

Нишкият "Проект за XXI 
век", според думите на Томич, 
е един от проектите, които ще 
афирмират Сърбия като фак
тор на стабилността на Бал
каните, като страна, която е 
добър съсед, готов за равно
правно и плодовито сътрудни
чество, като страна със сто
панство, което със своите 
природни, кадрови и техно- 
ложки ресурси може да бъде 
респектабилен партньор за 
сътрудничество.

на комисията е

и в

ково
♦ Избирателна колегия Но 3: Улиците "Ньегошева", "Васил

Улиците "Власаки Алексов", Левски", "Светозар Маркович^,
“Стара планина", "Забърдие", площад "Освобождение", "Най- 
"Неманьина", "Черногорска", ден Киров", "Градинска", “Васил 
"Бранко Чопич", "Толстоева", Иванов Циле", "Славянска“, 
"Флемингова“, "Босутски жертви" "Сребърна" и "Софийска", 
и "Царибродска". ♦ Избирателна колегия Но 16 об-
♦ Избирателна колегия Но 4: хваща селата:

Улиците "Кирил и Методи“, Бребевница, Пъртопопинци,
ощад ^Строшена чешма", "Дет- Мъзгош и Моинци, Но 17 са Ви- 

ко Петров", "Врело" и "Косовска“. сочки Одоровци и Гуленовци^ Но
♦ Избирателна колегия Но 5: 18 е Смиловци, Но 19 - Радейна,

Улици "22 декември", "Пе- Петърлаш и Пъскашия, Но 20 - 
търлашка", "4 юли", “ЮНА", "Ко- Сенокос, Каменица, Брайковци и 
зарица", "9 май", "Лозарска", Болевлол, Но 21 - Изатовци, 
"Лаза Лазаревич" и "Видлич". Долни Криводол, Горни Криводол
♦ Избирателна колегия Но 6: и Вълковия, Но 22 - Куса Врана,

Улиците "Иво Андрич", "Гра- Но 23-Трънско Одоровци, Но 24-
ничар" и "Светосавска" Искровци, Петачинци, Врабча,
♦ Избирателна колегия Но 7: Скъревница и Горна Невля. Но 25

“Хилендарска", "Бушичева", - Барйе, Било, Долна Невля и Вер- 
"Висок" и "Живко Ропотски". зар, Но 26 - Поганово, Драговита,
♦ Избирателна колегия Но 8: Бански дол и Планиница, Но 27 -

Улиците "8 март", "Младежки Градинье и Бачево, Но 28 - Лука- 
бригади^ и "Първомайска". вица и Сливница, Но 29 - Белеш
♦ Избирателна колегия Но 9: надмагистралното шосе и Прача,

Улиците "Балканска" от дол- Но 30 - Белеш между ж.п. линията 
ната река до Лукавашката рампа, и Нишава, Но 31 - Желюша под
♦ Избирателна колегия Но 10: магистралното шосе и Но 33 - Го-

Улиците "8 септември", "Ер- индол. 
ма", “Нишка", "Елин Пелин" и 
"Бошко Буха".

член
пл

• ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

ра
теСТОКОВИТЕ РЕЗЕРВИ 

ЩЕ ИЗКУПЯТ 1,2 МИЛИ
ОНА ТОНА ПШЕНИЦА

мисия, но вината е 
не са нав 
кандидат.
парламентарна партия, 
ниците бяха на мнение, че и 
трябва да намерят свое място в 
комисията. За да не се увеличава 
броят на членовете на комисията, 
намерено е компромисно реше
ние, въз основа на което СПО в 
комисията получава статус на 
наблюдател. Това му дава пра
вото на лостояно присъствие.

Що се отнася до избирател
ните колегии, те си остават 33, 
както и за миналите избори, 
вото решение е прието чист

реме
Тъй дума за 

отбор-ор-
те

Правителството на Република Сърбия тези дни взе 
решение за осигуряване на част от средствата, които са 
необходими за финансиране на производството на пше
ница в 1997 година чрез натурална размяна и емисия на 
комерчески записи със стоково покритие.

Въз основа на това решение Републиканската дирек
ция на стоковите запаси ще договори с производителите 
и ще финансира изкупуване на 1,2 милиона тона пшеница.

Срещу 192 900 тона пшеница, които ще бъдат изкупени 
в рамките на натуралната размяна, ще бъдат дадени съот
ветни количества пшеница за семе, минерални торове и 
дизел гориво при изгодни паритети. Останалите 1 007 100 

ще бъдат финансирани с помощта на комерчески

и вто-

Но- 
о от

А.Т.

• БОСИЛЕГРАД

УВЕЛИЧЕН Е БРОЯТ НА ОТБОРНИЦИТЕ 
И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ

тона 
записи.

Издаването и първичната продажба на първата 
рата серия от четвъртата емисия комерчески записи ще 
започне на 3 октомври 1996 година. Срокът на продажбата

6 '^-^заседанието е констатирано, че това е оше една 
неинфлаторна мерка, с която правителството на Сърбия 
насърчава реализацията на Програмата по есенна сеитба 
- съобщи Министерството на информациите на Република 
Сърбия.

общности: Назърица, Ярешник и Доганица и Голеш, 
Караменица и Жеравино, докато Райчиловци има 
две, а Босилеград четири избирателни колегии. 
Същевремнно е уве 
на Изпълнителния 
досега, на 6 души.

Извършени са изменения и при избирането на 
челните лица в Общинската скупщина: предсе
дателя, подпредседателя и председателя на 
Изпълнителния отбор. Досега избирането им бе 
тайно, а сега може да бъде и явно. Ново е и трова 
че председателят на Изпълнителния отбор може и 
да не бъде отборник.

В продължение на сесията отборниците об
съдиха проекта на развойната програма на Босиле- 
грпдека община в периода от 1996 до 2005 година, 
изготвена от страна на Републиканския завод за 
развитие. Проектопрограмата десетина дни ще 
бъде на публично обсъждане в местните общности, 
след това Изпълнителният отбор на ОС ще сумира 
всички мнения и предложения и с тях ще с 
автора, който трябва да й даде окончател! 
а последна дума трябва да каже правит<
Сърбия.

Сесията преключи с въпроси на отборниците, 
които най-много засегнаха работата на Здравния 
дом, нередовностите в областта на изкупуването, 
снабдяването, ПТТ-съобщенията, електроснаб
дяването и пр.

• Новата Общинска скупщина ще има 31 
отборника, които ще бъдат избрани в 31 
избирателни колективи

• Формирано е Общинско изборно коми
сия с председател Никола Савов, секре
тар но Общинското скупщина
На проведената на 20 септември сесия на 

Общинската скупщина в Босилеград доминиращ 
въпрос бяха измененията в Статута на общината, 
които са в пряко отношение с предстоящите избори 
за местните органи на властта. С приетите изме
нения броят на отборниците е увеличен от досе
гашните 25 на 31. Това, както подчерта Райчо Йор
данов, председател на комисията за изменения и 
допълнения в общинския Статут, се обосновава на 
желанието на гражданито, т.о. на местните об
щности повечето села да имат свои отборник. 
Аналогно на числото на отборниците се увеличава 
и числото на избирателните колегии от 25 на 31. 
Така че за предстоящите избори 19 местни 
общности: Паралово, Гложйе, Горна Любата, Горно 
Тлъмино, Бистър, Дукат, Долно Любата, Долна Лис
ица, Долно Тлъмино, Груинци, Мипопци, Цър- 
нощица, Горан Ръжана, Мусул, Горна Лисина и 
Рикачопо образуват самостоятелни избирателни 
колегии. Шост избирателни кологии со образуват от 
по ДОО местни общности: Плоча и Барио, Извор и 
Болут Радичовци и Росен, Мпокоминли и Буцалооо, 
Броеница и Злидол и Бранкооци и Рибарци. Дво 
избирателни кологии со образуват от по три мостни

еличено и числото на членовете 
I отбор - от 4, колкото имаше

ТЕЛЕВИЗИОННИ 

УДАРИ ВЪРХУ 
^СЪСЕДСТВОТО

т>

ДОБР
По повод тенденциозното 

съдържание на излъчения на 22 
септември тази година репортаж 
за Босилеград по Българската иа- 

телевизия ръковод- 
ина

запознае 
на версия, 

а да каже правителството на
почти йа всички ръководни посто
ве в органите на властта, стопан
ството, образованието, както и 
отборниците на общинските скуп- 
щини са предимно българи .

Това, че софийската телеви- 
лрави новаств°аваЛна Общинската скулщи!^л^ади^д^^б^о.

0К°-еПре“о е за една дър- 
телевизия без аргументи 

да твърди, че в "западните пок
райнини1 се провежда, явна и 
прикрита сърбизация на българи 
те" и че в Босилеград в българ- 

от българи се правят

След това в съобщението се 
изтъква, че “българското малцин 
ство е изцяло равноправно - по 
литически, икономически, кул 
турио с всички граждани в Юго 
славия, а в опазването но само 
битността си се ползва с широки 
конституционни права при оказ- 
ване на материална помощ от 
държавата" -

Фактите говорят 
ните Босилеград и ,

зия от религията 
"ябълка* на раскол и недоверие, 
в съобщението се оценява като 
парадокс и манипулиране с^фак- 
тите, защото става дума за една 
и съща религия и черковни канони 

ри българите и при сърбите . 
"За нас е крайно неприемлив 

терминът "западни покрайнини, 
понеже нашите общини са част от 
суверенната територия на Сър
бия и Югославия", се казва в съо- 
6щението^нвто на този термин, 
зад който е застанала държав
ната телевизия, потвърждава, че 
в България все още съществуват 
отделнТ групировки е тенори- 
ялни Претенции, с което създават 
недоверие между двата съседни 
и по всичко близки народи , се 
изтъква в края на съобщението.

М.Я.

в

М.Я.

жавиа
и л

КОЛЕВ ЩЕ иияидии
ПОСОЛСТВО на Драган Колев в Сараево от генералния секретар на 

Детокото посолство Душко Томич,

кваска чер 
сърби .

ми
че в "общи- 

Димитровград о1 ОКТОМВРИ 1996 г.БрягстЛо
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• БОСИЛЕГРАД

ТЪРСЯТ СЕ КАНДИДАТИ 
ЗА ОТБОРНИЦИ

• ДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПС За предстоящите избори за отборници в общинските скулщини и 
народмиРпредставители е> Съвета на гражданите в Скул^на!а на
С^иалистичоскат^парти^на Сърбия °и Югославската ^евица^^а

и Дем1крат°чният съюзена'българите в Югославия все още чакат

^т/[тсе^ш^а^предизборна^ктивност може да се констатира 
чп и сгт4 и ЮЛ придават по-голямо значение на изборите за местните 
органи на властта, отколкото за изборите представители
в Съюзната скупщина. Подобни са становищата и на ДССи ДСБЮ.^

общГнски отборнициТщеПим™ 6ез°?глед дали в ва6°Рв™ и^^ват

самииРлГкИ%Гнте^^^ -
СПС и ЮЛ вече формираха свои избирателни щабове начело с техните 
председатели Бора Стаменов и Любен Александров и обсъдиха и 
п риеха всички избирателни документи и актове, между които и крит
ериите з^предлагане и евидентиране на кандидати за отбюртщи и 
народни представители. В документите се
гат лица които на практика са се потвърдили и с работа, и с опре 
деленията си. Защото и едната, й другата партия още в самото начало 
на изборната дейност полагат усилия с авторитетни лица да 
привлекат вниманието на избирателната база. Още 1® ®Т
престижа всред избирателите зависи крайният успех на изборите, 
лр к м к който потайно желаят и едната, и

тия. В Общинския от
не крият желанието

ните
очти

способности, които гражда 
са видели и почувствали. П 
няма част от обществото, където 
не е направена крачка напред - от 
образованието, културата, кому
налната дейност и информира
нето. "Това ни дава правото да 
считаме, че гражданите пак ще ни 
дадат доверио и чо Димитровград 
и занапред що остане град на со
циалисти. Отговорно бих искал да 
кажа на гражданито, чо всичко, 
коото е направено през послед
ните четири години е резултат и 
от тяхната политическа опре
деленост за СПС. Тези резултати 
са били главен адут, когато, об
лягайки се на републиката, стро
ихме радиото,телевизията, спор
тната зала. Понеже сме убедени, 
чо СПС и този път ще победи, то 
на гражданите казваме, че 
повече гласове за СПС същевре
менно означават и по-силен аргу
мент пред републиката да ни под
помогне в осъществяване на про
грамата "Димитровград 2000“. 
Нашето мото е, че онова, което 
искаме, това и можем 
ствим", изтъкна Драган

Димитровградска община е в 
състава на 23 избирателна 
колегия, в чийто състав са още 
Ниш, Пирот, Свърлиг, Бабушница, 
Бела Паланка и Гаджин Хан. Тази 
избирателна колегия за съюзните 
избори 
името на 
Главния отбор на СПС за тази 
избирателна колегия е задължен 
Небойша Чович, председател на 
изборния щаб е Милован Димит- 
риевич, председател на Ок
ръжния отбор на СПС в Нишавски 
окръг. В този щаб е и предсе- 
- телят на Общинския отбор на 

Димитровград ^Драган

Към средата на миналия ме- делен брой хора, които според 
сец в Димитровград се проведе работата си са в състояние да по- 
второ заседание на Общинския могнат в предизборните актив- 
отбор на Социалистическата пар- ности. Що се отнася до локалните 
тия в рамките на подготовките за избори за общински отборници, 
локалните и съюзни избори. Как- становище на Общинския отбор 
то ни осведоми Драган Колев, наСПСе, че25отборникаотСПС 
председател на Общинския отбор в Общинската скупщина съответ
на СПС, приети са изборните ствуват на големината на парти- 
документи на Главния отбор на ята и ще се настоява толкова от- 
партията, въз основа на които и борнически места да осигури и в 
Общинският отбор е направил и предстоящите избори. На засе- 
на самото заседание прие план от данието на Общинския отбор е 
активности за локалните и съюз- констатирано, че досегашния 
ни избори. концепт на локалната самоупра-

Сформиран е изборен щаб, в ва е проведен напълно, имаики 
чийто състав са членовете на предвид обстоятелствата, в кои- 
Изпълнителния отбор и предсе- то се работело. В СПС са убедени, 
датели на местните организации че през четирите години на власт 
на партията, а също така и опре- социалистите са показали своите

инс

В

ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА - ЮЛ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБИ
РАТЕЛНИ КОЛЕГИИ

ВАСКО АЛЕКСОВ КАНДИДАТ ЗА 
СЪЮЗЕН ДЕПУТАТ

^рГнГсЛС 
си да залазят позициите на до
минираща партия в местните ор
гани на властта, а ЮЛ се надява 
да спечелят десетина отбор- 
нически места в новата общинска 
скупщина. В ход са и отделни съ
брания не само с ръководствата 
на местните организации, но и с 
избирателите, на които и едната, 
и другата партия запознават из
бирателите със своите партийни 
определения и програми. И ед
ната, и другата партия утвърдиха 
свои кандидати за Общинската 
изборна комисия.

Общинският отбор на 
СПС в Босилеград на про
веденото неотдавна р, 
рено заседание, об 
дайки листата с възможни 
кандидати за народни 
представители в Съвета на 
гражданите в Скупщината 
на СРЮ в избирателнат 
колегия - 26, в която е и 
Босилеградска община, по
твърди кандидатура на 
Станиша Янич, генерален 
директор на иЮмко" от 
Враня.

да осъще- 
Колев. азши-

съж-Общинската организация на ЮЛ (Югославска левица) в 
Димитровград ще предложи кандидати за всичките 33 изби
рателни колегии на територията на общината, изтъкват в секре
тариата на общинската организация.

Става дума за хора, чиито морални качества и 
способности сред хората предизвикват респект. ЮЛ не 
само на свои членове, а като свои кандидати предлага и честни 
и квалифицирани хора, които са готови да дадат принос към 
материалното и духовно богатство на средата, в която живеят. 
"Наши кандидати са хора с положително отношение към идеите 
за мир, свобода, независимост, икономически просперитет, дос
тойнство на човешкия труд и творчеството, изтъкват от общин
ската организация на ЮЛ.

И докато кандидатите за общински отборници все още 
познати, кандидат за съюзен посланик от ЮЛ от Димитровград 
вече е известен и е приет на Главния отбор на партията в Бел
град. Това е Васко Алексов, икономист-шеф в бившата служба 
по обществено счетоводство в Димитровград.

овиТРУА<
набл яга а

. Отдепутати 
елния отб<

ва пет 
пълнитЖ ор на

М.Я.не са

ОКРЪГ, НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОО НА ЮЛ В БОСИЛЕ
ГРАД

БОЖИГп1 С в 
Колев.

"ЮЛ ЩЕ ПОБЕДИ В БОСИЛЕ
ГРАДСКА ОБЩИНА"

ДСБЮ - СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ КАНДИДАТИ
Демократичният съюз на българите в Югосла- език, култура, обичаи, черква... Разминаването на 

вия, според думите на д-р Марко Шукарев, на пред- думите с делата ни принуждава тези въпроси и 
стоящите избори за отборници на Общинската скуп- занапред да интернационализираме, като търсим и 
щина в Димитровград, ще излъчи самостоятелни съдействието на Република България, 
кандидати. Когато се касае обаче до съюзни депу- Вече по не знам кой път повтаряме: ДСБЮ не 
тати, ДСБЮ ще подкрепи кандидатите на сръбските иска да мени 
опозиционни партии. майчин език, т

-Ние считаме, че сегашната избирателна I 
система довежда българското национално малцин- гарски език.
ство в неравноправно положение по отношение на Д-р М. Шукарев по-нататък сочи, че в сегашните 
избиране на депутат за Съюзната скупщина. При избори, опозиционните партии, в това число и 
наличие от 90 на сто сръбски гласоподаватели в ДСБЮ, влизат в неравноправно състезание, тъй 
сегашната избирателна колегия, българското мал- като те не разполагат с материални средства, дори 

1МО 10 на сто избиратели, няма ника- нямат основни условия да разгънат предизборна 
къв шанс. Ето защо считаме, че Димитровградския кампания. Опозиционните партии са принудени да 
и Босилеградския край трябва да бъдат една изби- финансират сегашните избори от свой джоб, докато 
рателна единица, когато се избира съюзен депутат. властвуващата партия разполага със значителни 
Така безспорно бихме имали свой представител в материални средства, масмедиите и солидна мате- 
съюзния парламент. риално-техническа база.

ДСБЮ е застъпвала и ще застъпва и-занапред -Все пак, надяваме се, че кандидатите за отбор-
националните интереси на българското национално ници, които излъчим ще получат подкрепата на 
малцинство в Югославия - споделя по-нататък д-р избирателния аудитории тъй като разчитаме на те- 
Шукарев. -Властвуващата партия, относно СПС, не хния авторитет, с който се ползват сресд йзби- 
спазва конституционните разпоредби по отношение рателите - заключи д-р М.Шукарев. 
равноправието на‘ малцинството. Става дума за

Югославската левица - млада и модерна партия, която на локал
ните избори излиза сама, а дали на съюзните ще излезе сама или в 
коалиция с други партии ще вземе допълнително решение, очаква 
народът да и окаже доверие и на 3 ноември да пооеди. Макар че е 
млада партия, тя днес има над 100 хиляди членове и е втора по 
масовост в страната. Като партия с модерни идеи, тя се стреми да 
събуди народа и да му осигури по-хубав живот. Впрочем, цялата наша 
дейност и приетата неотдавна Платформа е насочена към тази цел, 
каза Божидар Здравкович, член на Дирекцията на ЮЛ и координатор 
на изборната диност на тази партия в Пчински окръг на разширеното 

Общинския отбор на ЮЛ в Босилеград.
ЮЛ, впрочем и партията като цяло се 

застъпва да "продължи" Сърбия до Чукарка и Рибарци, каза картинно 
Здравкович, а не развитието й, както досега, да спира около Ниш. За 
целта имаме идеи, програми и хора, които това умеят и .са готови да 
го направят. С такива честни и авторитетни хора, честно и достойно 
ще излезнем на изборите.

Според преценки, които имаме нашата партия има голям шанс да 
победи на изборите в Босилеградска община. Впрочем и поради това, 
че народът не може два пъти да се излъже, заяви Здравкович и 
подчерта:

-Нямаме нищо против програмата на СПС и против програмата й в 
тази община. Ние се борим против бездейността на общинското рък
оводство, което не успя да направи почти нищо, за да подобри живота 
на хората. Факти и примери за това има много - от фабриките, които 
не работят или едвам работят, принудителните почивки на работ
ниците, низките заплати до живота на хората в селата. В.Б.

граници. Иска обаче обучение на 
ачене на самобитна култура, запаз

ване на обичаи и традиции, богосклужение на бъл-

зас ес?,ание на 
кръжният отбор нацинство със са

Ст.Н.

СПО - В КОАЛИЦИЯ С подобри^ансоветеза^обеда^предстоящ1^Низ6о^

ДЕМОКРАТИЧНАТА СПО, относно коалиция ЗАЕДНО, счита, че
рч д ПТМП сегашната избирателна система е пригодена за
I |/\г I И/1 победа на властвуващата партия, относно СПС.

Опозиционната партия СПО (Сръбско движение ^°”^ТгтВ1бв Рг СВЛата
за обнова) на предстоящите избори за съюзни депу съотввтствив с 6Р0Я на избирателите, защото 
тати и отборници на Общинската скупщина - както "«Й™™ салв града и в
заяви подпаропът на Общинския отбор на СПО в пЕ^пппвинятп^тЖиип^т^тъ!'3 Щ° 5ъАатповече Димитоовгоал - инж Пиян Манич - впичя в ипппм!шя от половината отборниците. Такава селска" 06-
с Демократичната партия на Джинджич под общо Хоня^нйнитй ®,заинтеРесована за Р0Ша0а- 
название ЗАЕДНО н ^ нето на жизнените проблеми на града и околните

-Постигнатото споразумение между СПО и ДС за ™1ТЛ°Ще П°В0Че КаТ° ИМа пРеАвиА възрас- 
излъчване на общи кандидати за отборници и съюз- 0ттук и
ни представители е крачка напред по отношение на машина за гласу-

алните възможности именно те да бъдат избрани. аана '1°ят°3 нео6хоДима на властвуващите в гра- 
мри това коалиция ЗАЕДНО ще подкрепи избира- Да Да провеждат решения, които те считат за един-
нето и на кандидати, непринадлежащи към нито "“ЕСйТспип______
една партия, но ползващи се с достатъчен авто- . Коалиция ЗАЕДНО в предстоящите общински 
ритет сред избирателите. Ние ще застанем зад оне- изб0Ри- въпреки ограничените си материално-те- 
зи кандидати, които преди всички милеят за Димит- хнически условия, ще се опитат да противопоставят 
ровград и за неговото стопанско, културно и оста- такива кандидати, които по професионална подго
нело развитие, тъй като нашата среда убедително , 1°лКа’ с високи морални качества, с честността и 
е една от най-изоставащите в Републиката. доблестността си, на първо място ще имат интер-

В тези избори, както и в предишните, влизаме всита на.града и на избирателите, 
без необходимата материално-техническа база за ' ‘Необходимо е да се създадат такива предпос- 
качествена предизборна кампания. Нашият иск Об- Тав*И| които Ч® измъкнат нашата среда от изо- 
щинската скупщина да обезпечи помещения за дей- втанапостта и ще върнат доверието на хората, че и 
ност на СПО и ДС е отхвърлен под претекс, че тук може да се живее с достойнство и в сравнително 
общината не разполага с такива помещения и не е Д°°Р° благосъстояние.
състояние да ги осигури. , , Предстои коалиция ЗАЕДНО наскоро да излезе

По отношение на съюзните избори очакваме, че п пР°м°Ция на програма за всестранно развитие на 
г-н Аврамович ще застане като носител на изби- Димитровградска община. Ст.Н.

• ПИРОТ
На 25 септември т.г. в Пирот 

се прове 
ръжния о 
ски окръг, 
на предложените кандидати за 
народни представители в съюз
ния парламент, която оконча
телно

• ВРАНЯ
Окръжният отбор на Соци

алистическата партия за Пчин
ски окръг на 22 
проведе заседание във Враня, 
на което беше оценено, че 
подготовката на партията за 
ноемврийските избори се реа
лизира според плановете. Об
щинските организации на СПС в 
окръга са формирали изборни 
щабове, а на заседанието на 
Окръжния отбор бе формиран 
Изборен щаб на СПС за изби
рателната колегия 26 начело 
със Сърджан Николич, пред
седател на ОО на СПС за Пчин- 

окръг. Приета е и опера
тивна програма за предизбор
ната дейност на СПС в окръга.

Социалистите от Пчински 
окръг излизат пред избирате
лите с конкретна прогрма за ре
шаване на жизнените проблеми 
на гражданите в тази част на 
страната, бе изтъкнато на засе
данието на Окръжния отбор на 
СПС за Пчински окръг.

заседание на Ок- 
СПС за Пирот-яне е в

Об на септемврисъдена е листата

трябва да бъде приета на 
заседание на Главния отбор на 
партията. Пиротски окръг _ _ 
23-та избирателна колегия и 
трябва да излъчи двама депу
тати в Съвета на гражданите* на 
Съюзната скупщина.

Членовете на Окръжния от
бор на СПС единодушно оцени
ха, че социалистите в Пиротски 
окръг влизат в изборното над
бягване с реален оптимизъм и 
солидни резултати. Успешно са 
реализирани и се реализират 
всички планове и договори.

На заседанието е обсъдена 
досегашната дейност на общин
ските отбори на СПС и на избор
ните щабове, като е подчер
тано, че те носят цялата отго
ворност за резултатите на 
партията в местните избори.

Б.Димитров

е в

Е

ски

■
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• НОВИНИ ОТ "ЦИЛЕ"

• ПО ПОВОД ИНФОРМАЦИИТЕ В МЕДИИТЕ ЗА НЕГО 
НОСТТА НА ВОДАТА В ГРАДСКИЯ ВОДОПРОВОД 
БОСИЛЕГРАД ЗАВОДЪТ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ОТ 
ВРАНЯ КАТЕГОРИЧНО ТВЪРДИ:

*• ''СЛОГА''
- БОСИЛЕГРАДПРОМОЦИЯ НА ИЗБРАН

НОВ
ДИРЕКТОР

"ВОДАТА НЕ СЪЗДАВА 
КАМЪНИ В ПИКОЧНАТА 

СИСТЕМА"Работническият съвет на 
босилеградското предприя
тие за търговия и гостилни- 
чарство "Слога" избра Сло- 
бодан Любичич, бежанец от 
Петриня, понастоящем живущ 
в Инджия, за нов директор и 
142-та работника с нетърп- 
нение го чакат "да спаси фир
мата от по-нататъшна про
паст".

По иск на представители на ОС в Босилеград Заводът за 
здравна защита Враня" от Враня даде, както е обозначено, 
професионално мнение по повод изявлението на д-р Боян 
Пенев, специалист-рентгенолог в здравния дом в Босилеград, 
че около Зб на сто от гражданите в Босилеградска община 
имат заболявания на пикочната система, по-точно камънчета 
в бъбреците и мехура. Според д-р Пенев повече от тях са от 
Босилеград и Райчиловци, а една от главните причини за 
това е водата от с.Извор, в която има прекалено големи 
количества калций. Това изявление предадоха Танюг, някои 
централни ежедневници и "Братство".

В професионалното мнение на Завода, което е подписала 
д-р Параскева Стоянович, помощник-директор за сектор хи
гиена с опазване на жизнената среда, покрай другото се казва:

"Вече дълги години единствената причина за евентуална 
химическа негодност на питейната вода в градския водопро
вод в Босилеград е повишената или понижена температура и 
несъотвена.та концентрация на резидуален хлор, д> 
бактериоложко отношение питейната вода не е о 
годнал.

Посочва се, че е голяма концентрацията на калций в град
ския водопровод, но Заводът счита, че тези данни са произ
волни. Именно, концетрацията на калций, както’ и повечето 
други параметри в питейна вода се правят само при нови 
захващания на вода и не са от значение за здравната годност 
на питейната вода, според когато водата всеки месец се 
контролира на пет места, ръководството на ЯП “Водопровод" 
в Босилеград е длъжно всеки месец да прави така наречения 
основен анализ на питейната вода и периодичен анализ един 
път годишно, където калциумът като параметър за здравната 
годност не се търси.

Обаче трябва да се припомни, че калциумът, доколкото се 
намери в питейна вода заедно с магнезий, може да влияе 
върху твърдостта на водата. Именно, съществуват така 
наречените твърди води, за които не е доказано, че са вредни 
за зравето на хората. Доколкото калциумът се намери с още 
някой тежък метал във водата, той от разтворими ги прео
бразува в неразтворими супстанции, които се изхвърлят от 
организми, което ще рече калциумът, доколкото се и намери 
в питейната вода, не може да се абсорбира.

Забелязано е, че калциумът, за да се използва от храни
телните продукти, които се внасят в организма, са необходими 
редица други елементи, каквито са витамините, ензими, както 
и фосфор в определено съотношение.

В статиите се посочва, че голямата концентрация на кал- 
циума във водата е причината всеки трети жител на Босиле
градска община да боледува от камъни в бъбреците или 

('МГ' пикочния мехур. Етиологията и патогенезата на калкулозата 
(камъните) в бъбреците и мехура, относно нефролитиазата 

1 * преди всичко се обосновават на генетичните фактори, от- 
^ ^ носно наследния фактор, а след това на затруднения в мета

болизма при отделни лица или пък настават при различни 
други болести, които влияят върху създаването на камъни в 
посочените органи", казва се в мнението.

В мнението на Завода нищо не се казва по повод изяв
лението на общинското ръководство, което според инфор- 

л мацията на Танюг, която предаде "Политика", "не отрича
ь факта, че за ползването на водата от с.Извор, с която водо- 

Д. ■ проводът се снабдява 15 години, от компетентните не е полу- 
чено позволение за употреба".

в' какво положение се 
намира предприятието, по
казват повече факти, всред 
които и следните: през пър
вото полугодие на годината то 
отчете наи-голяма загуба в 
общината, възлизаща на 297 
хиляди динара, магазините му 
(около 50 на брой) са полу- 
празни и празни, а последната 
заплата заетите получиха за 
август миналата година.

I директор избра- 
ловие да достави 

мите документи,

новите кухни на Циле" най-добри препореки и забележки 
дадоха жените

В настоянията си да се доближи колкото е възможно повече до 
I43 н?мерп начин 33 преодоляване на кризата мебел

ната фабрика Циле от Димитровград организира на 19 септември 
представяне на най-новата си продукция в помещенията на фабри
ката, пред около 40 поканени представители на различни фирми, 
които купуват от "Циле“, а и тези, които са доставчици за определени 
елементи.

На промоцията в салона на "Циле" бяха изложени три нови модела 
коплетни кухни от масивно дърво и една от талашити. В "Циле" са се 
определили да представят само тези елементи, тъй като през 
последно време такава продукция най-много се търси и сравнително 
лесно намира път до крайния купувач, а може да се купува само в 
елементи или като цяло. Пък и цената е от наи-евтина до 
Идеята е представителите на фирмите, с които "Циле" сътрудничи, 
да видят продукцията, да вземат модели в своите магазини и 
следейки интересите на купувачите да поръчат от "Циле" в срок от 15 
дена търсените елементи. И не смао това, но те на представянето 
трябваше, а мнозина и използваха тази възможност, да дадат за
бележки и предложения за подобряване на произведеното от ЧЦиле".

В мебелната фабрика се надяват този нов вид на представяне на 
прдукцията да даде положителни ефекти. За това има основание, ако 
се имат предвид изявленията на гостите след като разгледаха 
изложените експонати.

окато в 
ила не--Новия

хме при ус 
необходии 
всред които и диплома за за
вършен икономически факул
тет и на поста, 
октомври, каз 
ров, председател н 
ческия съвет. В обра

1Й ще публикуваме нов 
. Преди това обаче ще

да застане от 1 
ва Иван Лаза- 

а Работни-
тен

случа 
конкурс 
извършим изменения в доку
ментите си като дадем въз
можност 
стане и

скъпа.

директор да може да 
човек с полувише 

образование. Какво да пра
вим, когато никой от токлова' 
"силни" кадри в общината не 
иска да дойде за пръв човек 
на предприятието ни!

В.Б.А.Т.

• РАБОТНИЦИТЕ В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКИ "А В ТО- Ь 

ПОРТ" НЕ СА ДО- КТРАНС 
ВОЛНИ ОТ ФИНАНСО
ВОТО СЪСТОЯНИЕ В 
ПРЕДПРИЯТИЕТО СИ

Загуби, дългове, дотра- 
яли возила и липса на сред
ства за набавка на нови, 
лоши пътища в общината и 
намаляване числото на път
ниците са фактите, които за
трудняват целокупното по
ложение на предприятието 
• "Не знаехме, че толкова 
семе потънали" 
някои работници 
Станчев: "Трудно е, 
предаваме’

, казват 
• Ивалчо 

но не се В.Б.Босилеград: На автогарата

НЕ СЕ ПРЕДАВАТ • 8тсйЖА
рните коли са взимани 
монтирани на рейсове,

от това 
части и
така че сега тук има само седем 
коли, които могат да се пуснат в 
печалба, а дори 15 некомплекту- 
вани и дефектни. Това, 
заяви Станчев, не е трябвало да 
се прави. Имайки предвид безпа- 

чието в предприятието, въпрос 
ога, и дали всички тези товар- 

могат да се оспособят. 
м тези вътрешни труд-

колело в развитието на цялата 
община“, отдалечена от главните 
транспортни връзки с вътреш
ността.

Финансовото и общото със
тояние в автотранспортното 
предприятие "Автотранспорт в 
Босилеград в момента, когато 
Работническият съвет освободи 

ектор 
вал чо

Р СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ 
ИЗУЧАВАТ ВЪПРОСАОще по-зле е, както бе поео- 

ченио на събранието, в товарния 
транспорт. По време на санкциите

както
Ф дъжнос-т досегашния^ди^

Станчев (през последните някол
ко години двамата циклично се 
сменяваха на този лост) е твърде 
затруднено, бе подчертано на 
проведеното неотдавна събрание 
на работниците в предприятието. 
Данните, изнесени нафтова ин
формативно събрание ,

Станчев, показват, че 
предприятие през първото 

полугодие на годината е отчело 
157 хиляди динара загуба, че 
различни фирми и организации му 
дължат 221 хиляди динара, но в 
момента на различни поверители 
дължи над 300 хиляди динара. 
Положението в празната каса за
труднява и факта, че наскоро 
трябва да се върнат кредити от 44 

яди динара.
Не само, че финансовите 

резултати загрижават. В твърде 
окаяно положение са и возилата. 
В пътническия транспорт има 18 
автобуса, но повече са дотраяли. 
Последни три автобуси са 
набавени през 1991 година, а по
вечето са стари и по 15 години. 
Доколкото не се обезпечат нови, 
засега поне два, въпрос е Дали и
порт П|де Дбъ/^ТН"ц*’трално Тадно

вода" но хората казват, че замърсяват реката, градините, ли
вадите...
Замърсява ли олово-цинковата мина “Благодат“ с отпадъчните си 

води, които от време на време от нея излизат, и с материалите 
останали от проучванията на находищата реката, ливадите и град
ините в Мусул и колко те са опасни за жизнената среда е въпрос, на 
който отговор трябва да дадат специалисти в съдействие с ръковод
ството на мината, която сега работи в състава на комбинат *Трепча .

На това становище застанаха Слободан Иованович, репу 
ски инспектор по водно стопанство в Пчински окръг и Васил Анаста
сов професионален сътрудник за селско и водно стопанство в ОС в 
Босилеград, а по иск на местната общност на с.Мусул излязоха на 
мястото и от свой аспект обсъдиха актуалния въпрос.

-В реката под самата мина се забелязва следа от олово, което е 
опасно за растителния и животински свят. казва Анастасов В реката 
Над мястото където от време на време се стичат води от мината или 
порои дъждове, които карат част от земни материали, изхвърляни по 
време на проучвания на находищата, има растителен и животински 
свят. На един километър от него низ реката жив свят почти няма На 
повечето места, изтъква той, са изсъхнали и изчезнали храсталаци,

ТР° ВодийГот реката не са в пряк контакт с питейната в°да,но според 
Анастасов специалисти трябва да дадат отговор колко тази водае 
опасна за домашните животни, преди всичко за овцете и говедот 
Компетентни специалисти, изтъква той, заедно с ръководствата на 
мината трябва да предложат как да се регул»фат отпадъчните води и 
материали и пороите, които носят земния материал.

• Отпри1 
е к и о/VКОНТРОЛ 

(НЕ) ТРЯБВА
ни коли ще 

Ако къ
ности се добави и, че на тери- 
торията на общината само 33 
километра са под лоша асвал- 
това настилка, а останалите ре
гионални пътища в твърде лошо 
състояние и че постоянно намал
ява числото на пътниците, как 
тогава да се върви напред? 
политаха работниците.

Едно число работници 
изтъкваха, чо досега ио са 
били осведомени за труд* 
иото материално лоложе- 

че с всичко са 
но че 
мали.

както го
нарече 
това I ние, други

били осведомени, I
ГяТиТлГиоКПаОот-
ничоски еъиот я предишния
състав заявих», че се

3» я&даг
етво, вкточраяио и новият* 
ствр директор ио приех» 
предложението на Лаза
ров.

икан-

-Наистина много е трудно, но 
няма да се лредадем нито на емо
циите, нито на приказките по ули
цата, че нищо не що направим, 

Станчев. Ще положим 
усилия да набавим поне един-два 
рейса и колко-толкова да оспосо- 
бим товарните коли, подчерта 
той.

каят

каза
/ил

Според Станчев не за всички 
134 работника, колкото сега има, 
ще има работа на сегашните им 
места. Поне половината, каза той, 
ще се наложи да се разпределят 
но други задачи в предприятието.

В.Б.
I

В.Б.
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с )РЕИЗЕБНОВО ОД СТАРОГ ПРИЗАТЕ-ГЬА ПАКОВАНЬЕ - 1КГ 

ПАКОВАЬЕ • 1/2 КГ
У1-АО|б|М НАМ

КБСАР 17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

иугослави]а
СА ДОДАТКОМ 
ОРИГАНА, 
ТИЛ/ШАНА, 
РУЗМАРИНА ...

Телекс: 16-747 
ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 312

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 производнл-В.Хан: 72-959 

Фабрика "Хани" -Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

(шмиисщишмшшт Г* *

»ф|

.....^ - «§11 ;т
/;■■■' «а _

'^0(114,4 ПРОДАЛИ ЦЕНТРИ:V,
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

(1Р^ •
I

\о

к,-

)Ш: Си ОЕИ5Е5
У1_А01С1М НАИ

- /

401
.■V :

година ч

■» ПИРОТСКЕ 1 

БАНКЕ
Београдска банка 

"ПИРОТСКА БАНКА“ 
Акционарско друштвс 

Пирот

119
95
66 ш

< VДА
ВАШ НОВАЦ 

ВИШЕ 
ВРЕДИ

Дискретно и поуздано улагагье у наше 
БЛАГА.ЖИЧКЕ ЗАПИСЕ 

Ваша сигурна добит:
- БЛАГАЛНИЧКИ ЗАПИСИ гласе "на доносиоца“
- Номинална вредност (едног БЛАГАЗНИЧКОГ ЗАПИСА )е 100,00 дик
- Бро] купгьвних БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА одре*)у|ете сами
- Рок за наплату: •

30 дана .
60 дана 
90 дана

- Преглед вредности БЛАГ АОНИЧКИХ ЗАПИСА на дан купони не:

РОК Арпояин^

У; Ш «а
йаш

Щ 60 90

ЩШуничког
ЗАПИСА

НАДАНКУПОВИНВ 
У ИДИНДРИМА 5158 8(38 ПД

КОРАК ПО КОРАН, МИ СИГУРНО ДО УСПЕХА !

о ВрлтстВо1 ОКТОМВРИ 1996 г.



В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ДОГАНИЦА, НАЗЪРИЦА И ЯРЕШНИК

ЕДНИ ПРОБЛЕМИ СЕ ПРЕМАХВАТ 

ДРУГИ ОСТАВАТ
• ЧИТАТЕЛИТЕ ДОПИСВАТ РУБРИКАТА "ДА СИ ПРИ

ПОМНИМ"

„ Вр,амките на комУнално-битовите активности запланувани в тазгодишната общинска поогоама в 
местните общности Ярешник, Назърица иРДоганица
иСани На МеСТНИТа л неЗегориз

лъти1Ча- За Челха вече един месец е ангажи- 
ДОЗерИ*свенцентралния път. минаваш през трите местни общности, са прочистени и разширени 

и повечето махленски пътища. До махалите Банкер- 
1 в Доганица Горна махала и Котарци в Назърица 

които досега бяха в пълна изолация са пробити нови 
ПЪТИйа’ с които и те се свръзват с централния 

-Малко поради наша неорганизираност, 
и поради пренебрегване на общинските субекти 
няколко години нашите три села бяха забравени. 
Сега обаче свободно мога да кажа, че тази години 
за нас е резултатна. Най-напред ПТТ-предпр\1яти- 
ето доведе в ред телефона - акция, в която и ние в 
местните общности взехме активно участие, от
делно при побиването на телефонните стълбове. А 
ето сега е в ход поправка на махленските ни 
пътища. В Доганица е прочистен пътят за г 
Метежевци, а на ново е пробит път до махала 
ерци. Целта на местната общност в д 
път да продължи към местността с!

Каловци, така че сега от лявата страна на 
освен махала Еленица, проблемът с път-

на^стна^^би^ст^Назъртца Милот^о^ошев7
по и покрай успешното приключване на тези 

комунално-битови активности, населението от тези 
три планински села обременяват други проблеми. 
Преди всичко става дума за все още нередовното 
зареждане на магазина, така че хората са 
принудени да отиват в други села, както и безотго
ворното отношение на Здравния дом, който все по- 
рядко изпраща лекар и други здравни работници в 
съществуващата тук амбулатория.

-Ние тук не по-малък проблем имаме и с изкупу
ването на добитъка. Все още има животновъди 
които не са продали агнетата. В незавидно 
положение са и онези, които ги продадоха, защото 
по няколко месеца не са взели парите. И "Напре
дък", и "Слога" в това отношение са твърде 
говорни. Преди, докато нямаше граница с 
дония, положението беше съвсем друго, 
ваха търговци откъм Крива паланка, 
принуден да ги дадеш на ‘Напредък" или "Слога", а 
те вместо пари ни предлагат брашно и това далеч 
по-скъпо от останалите - добави председателят на 
Съвета на местната общност Ярешник Досте Пет
ков.

махала
реката, . В миналия брой на 

в. "Братство" 
казахме, че след 

писането в 
рубриката "Да си 

припомним" за 
посещението на 

държавни глави и 
правителствени 

шефове ь 
Цариброд многс 

читатели направиха
известни щ 

забележки и Щ 
искаха допълнения Щ 

а един анонимен %■ 
читател изпрати 

следното писмо дс 
автора на 

рубриката

път. 
а малко

безот-
Маке-ма> 

а Бхала
анк- Често ид

еиа сегаоганица е този 
ипйе и по този 

начин да се свържат с път със съседната община 
Търговище. Ние пък в Назърица прочистихме пътя 
от Прекоп през махала Бориче до Соборище, а на 
ново пробихме път за Горна махала и Котарци, 
които досега бяха без път. Прочистихме и пътя до М.Я.

• В БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ

РЕКОРДНА ОВОЩАРСКА ГОДИНА Княз Фердинг 
в шопска нос

"Това не е нормално. През зимата ово
щните дръвчета се счупиха от голям сняг, а 
сега още цовече от плодородие" - говорят 
хората в Босилеградски край тази есен. Ста
рите селяни се опитват да си спомнят кога е 
имало толкова много плодове и единодушно 
констатират, че 1996 е рекордна година по 
овощарски добиви в по-дълъг период.

Овощарството е твърде стар отрасъл в 
Босилеградски край, понеже хората отдав
на разбрали, че тук съществуват благоприя
тни климатически и други природни условия 
за отглеждане на овощни дръвчета. Дълга е 
и традицията на облагородяването на ово
шките. Много хора от този край знаят да 
присаждат дръвчета. Благодарение на това 
в Босилеградско са запазени многобройни 
стари качествени сортове ябълки, круши, 
сливи и други овощия. Напоследък все по
вече се засаждат нови сортове, отличаващи 
се с високи добиви и твърде качествени 
плодозе. Тази рекордна овощарска година 
отново потвърди позабравената стара и 
много важна истина: Босилеградско е било 
и пак може да бъде развит овощарски край.

Тя показа, че не са верни приказките за 
вредното влияние на новите борови гори 
върху овощарското и зеленчуковото произ
водство. Само хора, които слабо владеят 
природознанието могат да кажат: "Одимаме 
си оорови гори, однемаме си градини и ово
щия".

И ЦАР ФЕРДИНАНД 

ЦАРИБРОДВ нашия край сега често се споменава 
една стара поговорка: "Леле и кага нема, 
леле и кага има много". По селата останаха

"Уважаеми господин Николов,
Във вестник "Братство" прочетох вашия преглед на 

държавни глави или правителствени шефове били по 
някаква случайност в Димитровград (Цариброд). С 
изненада узнах, че между тях го няма княз и цар Ферди
нанд. Изпращам ви откъс от записката на граф Робер дьо 
Бурбулон за едно такова посещение в Цариброд на княз 
Фердинанд на 23 юли 1889 г., както и снимка на княза в 
шопска носия. И откъсът, и снимката са от книгата "Бъл
гарски дневници" от граф Робер дьо Бурбулон. Френският 
граф дьо Бурбулон, назначен от княз Фердинанд за негов 
личен секретар и по-късно Велик шамбелан на двора, 
пристига в България заедно с новоизбрания от Великото 
народно събрание български монарх. Той е бил близък на 
княза и цар Фердинанд и по-късно на цар Борис близо 
четирийсет години от 1887 до 1928 г.

все стари и некадърни хора, които не са в 
състояние да приберат богатата овощарска 
реколта. Техните деца са заети със свои 
работи и проблеми по градовете и малцина 
от тях могат да дойдат и да им помогнат. 
Може да им се помогне с ученически и мла 
дежки акции, но напоследък тази благоро 
дна дейност заглъхна напълно. Нашенци се 
га имат възможност да продадат значител 
ни количества овощия и да поправят тежк 
ото си финансово положение. В коопера 
тивните домове има помещения за склади 
ране, но е въпрос има ли кои да изкупи тази 
здрава природна храна?

С.Евтимов

В "ОРИЕНТ-ЕКСПРЕС" ПЪТУВАЛ 
И КРАЛ МИЛАН

"Вчера тържествено изпратихме княгинята (Кле- 
ментинад която случайно се оказа в “Ориент-експреса" 
заедно с крал Милан на път от Константинопол за Сърбия, 
пише в "Български дневници".

Цариброд, където "Ориент-експресът" 
четвърт час, двамата владетели слязоха, за да се по- 
разтъпчат на перона, и ние ги последвахме. Князът поиска 
разрешение от крал Милан да му представи свитата си и 
направи това, като започна от мен. Милан любезно ми 
говори в продължение на няколко минути. Той е висок, 
доста пълен, с орлов профил и черни пронизващи очи, със 
силен глас, произнася твърдо "р", но акцентът му е по- 
скоро ориенталски, откопкото славянски, и разказва 
парижки анекдоти с едновременно свирепо и шеговито 
изражение. После дойде ред на останалите, а след това 
крал Милан представи свитата си на княза. Качихме се 
отново във влака и малко преди да стигнем до сръбската 
граница, князът посети крала във вагона му.

Бяхме стигнали точно на онова място на границата, 
къдото един каменен знак отделя двете държави. Князът 
дълго, сериозно и нежно се сбогува с майка си, на която 
ние също казахме "довиждане1. Влакът се отдалечи. 
Изчакахме идващия от запад "Ориент-експрес', в които 
се качихме след няколко минути и тепеграфически 
поръчаната вечеря изпълни времето ни до София.1

Анонимният читател след това дава бележка, че Кле- 
ментина о майката на Фердинанд, а крал Милан вече 
абдикирал, но за всички си е останал крал Милан, разбира 
се, и за княз Фердинанд.

Уважаеми читателю,
преди всичко благодаря за направената забележка и 

информацията, която дадохте на мен и читателите и по 
този начин помогнахте колективно да си припомним за 
миналото на нашия град, а същевременно и за историческ- 

минало на двата съседни народа - сърби и българи. 
Вашата постъпка трябва да последват и други читатели, 
които могат със своите знания да допълняват авторите 
при описване на вестника. Не е нужна Вашата анонимност, 
но ако Вие това искате, аз я приемам и още един път 
благодаря за писмото.

НА ПЧЕЛАРИТЕ Е 
НЕОБХОДИМА ПОМОЩ

спира заВ

но да се занимава покрай 
работата, която професион
ално работи. На мен лично 
пчеларството донася мир и 
спокойствие след отговор
ната работа в общинския 
съд за норушения - казва 
Митов.

Пчеларството в Босилеград
ско на мнозина е основна дейност 
и основен източник на приход, но 
на голямо число е вт 
задача и занимавка. 
е Гоше Митов, общински съдия за 
нарушения в Босилеград, които 
по числото на кошерите и коли
чеството на лървокачествеиия 
мед се нарежда почти рамо до 
рамо с най-добрите пчелари в 
общината, т.е. с онези, на които 
пчеларството е основна дейност. 
С това той на дело показва, че 
домашният бюджет може да се 
допълва с благороден труд.

еленна
вторите

орост 
Във в

Съдията-пчелар понастоя
щем има над 30 кошера. Казва, че 
тази година е средна по производ
ство на мед в Босилеградско и че 
на пазара е продал 1000 кг^пър
во качествен мед. Взел о 11 ОШ 
000 динара и след всички разходи 
тазгодишната му заработка от 
лчеалрството възлиза на 1^ хил
яди динара. Имайки предвид, че 
се касае за второстепенна 
дейност в целокупната му работа, 
този приход изобщо не е за под
ценяване, даже и от страна на 
онези, които но уважават много 
парите.

Гошо Митов

истрирпно дружество, но с години 
но доиствува.

имаше дружество, 
пчеларите щяха да имат из
годи но оамо при обезпе
чаването на нужни матери
али и съоръжения, но и по
мощ при продажбата на 
меда. Сега едно число 
пчелари имат значителни 
количества мед, но и проб
леми да намерят купувач, 
изтъква Митов и подчер
тава: -Глаоувам за форми
ране на пчелароко дружест
во в общината, в която има 
големи природни възмож
ности за организирано пче
ларство!

-Преди 25 години от лю- 
бопитност започнах да се за^ 
нимавам с пчеларство, о 
годините разбрах, че с тази 
дейност човек може успеш-

-Ако

В семейството иа Митов 
всеки е любител в от-

йвт си.

Девизът ип Митов в пчелар
ството е старата българска пого
ворка, че "само една лъжица 
тоан е достатъчна да развали 
каца о мед". -На пазара, казва 
той изнасям първокачествон

някои "пчелари*, аноКпчелитеГЯИ
нямам проблеми с пласмента.

В Босилеградска община 
към 250 пчелари, които имат ок
оло 1900 кошера. Обаче не са ор
ганизирани. Преди 15 години в 
Босилеград бе формирано и рег-

ка-

ото

има

Сърдечно: Богдан НИКОЛОВ
В.Б.
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ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ
• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК• В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "МОША ПИЯДЕ" В ДИМИ

ТРОВГРАД ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (8)
ОБУЧЕНИЕТО НА 
СРАВНИТЕЛНО 

ВИСОКО РАВНИЩЕ

РЕКОРД: 38 ТУРИ С ВАГОНЕТКИТЕ!
27 юли 1946, събота. Пред обед не работихме 

почивка. Готвим се за усилена работа.
повишен: да настигнем бе-

работа: този път прекарваме пак 
Горещина. Обединят фасул беше 

затова много вода изпихме.

•'УРА'' ЗА БАТЕ ЦВЕТАН И РОДНИЯ КРАЙ1

.■ягьвг.вк
постояно ни канеше да извикваме лозунги, да 
работим живо и с песен.

Към обед разбрахме 
нас Цветан Васев, учител по 
Каменички, медик... Някои височани хукнаха по 
трасето до ги посрещнат... Когато наближиха, ние 
загърмяхме с лозунги, песни и колективен поздрав 
"За бате Цветан и за Гошо три пъти ура! 
"Ура!Ура1Ураааааа!" Правихме здраво-живо и 
продължихме да работим ударно. Те 
донесоха някаква сила от родния край. Разбрахме, 
че но сме забравени...

В лагера голяма глъчка. Обиколихме Цветан и 
Гошо. Те ни продадоха колети от царибродските 
младежи и няколко писма. Те приказваха за родния 
град, а ние за живота на строителството. Всички са 
весели, че имат подкрепа: двама възрастни ори- 
гадири, батковци, авторитетни хора... След четири 
часът читалищна група, а сетне военно обучение...

Вечерта веселба пред нашата палатка, хоро. 
Хармоника. Песен. С нас бяха и мнозина от другите

Миене и 
Нашият морал 
лопаланчаните!

След обед на 
пръст с вагонетки.

Предвечер работата ни тръгна - просто хвърчахме

~ »’Ьгпяй»« »язг
хме върху леглата. Без миене и без приказки.
ПОДГОТОВКИ ЗА ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ 

28 юли 1946, неделя. Тръбата се обади в шест

П^)екрасноИспане?ЪПосле'1 олГ/^х"ие^да^юемием!>^

3аК^Хо^ЖНфуГлГГч° Ж^отчаните, 
бихме загребчаните с 2:1. Да се знае че Бога Мешко 
от нашата чета даде един гол!... с„ле^1°™. 
часът отидохме на доброволна работа, 
прекарване на пръст и камънак с вагонетки. До 
вечерта изкарахме само 15 тури.

Цветан и Гошо започнаха да подготвят слабите 
ученици за поправителен изпит.

Нашата просека се очертава ясно: като нарису
вана. След някой ден, така се прг--------~ ~*_™;
гат вече дървени траверси. С\

е

, че от Цариброд идват при 
математика, и ГошоС всестранно програмиране дейността на учители и ученици 

и навременно отпочване на учебната година, в димитровград
ското основно училище са създадени реални предпоставки за 
провеждане на обучението на сравнително високо равнище. 
В основата си такова заключение се получава от разговора с 
директора на училището Милисав Стоянов.

-С малки изключения (англи
йски, музикално образование и 
сръбски език) всички предмети 
преподават преподаватели с 
необходимата професионална 
подготовка. От общия брой на 
преподавателите - 67 души -14 са 
с виеше и 55 с полувисшо обра
зование. В това число са включе
ни директорът и зам. директора, 
така че броят на висшистите 
възлиза на 69

Създадени са и добри матери
ално-технически предпоставки - 
помещенията и оборудването 
изпълняват над 80 на сто от пред
видените нормативи, което от 
своя страна да
провеждане на качествено 
обучение. От пети до осми клас се 
провежда едносменно обучение, 
докато от първи до четвърти клас 
учениците учат в две смени.

Общо в цялото училище има 
1045 ученици, в това число са и 
ученицие от подведомствените 
училища в Желюша, Лукавица,
Градинье, Смиловци, Трънски 
Одоровци и Куса врана.

Още в началото на 
година са приети годишни и ме
сечни планове за работа, а за 
всеки учебен час препод 
лите правят подготовки. В учили
щето са приети и се реализират 
отделни програми за културна, 
спортна и рекреативна дейности.
Реализира се и специална про
грама по екологично-естетическо 
и хигиенно възпитание.

Тази година може би обучен
ието по езиците е в най-незавид- 
но положение. По

Според броя на часовото 
най-незавидно положение е бъл
гарският език, който от първи до 
пети клас се изучава само с по 
два часа, в шести и седми по 
четири, а в осми по три часа. Тази 
година за пръв път и в пети кпас 
се изучава само с два часа, а вечо 
идущата година и в шести и след 
три години в цялото училище от 
първи до осми клас български ще 
се изучава само с по два часа, 
както в гимназията.

За сравнение руски и англи
йски език в пети клас е застъпен 
с 4 в шести и седми с три и в осми 
с два часа. Сръбски език от първи 

пети клас се изучава с по 5 
са, а в шести, седми 

четири часа.
Инак всички ученици са об

хванати с
бавъчно обучение по всички 
предмети. С допълнително обу
чение (за по-слабите ученици) са 
формирани ,106 групи, а за до
бавъчно (за по-добрите ученици) 
52 групи. В училището действат 
секции за извънучилищна дей- 
ностсЗО групи. Между по-дейните 
са драматичната, рецитатор- 
ската, журналистическата и др. 

ции.
Трябва да

при училището работи уч 
ки стол и че към 100 V

и сякаш ни

от 3 
пак

души.
палатки...

ОБЩО БРИГАДИРСКО СЪБРАНИЕ 
-КРИТИКА И САМОКРИТИКА 

26 юли 1946, потък. Днес обработваме левия 
откос на нашата просека. Работата е такава, че 
почти цялата чета е на едно място. Приказваме си... 
С нас са и "новите“ бригадири Цветан и Гошо. Ние 
се оплакваме: санитарят Обрал не ни вярва, Люочо 
трябва да ходи на операция, Мия, Бранко и Парко 
са болни... Един Ратко от Бела паланка често ни 
оби

иказва, ще се сла- 
вършихме голяма 

работа, а още не сме получили ни похвала. При
казва се, че през следващата седмица ще минем на 
ново строителство. Тъжно ни е, защото свикнахме с 

кладенеца, със загребчаните, с

ва възможност за ДОча> и осми с по

този предел: с
реката и воденичките, с гората и царевиците. 

БРИГАДИРСКО-ВОЙНИШКА 
ДИСЦИПЛИНА...

29 юли 1946, понеделник. Малко помалко 
станахме истински войници-бригадири, строители 
на младежката линия. Сутрин ни събужда тръба. 
Милко крещи: "Ставайте, момчета! “Едни излитат 
навън, други не стават - "Излизайте, ленивци! 
Мамката ви ваша...!!" - крещят първите... И после 
всекидневно: СТРОЙ СЕ за миене.. СТРОЙ СЕ за 
закуска... СТРОЙ СЕ за работа... СТРОЙ СЕ за 
митинг... СТРОЙ СЕ за беседа.^.. СТРОИ се за военно 
обучение! 4

И затова върви приказка между бригадирите, че 
всеки трябва да има добър ремик (колан), за да не 
пукне от заебанция! Еи, още някой ден и стигнахме 
до Илинден!

опълнително и до-§
жда като българи... заместник на коменданта не 
)6ича... Остриме се за събранието...
След обед обща конференция. Един лекар ни 

говори как да пазим здравето си и как да се от
насяме към ония, които наистина са болни. Разви се 
после голяма критика и самокритика във връзка с 
нашата работа и нашия живот в лагера...

После стана общо почистване и уреждане на 
лагера. Цветан и Гошо ни научиха как да направим 
походна столова, как да изкопаем клозети и как да 
вършим дезинфекция с варно мляко... Как да се 
уредят палатките, как да се изкопаят канавките, 
как да се подобрят леглата чрез по-дебел пласт от 

рат... През нощта бях часовой.
Белопаланчаните работиха някое време и през 

нощта, но не им вървеше: изкараха само 16 тури с 
вагонетките.

ни о

учебната

секавате-
напомним още, че 

еничес-
ученика

получават безплатна храна, до
като останалите заплащат поло
вината от сумата, а половината

пап

компенсира общината.
Първото полугодие на тази 

учебна година ще приключи на 27 
декември, зимната ваканция ще 
трае до 21 януари, а краят на 
учебната година е 20 юни, освен 
за учениците от осми клас, които 
ще завършат на 6 юни идущата 
година.

-Следва-

ради болест, 
английски епреподаването на 

довере
ващи преподаватели, но наскоро 
трябва да дойде преподавателка 
от Ниш. Частично и музикалното 
образование се провежда от 
непрофесионалист.

• СРЕЩИ РАЗГОВОРИно частично на замест-

"ЧОВЕК ЗНАЕ ТОЛКОВА, 
К0ЛК0Т0 Е ЛЮБОЗНАТЕЛЕН

Ст.Н.

Почти няма димитровградча- ежедневно контактирах, е извън- 
нин, който да не познава или да реден художник и карикатурист, и 
не е чувал за Момчило Андреевич преди всичко, твърде благороден 
- Моня. Той е библиотекар вече човек. И той, както и аз, обичахме 
тридесетина години. Но едновре- хумора, изобразителното изкуст- 
менно е и самодеец в театъра во, риболова. Често в стихотвор- 
“Христо Ботев", преводач, спор- на форма си договаряхме за ри- 
тен риболовец... Момчило е на60- болов. Например аз му пращам 
годишна възраст. Но с годините "писмо": "Плава ружа/зелен бор/ 
не отслабва, а се засилва интер- айде слезни одозгор./ И ще имаш 
есът му към литературата, изо- добру душу/ нема да идеш у 
бразителното изкуство, музи- Желюшу". Той ми отвръща в 
ката, хумора... За него някои каз- същия дух, с много духовитости за 
ват, че знае къде се точно намира поредната рибарска среща, 
всяка книга от 40-хилядния Момчило Андреевич е бил 

фонд на библиотеката. голям приятел и на известния 
-Да, вярно е! Особено докато писател Детко Петро 

библиотеката се намираше в с. Пъртопопинци. Би/ 
старите помещения на културния ници. През 1955 година заед/ 
център. Помня дори и номерата на държали зрелостен изпит. За 
членските книжки на много от Моня си спомня: 
читателите. Вярвам, че това е -Детко беше добър писател, 
плод на тридесетгодишната ми литературен критик и познавач и 
работа в библиотеката. на сръбската, и на българската

Момчило хубаво владее и литератури. Но той бе и добър ма- 
сръбски, иI български език, а също тематик, а това рядко се споме- 
така е добър познавач на френ- нава. Произведенията му са пуб- 
ския език и на френската литера- ликували най-големите издател- 
тура. Той е и официален преводач ски къщи, най-напред в Сараево, 
на френски език. където той дълги години живее и

втората му голяма страст работи. Изключително добре 
(влечение) е изобразителното из- владее изкуството на разказа 
куство. Той е художник-любител, може би е един от върховете в 
докато говори за изобразител- разказното творчество в предиш
ното изкуство, не може, а да не си на Югославия. Библиотеката 
спомни преподавателя по рису- разполага с неговите произведе- 
ване Иван Петров. Но много по- ния и би било недопустим грях 
въздействащи върху му са кон- ако младите не й запознаят с 
ТаКТИЛе с хУА°»<н”ка и карикатур- това благородно творчество, 
иста Методи Петров. За тях, той По въпроса за културния 
спо^ля: вот в града, особеноУ на младите,

-Иван и на мен, и на мнозина Момчило изказа недоволство- 
ученици даде първите знания и ни -Младите днес малко четат 
внуши истинска любов към изо- човек знае толкова, колкото' е 
бразителното изкуство. Вдъхнов- любознателен! Предимно те са 
яваше ни със своето творчество и пасивни слушатели и "консума- 
знания. Някои негови ученици тори": включат радиото, телеви- 
след гимназията записаха худо- зора или видеото и считат че 
жествена академия, мнозина, това е достатъчно. Когато аз’бях 
между тях и аз останахме лю- млад нямаше такива "опустоша- 
бители, относно самодейци в тази ващи" духовния живот апарати. 

п ^ Духовния живот ние сами си
методи Петров, с когото бях давахме. А това значи че 

почти неразделим приятел и разкрива у себе

• ИЗ ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ В БОСИЛЕГРАД

Д СТОЯ ЩАТА ДЕТ- 
ДМИЦА

• ЗА ПРЕ
СКА СЕ

РОДИТЕЛИТЕ 
НЕ ЩЕ 

ДОКАРВАТ 
ДЪРВА

ПОДАРЪК ЗА 
НАИ-МАЛКИТЕ

В трите обекта на Детската 
градина в Димитровград са напра
вени нови съоръжения - метални 
люлки, дъски за люлеене и то- 
богани - за най-малките, които 
официално ще бъдат предадени 
на употреба по време на Детската 
седмицата, провеждаща се от 7 
до 13 октомври. Това е подарък 
на най-младите от Общинската 
скутцина.

мица ще 
грама, имаща характер на градска 
манифестация. В програмата ще 
участват децата от Детската 
градина, основното училище и 
соколекото дружество.

Инак в Детската граш 
мента са настанени 1Й5

Момчило Андреевич е 
а ле чеУчили

тоучилще
щният съвет в основно- 
"Г.Димитров" в Босиле

град гласува рйшение, с което 
"освободи" родителите на уче
ниците в селата от обезпечаване 
на дърва за отопление на учи- 

та. Когато членовете на съ-

роден в Търново, нед 
от Сараево в Босна. Ба 
е от с. Обреновац, намиращо 
се на седем километра от 
Димитровград, а е работил 
по това време в Търново. 
След освобождението през 
1945 година семейството на 
Андреевич се завърща в 
Цариброд. След завършено 
основно училише 
назия, завършва Пе 
ческия институт (полувис
ша педагогическа школа в 
Ниш) - група сръбски и 
франски език през 1957 го
дина. Учителствува в Сми
ловци, Призрен и Звонци. 
През 1966 година се завър
ща в Димитровград и става 
библиотекар в Градската 
библиотека. Задочно завър
шва Библиотекарска школа 
със звание “висш книгообс- 
лужител". 8 библиотеката е 
вече към тридесет години.

книжен ща му
в - родом от 
ли са съуче- 

но са
неголища

вета гласуваха решението, имаха 
предвид малкото число ученици в 
един брой села и трудностите, 
пред които би били изправени ро
дителите в онези училища, в 
които учат по 4-5 и по-малко деца.

По всичко личи, ще се наложи 
средства за дърва да обезпечи 
Общинската скупщина от скром
ния си бюджет.

реме на Детската сед- 
бъде изпълнена и про-

в

И гим-
дагоги-

инав мо- 
деца в

забавачницата и 60 деца в целод
невния детски престой.

В.Б. Албена Котева

• ДИМИТРОВГРАД: ДВЕ РЕПРИЗИ НА ТЕАТРАЛНИ ПРЕД
СТАВЛЕНИЯ

"ПРОФЕСИОНАЛИСТ" 
-ТРИДЕСЕТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ жи-

Малката сцена на театъра "Христо Ботев" в Димитровград 
септември т.г. по тридесети път репризира комедията на Юзвачич 
“Професионалист". Главните носители на ролите са Слободан 
Алексич и Александър Златанов.

"СЪМНИТЕЛНО ЛИЦЕ" - ЗА УЧЕНИЦИ
Младежката театрална сцена при Народната библиотека в града 

на 26 септември т.г. за учениците от пети до осми клас на основното 
училище "Моша Пияде в града репризира комедията "Съмнително 
лице" от Бранислав Нушич.

Това колективно посещение на учениците в театъра е предвидяно 
според приетата учебна и програма за извънучилищна дейност.

на 24
нещо: театрална самодейност, 
музика, литература, хумор...

Накрая да кажем, че Момчило 
е страстен рибар. На мнозина 
млади рибари е дал първите 
знания. В момента е секретар на 
риболовното дружество в Димит
ровград. Когато замине след 
година-две в пенсия счита, че ще 
има повече време за това свое 
хоби.

а

съз- 
всеки 

си талант заСт.Н. Бобан Димитрово 1Ш^ БрлтстВо1 ОКТОМВРИ 1996



НАШЕНЦИ, МИЛЕЕЩИ ЗА РОДНИЯ КРАЙ
* ^оп^^хме писмо^вкоетс^между^^угото пише:вЛНИК ВЪВ Ва™

• НИШЦАРИБРОДЧАНИ 

НАЙ-МИЛИ 

ГОСТИ
СИЧЕВАШКИ 

ВИЗИИ'1 НА
вестни!Г^Братство^Ногя Рги^^ бр°" На Ч',01ноч. навлязъл в деветото десети- 
всред земляците тук Йнгеоет.™ ЛР™”Т летие> живее самичък. Децата и сес- 
Борис Иванов оЛосилегр^ко“^чел в^в ВЪДТ"“ “ ЖИВВЯТ °ТДвЛН° ТуК

Е'™~К‘р» •" .р,»жь:г"^;г.гй'к:
между които С0страбмиАТпг1ян^ОКОЛИ' гоЧини' за спортуването, за соколите,
и==аТЕ«” ^^°атТ^4Т?оНдЪ.ИВ°о=Гзаа^:

' ВТОИВ:вВеИо^н^6ЛтаГ:У^лСяВОИ' ^^с^сто^летище^в^Ниит^ук буГл пле- 
"*;ч- ВСИЧКИ читатели плня^^1? вестаик на ввн и закарен в лагер в Германия. След

съобразявайки К-дГ

*31|
- ,/Я винажомлепя .опят» и лА 6°рбата ■тя троителство. По-късно идва и сестра му 
МДИ вам^ - тоиЯя »„ Я; и 0Т тук заключ- Троянка, а след като починал ба|Да м^ 
ЖЯЯ полнЛУД работата, но е благо- взел от Цариброд и майка си. БиТак-

-,'ЖИ н 14 р ’ п,_- п тивен синдикален и партиен деец, но го
■V *'*ЗИ У110С Д”Д° Любен Димитров се срещна- сполеятла съдбата на многодруги

ЗШЯ? воеменп откп7ппТм^мГаЛаТа/°ЛИ»па ПО политичвски активисти в тоталитаризма 
?р®“® на откриване на изложбата "Дими- - преследване, изключване от партията 

гЛвСа’* тровтрадски-цариброски художници4 във Упорито се защитавал и доказвал че е 
_ оаРна. на което присъствахме с невинен до наи-висшата партийна ин-

ВИ ^вЛнк^Зпвпп«лАДл^ИКОЛОВ И Милован станция - до Централната ревизионна 
*ато пРвАставители на организа- комисия на БКП. Дори тук било разкрито, 

:?ра-Н?ИЗЛ0Жбата ' издателст00 "Брат- че бил обвинен и преследван въз основа 
?™*ГЛУА°ЖНИ1<”тв- *вшв тРУДН0 да на доноси на известен царибродски 
го забелязаме всред насъбралата се пуо- политемигрант. Сега вече няколко годи- 
лика и да познаем стар царибродчанин", ни е пенсионер.
гмаото 8 ПИСМ°Т°. "лицето му В края на писмото дядо Любен пише:

0Мома.?^г^ЛгчМУ влажни • "Пиша тези редове и си спомних за
-мои царибродчани, мои Цариброд- старата сръбска сентенция: "Брат |е мио 

чани... - повтаряше, прегръщайки ни, ма ко)е вере био". Много хубава, но 
след като му се представихме. -Ще ми когато държавници я забравят, страдат 
гостувате, непременно ще дойдете у народите. Стара практика не само на 
Дома ми, за мен това е голям празник, Балканите, но и по целия сят. Дано по- 

| л I царибродчани са ми наи-милите гости. младите поколения я почитат, та да има
^ “ Уговорихме време на утреден вечер- истинско братство по света.

та- _ Това писмо пиша след завърща
I юсрещна ни на половин път до дома си от празничен митинг по случаи национ- 

му, нямал търпение да ни чака вкъщи. алния ни празник Девети септември.
-В книгата я има и сестра ми Троянка, Различни чувства всред народа, но 

има я и на снимка със съучениците си от болшинството го тачи и няма да гс 
гимназията, много хубава книга, проче- брави. Още по-малко ще го зао 
тох я на една душа - посрещна ни дядо семейството на дъщеря ми, понеже на 
Любен с радостни впечатления от кни- тая дата станах 
гата "100 години царибродска-димит- внуче, сега ученич
ровградска гимназия", която предишния Така пише дядо Любен Димитров - 
ден му дарихме на изложбата. “стар царибродчанин" от Варна. Живев!

р Апартаментът, в жилищна сграда си сега тук с носталгията за стария край,!
1 близо до центъра на града, е подреден със спомените от него. И чака вестник 
I. домакински - чисто, уютно, със старинни "Братство", за да си "поприказва" с;
I мебели, по стените снимки. В гостната Цариброд и царибродчани - най-милите 

стая вече подредена маса с питиета и му гости.
мезата от царибродската и варненската Венко Лимитпоп
кухня, тук ДЯДО Любен, бодър И крепък Димитров

IIстарец, навлязъл в деветото десети-

ОГНЯН
САПАРЕВ* I*■

На 24 септември в тър
жествената зала на Учител
ския дом в Ниш на Огнян Са
парев, ректор на Пловдив- 

ъче- 
шки

ския университет, бе вр 
на наградата "Сичева 
визии".

Госпо, 
бе локан 
рите на литератур 
в Сичево да бъде гост на таз! 
културна манифестация 
която вече няколко години 
организират нишките писа
тели. Наградата е 
на г-н Сапа 
принос в раоотата на литера
турния пленер, за дълбоката 
следа, която оставя неговото 
дело и особено за неговия 
принос за културните връзки 
между Ниш и Пловдив. 
Трябва да припомним, че ми
налата година същата на
града получи Георги Алек
сиев, прозаист от Пло 

Същата вечер в 
ствената зала на кооперация 
“Сичево", за делото на Огнян 
Сапарев говориха: д-р Сава 
Пенчич, Георги Алексиев и 
Димитрие миленкович. На 
края Огнян Сапарев говори

дин Огнян Сапарев 
1вн от организатогорI 45 ия пленер

ли

г';
присъдена 
големия муаро

або
в за му

>а-.'л
ам

Любеи Димитров - третият от дясто: "Общата ни 
сн““^а от срещата ни във Варна, поставена на 

голямата рамка на живописната картина 
яща ми Адриатика и за моята младост, 
го я поглеждам и на гости показам 

вашите уважаеми лица."

напомн:
чест

»вд
тъс

ИВ.
рже-

“Щрйрт
I щ

нето

сегашното положение на 
ългарската книга, листе- 

лите и издателите.
Ректорът на Пловдив

ския университет, г-н Огнян 
Сапарев посети издателство 
"Братство" и на редакцията 
на в-к "Братство" предаде 
една пишещта машина, по
дарък от Пловдивския уни
верситет. В знак на благо
дарност "Братство" подари 
на Пловдивския университет 
монографията за художника 
Слободан Сотиров.

за
бъо за-

V- равят в

дядо на тре 
ка в XI клас."

тото миаг
5Г

\2?7 ш% »- \
Любен Димитров, вляво, в 
царибродскит© соколи в П

униформа, с 
1936 година.

соколска 
рага през М.В.

1 • АСЕН МИНЕВ БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА: Асен Пет
ров Минев е роден на 8 февруари 
1912 година в с. Желюша, Димит
ровградско. Основно училище завъ
ршил в родното си село, гимназия в 
Цариброд и Пирот. Виеше агро
номическо образование получил на 
университетите в Белград и София. 
С литературна дейност се занимава 
около 20 години. Публикувал е пове
че разкази и стихотворения. Под
готвил е ръкопис щКалиново-Желю- 
ша, легенди и истини", от които 
"Братство* публикува три легенди.

Щом прегази реката и саи вляво по мекия път към Кале, 
Гроздан Марков пусна Чала. Кучето заскимтя от радост и след 
малко се обади в подножието на Кале. Гроздан тръгна след него. 
На един дъх изкачи стръмнината и застана на билото на Рудина. 
Тръгна на изток. На откоита поляна спря отново. Нямаше нужла 
да замрежва поглед, беше прозрачен ден на ранна есен. На 
югозапад съзря голото чело на КУКЛА и... вече полуоголената и

КУКЛА
Изгряла е Зорница 

Над желюшко землище, 
Над връх над Кукла планина.

Изгряла и осветила , 
Цяла Кукла планина > 

И самодивското сборище I -1 
В тъмна гора вековна,! ] 

Вековна и закрилница.

снага от секирите на нечовеци.
-Ех, Кукла! - отрони гласна въздишка Гроздан. -Красавице, 

ненагледна! Съсекоха хубавата ти зелена дреха. Защо, 
!? - прошепна си Гроздан, когато го връхлетя личният спомен 

- за първото му ловуване в Кукла. - Каква беше, каква беше! 
Разперила криле над цяло землище желюшко. При суша облак 
ще излъжеш дъждец да валне. При много дъждовито с вековни 
дъбрави спираш пороища. Даваш топлина, даваш хладина, даваш 
красота, закрила. Даваш живот! А сега каква ставаш?.

Гроздан превърна своите мисли и своя шепот в разговор с 
Кукла като с жива богиня. Стори му се, че планината се 
доближава и той може да я докосне... .
М Той Гроздан Марков, беше наи-добрият ловджия в Желюша. 
Зашитник на вековните гори и закрилник на полезния дивеч в 
7^!, край. Висок, красив и здравеняк. При ловуване що измине и 
тридесетина километра, но без улов ив се връща. А в тези мо
менти му се доллака за Кукла, за вековните и гори. Търга»ци- 
поестъпници жестоки и безмилостни като хищници, използваха 
следвоенното положение на мизерия и глад, купиха на безценица

донесла кат^следствиеКщдаа ^на&здненисц^лад0^страдани^на

Ц Пе^пьр1 Минев

А°ЙГърДвЗ^ИоГл^оПн0аЛОрВуйдин;°-

но мисълта и споменът за първото му ловуване в Кукла не то 
напускаше, вървоше с него...

НеК^Токки ^"м^н  ̂бъдеш, повтори о шепот Гроздан

с..

защо
1.,

Но била ранна Зорница 
А била мома Калина.

(По народна песен: А.Минев)

небето, правеха нощен мрак в юлското пладне и с мълчанието си 
казваха:4Ние сме отпреди турско, ние сме отпреди турско." Не го 

обено, необяснимо страхопочитание на 
вярващ, влезнал в огромен, сътворен от самия Господ храм. "А 
сега, а сега..."

От вековната гора навлезе е уооите на също смълчана, но 
то го посрещна чуруликалото на синигера, 
ва отговори на синигера с песента на своето 

горещо желание за син. Но бързаше да се домогне до стената - 
самия връх на Кукла, където, според легендата, от леден студ 
загинала - смръзнала се и заприличала на кукла - красивата 
девойка Калина. Ала девойката победила смрътта, хората 
нарекли планината Кукла.

В далечните години страшна смърт сполетяла красивата 
желюшка девойка, а сега нашата Кукла ще остане без гора. От 
унеса го изтръгна далечният лай на Чала...

По билото се добра почти до Мрътва падина на източния край 
Рудина. Чапа лаеше ожесточено срещу зинал в огромна стена 

отвор. "Не е лисица" - помисли Гроздан. Усетил неговото 
присъствие, Чапа залая оше по-ожесточено и започна да се на
хвърля навътре в отвора. Чу се рев на мечка! Гроздан зареди и 
двете цеви на пушката с вълчи патрони. Обърна се. Кукла го 
гледаше със смръщени вежди...

Не се чу изстрел!!
Настръхнал и недоумяваш,

Задоволил по такъв, мъчно разбираем начин за едно куче, своята 
ловджийска страст, Гроздан заслиза към Богатица, замирисала 
вече на есенна влага...

-Чапа! Кучето го погледна. -Знаеш ли, Чапа, някак си не е 
удобно... не е по природа, не е човешки да убиваме, когато секат 
и колят вековните гори на Кукла, заговори Гроздан на Чапа като 
на човек. -Мечката е просто избягала пред секирите от топлите 
гори в Кукла тук, в почти гола Рудина...

Отсреща продължаваше да ги гледа Кукла планина, тъжна, 
изсечена, гола...

хванало някакво ос

по-млада гора, къде 
Развеселен, той тога

*акна

на

Чапа го гледаше по човешки.

Рисунка: Никола С. Цветков
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ЗАПИСКИ ЗА НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРДДЧАНИ (3) • РЕПОРТАЖ

леля БОСИЛЕГРАД НА 

МАЛА БОГОРОДИЦА
ството, в което со ровила
Милка. Нейното семейство било 
на железничаря Тодор и на май
ката Николия в Комика. Родена е 
на 11 юни 1905 година, семейство
то й било бедно, имала двама бра
тя Митко (1900) и Кирил (1903). 
Братята били ж.п. работници, ка
то баща им. И днес къщата стои, в 
двора и са построени две нови 
къщи, покрай нея е къщата на 
Владо касапина, до Търтините и 
са со казвали Еринкини.

Завършила е четвърто от
деление в Комика, имаме хубава 
снимка от нейнито момински 
години, а после е станала снаха в 
Йовшини -1926 година. Станала е

•I съпруга на Павле Истатков Минев
и семейството е било доста бед
но. Свекъра и останал вдовец с 
пет мъжки деца, а освен това гле
дал и свои остарял баща. Мла
дата булка запретнала сили и 
гледала своите девери и свекъра. 

1 То били занаятчии, обущари, ши
вачи и дърводелци. На новото се
мейство започнали да се раждат 
деца - пак все момчета Никола 
(1927 - 1954) - студент по стома
тология Евтим (1933), дипломи- 

(1934) - пре-

В последно време, на няколко4 
места, наченахме важен въпрос 
за историята на Цариброд и за 
най-старите родове, населили се 
и живяли в града. Ако замисле
ната идея осъществим и почнем 
да работим върху нея, и ако имам 
щастието да участвам в нея, за- 
щото не съм най-добре със здра
вето. И ще трябват по-млади хора, 
ще помоля една позната, по-мпа- 
да особа, да ми помага, защото с 
успех ме насочи към няколко въз
растни граждани, живи и здрави и 
знаещи много от историята на 
свидното ни градче. Името и днес 
няма да спомена, но обезателно 
ще си го имам предвид.

И така, днес ще представим 
един член от голямото семейство 
на ИОВШИНИ, един от най-ста
рите родове в града.

Лесно намерих къщата. Тя е в 
редицата най-хубави къщи в гра
да, веднага под линията, до глав
ната рампа, водеща към Строше
на чешма. Тук живее леля Милка, 
със сина си Евтим и снахата си 
Христина. Приеха ме затрогващо 
любезно.

Преди да кажа нещо за ми
лата леля Милка, заговорихме се 
и тя потвърждава и даже допълва 
сведенията, които са толкова 
значителни за историята на Цари
брод. Дано още някой жив от съ
гражданите ги потвърди. Дано ис
ториците и други хроникьори не 
ме (ни) опровергаят.

Най-старите родове в Цари
брод са ИОВШИНИ, ВЕЛИНИ, 
ПЪРЖОИНИ и УГЛЯРЕВИ. Тя 
то потекло досяга пре 
на сърбите от град Призрен под 
водачеството на Чарноевич в 
края на 17 век. Родовете са били 
в голямата група, а в Ниш са се 
отделили и вмест 
Воиводина, са тр 
и са се заселили в 
Нишава, тук в наши 
шини се заселили в 
тър на града и към 
голяма площ, до тях нагоре към 
Строшена чешма били Угляреви, 
по-нагоре в бърдото Велини, а 
Пържоините населили Чуй петъл 
(Чуй петел, може би правилно, а 
днес пък Кукуригу сити, казват му 
младите, като си правят турнири 
и съставят екипи). Лесно ли, труд
но ли, но започнали да живеят 
тук, на тази земя, която е и кот
ловина и долина и протича река. 
Още владеели турците, които 
имали и джамия с две минарета, 
където е днес Домът на култу
рата. В тези родове растнали мо
ми и ергени и помежду се взи
мали, отначало близки роднини. 
Това и ден-днешен се чувства 
между тези семейства. От всич
ките им. 
между си са братовчеди, кумове и 
сватове.

Йовшини били собственици на 
площите, където към края на ми
налия век минала ж.п. линията и 
международният път и техните

СНАХА В 
ГОЛЯМОТО 

СЕМЕЙСТВО 
ЙОВШИНИ РШШВаФчелт*

Литургия1 ’
‘'ноНо^о^йч^Табел^Жче в Б^илеград е тържесг«>е
празник, който се чества ес^*аго^илад^е р)а площада тълпа: препълнена с хора, игла не може да падне, на площад ^ 
едни стоят, други се Разхождат, все д р р и коли от

I
едпи нг/ — '— ’’ Ияогакъпв лаокирани коли от
«ата улица също ВР, ЛЕ, СК, НИ, СФ и

ъ колата. Някога,Г различни градове, с различни РвгистРаЧ”"д

т от
I

. I -Ама ти ли си, бе Стояне?
-Я, а ти кой беше?
-Ама, остареме вече, не би те познал.

След тов^се питат за семейството, за здравето. Обещават 
пак да се срещнат идващата година, ако даде Господ живот и

ЗДР Н8ов общо взето, на събора бяха повече млади хора младежи 
и девойки облечени в дънки, кожени якета, клинове, мини поли. 
Не видях н^?о една жена, облечена в сая. Изглежда, че народ
ната н«*я тук е съвсем изчезнала. Надали по селата някаде е

:<! раи юрист, и Евстати 
подавател по биология в Свър- 
лиг.I&

■
| Забравихме да кажем, че 

9 къщата, в която са живяли Павле 
Д и Милка и ден днешен си стои, 

Ч чистичко баданосана. До нея е 
‘4 повдигната нова, красива къща, а 
д на горния етаж е спалнята на 

«Ш леля Милка.
Децата раснали. Павле ста- 

Гимназията вхно- 
селението нал прислужник в 

“Офицерския дом“. Дълги кори
дори, много учебни стаи, мазето, 

свалнята. Всичко това еку
трябвало да се почиства, нямало 
вода, нямало достатъчно сред
ства по хигиена. Помагала и леля 

Милка Тодорова Минева Милка и момчетата, дълги години 
днес е на деветдесет и две до излизането му в пенсия, 
години. Родена на 11 юни Леля Милка е имала и хубави, 
1905 година в*Цариброд. и тъжни дни в живота. Починал е 

п •- гп съпругът и, а наи-голямата и бол
ка е, че погребала най-стария син 
Кола.

за

о да тръгнат към 
ъгнали на изток

долинат§ на 
я град. Йов- 

ешния цен- 
лницата на&

имоти били поделени на две час
ти. Отвъд линията останала глав
ната част, в центъра напрабено 
павилиончето на тяхно място, а 
вместо джамията направили гол
ям хан-к

Днес тя има своя пенсийка, 
живее удобно при сина си Евтим и 
прочутата акушерка Христина, 

ръчма, дълги години съ- която е помогнала на хиляди 
ществуваща като “Чединото“. жени да родят своите отрочета и 
Днес на товд, място е Домът на ги е поела първа в своите ръце. 
културата. Иовшините тогава Леля Милка живее удобно, на 
празнували петък. Тогава ставал топло, уютно, естетично. Останал 
пазар в града и те, облечени в 6 имот от Йовшини, ниви, лозя, 
"белетини“, сядали в “Чединото", сливник, Евтим е добър стопанин, 

има кошери, плантация от сливи. 
Много го моля да запише анек
дотите, които леля Милка помни 
за Йо
ил Йовшин, Славчо Дяков, Петра- 
ки, Истатко. На тръгване дойде 
един майстор. Като чу, че ще пиша 

да почиват за леля Милка, казва ми, че тя е 
дмицата. А тържест- най-добре гледаната свекърва и 
али и “славата си“ - майка оттук до Белград и това

дошли с коне 
Висока и За-

посрещали селяни, 
и воловска кола от 
бърдието, общували, яли 
безплатно в "Чединото", 
наем за механата. Щом отпразну
вали петъка, работили си в не
деля, защото не могат земеделци 
да си позволят лукса 
два де
вено празнув
Св. Архангел Михаил. (Това го нещо да го запиша. Записах го 
подчерта и леля Милка.)

Да обърнем поглед към семей-

и пили
вшините. Тя спомена Миха-, вместо

а наследници, които ло

на в се

Лилия Нейкова

• КЪМ 1 ОКТОМВРИ - ДЕНЯ НА СТАРИТЕ ХОРА

ДА НАПРАВИМ 
ПРОВЕРКА 

ПРЕД
СЪВЕСТТА СИ

Църквата “Света Богородица“ в Босилеград

куфарите има запазен по някой екземпляр.
Долната улица прилича на битак. Импровизирани щандове, 

препълнени със стока: текстил, грънчария, стомни, казани за 
печене на ракия, каци, печки, буркани, пластмасови изделия и 
какво ли още не. По-нататък - чували със зеленчуци, чушки, 
ломати, краставици, грозде. Отсреща палатки с маси и столове. 
Хората седат, ядат и пият алкохолни и безалкохолни питиета. 
Скара се пуши и приятно дразни сетивото на мириса. Музика 
свири. Певица пее. Босилеградчани, седнали на пейките пред 
къщите си, любопитно наблюдават минувачите. Магазините 
отворени и очакват някой да пазарува. Частните кафенета, в 
които ечи музика, са пълни с хора. По улиците върволицата не 
намалява. Така продължава до към 18 часа.

„ Изведнъж заваля дребен дъждец, който засилва все по-вече. 
Юи накара търговците да събират стоката си. Хората отварят
^ъ^^заминават0Постш^ннос^6орътИсе^13кареаРНоТне съвсем1
в хотела Кин-стан ечи музика. И другите частни кафенета са 
пълни с хора. Веселбата ще продължи все до зори.

А в църквата "Св. Мала Богородица", построенна през 1895 г., 
трима свещеника са служили литургия. Църквата е била пълна с 

КОЛ°< ЧъРквата ® правено шествие. Домакин на светия 
защитник е бил Кирил Миленов от Добри дол, а за следващата 
година се наел да бъде домакин Вене Владимиров, също от Добри

Така Босилеград, това малко, хубаво градче на река 
Драговищица, отдалечено много от големите градове в Сърбия, 
днес широко отвори вратите си и сърдечно посрещна всички, 
които бяха негови гости.

Вукица Иванова - Стоименова

Още когато бях на млади години старите 
хора ми бяха мили и драги. По-късно все 
повече другарувах със старци и баби. Без 
оглед откъде са и какви са, на мен ми бяха 
много близки. Много обичах да чуя нещо ин
тересно и поучително от старец или баба.
Пазя много записки от разговори със стари 
хора, в които са съхранени интересни при
казки за старото време, спомени за важни 
събития и знатни хора от нашия край.

Първи октомври е международен ден на 
старите хора. Това е хубав повод да направим 
проверка пред съвестта си: грижим ли се 
достатъчно за старите хора, уважаваме ли 
техните роодителски грижи и заслуги, съо
бразяваме ли се със значението на техния
трудов принос в семейството и обществото? И ШАРАФИЯ МИСЛИМОВ, ненадминатият досега 
да се попитаме създали ли сме всички ус- рекордйор по дълголетие отсело Бармва Аз- 
ловия на нашите остарели бащи и маики, деди ербеиджан, където на 10 000 жители 84 живеят 
и баби, за да имат старост за радост и гор- над 100 години. Мислимов е роден 1805, а 
дост’ почина на 2 октомври 1973 година, на 168

години!

са

С.Евтимов

СЕ) БрятстНо1 ОКТОМВРИ 1996 г.
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• ДВЕ ПОБЕДИ И ЕДНО 

ПОРАЖЕНИЕ НА "БАЛ
КАНСКИ"

сов 7 
гиев

') Станков 7,5, Перица Геор- 
8, Иванов 7. • РАБОТНИЧЕСКИ 

СПОРТНИ ИГРИ
"ВЪТРЕШНА 
АВТОГУМА" - 

(БАБУШНИЦА) - ГИД 
(ДИМИТРОВГРАД)

рамките на традиционните 
срещи на работниците-спортисти 
от двете предприятия през сре- 

ата на септември в Бабушница 
яха организирани срещи по 

малък футбол, шахмат и пикадо 
за жени.

Във футболния мач отборът 
на ГИД беше много по-добър и 
победи с висок резултат - 9:3. И 
шахматистите на димитровград
ското предприятие бяха убе
дително по-силни от дамакините 
си и спечелиха мача с 5,5:0,5 
точки. В пипкаяо по-добри бяха 
домакините - 451:409 кръга. В ин
дивидуалното класиране класи
ране най-добра беше Вера Сла- 

ГИДсъс 186

ДВЕ ПОБЕД 
МЛАДИТЕС 

БОЛИСТИ

И НА 
ФУТ-* СП°РТНАТА ЗАЛА СПОРТИСТИТЕ

^ЧоТп^тЛАЯНИЕ0 !й оПСАРИТЕ И ЗА 
СЪС ЗОРАН "БАЛКАНСКИ" - 

"СЛАТИНА" 3:2 (2:1)
Започна и първенството за 

пионери и младежи в Пиротски 
окръг. В първия кр - 
на "Балкански" победиха о 
на "Лужница" от Бабушница с 5:1, 
а юношите едноимения отбор с 
2:0. Във втори кръг двата отбора 
на "Балкански" трябваше да игра
ят срещу "Прогрес" от Пирот но 
поради неплатени такси на съди
ите мачовете не се играха. Думата 
има състезателната комисия.

На 14 септември в спорт- 
Ц0НТЪР Парк пред около 

800 зрители, футболистите на 
"Балкански" се срещнаха с от
бора на Слатина и осъще
ствиха победа с 3:2.

Вече в

ПАРИТЕ РАЗПРЕ
ДЕЛЯ СКУПЩИ
НАТА, А НЕ АЗ

ния
въг пионерите

тбора

§
минута студен 

ш за симпатизантите на 
алкански" - Стойчич от 

пряк свободен удар дава 
хубав гол и гостите водят с 
1:0. Пет минути по-късно най- 
добрият футболист на терена 
Митов изравни 1:1. Голмай
сторът на Т имошката дивизия 
Перица Георгиев отбелязва с 
глава втория гол за "Балкан
ски".

«В
Зоран Геров е председа- 

на Изпълнителния отбор 
на Общинската скупщина и 
активен спортист, член на 
баскетболния отбор "Дим 
ровград-Панонияшпед". По 
време на "неговата власт" 
започна да се строи спортна 
зала в Димитровград, започна 
още едно, шесто поредно 
самооблагане.
• Казват, че на баскетболис
тите е лесно, 
дателят на ме 
ство Зоран Гег 
парите. Вярно л

-Парите за спорта и за спор
тистите в Димитровград разпре
деля Общинската скупщина, а аз 
само провеждам нейните реше
ния. А това, че баскетболистите 
имат добри маратонки и средства 
за редовно състезаване в ди
визията... Нека всички си нам 
спонсори като нас и няма да I 
проблеми. Сигурно не случайно 
или само по мое желание клубът 
носи името "Димитровград-Пан 
онияшпед". Но нека да посоча 
някои факти: клубът на леко- 
атлетиците всеки месец получава 
по 900 динара,
3000, а баскет 
средата с 1200 динара месечно. 
Футболистите например имат 
годишно по 30 мача, половината 
от които са извън Димитровград. 
В клуба има, що старите, така да 
речем редовни футболисти, що 
млади и пионери около 60 души 
без ръководството. Посочените 
средства са за всичките, за пъту
валия, за храна. С атлетика се 
занимават десетина деца, а ак
тивно на състезания 
Душица и Тамара. И 
ческия клуб (който почти не ра
боти) се състезава само Ружица.
• Когато споменавате Ружица 
Алексова, безспорно 
лото име в нашия спорт,

проблеми 
)ане средства за 
.Защо?

-Аз не мисля така. Хората 
може би и не знаят, че Ружица 
Алексова е заета вече 2 год в 
Съюза на спортовете в общината 
и нейната бруто-заллата е между 
12 и 15 000 динара годишно, със 
задължение да се занимава с по
драстващото поколение. В мо
мента тя се състезава за клуб от 
Никшич. От друга страна нито на 
едно състезание, с изключение 
на Олилмийските игри, не сме 
останали назад, нито общината, 
нито димитровградското стопан
ство. Според мен качествените 
спортове, като атлетиката и 
спортната стрелба, най-малко 
трябва да бъдат грижа на общи
ната и Съюза на спортовете, кои
то трябва да обезпечат. Грижа на 
общината трябва да бъдат спор
товете, в които има масовост. В 
тези тежки времена ние все лак 
сме намерили формула и чрез 
решение на Общинската скуп
щина 7000 динара месечно са 
предназначи за спорт. Това 
наистина е малко, но ако се знае, 
че и това не е задължение все лак 
е достатъчна помощ. Освен това 
тази година за пръв път всички 
спортисти от Димитровград са 
били на организирани подготовки 
в Звонска баня на общински 
разноски.
• Строи се спо 
ие са

спортове, осветени са терените 
за тези спортове. Връх на инвес
тициите сигурно е спортната зала, 
която в този момент получи 
предимство пред пистата за 
атлетика, защото се преценява, 
че ефектите от залата ще бъдат 
най-големи. Тя ще се ползва през 
цялата година, а и двете училища 
ще я ползват.

Според някои изчисления тя 
ще струва около пет милиона 
ДЕМ . Парите се обезпечават от 
републикански източници и от 
бюджета, имат точно предназ
начение и не трябва да застрашат 
провеждането на някои други ак
тивности. Самооблагането няма

• БАСКЕТБОЛ - ВТОРА 
СРЪБСКА ДИВИЗИЯ 
ИСТОК

"ДИМИТРОВГРАД -
панонияшпед^ 

НА ВТОРО място

тел

ит-

вова от кръга.
Д.Ставров

Във второто полувреме 
гостите пак изравняват в 59 
минута, а десет минути след 
това капитанът на г'Балкан- 
ски" Предраг Костов вкарва 
победния гол.

Жълти картони получиха 
Крумов, Джуров, М.Стоянов и 
Костов за Балкански, а З.Де- 
цанович, Д.Децанович, Динич 
и М.Мерчек при Слатина, 
който сетне получи и червен 
картон.

Балкански: Соколов 
Джуров 7, М.Стоянов 7, Димитров 
6,5 Крумов 7, Пейчев 6,5, Костов 

Истатков 6, (Златкович 6,5) С 
нов 7,5 (Иванов), П.Георгиев 

~ов 8, (Алексов) Най-добър 
тов.

Баскетболният клуб "Дими
тровград Панонияшпед" продъл
жи с добри резултати в със
тезанията на втората сръбска ди
визия. 16 победи и две загуби (ед
на загуба повече от първок- 
ласирания "Милан Топлица") ди
митровградските баскетболисти 
заеха второ място, дори с пет 
победи повече от третокла- 
сираните.

трудните икономически ус- 
(не само в нашия град) рък- 

клуба успя чрез 
>ри да обезпечи матери- 
средства за нормална 

_ _та и състезаване, а съ 
нно и 

баскет

• БОСИЛЕГРАД: 
СКА ФУТБОЛ! 
ВИЗИЯ

БРАН
НА ДИ-

тъй като ппредсе- 
правител- 

ров разпределя 
зи е това?

стното ПОБЕДА И ЗАГУБА 
НА БОСИЛЕГРАД-

СКИЯ ОТБОРникаква връзка със спортната 
зала и то е предназначено за бол
ницата, вода, улици.. В никакъв 
случай за спортната зала.
• Да се върнем пак към конк
ретни спортни имена, които 
разнасят името на нашия град и 
в страната, и по света. За 
Ружица казахте, а за Душица?

-Що се отнася до спор 
които най-много са допринесли за 
афирмацията на нашия град, ние 
като град настояваме освен чрез 
създаване на споменатите 
повия за подготовки, да им да 
ме и възможност за ангаж 
спортните дружества, та и 
начин да им се обезпечат някакви

"Младост" "Алакинци"
4:1 (2:0)

През последните две сед
мици босилеградският ф 
болен отбор в рамките на ф 
болното първенство във 
Вранска футболна дивизия, 
извоюва една победа, а една 
среща и при добра игра з- 
агуби.

Най-напред във втория 
кръг босилеградските фут
болисти на своя терен изво
юваха убедителна победа. 
Победиха с 4:1 футболистите 
от Алакинци. Голмайстори на 
тази среща за босилеград-

ловия 
оводството на 
спонсо7, ут-

ут-ал1НИ
бОТерят

имат
щевре-

за афирмация на младите 
болисти. Между тях 

сигурно най-добър е Никола Ива
нов, един от наи-добрите коШ- 
майстори в дивизията и вероятно 
един от наи-перспективните. До 
него е и Александър Андреевич. В 
този сезон се афирмираха и Да- 

ган 
осип

ра-
ме7,5.

Стоян 
,7,5, Мит< 
Деян Ми

тистите,

ДУШИЦА ВТОРА 
В СКОПИЕ

На митинга "Лазар 
Милошввски" в Скопие 
Душица Деянова спече
ли второ място на 400 
метра с резулта 67,66. С 
този успех тя успешно за
върши този сезон и след

ко зя почва с* под готовки 
за следващия.

ус-
ва-футболистите по 

болистите са на ворин Джурдже 
Манчев, Давор Гл- 
Глиш

С афирмацията на такива 
ти, които заедно с по-опит- 
правят суперотбор за ува- 
}. бъдещето на баскетбола в

ир<
по

ане в веки, 
оговац итози

ич.

таланти, 
ните правят 
жение, бъдеще 
нашия град е гарантирано, 
повече когато бъде завърш

ват ус-

ския отбор бяха: Мирослав 
Захарцев, Владица Манасиев, 
Миша Иойич и Любен Динов.още

ена Босилеградските футбо
листи този път играха добре и 
победата им в нито един 
риод от срещата не ое под 
въпрос. Дори ако беше резул
татът и по-висок, не щеше да 
бъде нереално.

В третия кръг се срещнаха 
футболните отбори на "М 
ералац" от Вранска баня и 
"Младост“ от Босилеград на 
игрището във Вранска баня. 
Победиха домакините с 3:1. 
Голмайстор за босилеград- 

отбор бе Любен Д 
Капитанът на "Мл

спортната зала и се създад 
повия за минаване в по-висок 
ранг на състезания.

пе-

оти ват само
ли в стрел- "ОЗРЕН" - "БАЛКАН

СКИ" 3:1 (2:1)
ПРИЗНАНИЕ НА 

ДИМИТРОВ
ГРАДСКИТЕ 

БАСКЕТБОЛИСТИ
ин-В петия кръг "Балкански" 

гостува в Соко Баня и загуби с 
резултат 3:1. Димитровград 
ските футболисти на тази сре 
ща отпътуваха с почти поло 
вин отбор. Тримата най-добри 
"прележаха жълтите си кар 
тончета.

В началото един от най-до 
брите в "Озрен", Цена, от пряк 
свободен удар даде извънре 
ден гол, набързо след което 
вече беше 2:0 за домакините 
Малка надежда даде Димит 
ров с гол в 40 минута но това 
боше всичко видяно от "Бал 
кански". До края на мача до 
макините дадоха още един 
гол и заслужено побед! 
слабналия отбор на "Ь 
ски".

наи-сеет- 
тя ви-

снаги има 
обезпечав 
състезания На 15 септември по 

случай завършаване на 
сезона, в Прокупие се 
отигра мач мехщу пър
венеца на дивизията 
"Милан Топлица" и от
бора на дивизията. За 
треньор на отбора на ди
визията бе назначен 
Зоран Геров, а 
изорания отбор, който 
победи със 78:61, играха 
и двама димитровград- 
чани - Никола Иванов, 
който даде 31 кош и 
Александър Андреевич.

инов. 
ладост" 

Блажа Воинович подчерта, че 
и в третия кръг, въпреки по
ражението, неговият отбор 
пак показал добра игра. 
Загубата не е резултат на сла
бата ни игра, но на спортното 
щастие на домашния отбор, 
който от две безопасни акции 
отбеляза два гола.

едващите два кръга най- 
напред "Младост" посрещна от
бора ьСинджелич" от Левосое - 
Буяновац, а след това гостува на 
"Павловац" в Павловац.

М.Я.

ския

Зоран Геров

средства. За Ружица вече 
споменах, Душица работи с млади 
таланти и получава по 200 динара 
месечно.
• Достатъчно ли е това?

-Факт е, че ние като град не 
можем да им обезпечим толкова, 
колкото им е необходимо. Но тъй 
като техните качества надми
нават нашите възможности, ние 
няма да се ра 
заради по-добри матери. 
други условия отидат в друга 
среда. Това е нормално. Но до* 
като са наши състезателки, ние 
що се стараем да им обезпечим 
колкото е възможно по-добри ус
ловия. Колкото можем ценим и 
техните медали и ги иаграж- 

Наистина мие ие можем 
да додем апартаменти и автомо
били, но.. И докато Ружица вече 
беше заета в "Свобода , Душица 
довчера беше ученичка и ако 
трайно се определи за нашия 
град, ще се стараем чрез ангажи
ране в клуба и по друг начин да и 
обезпечим егзистенция. Що се от
нася до Анита Алексова, която ще 
участва на световното първен
ство по шахмат в Испания, тя со е 
записала да следва англииски, 
професия, която со стипендира от 
общината що значи, че и тази 
възможност може да се използва.
• Значи никой но е забравен?

-Да, стараем се на всички да 
подобрим условията и да не поз
волим да изостанат от състе
зания, а сетне успехите им да на
градим колкото можем.

в

В сл
иха от
алкан

зсърдим ако те 
ални и Жълти 

Кръстич от "< 
"Балкански".

картони получиха 
“Озрон“ и Алексов от

ТЪЖЕН ПОМЕН
ври 1996 година се 
3 години от смъртта на 
обичан съпруг и баща

"БАЛКАНСКИ" - 
"КАБЛОВИ" 4:0 (1:0) ОБЯВА На 4 отом 

навършават 
нашия многоПредлагаме Ви ра

бота на животно-

Ж П8ВДетдрия 

йявйвйгя:
дробни информа
ции ползвайте тел. 
(015) 26-681 от 7 до

Пълни 30 минути трябваха 
"Балкански" пред около 1000 
зрители да вкара първия гол. 
Станков отлично намери капи
тана Костов, който от тожка поз
иция вкара гол, като проди това 
бяха пропуснати 2-3 изгодни 
положения. Във второто полу
време отборът на Каблови 
играта, което домакините използ
ваха и чрез бързи контраатаки 
вкараха голове. Най-напрод 
Порица Георгиев а 53, след това 
Димитров в 70 и пак Порица Геор- 
гиев а 88 минута, Домакините про
пуснаха бройни шансове, особено 
Иованович, който от пет метра не

на
даваме.

И

ртиа зала. Хората 
против, ио казват защо 

сега. Откъде пари за тази 
огромна за нас инвестиция?

-Праз последните четири 
години се стараехме до обез
печим нормални условия за 
работа на всички клубове. Нои- 
много средства са изхарчени за 
адаптация на вече съществу
ващите обекти, преди всичко за 
санация на футболното игрище, 
което сега редовно се поддържа, 
направихме трибуни за малките

СИНИША НЕЙКОВ 
професор

Никога не сме били 
толкова дълго. Както 
нава, така все повече н
Вочно скръбящи: съпруга Лона и си
ново Бранислав и Мирослав

успя да улучи целта.
Жълти картони Джуро 

тов от "Балкански и Фи| 
Симонович от "Каблови".

елени 
то ми- 

ипсваш.
разд

времев И Кос- 
рович и

>рв!
и л"Инфопроо'1 

ул. "А.Станкович" 
12, Шабац, П.фах 14Балкански: Соколов 7, Джу

ров 8, М.Стоянов 7,5, Димитров 7, 
Крумов 7,5, Пейчев 7, (^.Георгиев 
7) Костов 7,5, Истатков 7, (Алек-А.Т.

ФБрятстНо 1 ОКТОМВРИ 1996 Г.



сатиРа * забава
• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ДА МЕ ЧАКАШ 
ДО МАЛИНИТЕ.

БОГДАН НИКОЛОВ Преди няколко години в 
кооперативния магазин в 
Поганово влезла една жена 
от друго село. Внимателно 
разгледала рафтовете и си 
харесала две цинкови 
тенджери. Искала да ги купи 
и двете, но имала пари само 
за едната. Да вземе едната 
сега, а другата по-късно, не и 
влизало в сметките, понеже 
трябва да си денгуби, пък и 
дотогава някои може да купи 
другата тенджера. Сетила се, 
че наскоро трябва да предаде 
малини на кооперацията и 
помислила, че е намерила 
решение за проблема:

-Сретко, ще ми дадеш и 
другата тенджера и ще ме 
чакаш до малините - казала 
тя на продавача.

Магазинерът й отговорил:
-Добре де, ще те чакам до 

малините, но ми кажи до чии 
малини, къде и кога?

Владимир Иванов

/КОИ
^ може тю

; ( под ибА«у 
' шшму * УПРАВЛЯВА

СВЕТО?
и. 1

М 7
Здраво живо, Манчо,
Еве прачуем ти това сачинение да засечеш един 

рабуш и от мене.
“От какви ли комбаси не е страдал нашио народ. И 

чума го е требила и овтика му е душата вадила. Сиро
машия го е яла. Историята го е ебавала. Лоша политика 
му е гръцмано извадила. И на най-лошио душманин бог 
да не дава това. И све некако прескръцаме, жилава 
душа сме ние от тай край. Само че ни заколят нашите 
изелици.

Един изесник се роди и у наше сало. Сал беше 
проодило, с умочана кошуля и удр искан и краци излезне 
нат пут и гаджа с ка/хичини свакого кой замине. На 
колко души е глава расцепило. От зли пцета се не е 
толко пазил народо колку от него. Попорасная и баща 
му го прати стокар да биде. Од бука свирка била ли е 
та и от него пастир. Каде пой де брана влачи. Омъкне 
карабашЬите по житата и си свири у дудуче. Пой де с 
говеда и веднък преебе нечия ливада. У пролет се, ста
ват говеда, не ви ду вале се цело зиме, побуцаят, попре- 
борат се па се оправат на паша. А/ха при кара ли %и он, 
че се борат, че се влачат до дека един не екне у еднак 
със строшен гръбник. Уесен почнат да се мръкаят овци, 
овнове се кюснат и бръже се разберат кой е султан у 
аремо. Ле-ле, рече ли им тай проклетник урш, това че 
е биен^е до анасана. Връовете на планините се зак- 
латат ка се друснат пустите овнини. Нема да се манат 
до дека се един не увитли с расцепена глава.

Ка изби резолюцията тай го однема. Сите се попрек- 
ръстиме и благосивяме: "Да даде господ и да се не 
върне, та и ние некаква ваида да видиме от тая страо- 
битнина. “ Ама очеш ка сме си биле човеци без късмет. 
Една пролет тай се досвира. Сите тръчът по работа, он 
се слуня како глуа кучка. По едно време уздумая требал 
благайник на кооперацията у друго село. И немало 
грамотан човек у това големо село та бъш нашио нера- 
нимайко турия да бръка у коперативните пари. Ние се 
коптисаме, ама другоселци пропищаа. Селяк не може 
динар да земе от коперацията а таи се распасал како 
бей и рани и облачи курви и гювендии.

Лека-полека съсве опарамудил коперативната каса 
и го прикумия у затворо. И другоселците се кръстия: 
"Да даде бог косЬи да остави там." Ама и они биле без 
късмет. Върна им се он от затворо с по-дебела шия. 
Кока не е бил у кютузето а кока е бил службеник горе у 
скупщината при Титоте.

Тегая беше млого страшно ако те прогласат за не- 
подобан. За таквия немаше ни леб ни късмет. А най-не- 
подобни бея тия що са гюбрили по затворйете. За свите 
що са лежане беше тека, само за него не. Веднък му 
дадова инвалицка пенция. Инвалид от айдучина?! И да 
е сал това. Жена му неграмотна - дадова ву дръжавна 
работа. Черка му без училище - на дръжавна работа 
Зет му без училище - на дръжавна работа. Син му 
работеше там по големите градища па се напил и про
дал на шивтарйе дръжаван рее! Бея го искарале отъд 
дойде тука и веднък му дадова дръжавна работа?! За 
толку учени и чесни момчета и девойчета от нашио край 
нема работа, за цела негова вамилия има колко си очат 
11а и това да не му е малко, турия го кмет на селото та 
си кметува дваесе годин. И 
бетер от турците.

Е, ама и това не било доста. Там далеко от нас изби 
воина и дори отам тая воина му прати късмет. Откръкая 
му се свишете уманитарен леб и манджа. Теквия раше- 

л он заклал' нити е заклал некой у

подоилЧИ°гяв,олоТЙО’ КОЙ бре УрРавлява сва™? Гос-

иг^оавР

«-'Vяшъ X.со

ш
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"СЛОБОДА 
НА НАРОДЪТ!"

I
След освобождението до 

1948 година границата при 
Долни Криводол във Висок се 
минаваше свободно. Хората 
отиваха до Годеч и там си ку
пуваха олио, цигари, газ и дру
ги неща. Митница не е имало, 
но воиник на границата пре
глеждаше багажа да види 
какво се носи и дали е само за 
лична употреба или за тър
говия.

ЦкЕНАТА НА 
ОРОНАТА

• МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

"ГОЛЯМ
БОСИЛЕ-

ГРАДЧАНИН"
Една прелестна газела 
решила царица да стане 
и лъва да хване 
за съпруг.

С вирната опашка 
и гордо вдигната глава 
пред него клекнала 
в гъстата трева.

А царят, като цар, 
добре я разбрал, 
с един замах 
гръбнака й счупил 
и взел та я изял.

Поуката е ясна като ден:
,лъвът короната 
с никого не дели, 
остава си ерген.

Един ден Ставрия 
тарът от Изатовци се е 
от Годеч с купена стока и по 
пътя си мислил как да мине 
границата, а войникът да не 
му гледа багажа.

-Стой! - казал войникът.
Ставрия застанал и казал 

на войника:
-Смърт на фашизмът!
-Слобода народу! - отго

ворил войникът.
Ставрия тогава ударил 

коня и си тръгнал.
-Чека] друже, да видимо 

отвали, шта носиш?

Реше-
връщал

По време на предизбор
ната агитация за избиране на 
съюзни представители пез
1992 година, един висок функ
ционер от Враня пред Общин
ския отбор на СПС в Босиле-
град, след като бе дадена 
подкрепа на кандидатурата 
му, подчерта, че от сега на
татък той е по-голям босиле- 
градчанин, отколкото вран- 
янец. След като бе избран за 
народен представител в 
Съвета на гражданите, той не 
мина Бесна кобили и Власина. 
Наистина "голям" босиле- 
градчанин.

а, ти дете каза "слобода 
народу" и я разбра дека требе 
слободно да си вървим!

Записал: Б.НиколовМ.Я.Иван Царибродски

"ЗАБРАЗДИМО"

измузе това чуждо село

1
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Алексе Ташков, Васко Божилов, Кирил Георгиев, Миланка Ниш. ПЕЧАТА: ГП "МИШИЧ", Ниш, Црвених яворова 17 
Зарева/лектор-коректор/, Манол Янев, Никола Цветков Телефон, Факс: /018/715-691
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НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ


