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• АКТУАЛНАТЕМА * СПЕЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПО ПОВОД ОКОНЧАТЕЛ
НОТО ПРЕМАХВАНЕ НА САНКЦИИТЕ

СТАБИЛЕН МИР И СТАБИЛНО ИК0Н0-! 
МИЧЕСКО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

ДОБРАТА 

ВЕСТ ОТ 

ИСТ РИВЕР
В началото на октомври Сьветът за си/урносг на ООН окончателно премахна санкциите против 

Съюзна република Югославия. По този повод председателят на Република Сърбия Слободан 
Милошевич даде следното изявление:

Драги граждани, си от нашия труд. Нашите цели за успеш-
Днес най-сетне всички заедно излез- но икономическо развитие и повишаване 

нахме от най-тежкия период, в който се на стандарта сега са ни по-близки и по- 
намираше нашата страна в по-новата си лесно осъществими.
история. Нашата страна има огромни възмож

ности за ускорено икономическо разви
тие и може всестранно и успешно да ги 

условията на суспендираните санкции, използва, а това зависи от нас. Затова 
ние започнахме успешно стопанско съ- искам да пожелая успех в работата на 
живяване. Днес, след премахването на всички, на всеки гражданин, на всяко се-' 
санкциите, след окончателното према- мейство, на всяко село и град в периода 
хване на санкциите, по този път можем да пред нас, в периода, в който очакваме 
вървим много по-бързо и много по-успеш- стабилен мир и стабилно икономическо и 
но. От днес нататък нашето бъдеще зави- обществено развитие.

През нощата на 1 срещу 2 октомври 1996 година 
Съветът за сигурност на ООН единодушно -15:0 гласува 
Резолюция Но 1074, с която и формално премахна санк
циите срещу СР, наложени й преди 4 години и 4 месеца. 
Така приключи повечедневната дипломатическа "игра" 
на Ист ривер около ханкциите. които можеше и 
трябваше да бъдат премахнати много по-рано.

В специалното изявление, което по този повод даде 
председателят на Сърбия Слободан Милошевич между 
другото се казва: "Нашите цели за успешно ик
ономическо развитие и повишаване на стандарта сега са 
ни по-близки и по-лесно осъществими. Днес всички ние 
заедно окончателно излезохме от най-трудния ле 
в който се намираше нашата страна в своята по 
история. От днес нататък нашето бъдеще зависи от 
нашия труд.“

Световните политически метрополи решението на 
Съвета за сигурност на ООН приеха като "много добра 
вест“, като израз на признание за решителния принос на 
СР Югославия и Слободан Милошевич в мирния 
в Босна и на териториите на предишна Югосл

Домашната общественост края на санкциите пр 
възхищение. Реагираха съюзното и републиканс» 
правителства, съюзни и републикански функционери, 
политически, научни, културни и стопански дейци, 
политически партии... Обща преценка е, че ок 

не на санкциите е акт, с койтс 
ост оказва признание на 
илошевич за

Премахнати са санкциите. През изтек
лите десет месеца от Дейтън до днес, в

риод,
-нова

• СРЕЩА НА СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ И АЛИЯ 
ИЗЕТБЕГОВИЧ В ПАРИЖ

• СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖ
ДУНАРОДНАТА ДЕТСКА СРЕЩА "РАДОСТТА НА 
ЕВРОПА"

БИХ ПРИЕМА 
ДЪРЖАВНИЯ 

КОНТИНУИТЕТ 
НА СР

ЮГОСЛАВИЯ

ДЕЦАТА РАЗХУ
БАВЯВАТ ЕВРОПА

процес
авия.

ие с 
ките

Iончател 
о между •ЗГното премахва 

народната общн 
председателя м 
структивна и дейна миролю 
телния им принос в развръзването на балканския гор 
диев възел. Премахването на санкциите същевремнно 
се вижда и като ключов момент за пълната ре и н те 
грация на СР Югославия в международните поли 
тически и финансови институциии на международните 
пазари, което е важно предусловие за по-бързото 
съживяване на стопанството, динамичен стопански,

Белград 
последователната, кон 

бива политика и реши
Председателят на Репуб

лика Сърбия Слободан Ми
лошевич и председателят на 
Председателството на Босна 
и Херцеговина Алия Изетбе- 
гович водиха р 
ноември т.г. в Париж.

В съвместното изявление

азговор на 3

културен и обществен подем и общ напредък..
Все пак добрата вест от Ист ривер за някои опози

ционни, националистически и военно-профитерски 
кръгове и не беше така добра. За опозицията особено 
затова, че този акт стана в "неудобно" време, в предиз
борната камапния и представлява голям плюс на 
властвуващата партия и нейната актуална власт.

Санкциите значи рухнаха. Това предизвиква 
хищеиия, дори и еуфория, което е съвсем разбираемо 
когато се знае колко те ии урнисаха в икономическо и 
всяко друго отношение. Общественият 
пример е преполовен, а непосредствените и посред
ствените загуби през периода на санкциите со изчис- 
ляват на около 150 милиарда долара. Това, Р^Оира се, 
не можеше да не повлияе на стандарта на народа, които 
от нал 3000 долара годишно падна на около 3^0, иа 
мъккге с пенсиите, заплатите, безработицата... От друга 
стоана м много еуфория и няма място, ако со знае, че 
самото^тадане на санкциите няма веднага да донесе

^ прос^дали' сзи2л^итв° Оях^нужни^и Г*сойНо
виновен ?а тях Нашата об^ст^еност п<Лои въпрос о 
съв^ наясно! но те бяха Заслужени и носпрпвед- 
пиви Но и в много световни политически и дипло 
Са^чески чентро*», от много влиятелни политически 
аналитици решението иа Съвета та сигурност иа ООН 
отпреди^повече от четири години бе провъзгласено та

вЛИ2^илрипо^Таикциите иа СР Югославия бяха 
да си припомп че тя уж со намесила във вой-

пюпизвика*войиа°по познатите маниери на великите и

св“р!п опи? да се свали една легално избрана 
да се дисциплинира цял един народ.

Ефектите обаче бяха съвсем обратни 
властта не само че но падна, но още повоче укрепна.

Венко ДИМИТРОВ

на двамата председатели 
между другото се изтъква, че 
БиХ приема 
тинуитет на 
Милошевич и Изетбегович се 
съгласиха, че са необходими 
енергични усилия, та времето 
на конфронтации да бъде за
местено с време на сътруд
ничество и напредък. СР Юго
славия - се изтъква по-ната 
тък в изявлението - ще ува
жава интегритета на Босна и 
Херцеговина в съзвучие с 
Деитънското споразумение, 
което афирмира континуите- 
та на различни облици на дър
жавност на босненските наро
ди през историята.

В билатералните и между
народните си отношения СРЮ 
и Бих ще се въздържат от по
литически и правни действия, 
които не допринасят за разви
тието на приятелски отноше
ния и сътрудничество.

-Съвместното изявление © 
съдбовна кръчка към цялост
на стабилизация на полити
ческите обстоятелства в ре
гиона - заяви Слободан Ми
лошевич на пресконфероция 
в Париж след разговора с 
председателя на тричленно
то Председателство на Босна 
и Херцеговина.

държавния кон- 
СР Югославия.

• В тази манифестация на мира, свободата, приятел
ството, играта и радостта участваха деца от България, 
Русия. Румъния, Македония, Украйна, Турция, Слова
кия и Югославия
Председателят на Република Сърбия Слободан Мило

шевич прие но А октомври участниците в XXIII международна 
детска среща "Радостта на Европа", която се проведе от 2 до 
7 октомври 1996 година в Белград. В тази манифестация на 
мира, свободата, приятелството, играта и радостта участваха 
деца от България, Русия, Румъния. Македония, Украйна, 
Турция, Словакия и България..

След като честити на своите малки гости 5 октомври - 
Световния ден на детето, председателят Милошевич каза:

-С най-голямо задоволство поздравявам вашето присъст
вие в Белград и ведрината и истинската радост, която дарихте 
на Белград и която дарявато на всички градове, в които се 
събирате.

Радостта, която вие разнасяте по Европа разхубавява 
Европа, сближава европейските народи и обещава, че и 
възрастните, които живеят в Европа и света веднаж ще бъдат 
сговорни, весели и щастливи като техните деца.

Пожелавам ви да останете заедно в тази мисия, да я 
пренасяте и на други континенти и да я предавате на децата 
от тези континенти.

въз-
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власт и
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ВОДИ РАЗГОВОР С ЖАК 
ШИРАКТЗ ПАРИЖ

• В НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ

РАДОЕ КОНТИМ 

ПОСЕТИ СЛОВАКИЯ
ЗА ПО-ИНТЕНЗИВНО 

ИКОНОМИЧЕСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВОсътрудничество в облпстто на културата, селското сто- 

зп облекчения във визовия режим• Подписани са документи за
панство и въздушния транспорт и

Мечиар най-напред изтък
на, че СР Югославия час по- 
скоро трябва да заеме мяс
тото си в международната об
щност. "А нашето сътрудниче
ство навярно има добри усло
вия да се разшири и да бъде 
още по-интензивно в предсто
ящия период. Затова желате
лният годишен стокообмен 
между Д^оте страни от 400 
милиона долара е реална и 
постижима цел" - подчерта 
словашкият премиер.

В края на посещението си 
в Словакия председателят на 
съюзното правителство бе 
приет от словашкия прези
дент Михаил Ковач.

* о°но^ет^Ни н^обход^ми^е^ерж^за^ук^гнза^^на
мира и сНтабилносттаЯна Балканите бяха централни 
теми в парижкия диалог
Поезидонгьт на Република Франция Жак Ширак прие 3 Президентът на у * на Сърбия Слободан Мило-

завидни °р ещл1 та ти Р Ще *се *п олож а т°м а к сим 'апии “усттш* ^ а°е ю 
спанзия нРа икономическото сътрудничество чрез реализация на 
бройни взаимно подготвени и съгласувани проекти.

Президентът Ширак обеща на председателя Милош~вич да 
посети наскоро СР Югославия.

Голяма попитическо-сто- ар изтъкнаха, че билатерал- 
панска делегация на СР Юго- ното сътрудничество отбол- 
славия оглавена от съюзния язва положителни трендове 
премиер Радое Контич, на- във всички сектори, но тем- 
прави двудневно посещение в път му не е такъв, какъвто се 
Република Словакия в нача- очакваше след посещението 
лото на октомври. След ппе- на словашкия премиер в Ьел- 
нарните разговори, 
водиха в Братислава предста
вители на правителствата на санкциите съществуват успо- 
двете страни подписаха ня- вия да со повиши качеството 
колко документа за сътрудни- и нивото на всестранното ни 
чествов областта на култура- сътрудничество - заяви Кон
та, селското стопанство и тич. - Сега е време да разви- 
въздушния транспорт и за об- ваме висши облици на стопан- 
лекчения във визовия режим, ско сътрудничество: -дълго- 

На съвместна пресконфе- срочна производствена ко- 
ренция югославският преми- операция, съвместни капита- 
ер Радое Контич и премиерът ловложения и пр, 
на Словакия Владимир Мечи-

октомо

които се град
-След премахването на

отк

1
• В СТРАНА, НАРИЧАЩА СЕ БОСНА И ПО МАЛКО ХЕР

ЦЕГОВИНА• СРЕЩА НА СИНДИКАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СЪРБИЯ 
И БЪЛГАРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

•СР ЮГОСЛАВИЯ 
МАКЕДОНИЯ БОСНА, ДА 

ПРОСТИШ ЕДНА 

СТРАНА ИМА

IIПОДПИСАН ПРОТОКОЛ 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

■ ■ ■

ГРАНИЦА 
БЕЗ МИТО В края на миналия месец в Димитровград се проведе син

дикална среща между представители на Синдиката на Сърбия 
и Конфедерацията на независимите синдикати на България 
(КНСБ). Делегацията на синдиката на Сърбия.се оглавяваше 
от Слободан Иованович, секретар, делегацията на КНСБ от 
Юрий Ароя, завеждащ департаментите за преструктуриране.

а п я
От началото на вто

рата седмица на октом
ври започна да се прилага 
Споразумението за сво
бодна търговия между 
Съюзна република Юго
славия и Република Ма
кедония, което подписаха 
Радое Контич и Бранко 
Цървенковски на 4 
тември в Скопие.

Двете съседни и при
ятелски страни премах
наха високите митничес
ки даждия, включително 
и специалниата митни
ческа такса на границата 
от 7,5 процента. По този 
начин са създадени ус
ловия за безпрепятстве
на търговия и динамичен 
стокообмен. Въз основа 
на "скопското споразу
мение" югославските и 
македонските търговски 
фирми занапред ще. пла
щат само по 1 процент за 
така наречената митни
ческа евиденция на стой
ността на оборота.

СР Югославия и Маке
дония се съгласиха да не 
въвеждат в търговските 
си отношения нови митни
чески даждия до 1 януари 
1999 година, когато тряб
ва да бъде формирана 
югославско-македонска 
свободна търговска зона.

Мак Диздар “Запис за страна"
Босна и Херцеговина е чудна страна. По много неща- 

изключение. За мнозина необяснима и никога докрай опозната. 
‘Мрачен вилает’, често пъти не владеещ се като ‘целия останал 
свят“. С много екстреми и изненади. В нея или много се обича, или 
много се мрази. Това е страна на разде 
допира между култури. Ни Изток на Запад 
цяла, ни "от два дяла". Всичко нещо измежду и с много нюанси.

Как можа да се случи, че на първите повоенни избори отново 
да победят политическите сили с изклюително национален бе
лег? Отново СДА. ХДЗ и СДС. Следователно, онези същите, 
застанали на воюващите фронтове току-що на спрялата граждан
ска война. Сякаш се повтаря началото. Следвоенната ’9о-та 
замества предвоенната '90-та. Пак своебразно национално пре
брояване на населението'. Отново жителите на БиХ се събират 
около своите национи и национални вождове. Мнозина твърдят, 
че по-инак и не е могло да бъде и че това е съвсем нормално и 
след всичко, което им се е случило. Това са рецидиви на натру
пали се омрази - твърдят други. Гласувало се е от страх! От страх 
едни от други. Гласувало сее-п роти в : ‘Оня, другият да не 
победи!‘‘7 А всъщност, едни на други са били предизборни адути и 
едни за други "агитирали". В това не изневериха едни на други.

Всички останали политически сили, предлагащи по-инакви 
политически виждания, са били за онова време още “коприенени" 
и за народа на тази страна още недостатъчно приемливи. Ни 
"Общи листи“, ни "Съюзи за мир", ни граждански опции не са 
срещнали широка подкрепа на гласоподавателите в този ис
торически момент. Опозиционните политически сили във всички 
ентитети в предизборните кампании постигат изключително 
посещение на предизборните сборове. Мнозина въз основа на 
тази посетеност и сега, както и преди войната, предвиждат и 
"гарантират" победа на ненационалните политически сили. Дей
ствителността ги опровергава. Превиждат непредвидимостта на 
феномена, наречен нация. Превиждат и сложността на страната, 
наречена Босна и Херцеговина.

Националните страсти не са и вероятно още дълго не ще 
бъдат изживяни. Всичките три национи още повече са се хомо
генизирали. И този път легитимно и изненадващо. Изненадващ е 
и откликът на избирателите. От потенциалните 2 900 000 на 
гласуване излизат над 2 000 000, което е повече от 70%. Това е 
отклик, надминал всички очаквания, имайки предвид разпръсна
тостта на избирателното тяло по целия свят. Това е отклик, 
далече по-голям от отклика на избирателите в страни, гордеещи 
се с много по-дълга парламентарна традиция. Идваха от всички 
меридиани и с много търпение чакащи в редици, търпейки.много 
несгоди. Неизмерно уважение към гласоподавателското си право 
за дадените следвоенни обстоятелства. Затова мнозина 
заключват, че истинските и първи победители на тези избори са 
г л ас уващите.а след това националните политически сили.

Как 5ега ^осна и Херцеговина ще продължи “държавния" 
живот? Как ще се съгласят трите противоположни политически 
воли? Едната желае унитарна държава под своя доминация и 
другите две, които ще стремят към своя самостоятелност. Едната 
под харесващото се название "мултиетническа и мултикул- 
турна", а останалите "национално суверенни".

И пак, кои знае за кои път ще се търсят компромиси. Но 
път (и не само този) те ще бъд 
“отстрани". Междунардните ср;

: ;V па между светове, но и на 
Запад на Изток. Ни, ни

,<4>,

сеп-

■

гМ
■

Делегация на КНСБ на срещата със Синдиката на Съроин

заетост и приватизация при КНСБ. Двете делегации се 
срещнаха в модния салон на конфекция "Свобода".

Целта на срещата бе запознаване на двете синдикални 
организации, начин на работа и проблеми в работата. А конк
ретна тема, която обсъдиха след това членовете на двете 
синдикални организации бе: "Организационната структура на 
Синдиката на Сърбия и КНСБ и ролята на синдиката в процеса 
на приватизацията".

В края на разговорите бе подписан протокол за сътруд
ничество между двете синдикални организации, а членовете 
на делегациите прие и председателят на Общинската скуп
щина Никола Стоянов. Да напомним, че домакин на срещата 
бе Общинският синдикален съвет в Димитровград с предсе
дателя Димитър Веселинов

А.Т.

СЪОБЩЕНИЕ
НА ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БЕЛГРАД
• Посолството на Република България в Белград 

съобщава, че на 27 ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА от 8 до 20 
часа в сградата на Посолството на ул. "Бирчанинова" Но

• Министерството на външните 
работи на Съюзна република Юго
славия - Протокол изразява уваже
ние към Посолството на Република 
България в СР Югославия 
честта да го осведоми, че компетен
тните югославски органи са запоз
нати със съдържанието на неговата 
нота Но 966 от 10 септември 1996 
година и не виждат никакви пречки 
по повод изборите за президент и 
вице-президент на Република Бъл
гария на 27 октомври 1996 година в 
помещенията на Посолството да се 
организира гласуване за български 
граждани, които временно или 
постоянно пребивават на терито
рията на СР Югославия.

26 ще се проведат този
ат резултат на политическа воля 
актори ще определят мярката на 

всичко в тази страна, следователно и мярката за единство и 
самостоятелност на ентитета. С една част ще даде подкрепа на 
единството, а с другата ще следи реалността на създадените 
различия. Всичко това, за да бъле Босна и Херцеговина и цяла, и 
от два дяла. Дали е възможно? когато става въпрос за БиХ, това 

■ е възможно. Малко с помощта на дипломация на "обещания и 
заплахи", малко с помощта на човешката забрава, малко с по
мощта на желанието да се живее, малко с помощта на съз
нанието, че за тяханта съдба решават други. И така е това с тази 
страна Босна и Херцеговина. Историята тук ни приблизателно не 
е казала всичко. Желаем да вярваме, чете ще бъдат приятни и 
за благосъстоянието на всички живущи и които тепърва ще 
живеят в нея.

ИЗБОРИ
ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 

НА БЪЛГАРИЯ

и има

/В изборите могат да участват всички български 
граждани, които временно или постоянно п 
СР Югославия и притежават валиден 
задграничен паспорт.

каним български граждани 
ват на предстоящите избори.

Допълнителна информация може да бъде получена от 
Посолството на телефони (011) 646-222 и 646-324.

Посолство на Република България 
БЕЛГРАД

бивават в
лгарски

в СР Югославия да гласу-

М-р Драган Колев

е ЕттстВо15 ОКТОМВРИ 1996 г.



• §ър!йяНИЕ на правителството на република

ИЗБОРИ '96БЮДс1двИижатвХОДИ
УТВЪРДЕНИТЕ РАМКИ ИСКИТЕ ИЗБОРИ10 Я° ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ И СР ЮГОСЛАВИЯ ПРЕД НОЕМВРИ-

МИР, ИКОНОМИЧЕСКО и 
КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ НА СРЮ И 
ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ 

НА НЕИНИТЕ ГРАЖДАНИ

КЙВКВ
На затеданието си от 9 октомври правителството ня Ряп„л 

пика Сърбия оцени, че бюджетните разходи за 1996 година се 
движат в утвърдените рамки. Благодарение на мерките зI

Е^г?Еу™
^^П^авит^г^-всл^обсь^Г^од^отовк^а^а^тредстояиция^то-

точ^и1^ сезон и заДължи ресорните министерства да подготвят 
МаряновичНСИ 33 СЛе"то засеДание на кабинета наДМирко

* непосредствените задачи в Сърбия до 2000-та година, за да направим успешна
в новия век- -СПС предпочита преди всичко интереса на гражданите, а не

на&ърбия^здър^к^проверкап^^изтеклипГняко/жеГгоди^Лъ-Лризив 
до югославската левица и Нова демокрация, както и до всички останали демок
ратични организации и граждани, независимо от членството им в политическите 
партии, да обединят своите сили, знания и обич към отечество в полза на всички 
граждани

От заседанието си на 28 септември 1996 година няколко години и създаде възможност за по- 
Главният отбор на Социалистическата партия в нататъшно разширяване на фронта за мирна, раз- 
Сърбия изпрати послание до гражданите на Сърбия вита, свободна, успешна Сърбия, 
и Съюзна република Югославия пред ноември- Верна на политиката си, Социа 
иските избори, в което се казва: партия в Сърбия се стреми в тези избо

"Социалистическата партия в Сърбия изтъква, и мобилизира всички прогресивни сили в 
че предстоящите ноемврийски избори се провеждат то, иска да осъществи най-тясно 
във време и обстоятелства, които имат огромно сътрудничес 
значение за по-нататъшното мирно и успешно раз- всички 
витие на Съюзна република Югославия.

Това е време, в което е необходимо да 
върши пълноценна консолидация на мира и да се 
премахнат всички напрежения и бариери пред 
размаха на развитието и прогреса на Балканите.

Мир, икономическо и културно развитие на Съ
юзна република Югославия и ускорено повишаване 
на жизнения стандарт на нейните граждани - това 
са непосредствените задачи в Сърбия до 2000-та 
година, за да направим успешна крачка в новия век, 
които трябва да бъде епоха на материален прос
перитет, техноложка експанзия, културни свободи, 
хуманност и мир.

•дхода си към изборите Социалистическата 
партия в Сърбия предпочита преди всичко интер
есите на гражданите, а не интересите на партиите, 
включително и собствените. На после 
тя го доказа това на 
попити

• СКУПЩИНАТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ

ПОТВЪРДЕНО Е 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА 
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

СРЮ И ХЪРВАТСКА^

алистическата 
ри да обедини 
:: з общество- 
приемствено 

до изборите и след изборите с 
ични партии и движения, за да мо
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ничество
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чес Да
кисе из- ангажира в служ 

малък и голям п 
нос.

ия все

Затова Социалистическата партия в Сърбия - 
лишена от всяка егоистична цел и тъкмо в момента, 
когато нормализацията на положението в предиш
на Югославия и премахването на санкциите по най- 
силен начин потвърдиха у 
мир и сътрудничество - п^ 
женията и всички граждани да 
повече и обединени да се борят 
Сърбия.

Изтъквайки 
мира и съ

• Депутатите в съюзния парламент потвърдиха г 
кедонияИЯТв 33 сътРУАничество на нашата страна с Ма-

Към края на септември в Съвета на гражданите и Съвета на 
републиките на Скупщина на СР Югославия на от 
потвърдиха Споразумението за нормализация на отног 
Съюзна република Югославия и Република хърватска 
към съюзните депутати преди ратификацията, югославският замест- 
ник-външен министър д-р Радослав Булаич между другото изтъкна:

-Със Споразумението са защитени съществените интереси на 
СРЮ и нашия народ. Република Хърватска призна държавния кон- 
тинуитет на СРЮ, установяват се пълни дипломатически отношения, 
а спорните въпроси ще се решават по мирен начин и с преговори в духа 
на Хартата на ООН.

На същите сесии бяха потвърдени и няколко споразумения за 
видове сътрудничество между СР Югославия и Република 

ахедония.
Депутатите в Съюзната скупщина гласуваха Закон за счетовод

ството и още десетина други законопроекти и избраха Съюзната 
избирателна комисия с председател Райко Нишевич, съдия на 
Съюзния съд.

и спо-

спеха на политиката на
ризовава партиите, дви- 

се сплотят още 
за напредъка нални сесии 
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риод заедно със Социалистическата партия в 
Сърбия дадоха Югославската левица и Нова демок
рация Социалистическата партия в Сърбия при
зовава Югославската левииа и Нова демокрация и
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им в

дните избори 
дело, с мобилизаторската си 

ка в съзвучие с инициативата на предсе- 
I Слободан Милошевич за формиране на 

ютво на народното единство, в което 
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Идеята за съюз на всички сили, които мислят 
добро на Сърбия издържа проверка през изтеклите

всички останали 
граждани, независи 
ческите па 

към о
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1МО от ч 
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оциалистическата партия в 
гражданите на предстоящи 
подкрепа на ония, които доказаха, 
интересите на страната си."

те изб

ЦИОННАТА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕД- 
ТАНА БЕЗ СУПЕР-ДЯДОТО!?

• ОПОЗИ 
НО" ОС

• СПС, ЮЛ И НОВА ДЕМОКРАЦИЯ СЪСТА
ВИХА ОБЩА ЛИСТА ОТ КАНДИДАТИ ЗА 
ДЕПУТАТИ В СЪВЕТА НА ГРАЖДАН

МИЛОШЕВИЧ 
ПРЕДВОЖДА 

ЛЯВАТАКОАЛИЦИЯ

• СЛЕД ПОЛОВИН ВЕК ИТЕ

АВРАМОВИЧ 
(НЕ) Е БОЛЕНИНФОРМБЮРОВЦИТЕ 

ПОЛУЧИХА ПРАВО 
НА РЕАБИЛИТАЦИЯ

■ ■ ■
Бившият шеф на НБЮ осведомил опози

ционните лидери, че се оттегля ьпо здравос
ловни причини", неговите лекари заявяват, 
че той не е искал лекарска помощ, "опозици
онният" печат е пълен с "проверени" инфор
мации за голям западен натиск...

и бившият 
1авия д-р 
бществе- 

иционните
лидери да оглавява демократичната опозиция в 
Сърбия на предстоящите съюзни парламен
тарни избори. Тогава също беше съобщено, че 
Аврамович е носител на всички изборни листи 
на коалиция "Заедно", която съчиняват Сръбск
ото движение за обнова (СПО), Димократичната 
партия (ДС), Гражданският съюз в Сърбия 
(ГСС), Демократичната партия в Сърбия (ДСС) и 
Асоциацията на независимите синдикати. Го
ворейки за изборните цели на коалицията, су- 
пер-дядото изказа оптимизъм относно изгле
дите на опозиционното обединение да спечели 
изборната победа.

Десетина дни по-късно в медиите експло- 
дирп "политическа бомба": д-р Драгослав Авра
мович осведомил лидерите на коалиция "Заед
но", че се оттегля "по здравословни причини"!? 
Голямата изненада предизвика неверие, мъл
чание и смут в опозиционните редове. Ден-два 
мълчаха и медиите. А след това започна "голя
мата потеря по причините за ненадейната 
постъпка нп популярния Дядо-Аврпм. Неговите 
лекари заявиха, че той не е потърсил лекарска 
помощ поради сериозно влошаване на Здр 
ловното му състояние. В "опозиционните 
ници и списания започнаха да 
повече "проверени" информации за голям на
тиск върху Аврамович от мощния Запад, който 
"бил доволен от политиката на Слободан 
Милошевич след Дейтън и не искал други 
управници в СР Югославия". Споменаваха се 
телефонни и други предупреждения и заплахи 
от белградските посолства на САЩ, Великобри
тания и Германия и пр. Според другц, също "про
верени" информации Аврамович се отказал по
ради "умора" от острите несъгласия в коали
цията... Обаче, ясно бе1 
е ясно.

• С измененията в Закона за углавната процеудра, които 
неотдавна бяха гласувани в Съюзната скупщина се 
създава възможност за ревизия на съдебните процеси 
и компенсация на щетите поради несправедливи 
присъди • Липсата на документация ще затрудни ре
абилитацията - изтъкват юристите

Депутатите в Съвета на гражданите и Съвета на републиките в 
Съюзната скупщина неотдавна гласуваха изменения в Закона за 
углавната процедура и по този начин изхвърлиха от Закона членовете 
561 и 562 които не позволяваха на осъдените след Резолюцията на 
Информбюро лица да искат ревизия на съдебните процеси. Още 
когато са гласувани, тези законни разпоредби са били в разрез с 
конституцията и са нарушили правата на гражданите и равноправието 

пред закона, но са прилагани все до днешни дни. Със споменатите 
членове са били засегнати предимно политическите затворници,акаайяКвдЯйЗ»
^Непосредствено след Втората световна война, така наречените

възможност на информбюровците и други политзптворници ог 
Ж ревизията ^да "им^о^ГнсТрТ^-

Игв^д^ржлваН^риют.Гте^обгнГе^изтъ.кват^^о0  ̂Вформ6^овцитоПщо
вова Я?’Р'“0ап^Рд_.и при практическото ползване на това право, 
ГежГз^оТо^лучаи н^може.да.«, нам «Р0 н^»димата докумо^ШШШштшшвш
тези хорали ?0хнитв потомци могат да предложат на съда сигурни 
Д°КПр^™ мо^да^^^гласТване на специален закон,

глпиялистически страни такъв закон е бил подготвен през 
голина но не е включен в скупщииската процедура. И сдружение 
•Голисток" се застъпва за специален закон, които да се анулират

н Милошевич е носител на листата от кан- 
ииолистическата партия в Сърбия (СПС), 

и Нова демокрация (НД) за 
гражданите на Съ 
рните избори, които ще се

Слобо 
дидати на 
Югославска 

путати в 
скупщина на парламонтар! 
състоят на 3 ноември 1996 г 

СПС, ЮЛ и 
от 108 кан 
от всички

циалистичесю 
з левица (ЮЛ)та 

I С В н на сеп 
нка на

тември
Югосл

предпоследния де 
шеф на Народната 6а 
Драгослав Аврамович осведо 
ността, че е приел поканата на <

юзнатаъвета наДе
СК' ми о 

опоз
одина.

Нова демокрация съставиха обща листа 
|дидата за депутати в Съвета на гражданите 
29 избирателни колегии в Сърбия.

Кандидати на лявата коалиция в ИЗБИРАТЕЛНА 
КОЛЕГИЯ 23 (Ниш, Пирот, Свърлиг, Бабушница, Бела 
паланка, Гпджин хан и Димитровград) са:

1. М-р МИЛ Е ИЛИЧ, роден 1954 година, магистър на 
юридическите науки, съюзен депутат - Ниш.

2. СЛАДЖАНА СТАМЕНКОВИЧ, родена 1956 година, 
социолог, главен и отговорен редактор на телевиз
ионния център нп РТС е Ниш - Ниш.

3. Проф. Д-р ЖИВОТА ЖИВКОВИЧ, роден 1941 
година, доктор на техническите науки, професор на 
Машиностроителния факултет в Ниш - Ниш.

4. ДРАГАН НИКОЛИЧ, роден 1926 година, генерален 
директор на конфекция “Първи май" в Пирот - Пирот.

5. ГОРАН МИТИЧ, роден 1958 година, икономист, 
собственик и директор нп търговско предприятие 
"ЕХО" в Ниш - Ниш.

В избирателна колегия 23 трябва да бъдат избрани 
5 съюзни депутата. „Лг,<пдтгпил

Кандидати нп лявата коалиция о ИЗБИРАТЕЛНА 
КОЛЕГИЯ 26 (11 общини от Пчински и Косовско-по- 
моравски окръзи, сред които е и Босилеградска 
община) са:

1. ДРАГАН ТОМИЧ, министър-координатор в прави
телството на Република Сърбия, члон на Гловния отбор 
на СПС и президент на холдинг-компания "Симпо във 
Враня.

2. СТАНИША ЯНИЧ, член на Гловния отбр н 
президент на холдинг-компания "Юмко" във Враня.

3. БОЖИДАР ЗДРАВКОВИЧ, член на Гловния отбор 
нп Югославската левица и генерален директор на 
фабриката за минерална вода "Хеба" в Буяновац.

4. ГЮРА ЛАЗИЧ, професор, председател на Об 
ския отбор на СПС в Гнилане.

В избирателна колегия 26 трябва да бъдат избрани 
4 депутата в Съвета на гражданите на Съюзната скуп
щина.

им

ав ос
вест

ен появяват все

а СПС и

щин-

ше само това, че нищо не

присъдите на голооточани. оЕрятстВо 15 ОКТОМВРИ 1996 г.



• ДИМИТРОВГРАД
• БОСИЛЕГРАД ИЗБИРАИКИ

ВЛАСТТАТРИБУНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД ОПРЕДЕЛЯМЕ 
СЪДБАТА СИСЪС СИГУРНИ КРАЧКИ В НОВИЯ ВЕК

представител в Скупщината на Сърбия • На триоуната по твртес нп с 6и„ Сл0б0дан М
новоприети членове #>пратено бе поздравително д ред Я говори и 3орпн ЛюбисавлввИч, който между дру-

подчортп, чо със саалянето на санкциите са създадени реални 
усповин за по-ускорено икономическо Р^итие на Сърб си 
к-)гпрпп1чип п с това и за по-добър живот на хората. В изоорната си 
активност СПС но предлага демагожки програми, но програмиI н 
реални основи, програмй, които имат “ТР^ипотеициЗ 
които се обосноваопт нп икономически и човешки ' ивти

В продължение на трибуната на двадесетина от 1Ю новоприети 
членово по тържествен начин бяха връчониожеотвеното 
културно-забавната част от трибуната културно-худож-стве!тето 
дружество от Владичин-хан и Центърът за култура в Босилеград се 
представиха с подбрана програма.

-Уверени сме, че сме попити 
чвски зряла среда и че граждан 

ще знаят да изберат власт 
ики властта, те оп 
та си и позицията

и те
Защото избира! 
ределят съдба 
на града ни, изтъкна лредседа 
телят на Общинския отбор на Со 
циалистическата партия в Ди 
митровград Драган Колев, от 
говаряйки на въпроса кои и какви 
са предизборните активности на 
СПС.

Съгласно решенията на Глав- 
нски отбор, активис- 

обикалят местните

илошопич.

Воно Воли-
| на СПС в

Трибуната в голямата зала на Културния дом откри в 
нов член на Изпълнителния отбор на Общинския отбор 
Босилеград, а за досегашните постижения и програмните опре- 
деления на босилетрадските социалисти говори Милчп Лпзпроп, 
който между другото изтъкна: -Днешната трибуна прооождпме_ нопос- 
редствено след дефинитивно сваляне нп санкциите, когато нпи-после 
властниците на световната организация, изправени пред миролюби
вата политика на СР Югославия и председателя нп Сърбия Слободпн 
Милошевич, признаха своята грешка за несправедливото наказание, 
което продължи цели четири години и пет месеца. 'Свалянето на 
санкциите населението в нашата община прие и поздрави с голямо 
въодушевление.

го то ия и

ния и 06о щик 
СПС

общности, за да определят канди
дати за отборници. Настоява се 
предложенията да дойдат от 
базата. Според Колев социалис
тите имат проблем с ЮЛ, тъй като 
ЮЛ събира подписи под изговор, 
че е в коалиция със СПС. Двете 
партии са в коалиция, само на 
съюзно ниво, докато в локалните 
избори всяка участва само
стоятелно. Тези дни ще се про
ведат разговори с ръководството 
на Югославската левица, в които 
представителите на ЮЛ ще бъдат 
предупредени, че Не спазват ос
новната политическа култура и 
не са коректни.

Окончателната листа на кан
дидатите за отборници, според 
Колев, ще бъде готова до 18 ок
томври, когато изтича срокът за 
предаване на кандидатските 
листи. СПС ще има кандидати въз 
всичките 33 избирателни коле
гии.

тите на

ПИСМО ДО СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧСОЦИАЛИСТИТЕ ИМАТ СВОЯ ВИЗИЯ
От трибуната бе изпратено поздравително писмо до предсе

дателя на Сърбия Слободан Милошевич, в което се казва:
"Събрани на трибуната в Босилеград, на която разисквахме за 

развойните определения на Сърбия до 2000-та година, за вашия 
неизмерим принос в решаването на кризисната обстановка, 
създадена след разпадането на предишна Югославия, която се 

окончателното сваляне на санкциите, от името на
на Ви

На политическата сцена в нашата община СПС още от самото и 
формиране има доминантна роля. С 35-те местни организации и с над 
1300 членове тя е силен фактор и кохезионна сила в стопанското 
развитие и просперитета на хората. Това се потвърди и на последните 
избори, когато нашият избирателен аудиторий с огромно мнозинство 
даде подкрепа на СПС и Слободан Милошевич.

Сега наша приоритетна и най-важна задача е по-ускореното раз
витие на общината. При това трябва да мобилизираме всички креа- 
тивни сили. работниците и селскостопанските производители. За 
целта ние, социалистите, имаме своя визия и вече потвърдени раз
войни програми: "Босилеград - крачка в новия век"и развойната про
грама на общината до 2005 година, изготвена от Републиканския 
завод за развитие.

потвърди и с 
всички 
изпраща! 
когато мнозина

граждани на нашата многонационална обши 
ме наи-сърдечни привети. Въпреки натиска и обсадата, 

искаха да ни въведат във война. Вие успяхте да 
запазите мира и нормалния живот на гражданите.

Вашата миролюбива и далновидна политика ни помогнаха да 
издържим четиригодишния икономически геноцид, измислен от 
световните мошеници. С това те възнамеряваха да ни унищожат, 
но след като не успяха в това, най-после и сами си признаха 
опасните си намерения.

Вие в основите на мирното споразумение от Деитън вградихте 
своя огромен и решаващ принос и се изборихте за равноправие на 
всички народи. С това циментирахте тежненията на югославските 
народи да бъдат свои на своя територия.

Сега, когато окончателно е разпръсната сатанизацията на 
нашата страна, Вашето послание до обществеността "От днес 
нашето бъдеще зависи само от нас" приехме като подтикващ мотив 
в рамките на Социалистическата партия на Сърбия да осъществим 
по-ускорено развитие на нашата икономически неразвита община, 
съзнателни, че за реализацията на тази голяма задача и занапред 
можем да очакваме всестранната обществена помощ като 
отражение на последователната политика на нашата партия за 
пълно равноправние на всички нейни народи във всички области.

ПОЛИТИКА, КОЯТО СЕ ПОТВЪРЖДАВА 
НА ПРАКТИКА

-Социалистическата партия на Сърбия - подчерта между другото 
Станиша Янич - е партия, която със своите ясни програмни опре
деления все повече привлича вниманието на гражданите без оглед на 

принадлежност. Като господствуваща 
вече няколко години носи най-голяма отговорност за по-нататъшното 
икономическо развитие на всички краища на Сърбия. И за пред
стоящите избори нашата изборна програма се обосновава върху ре
ални програми и идеи, които здраво са залегнали в конгресния 
документ ^Сърбия 2000 - крачка в новия век" и останалите партийни 
документи, за равноправие на всички нейни граждани, за мир и 

да, за политика, която на практика се потвърждава, за поли- 
която събира всички, които обичат да творят за по-добро 

деще на своя народ, които обичат да работят за своето село, улица, 
за своя град, с други думи. които желаят да работят за своята страна.

И "ЗАЕДНО" 
ИМА 33 

КАНДИДАТА

партия тянационалната им

От името на коапиция
"Заедно“ Михаил Иванов, предсе
дател на Общинския отбор на Де
мократичната партия, изтъква, че 
и те вече приключват с опре
делянето на кандидати за отбор
ници в 33-те избирателни колегии 
на територията на общината. "Не
понятно е обаче колко хората са 
сплашени, че някой от СПС ще им 
отмъсти ако се включат или 
работят за коалиция "Заедно". 
Дългогодишният терор сега по
лучава пълна изява", изтъква 
Иванов. Той също ни осведоми, че 
очаква на 18 октомври в Димит
ровград да дойдат някои от чел
ните хора на коалицията когато 
ще бъдат представени и кандида
тите за отборници. До края на ок
томври представители на “За
едно ще обиколят всички местни 
общности, за да представят кан
дидатите. Иванов още. веднъж 
изтъкна належащия проблем на 
всички опозиционни партии, а 
това е липсата на помещения. 
Временно те са се настанили 
помещенията на бившата 
селскостопанска аптека отсреща 
ресторант "Блед“.

свобо
тика,
бъ

М.Я.

ПОЧТИ ВСИЧКО Е ПОДЧИНЕНО 

НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
В Босилеградска община, която е в състава на 26-та избирателна борници във всичките 31 избирателни колегии. Това са хора, които се 

колегия, почти целокупния живот е подчинен на насрочените за 3 ползват с авторитет в средите си. Тъй като СПС в нашата община има 
ноември избори, особено на локалните. Понастоящем се вършат над 1300 членове и голямо доверие всред гражданите, сигурно ще 
трескави подготовки - СПС като властвуваща партия иска да запази победим на предстоящите избори и в ОС ще имаме абсолютно мноз- 
властта, други искат да я превземат или евентуално да станат същин инство. 
ски коректор на евентуалните грешки на властвуващата партия.

От съществуващите тук общински отбори на политическите пар 
тии - СПС, ЮЛ, СК-ДЮ, ДСС и ДСБЮ, само последният не ще излезне 
на изборите. СК-ДЮ ще излезне на изборите в рамките на ЮЛ. Парти- 
ите, които досега, повече тайно, отколкото явно, кроеха изхода на 
изборите сега оповестяват, че ще победят. Обаче намерението им 
започват да затрудняват кандидатите на група граждани.

Как върви подготовката за локалните избори и какъв ще бъде 
изходът им?! - попитахме представителите на отборите, които ще 
излезнат на изборите. Становището на ОО на Демократичната пар 
на Сърбия по тоя въпрос не сме в състояние да предадем. Д 
официалният председател на отбора на партията на Кощуница не 
иска, не посмя да говори за (без)действуването си или пък се съмнява, 
че "Братство“ ще предаде всички негови желания, не ни е известно.
Предаваме изявленията на Милча Лазаров, председател на Изпъл
нителния отбор на ОО на СПС, и на д-р Любен Александров, предсе
дател на ОО на ЮЛ.

Д-р ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ:
"ЗА ПРОГРЕС И ДОСТОЙНСТВО"

-Югославската левица в Босилеградска 
община предизвика голям интерс и привлече 
бройно членство, без оглед на факта, че на
шият Общинския отбор е формиран само преди 

| три-четири месеца. И в Общинския отбор, и в 
членството като цяло съществува голямо же- 

{ пение за положителни промени във всички 
сфери на живота на територията на общината. 

! Това е целта на действуването ни.
ОО на ЮЛ излиза на локалните избори с 

кандидати за отборници почти във всички изби
рателни колегии. Излъчихме школувани, тру

долюбиви и честни хора за отборници в Общинската скупщина. Счи
таме, че такива хора могат да раздвижат и тласнат напред живота в 
самия град и в селата. Всъщност, целта ни е да създадем условия за 
по-хубав живот на всички.

Убе 
мата на

з•тия
али

ОТПАДНА 
КАНДИДАТЪТ 

НАЮЛ ЗА 
СЪЮЗЕН 
ДЕПУТАТ

МИЛЧА ЛАЗАРОВ: 
"В ОС ЩЕ ИМАМЕ АБСОЛЮТНО 

МНОЗИНСТВО" ни сме, казва Александров, че.Чо народът приема Платфор- 
гославската левица. Затова се и надяваме, че гражданите 

които ще излезнат на изборите ще гласуват за нашата партия те за 
прогрес и достойнство.

-Общинският отбор на СПС в Босилеград
започна да се готви за предстоящите избори 
веднага.сЛед предишните, когато над 80 на сто 
от гражданите в общината гласуваха за СПС.
Сега само увеличихме дейността си с взимане 
на конкретни договори и решения в Общинския 
отбор,, неговия изпълнителен отбор и 35-те 
месни организации. Обсъждаме как са реализ
ирани заплануваните задачи, както и раз
войния пдан на Босилеградска община до 2005- 
та година, който по инициатива на Правител
ството на Сърбия изготви Заводът за развитие на Сърбия. В него се 
предвижда нашата община занапред да се развива много по-ускорено 
във всяко отношение - каза Лазаров.

В трудните условия на стопанисване и изобщо на живот по време 
на санкциите възможностите за по-уси лено развитие бяха ограничени. 
Впрочем, по време на такива санкции най-много са засегнати 
неразвитите, каквато е нашата община. Имайки предвид 
ограничения, резултатите, които постигнахме не са малки. Ни 
циалистите ги оценяваме като положителни. Имайки предвид, че пред 
нас са дни.без санкции, сигурни сме, че ще реализираме всички задачи 
и че в новия век ще влезнем като средно развита община.

Местните отбори, подчерта Лазаров, излъчиха кандидати за от-

В.Б. В предизборната комбинато- 
рика и разпределянето на канди
дати за съюзни депут 
алицията на СПС, ЮЛ,, 
мокрация, Васко Ал 
Димитровград като единствен 
кандидат за съюзен предста
вител отпадна в последния мо
мент, въпреки завършената пред
варителна процедура, 
от Главния отбор на ЮЛ.

Що се отнася до локалните 
избори, Югославската левица 
предлага самостоятелно свои 
кандидати за отборници и ще има 
кандидат за всяка колегия. До 10 
октомври е направена обиколка 
на терена и е подготвена необ- 

за всеки

ати от ко- 
и Нова де- 
!ексов отюл СТРОИ ПЪТИЩА

Общинският отбор на Югославската левица в Бо
силеград реши да превърне в дело становищата си за 
по-хубав живот на гражданите и започна да прокаова 
и прочиства локални пътища в общината. к

-Засега главно прочистваме пътищата в онези села 
в които това не стигна да направи Общинската скуп: 
щина със средства от местното самооблагане. От зна
чение е да подчертаем, че гражданите не участват с 
парични средства. Всички разноски поема ЮЛ от спон
сорство, казва Любен Глигоров, секретар на ОО на ЮЛ
благ0оСрИоЛденГаРаЛкцияКООРДИНИра1Ц ^тивностите^ тази

наложена

тъкмо 
тези 
е со-

ходимата документация 
кандидат за отборник.

А.Т.о ЕрятстВо15 ОКТОМВРИ 1996 г.



I КАКВО СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА САНКЦИИТЕ

* ?р“»ТД СТОЯНОВ' ПРВДОЩАТЕЛ нд ос вдимитров-
• РЕАГИРАНЕ

ВОДАТА ВСЕ ПАК 
СЪЗДАВА КАМЪНИ В 

ПИКОЧНАТА СИСТЕМАиЖВЖй
ЗНАЧЕНИЕ В Братство" от 1 октомври 1996 година е публикувана 

статията "Водата не създава камъни в пикочната система", в 
която се оспорва моята професионална подготовка и 
накърнява професионалният ми авторитет. Съгласно Закона 
за печата моля Ви да публикувате следния отговор:

1. "Професионалното, мнение" на Завода за защита на 
здравето от Враня се основава на информацията на Та- 
нюг, която беше публикувана в "Политика" от 3 септември 
1996 г. С кореспондента на Танюг от Босилеград обаче аз 
никога не съм водил разговр на тази тема. Дадох изявле
ние на журналиста В.Божилов (от това изявление не се 
дистанцирам) и то беше публикувано в "Братство" от 15 
август 1996 година. Тогава между другото заявих: "Един 
от главните фактори е и увеличената концентрация на 
калций в питейната вода от с.Извор." Значи става дума за 
израза "ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ", а не "ЕДИНСТВЕН И ГЛА
ВЕН".

Това е било известно на д-р Параскева Стоянович, но 
тя е взела като единствено достоверна информацията от 
"Политика" и без предварителен разговор с мен е подпис
ала "професионалното мнение" на Завода за защита на 
здравето от Вр

2. В "проф<

"Премахването на санкци
ите има изключително значе
ние за Югославия, за Сърбия 
и за нашата община, имайки 
предвид условията, в които се 
намираше стопанството на 
общината и които катастро
фално задействаха 
янието в него. Ние повече 
пъти споменавахме, че санк
циите разориха стопанството 
на общината тъкмо в момента, 
когато се намираше във с___’ 
ходя ща линия, когато тръгна 
към европейския пазар. За
това и последиците са толк
ова тежки.

Очакваме, че създаването 
на нови условия, отварянето

на границите, на световния 
пазар положително ще се
отрази и върху стопанството в 
нашата община. Смятаме, че 
то постепенно, ще събере 
сили и заедно с останалите 
фактори които могат да по
влияят за консолидацията му, 
то да тръгне пак по възход
яща линия, към стабилизация.’ Никола Стоянов
Преди всичко и най-важно е,
че в новите условия ще ожи- стопанството на общината, 
вее граничният пункт, съоб- Предстоящите 4-5 години ще 
щенията по магистралата и по имат изключително значение 
жп линията, което значител- 33 стопанското развитие на 
но ще се отрази на стопан- Димитровградска община", 
ството. Във всеки случай мис- изтъкна Никола Стоянов, 
ля, че това е ново начало на председател на Общинската 
крупни положителни крачки в скупщина в Димитровград.

на състо-

въз-

аня.
есионалното мнение" пише: "Вече дълги 

години... в бактериоложко отношение питейната вол 
била негодна." Обаче в информацията на същия Завод 

от 12 септември 1994 година е написано и следното: "Год- 
ността на водата не е в съзвучие с Правилника за хиги 
енична изправност на питейната вода... ПОРАДИ ПРИ 
СЪСТВИЕТО НА КОЛИФОРМНИ БАКТЕРИИ ОТ ФЕКА 
ЛЕН ПРОИЗХОД" (подчертал Б.П.). Информацията е под 
писана от Параскева Стоянович, специалист по хигиена!*? 
Значи по това време жителите на Босилеград не са 
"вода без калций", а вода, "обогатена" с фекалии!? Този 
факт е бил известен на д-р Параскева Стоянович, но тя 
изобщо не го споменава в "професионалното мнение".

3. В "професионалното мнение" пише: "Етиологията на 
уролитиазата се основава преди всичко на наследния 
фактор..." В научната литература обаче пише: "Преди се 
смяташе, че нефролитиязата е населедствено заболя
ване, но това е доказано само при създаването на цистови 
камънчета" - "Клинична рентгенология на уринарната сис
тема" от проф. д-р Бранислав Голднер и сътрудници. Това 
означава, че генетичният фактор не предизвиква съз- 

калциофосфатни камъни, -

а не
е

БЛАГОДЕНСТВИЕТО 
НЯМА ДА ДОЙДЕ ВЕДНАГА
• "Опасно е ако сега се занасяме, че окончателното пре

махване на санкциите моментално ще донесе благоден
ствие* изтъква Арсен Тодоров, директор на конфекция 
свобода в отговора си на нашия 

санкциите?

пили

въпрос: какво след

“За мен това е извънредна насочени и занапред да ра- 
вест, възможно най-значи- ботим посредством страните, 
телната през тази година, а и които имат този статус. А той 
за фирмата значи много. Са- сам по себе си носи 4-6 пъти 
мият факт.-че няма санкции е по-малки митнически нато- 
много важен и от психологи- варвания. Все пак свалянето 
ческа гледна точка, Но това на ембаргото значи облекче- 
не значи моментално благо- ния в смисъл на по-свободно 
денствие, защото връщането движение на капитал и стоки, 

СР Югославия в между- макар че с отделни държави 
народните политически и фи- това стана още със суспен- 
нансови институции е доста зията на санкциите. Сега е мо- 
труден и дълъг процес. А без мент и нашата държава да 
финансова подкрепа от меж- направи всичко възможно, за 
дународните финансови ин- да подтикне износа с износни 
ституции на стопанството все стимулации. Ако това не на- 
ще бъде тежко. Оноза, което прави, ще имаме страшен дис- 
най-много ни пречи и с което паритет между курса на валу- 
се намаляват ефектите от тите и разходите в стопан- 
окончателното премахване ската дейност, 
на санкциите, са митнически- Все пак се надявам, че по- 
те лреференциали в търгови- ложителните процеси ще про- 
ята. За "овобода" това е пре- дължат и че икономическата 
ди всичко търговията със политика за 1997 година ще 
САЩ и ЕО. Конкретно това бъде във функция на произ- 
значи да се върне на СРЮ водството и износа", казва 
статуса на най-благодетел- Тодор
ствена страна в търговията Що се отнася до производ- 
със споменатите страни. До- ството в конфекцията, воде- 
като това не стане, ние Сме ните разговори с партньори от

даване на калциоксалатни и 
какъвто е случаят в Босилеград, и че д-р Стоянович си 
служи със застарели знания.

4. Симптоматично е защо д-р П.Стоянович пренебре- 
гава факта от същата информация на Танюг, че за полз
ването на водата от с. Извор, с която водопроводът се 
снавдява 15 години, от компетентните не е получено поз
воление за употреба". Според някои сведения водопро
водът от Извор няма и техническа документация. Тогава 
как е възможно да се ползва този водопровод?

5. Смятам, че поради значителното увеличение на мор- 
бидитета от уролитиаза нейната етиология в Босилеград 
трябва да се изучи научно, като се вземат предвид всички 
научни предположения, а не да се дават "професионални 
мнения" въз основа на информация от печата. Аз нямах 
намерението да "обезпокоявам обществеността". Исках 
само да посоча един сериозен проблем с надеждата, че 
ще започне бързо и ефикасно премахване на неговите 
причини.

на Арсен Тодоров

САЩ започват да се реализи
рат. Започва и пробно произ
водство на модели за Италия. 
Партньорите от Италия даже 
ще донесят специални маши
ни за производство, които 
"Свобода" няма и които след 
това могат и да останат ("ако 
се договорим"). Що се отнася 
до машини и оборудване, в 
"Свобода" са запланували да 
се набави компютор за моде- 
лирницата, с помощта на кой
то шаблоните да се прилагат 
така, че използването на ма
териалите да бъде макси
мално. Запланувана е също и 
набавка на парни преси.

д-р Боян ПЕНЕВ, специалист-радиолог
00

СКАТА ЧОРАПАРА СЕ МЕНИ ПРОИЗ-• В БОСИЛЕГРАД*
ВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМАА.Т.

КОНФЕКЦИОНЕРИ 
ВМЕСТО ЧОРАПАРИЗАНАПРЕД - С ЛИЦЕ 

КЪМ ТРУДА -Измененията в производствената програма са извършени по
ради старите и износени машини, на които не можеше да се произ
веждат качествени чорапи за пазара, казва Сърболюб Станими- 
рович, директор на фабриката

След няколкомесечен застой вратите на босилеградската 
фабрика за чорапи пак са отворени. Но тъй като в производството и 
пласмента на чорапите имаше сериозни проблеми, тук сега е из
вършено изменонио в структурата на производството и вместо чорапи 
ще со произвеждат всички видове пека конфекция. За целта преди 
две седмици започна преквалифициране на 183-те работника.

-Компания ЮМКО от Враня, с която босилеградската чорапара 
има доловотехническо сътрудничество обезпечи 45 шевни машини и 
други технически съоръжения. Покрай това изразходва 40 хиляди 
динара за приспособяване на производствените халета, казва Сър
болюб Станимирович, директор на фабриката за чорапи-конфекция, 
като подчертава, че принос в преквалифицирането дава борсата по 
труда, която обезпечава средства за заплати докато трае същото, и 
босилеградски КОБОС, чиито майстори провеждат практическото 
обучение с бившите чоропари.

Станимирович подчертава, че измененението в производството е 
направено поради старите и дефектни машини, на които не е могло 
да со произвождат качествени чорапи.

-Не изцяло се отказваме от производството на чорапи, казва 
Станимирович. -Що се търсят финансови възможности за обезпе
чаване на нови машини за чорапи. Все пак главното определение на 
ЮМКО ще бъде производството на конфекция,

Едно число работници негодуват защо се I 
ната програма и защо един път са преквалифициран 
сега за конфекционери, трет път кой знае за какво. Сп

на младите и тяхното напускано 
на нашия град и страната. Съще
ствено о младите специалисти да 

блем са 
това се

По повод премахване на меж
дународните санкции над Юго
славия разговаряхме с предсе- ___
дателя на Младите социалисти в останат тук. С този про 
Димитровград Бобан Петров, 25- запознати всички. За 
годишен инженер по машинос- дават стипендии на всички млади
тооене работещ в предприятие хора, интересуващи со за дефи- 
-Е^тяпяи- цитни профили в нашата среда и
♦ Като представител на миоз- по този начин се влага в бъдо- 

ииа млади хора в общината, щето на града.
какво «Очаквате след лрома- Ръководителите на местните
хване насанкциитв? обществени предприятия през
-Повече от четири години този период трудоустрояваха 

изтъняхме несправедливи санк- млади с високо образование. 
пи^Всичко измъчващо ни; сега е Това е похвално. Но занапред
ството* ни '^м^шлено^бо'насочоно

^яГГе^нГГ“в
изделия не можехме да изнасяме. "°РЬ„Ч°“?Я ИМ“ 0
шце ^ ТЙ? {Гда сгьздадем Р ИзТорите. както вече знаем,
нови стойности^ През тези четири са насрочени за 3 ноември. То що 
Го динизагубихм©0 много неща, се проведат в много по-спокойно 
струва ми се и трудовия навик, атмосфера от Досегашните, 
което е основа за добра стопан- възстановен е мирът в Босна, пра
ска дейност. Сега трябва да го махнати са санкциите. Междувре- 
вметнем цялостна мвнно научихме азбуката на де-
♦ По Ваша мнение в какво по- мокрацията. Сега на избирате 

ложеиие са младите днес? лите е по-лесно да се определят
-Най-лошото, което лредизви- за коя партия ще гласуват, ма кои 
а санкциите е безработицата хора да окажат доверие.

Бобан IЮ грон

Интересът на държавата и на 
нашия град е да направим една 
голяма крачка напред към по- 
голямо благоденствие на всички 
хора. Искроно се надявам, че 
избирателите в града що со опре
делят за честните и способните, 
имащи достатъчно качества да 
застъпват интересите им. Също 
така со надявам, че скупщината и 
след изборите ще действа в ин
терес на всички граждани в общи
ната.

каза той.
менява производстве

ни за чорапари, 
оред думите на

Станиша Янич, генерален директор на ЮМКО, съмнения не трябва да 
има.

фекцията, която сполетяха трудности, каза неотдавна
-ЮМКО ще помощува на КОБОС, а още повече на чорапар 
имптп която сполетяха тоулности. каза неотдавна той.

Разговора води: 
Бобан Димитров

ата-кон-

В.Б.каха

оБттстВо 15 ОКТОМВРИ 1996 г.
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'& 17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

иугослав^аЗАЧ—
^__________^
У ВлЯДИ*ПШОМ >
Хаиу28. августа 
ирвр1шг,еиа ]е 
пропяла, за, сади

Дслпшеса бро/ 63 
\У селу Лепеиюца 
нядомяк градя.

| Оснм малнх .• 
количииа доколя- 
да. жилеп ' 
рафовв о 
давпицед.

1»! ове ради. I

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

Факс. 73-314
Генерални Директор: 73-047 

Заменик ген. Директора: 73-560 
Комерци)ални сектор: 73-831 

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

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

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

Централа 72-579 
Плантажа: 72-228

Ю-

ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:Ш
Су 113
\
елн

БЕОГРАД: 011/491-833 
ул. Вождовачки кружни пут 6

НОВИ САД: 021/52-951 
ул. Туркели)ева 72

СПУЖ: 081/44-934 
Подгорица

НИШ: 018/83-531 
ул. Мраморска бб

СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175 
ул. Капетана Коче 35

ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 
Ул. Нишка бб

ВРАН>Е: 017/22-956 
Ул. Симе ПогачаревиКа бб

меГуутнА : ■ осве количив 
ХЛНИЗАЧ 
у гввховилг торба
та заврпшло-у, 
в шие од 100 
да овог до да тка 
]елима.
С обзиром да 
радп.а шуе 
демодирана, 
рчягледио да су

>1.
-1
I

шрм ]/гя зя шн к _
ШИК УК7С ШШЕГ ]Ш Щ

)IIр ОВЯЛНИЦН ЗШ1ЛИ
шта на]бол» с могу 
да уновче.

ОЕИ5Е5
УЦШ1С1М НАИ

40. година
ПИРОТСКЕ 11

59 9 Београдска банка 
"ПИРОТСКА БАНКА" 

Акционарско друштво' 
Пирот

5 БАНКЕ 9
6 6

!

| ГРАЪАНИ. ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ПОСЛОВНИ /ЪУДИ й
Е.■; Оно што |е |уче био сан. сада |е стварност. Корак у будуЬнорт (е \Л5А 

5 картица ББ "Пиротске банка" АД Пирот

ЗАШТ0 У13А? 1*.

- Широм света препознат/ъив знак,
- Преко 270 милиона власника картице,

- Више од 8 милиона прода]них места широм света,
- Више од 300.000 банкарских шалтера за подизатье готовине 

- Више од 60.000 аутомата за готовинске исплате у иностранству

I
; I;■

р
ПОСТАНИТЕ И ВИ ЧЛАН ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ И ВЛАСНИК 

- ДОМАЬЕ - СБА551С ООМЕЗТЮ У18А КАРТИЦЕ 
I - КЛАСИЧНЕ МЕЬУНАРОДНЕ - С1.А881С 1МТЕЙМАТЮМА1.Е У13А КАРТИЦЕ ИЛИ 

- БИЗНИС - ВЦ1351МЕ8 У13А КАРТИЦЕ

На та| начин:

СМАНтУЦЕТЕ РИЗИК У ПОСЛОВАРЬУ 
,КРЕТ>ЕТЕ У СВЕТ СА МИНИМАЛНИМ УЛАГАНтИМА И ЛАКОЪОМ У КОРИШТЕНхУ У13А КАРТИЦЕ ЗЕР

^ ■ ,

5 *-
! “х

' 3?
3

V-
ВАША У15А ЗЕ ВИЗА ЗА ЦЕО СВЕТ!

■}

АЛИ СИГУРНО ДО УСПЕХА !
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• СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

»вХЖЕЕ • ДА СИ ПРИПОМНИМ

КОСТА ПЕЧАНАЦ 
ЗА ОТМЪЩЕНИЕ 

НАПАДА БОСИЛЕГРАД
Любен Тонев Янакиев от 

село Църнощица, Босилеград 
община, понастоящем съдия във 
Втори окръжен съд в Белград е 
един от мнозината нашенци 
които живеят във вътрешността' 
но не забравят родния си край' ' 
Въпреки че вече е в седмото си 
десетилетие, той все пак намира 
време два пъти год 
път през зимата, 001 
оло . 
лятото

каз в Русия, Татра в Чехия и за 
мене по всичко Църноок е 
минат - подчерта Любен Тс 
неговото мнение сподели и съпру
гата му Ранка.

-Тукашният чист въздух, сту
дената вода, пъстрите ливади, 
широките пространства с най- 
разнообразни лечебни билки, 
здрави^ 
толюби

ска
1 нанд- 
онев, а

(Ишно, - един 
икновено ок- 

Нова година, и един път през 
‘т- ' А® А°иде в родното си 

село, да обиколи околните бири, 
бистрите поточета, планина Цър
ноок... До насита да се

те го 
вите

ки плодове, гос- 
ши хора, песните 

на птичките и'пр. просто те омай
ват и канят да останеш всред тях. 
Това го почустваха и моите, най- 
напред съпругата ми, а след това 
и синът и снахата ми, както и 
внучетата и ето вече десетина 
години ние тук два пъти годишно 
прекарваме по десетина дни. 
Впрочем от тук са и корените ми, 
гробовете на родителите ми, 
дядо, баба... Тук съм науч 
първите букви, от тук понесох 
първото възпитание, просто 
казано, тук станах човек. Всичко 

вства към 
накиев.

рс
на

надиша
чист планински ваздух, да пийне 
студена изворска вода, да се 
нарадва на пъстрите ливадски 
цветя, а зиме на дебелия сняг и да 
слуша с наслада песента на 
птичките. Да си припомни за вол- 

дни, защото, както 
©пресъхващ извор в 

живота. С други думи, той просто 
милее за родния край. Копнежът 
за родния край и тази година над
деля. Заедно със съпругата си 
Нанка, двете внучета Тамара и 
Тома, както и сина му Зоран и сна
хата Весна годишната почивка 
прекараха в Църнощица, оби
каляйки планина Църноок, за 
него една от най-красивите и ек- 
ологически най-здрави планини.

-Тъй като вече над двадесет 
години аз и съпругата ми сме ак
тивни членове на

ните детски 
казва, те са н ИЛ

това са непреходни чу 
родния край - добави Я

Да кажем и това, че Янакиев, 
и когато е в Църно 
става да
вече в пет часа е на 
на някой негов хълм. Няколко 
пъти на самия върх е бил нощно 
време и казва, че най-хубава 
гледка има тогава. Редовно г 
щава и другите околни планини, 
Бела вода, Буцалевска планина, 
а когато е в къщи винаги нещо 
работи около къщата или в двора. 
Това, казва, му подсилва здра
вето и затова препоръчва и на 
останалите, които са роде 
селото, а живеят във вът 
ността, по-често да посещават 
родния си край, да не го забравят.

Любен Тонев Янакиев е 
роден през 1931 година в 
село Църнощица. Основно 
училище завършва в род
ното си село, а прогим
назия и гимназия в Босиле
град. Юридически факул
тет завършва в Белград. 
Една година работи като 
стажант в Белград, а след 
това като съдия в по 
градове: □рищина, Поду- 
ево, Уб, Белград, където и 
най-дълго работи. Лонасто- 
ящем е съдия във Втори ок
ръжен съд в Белград, а пре
ди това няколко години ра
боти като републикански

щи
ВС!

ца, не про
сяка сутр 
Църноок ипътува. ин

ли

посе- Коста
Печана

вечетобелградското 
планинарско дружество "Побе
да", били сме на мног 
само в Сърбия, и в _ 
славски републики, но и 
гария, Китай, Виетнам, Ру

планини не 
вшите юго- 

в Бъл- 
усия, Че

хия. Австрия, Италия. Франция... 
Два пъти съм бил на Монблан, 
един път на връх Глозглокнер в 
Австрия, Мусала в България, Кав-

го
би.

По време на Първата световна война Топлица е била 
под окупация от австро.-унгарските и български войски, 
които извършват големи насилия върху жителите на 
Прокупие и околността. Населението оказва съпротива 
на насилни

ни в 
реш-

правозащитник.
М.Я. ците и през пролетта на 1917 година избухва 

известното Топлишко въстание. За кратко време въста
ниците успяват да освободят някои места между Ибър и 
Южна Морава, от Лебане и Пуста река до Рибарс 
Едно време е бил освободен и град Прокупие. Ав 
гарските войски с три дивизии успяват да потушат 
въстанието.

Коста Печанац, един от ръководителите на въста
нието в Топлица, след разгрома на същото се опитва 
отново да организира въстаниците, останали по план
ините и като отмъщение за направеното от страна на 
българската войска да нападне български краища. Той 
е изпратил две писма до щаба на българската армия в 
Ниш и поискал да се престане с терора. След това на 18 
април 1917 година организирал заседание на "Военния 
съвет", на което присъствали по-известните ръково
дители на въстанието. На това заседание е взето 
решение Печанац отново да организира въстаниците и с 
тях да тръгне в краищата, където живеят етнически 
чисти българи. За целта се обадили 1243 въстаника. 
Между тях са избрани 500 пехотинци и 100 с коне. За 
ръководители ^а ротите са избрани: Ица Калайджия, 
Ьошко Чупич, Йован Иелич, Мишо Стойович и Н.Павло- 
вич.

ка баня.
• НЕЗАПОМНЕН ВАНДАЛИЗЪМ СРЕЩУ ДРЪВЧЕТА В ДИМИТРОВГРАД стро-ун-

НАРЕДБАТА ОТ НИШ, ИЗВЪРШИ
ТЕЛИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД

• На 26 септември в следобедните часове група работници от железницата са изсекли 
клоните на дръвчетата от лявата страна на главната улица в Димитровград • Пос
традали са 18 дръвчета от долната до гарата рампа • Някои от клоните дори не са 
досечени, а тези. които са изсечени са останали на тротоара • Дръвчетата са стари 
по 11 години и представляват истинска украса на улицата

телекомуникационния кабел ед- 
иемат като

Този акт на вандализъм е хора, непосредствено се стара- 
налравен по заповед на СЛОБО- ещи за дръвчета в града. Срещу ва ли могат да се пр 
ДАН МИЛЕНКОВИЧ, завеждащ посочената служба Комуналац оправдание за постъпката му, а в 
службата по телекомуникации е подал тъжба в Общинския съд. никой случай за арогантното му 
при железопътната организация отношение към отговорните в
в Ниш а извършителите са ди- Димитровградчани са смаяни Комуналац , защото редицата
митровградчани, заети на желе- от вандализма с дръвчетата, дръвчета са тук от съществува- 
знииата За това нито е поискано Твръденията но горе посочения нето но града, а кабелът е от- 
о аз решение нито са осведомени "господин" Миленкович, че кло- преди година или две. Впрочем, 
отговорните’ в "Комуналащ" като ните на дръвчетата пречат на когато тои 6

дръвчетата садебели едва до пет 
сантиметра. Посоченият "госпо
дин" трябва да знае, че в неговото 
село за отсечено дръвче но съсед 
се случват и убийство, а в нашите 
краища подобни случаи няма. 
Счита ли тои, че тук няма власт 
или себе си счита за власт ако 
работи в монополистично органи- 

град, 
опил

к

Първа акция е била на 1 май 1917 година на желе
зопътната гара Ристовац, където въстаниците нападат 
българските войски. Там са загинали 52 български 
войника и един офицер.

След това Печанац със 132 четника тръгва за Босиле
град.Както пише Миливое Перович в книгата "Топлишко 
въстание", Печанац по селата в Босилеградско убива
всичко, а Босилеград напада на 3 май. ?........ Г.
за нападанието на Босилеград: "Уни1

а клоните на

$
. Самият тои казва 

осилеград: "Унищожавах всичко, а 
Босилеград опожарих до основите... Постъпвахме така, 
както българите постъпваха с нашите хора. След като 
запалих целия град, върнах се от друго направление,

зация, ако работи е 
ако тук живеят... Би 
той някой да влезе в двора му и 
до му отсече дръвче, защото 
прави сянка в съседния двор? 
Какво би се случило ако някому 
дойде на ум, че му пречат ре/ 
и тои просто ей така ги из 
Помислил ли си е "господин“ Ми
ленкович нещо подобно? Дали 
така възпитава и свои то деца или 
внуци? Или нас, димитровград
чани, ни счита за хо|>а, които са 
по-долни от него. Той трябва да 
знае, че димитровградските Гора
ни са били едни от наи-услошнито 
в бившия Нишки регион, така че 
ние знаем да обичаме дръвче
тата.

в голям 
I ли позв».* където също опожарих селата. "А Мирко Павлович, един 

от учартниците в похода на Босилеград, казва: "Чет
ниците при нападението на Босилеград извършиха 
огромни убийства, насилване, и опожаряване на 
селищата. След нападението на Босилеград Печанац 
дъгГго време се задържал при с. Власина и тук е имал 
няколко по-малки схватки с българските войски, а след 
това се завърнал в Топлица.

За нападението на Босилеград и зверствата, напра
вени като отмъщение за участие на българските войски 
при потушаването на Топлишкото въстание, самият 
Печанац това потвърждава в доклада си до Върховното 
командвано от 19 декември 1918 година. Там той казва: 
"Нападахме Босилеград около 3 часа след обед. По пътя 
до Босилеград постъпихме също както българите 
постъпваха с нашите хора. Целия град беше запален, 
след това се върнахме от друга посока и също опожари
хме всички селища. В този край останах един месец и там 
съм имал доста боеве с врага".

Нападението на Коста Печанац на Босилеград досега 
е било табу-тема. Освен малките бележки, записани в 
"Топлишки устанак" от Миливое Перович, други изслед
вания не са правени. Не е известно колко къщи са 
опожарени, колко народ е загинал. Общите изказвания 
на самия Печанац говорят, че целият град е бил 
опожарен.

. * у*
■ ■ леите

сече.

Но, съда все пак ще си кажо 
думата, надяваме се. Нас ни 
обезпокоява и това, че извър
шителите са наши хора, живущи в 
този град. Обичат ли те своя град, 
ако са готови безпоговорно да 
изпълняват такива заповеди на 
своите заповедници.

А.Т.
Осакатените Богдан Николов

1дръичотп
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ШШ ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК

ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (9)
"ДЕТЕТО Е ЧОВЕК В 
ДЕТСКО ОБЛЕКЛО"

Разговори, песни, разказване на вицове... някои 
от нашите се представиха като големи ухажьори.

5 август 1946, понеделник. Днес за пръв льт се 
рзтурен час. Аз четох откъси от поб
ери" от Гео Милев. Имаше и въпроси 

Някои четоха и свои лични работи -

1 август 1946, четвъртък. Стигнахме до връх- 
нта точка. Един месец измина. Започват броените 
дни Вече си говорим, при работа и в палатката, 
какво ще правим през септември... Пак сме на шкар- пр°в0/^? 
пата - сега напипахме камениста почва и Работата Септемв
върви по-трудно. Ония, Авто в“ ло късна стихотворения Имаше и изказвания и спорове: как

“̂еТр "стана*" сп1Д<»«мк^"Ниякои<и55ягаха^ж младежът - бригадир в литерату-

След о%од нио поемаме вагонетките. Работихме родното знаме .
до седем вечерта и на тръгване ни върнаха: носят ^ ав 1946| съ6ота. На Божо, нашия

МЪХче се говори за някои, че ще бъдат ударници! съобщението проследихме с едно "УаааН На 
Негодуване - “Тия още в Цариброд са определили шкарлата работихме без елан, без 
да бъдат ударници!?“ „ мъртвило.

4 август 1946, но до ля. И днес имаме добро
волна" работа!? Уж да работим до дванесе, а 
останахме до един...

След обед - къпане в реката, почивка, разход- 
Вечерта танцова забава при загребчаните...

11 август 1946, неделя. Събудиха ни много 
рано, за да направим обща репетиция на гим
настическите упражнения... Закуска набързо и 
подготовка за тръгване към Биела... Край нашия 
лагер минават другите бригади - издокарани, под
стригани... Загребчаните минаха облечени в бели, 
гладени ризи, а загребчанките в къси черни 
гащета... Нашата бригада беше една пъстрота.. не 
можахме да надумаме нашата Перка да тръгне по 
гащета: не искаше да свали дългата си пола!

Около седем часът бяхме в Биела: много бри
гади. хиляди младежи на игрището. Дори нямаше 
време за почивка - веднага започна генераланата 
репетиция. Излизане, връщане, заемане на дадено 
място... Изморително. Време горещо. Пот на калки 
тече от нас - но дисциплина е дисциплина. За обед: 
два часа почивка, един хляб за трима и една кон
серва месо за четирима... Дини си купихме сами.

Физкултурният преглед започна към три часът... 
Всичко мина добре., гимнастически упражнения, 
състезания по атлетика, футболен мач... Привечер 
се разнесе радостната новина: Втора пиротска 
младежка бригада е ударна! Небивало веселие. 
Възклицания - “Ура! Живео! Развяване на знамена! 
Тръгнахме си за лагера с песен, с войнишка крачка 

че “кашкавалджиите” са 
агера - хоро, възклицания, 

гърмежи... Лозунги... Играе се нашата “Елена , пар
тизанско и далматинско хоро... Танцова забава: Ве
селбата продължи до след полунощ....

И тази година в Димитровград от 7 до 13 октомври се 
проведе традиционната Детска седмица. През този пе
риод децата и техните дейности заеха централно място в 
живота на града. Детската седмица в Димитровград се 
празнува от 1990 година, но тази година придоби характер 
на градска манифестация с участие на децата от Детската 
градина и Основното училище. Носител на всички ак
тивности е общинската организация Приятели на децата, 
сформирана през април т.г.

В програмата, дадена от Републиканската опргани- 
зация на приятелите на децата, между другото се 
посочва, че "... Програмата на активностите в Детската 
седмица изтъква постоянното задължение на големите да 
обезпечат на децата растеж и развитие в мир, сговор и 
сътрудничество, както и осъществяване правото на ра
дост, игра, здраве и подготовка за живот в свободно и 
демократично общество .

В рамките на тази програма в Детската градина се 
проведоха няколко дейности: запознаване на децата със 
значението на Световния ден на детето и Детската сед
мица, изобразително творчество и изложба на тема - 
"Детето е човек в детското облекло “ и изложби на картини 
по холовете на обектите, запознаване на децата с Буквара 
на детските права, участие в централната градска мани
фестация. Детската градина посети председателят на 
Общинската скупщина и тържествено предаде съоръже
нията за игри, направени във всички обекти.

В основното училище във всички паралелки се водиха 
разговори по повод Детската седмица, учениците от всяка 
паралелка на първи клас засадиха по едно дръвче (това 
ще стане традиция) и ще се грижат за него докато по
расне, игра на соколчета и спортни игри на децата от 
градинката и долните класове на Основното училище.

В Гоадската галерия е открита художествена изложба 
на деца-художници.

Централната манифестация обхваща: представле- 
нито “Добре дошли“, рисуване върху циментови площи ~ 
града, прием при председателя на ОС, ученически крос, 
промоция на новоизлезлата книга детски стихове "Как ли 
е да бъдеш поет“ в издание на Народната библиотека в 
Димитровград.

Интересна проява е и Детският маскенбал - хепенинг 
в градския парк, а театърът "Христо Ботев“ репризира 
пиесата "Пили дългото чорапче в чест на децата. Мест
ното ТВ студио през цялата седмица излъчва анимирани 
и детски филми.

ки.

- цялата секция разбра, 
станали ударници!... ь л

"На трасето" - М.Младенов -Следва-

• ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА разпръсват по града, за да я купят. Времето на 
почивката е късо, а особен проблем са дъждовни и 
снеговалежни дни. Затуй често явление бе - 
закъсняване на третия час. Поради това ни е необ
ходим редовен снабдител, който ще идва в 
училището.

Досегашните снабдители: “Пекарата“, “Балкан" 
и някои частни фирми се отказаха с обяснението, че 
нямат сметка. От Пирот ни се обади собственик на 
фурна и всеки ден идва като донася различни 
печива. Цените наистина са популярни: от 0,5 до 2,5 
динара. Качеството на асортимента също е добро. 
Засега сме доволни от начина на снабдяване.

Доволен е и собственикът, доволни са и 
учениците. Не са доволни само някои собственици 
в Димитровград, оплакващи се, че са загубили част 
от мющериите си. Вината обаче е тяхна: 
ли нямат сметка или преследват по-голяма печал- 
оа, разчитайки на “монополно" положение, нека 
сами си преценят.

Предприемчивият пиротчанец на практика ги 
опровергава.

ЗАКУСКИ ОТ 

ПИРОТ!
В

Вече десетина дни закуски за учениците от гим
назията в Димитровград донася собственик на 

Пирот! Наистина малко чудно и изненад- 
понеже известно време “Пекарата“, а след 
“Балкан" снабдяваха учениците със закуски, 
повод директорът на гимназията Томислав 

Гакова ни каза:
-Голямата почивка в училището трае 25 минути. 

Не сме в състояние да я удължим, понеже имаме 47 
ученика от Пирот, които пътуват ежедневно в 14 
часа, когато свърши последният час. Учениците 
закусват по време на голямата почивка и тогава се

фурна от 
ващо, 
това и 
По тояАлбена Котева

наистина

• ПОрПОВОД ВАСКИНИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИ

А.К.

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ДЕЦА СА ЗАЩИТЕНИ 

СТОПРОЦЕНТОВО
• БЕЛЕЖКА

ПОЛИТИКАТА И ДЕЦАТА

г|ЯЩ!й§§
която-както и всякаЧдру?а° - се води зшишвтьз' мя1мп?п °ЦИИТв СИ б^правятс деца и ако при това 
можното, в Босилеград се поевъоня в манипулират с тях? Защото и останалите партииможно! осилеград се превърна в - невъз- ще имат същото право като СПС в Босилеград.

На организираната и проведена тоибхна ня г'"РеДВИД какви все паР™и съществуват и 
ОО на СПС в Босилеград когато стана шм! за н-е пРогРами' неминуемо се налага

Г=;:~=-Ег=-Г”” пр“,‘™ "
трябваше да попълнят местата. Но доколкото тя приключим соевият3130,4“3 п°говоРка. а Щебе децата да разказват на дпиги" тогяяя от«^^ЧИМ с АР®вната мисъл: Ако искаш да ми 
усилията останаха напразни. ДвцаР както кички днешнига^по^Г0' отори/° на «втет° ми‘- В 
други на света, не се интересуваха много от поли фраза но е много по би ПР°ЗВУЧИ като

дружество към Центъра за култура във Владичин В.Божилов

По инициатива на Министерството за здраве и при съдействие от 
Световната здравна организация, в някои общини в Сърбия се 
провежда ваксиниране на децата до 5-годишна възраст против детски 
паралич. В Димитровградска община такава ваксинация не се върши 
затова се обърнахме към службата, относно към Детския диспансер 
при Здравния дом. г

Непровеждането на ваксинация, която се върши и в съседна 
Пиротска община създаде тревоги при отделни родители, интересу
ващи се.защо в Димитровградска община няма ваксинация, когато 
масмедиите постоянно говорят за това.

Отговор ни дадоха детските лекари, работещи в Детския деспан- 
сер. Ваксинирането е обхванало общните, в които са се явили случаи 
на детски паралич, особено в Космет. При нас ваксинирането е се
риозно схванато и редовно се върши. В Димитровградска община тази 
задача се изпълнява стопроцентово, което значи, че на територията 
на общината няма нито едно дете, което не е получило ваксина. На 
родителите се изпращат призовки за ваксинация, а в случаи, когато 
не се отзоват, сформиран екип за ваксинация отива по домовете и 
ваксинира децата. Отива се в селата и не е рядко да се изминат и 
десетки километра пеш.

Ето защо родителите от Димитровградско не трябва да се 
безпокоят, понеже децата от общината стопроцентово са защитени не 
само от детски паралич, но и от останалите заразителни болести.

А. Котева

о Етте/Шо15 ОКТОМВРИ 1996 г.



• нови книги
йп,™3!*™' създавана от деца, има едно свое- 
оразно обяснение: липсата на изтънчената по- 
етична реч твърде успешно компенсират иск- 
реността на чувствата, интересното полезрение и — 
светоусещане на детето, неподкупващата се с нищо 
Е1?6'езнателност и признателност из детската душа. 
Малкият човек', както често наричат детето, 

съхранява огромна доверчивост в оокръжващия го 
• СТИХОСБИРКА НА УЧРНИИМ идисо * „ ^Г1,тГ1ОСВОемуконтактираснвгоИГОПРечУПвапРез 

ПОЕТИ ОТ ДИМИ^ОВГРАДСКО+О^ОИПйЖ Твъпл2е^К°Т° Си въо6ражение.
ЯЖЖхосНкТн » П«^П^РЖкГ ^ринТТсти0 
цдй "МАЛКИЯТ пРиНЦ^, ДИМиТрГ0АВГРАПдТ99^ Г

ученици, родители и приятели на децата, се състоя 
на 11 октомври т.г.

Предложените тук стихове 
емоционален заряд, с безпределна обич и любов, 
оез оглед до кого или до какво са адресирани:

. любимата учителка и възпитателка, майката, 6а- 
щата , другарчето, или до родния край, училището, 
нежния горски или градински цвят, брезата, звез
дите, любовта, другарството, радостта, 
особено чувствително към ужасите на 
затуй молбата му е отправена горещо и почти със 
заклинание към възрастните да не докосват с нищо 
лошо и пошло детското безгрижие.

Циклите: "Аз и природата около мен", "Моето

НИЕ И КУЛТУРНОТО НИ НАСЛЕДСТВО"КАК ЛИ Е ПОЕТ 
ДА БЪДЕШ" КАКВО МОЖЕМ ДА 

СТОРИМ ЗА КУЛТУРНО 
-ИСТОРИЧЕСКИТЕ 

ПАМЕТНИЦИ В 
БОЖИЦА?

е в

са наситени с голям

Дете
войг

то е
ната,

- ...училище, моето знание - цялото мое имане", 
Майка, татко и останалите", "Мой скъп роден край, 

мое красиво родно място", "Неволи неприемливи, 
за мен неразбираеми", "Моите мисли, моите тайни", 
наглед очертават един стеснен свят, често банал- 
изиран от възрастните. Но ако полетим със сто- 
ховете на детското въображение, ако по-издълбоко 
надникнем в гънките на размислите им, ще открием 
едно затрогващо дълбокомислие, една безпре- 
делена широта на детския дух.

Нека не бъдем придирчиви към несърчността на 
стихосложението. Става дума за деца-начеващи по
ети и поетеси които тепърва ще овладяват по
етичното майсторство. Но в това овладяване на 
поетичната реч бихме им пожелали никога да не 
загубят своята искреност, спонтанност, непринуде
ност, доброта и любознателност. Защотоако опазят 

феноменалнот

~ ' '

КШШ.АЙ ЗЕ ТО 

ИЕСНИК БИТИ
Църквата "Св.Петър" в Божица

Божица, някога най-голямото село в Краището, сега се 
намира в окаяно състояние. Тягостно е впечатлението, 
когато навлизаш в селото. В самия център много къщи са 
напуснати, в тях никой не живее, много от тях са рухнали 
или разрушени. Поради голямата миграция на насе
лението, сега едва ли има 40 домакинства. Улицата е 
разровена и тук-там са запазени части от асфлатна 
настилка. В Основното.училище има вкупно 30 ученика. В 
Божица има и поща, която работи до 1,4 часа и едно кафене 
- това е всичко. За някакъв културен живот и дума не може 
да става.

Някога, преди 20-30 години, в Божица,са провеждани 
спортни състезания, изпълнявани представления от 
драми, имало е фолклорни ансамбли, танцови забави и- 
прочее, чийто носители са били ученици, средношколци и 
студенти. Затова Божица я наричаха "Малък Лондон“. Но 
това е само минало, което не може да се върне.

В Божица има две църкви: малката'"Св. Никола" е от 
16-ти век и голямата "Св.Петър", нова, построена през 
1895 г. И двете са в същия двор на бряга над селото. 
Малката църква е застрашена от голяма опасност, понеже 
се намира на една скала, която може да падне при по- 
големи порои. И новата църква, в която на празници идва 
свещеник от Босилеград да служи литургия, изисква из
вестни поправки. Трите стъкла на най-голямата купола са 
счупени, покривът трябва да се поправи, понеже започват 
дъждове и пр. Но е е жалко, че никой от местното насе
ление не се интересува, за да се предприемат мерки за 
поправка. Единствено клисарят Мите Миленов почти по 
цял ден прекарва там. Самият той поправя, което може да 
се поправи , загражда двора, за да не влиза добитък и др. 
От него узнах следното:

-Божичани не са заинтересовани за църква, никой не 
влиза дори и на най-големите празници. Аз работя това, 
което мога, Но трябват пари. В църквата няма-нито 10 
динара. Аз мога да поправя покрива, понеже се разбирам 
в тази работа, но трябват пари, за да се купи материал. 
Ако божичани доброволно съоерат пари, аз ще го поправя, 
на мен не искам да се заплати.

Така разсъждава клисарят Мите Миленов, който има 
голяма заслуга, че църквите в Божица още сви^етелству- 
ват за богатото културно минало на този край. Зимите в 
Божица са дълги и студени, с големи снеговалежи и ако 
не се вземат сериозни и бързи мерки,-за да се извършат 
необходимите поправки, после всичко ще бъде късно.

Може би тази статия ще привлече вниманието на 
Дружеството на божичани в Ниш. за да помогнат, та и тези 
културно-исторически паметници да се запазят от по
нататъшно унищожаване от зъба на времето. Може би!?.

Вукмца Иванова - Стоименова

тях, ще запазят 
човешкия живот, наречено поезия.

о явление в

Стефан Николов

• ПРОМОЦИЯ НА СБОРНИК РАЗКАЗИ "ДЪЖД, ЕСЕН Е" ОТ МИЛЕ ПЕНКОВ

ЛИТЕРАТУРНО-ИЗОБРАЗИТЕЛНА ВЕЧЕР
ПИСАТЕЛЯТ МИЛЕ И ХУДОЖНИКЪТ мило- 

ВАН ПЕНКОВИ - БРАТЯ БЛИЗНАЦИ ЗА ПРЪВ ПЪТ 
ПРЕД ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПУБЛИКА

' тоя начин по-тесен контакт с 
о е залегнал в основите на тяхнот 

чество и от който черпят вдъхновение _за своето 
твор^

новение за "микропоетичния свят" на Миле Пенков 
говори литературният критик и есеист Никола Цвет- 
кович, който между другото каза, че "...той е творец 
на една нова действителност на света", изтъкана от 
"... детайли, докобващи 
ществуващото. Литеоатл 
борба тези раз 
новят в един полузагу 
на ръце...".

Книгата и платната на братя Пенкови предизви
каха особен интерес, защото разкриха едно ново

новяватпо 
край,който

роди 
о теор

ия

чество.
В организацията на Народната библиотека в 

Димитровград на 4 октомври т.г. в Малката зала на 
културния дом се състоя промоция на първата книга
- сборник разкази - "Дъжд, есен е‘, на младия 
разказвач Миле Пенков, родом от с.Радвана, 
понастоящем

върде аналитично, задълбочено и с вдъх-

ност на света", _ _____
самата граница на несъ-

.......тературното творчетво за него е
разслоени микросветове да се възста- 
н лолузагубен поглед, може би в допир

живущ в Ниш. За пръв път с няколко 
платна (маслени бои) в същата зала се представи и 
братът му близнак - художникът Милован Пенков.

На литературно-изобразителната вечер, както 
нарекоха това представяне, от името на издател
ската къща "Алтера* от Белград говори главният и 
отговорен редактор и писател Иаан Иванович, как
то и рецензентът на книгата и писател Никола 
Цветкович. Разказ от сборника прочете артистът 
Слободан Алексич от димитровградския театър 

ри сто Ботев*.
Миле и

щане и на писателя, и на художника пред 
публиката, предимно млади литератори от 

основното училище, съселяни и граждани от Димит
ровград. За съжаление тази интересна вечер не бе 
посетена нито колективно, нито индивиду 
членовете на литературната секция при димит
ровградската гимназия.

*Х апно отМилован Пенков за пръв път се предста
виха пред любителите на поетичното слово и 
почитателите на изобразителното изкуство в Ди
митровград. В изказванията си и двамата млади 
творци изразиха особена благодарност.

Ст.Н.
че възста-

• БЕСЕДА С МЛАДИЯ ПОСТАНОВЧИК И АРТИСТ БОРИС ЛАЗАРОВ

"ТЕАТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИ 
САМО С ЕНТУСИАЗЪМ..."

Борис Лазаров о млад, но аочо известен в 
артист и постановчик. Член о на теат пра Хрис то ЬогевогМ!/ 
от основа голи то на Младежкия самодоон тоатьр при Народъ 
града С него беседвахме за бъдещите „панове на театъра 
проблеми, измъчващи младежката топтрална дружина

Нашите планово са: подготвяне на 3-4 пиеси 
годишно. Без сродс гва това е трудно и този проблем 

юши. Считам, че о най-добро първо да 
травигелон съвет, които ще приеме 

лят основатели и да се

като талантлив
година и о едни 
а библиотека вта п. . 

и по актуалнито

• Интерес/ват ли се младите за Младежкия 
самодеен театър и кога започва новия - театрален 
сезон?

трябва да се р 
се оформи У» 
статут, в който да се опреде 
регулира финансирането. Разбира се, и занапред 
очакваме материална подкропп на нашито спон
сори.

• Подготвяте ли ново пиеса?
-До. от втората половина на август започнахме 

подготовката на нова пиеса - "Покондирено тиква" 
от Йовам Стории Полович. Отсрочихме подготов
ката ло обективни причини: междувременно участ
вахме в традиционната програма 'Прокиспо лото , 
а аз подготвям и пиеса с драматичната секция при 
осмооиото училище. Премиерата що бъде през Сод-

-Свободно мога да кажа, че младите твърде 
много се интересуват. Новия театрален сезон 
открихме с пиесата "Съмнително лице от Бранис- 
лав Нушич, Пиесата, освен в Димитровград, изпъл
нихме и в Бабушница. Пристигнаха покани за гос-гу- 
вания'в Пирот, Бела паланка, Алексиноц, Власот- 
иици София и други градове. Обаче не знам дали 
ще^отговорим но всички локани поР“АИ «Р°«и 
материални средства, с които разполагаме 
мента. >

• Финансира

Тв" ЛЗаоега Общинската скупщина дава пари набиб- 
лиотеката, а тя трябва да АаА® -А мини-
театъра, Представленията подготвяме с мини 
малнаР материална и финансова помощ и“ 
сорите и с голям ентусиазъм но артистите, Парите, 
кои го взехме от театралното представление в Ди 
митровград, използвахме за гостуване в ьабуш 
ница, а и за по-нататъшна нормална Рг ЙМ

• Може ли театърът да действа само с еи 
тусиазма на членовете му или е необходима и мате-

р И а л н а под КР0 .гватърът нв МОЖ0 да работи само с 
ентусиазъм и че са необходими сродства за нор
мална работа, въпреки че сме самодеен театър.

У. -

.

някой работата но Младежкияли

мицата на детето. 
Разби ра со, възнамеряваме с Младежкия 

оаботим и занапред. Но тооа зависи и оттеатър да р
компотонтнито хора в общината, а но само ог нас. 
Младите хора трябва да получат възможности и 
простор за по-голямо участие о културния и об
ществен живот. Проблемът "препълнени кафичи 
смятам, че по тоя начин значително що со смекчи, а 
същевременно ще "изплуват" нови таланти и 
способни млади хора.

‘У

Църквата "Св.Никола" в Божица
БоОан Димитров |
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ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ - ГОША ПЕНИН "ИСКАМ ДА 

НАПРАВЯ 

КОЛЕКЦИЯ 

ОТ СТАРИ 

ЧАСОВНИЦИ"

Лесно намерихме чичо Гошо Пенин. Така му 
викаме, спомням си от дете. По майка му, по-рано 
много повече се употребяваше презиме, което 
изхожда от името на майката, а не на бащата.

Чичо Гошо живее в пресечката от стърмната 
Боровска махала. То е една тясна уличка, никак не 
е регулирана, но ще трябва, защото ще е най-удоб
ната връзка с новите улици, които се оформят над 
училището, или над камъка, както си ние знаем. 
Познавам го много добре, защото чичо Гошо си е 
стар царибродчанин, кореняк. Като влязохме през 
вратата, забелязахме, че пристига на редовна обик
олка и надглеждане и неговият син Слободан. Ние 
застанахме в градинката с тесни дървени пейчици, 
та чичо Гошо да си седи на тях как му е удобно и да 
си пуши цигарата. Май, тази отрова но може да 
остави, Слободан казва, че си гаврътва и по една- 
две чашки ракийка на ден. Хубаво.

Георги Панайотов е роден в Цариброд през 1905 
година, баща му е Мита, майка му Пена, и двамата 
стари царибродчани. Чичо Гошо беше женен за 
Санда 1906-1984 година. Тя беше дъщеря на пи* 
ротчанката, килимарка Стевана, а баща и беше 
Ташко от Калотина. Чичо Гошо има три дйца: 
Богиня, днес живее в Белград, медицинска сестра е 
в "Звечанска" 7, Мара живее в Чачак, а Слободан 
живее в града, има хубава къща и добро домочадие. 
Добре ги познавам и мога за всеки да напиша 
понещо, но все пак главното ще ми е да видя колко 
помни и знае чичо Гошо. След малки усилия позна 
ме. Нали е бил клисар в черквата, пък аз съм родена 
покрай нея, в голямата бяла къща и като дете 
всекидневно ме е виждал, и мен и братята ми.

Първо го питам, защо си продадоха на баща 
един хубав пиротски килим шестак, с мотивите "Ку- 
вери“, дребни геометрически и симетрични шарки, 
изтъкан от ръцете на жена му Санда. Ами, казва, 
трябваше да погребем баба Пена, имахме разноски. 
А то, тогава, да имаш пиротски килим е била 
мечтата на всяка мома, която ще се омъжва, та 
дарът да е пълноценен. Това беше през 1936 година.

Чичо Гошо казва, че е учил четири класа ос
новно и три класа прогимназия в старата сграда на 
училището покрай черквата, която вече отдавна не 
съществува. З^аят пък е учил при опинчаря Тодор 
Тартанзията, но най-малко това е работил, повече 
е бил железничар, клисар и работник във “Васил 
Иванов - Циле". Там се и пенсионирал като работник 
на склад, а заменил го е Дана Гурин. Но е карал и 
количка, как се случи и колко има работа. Седи си 
чичо Гошо на пейката, пуши си цигарата, пие си 
кафенце от една големичка малко турска чашка, 
носи си шапката, май е “ ленинка“, с козирка, от плат 
и едно хубаво украшение отстрани. И разказа някои 
инт

оранжеви са интензивните цветове в тези кафичи , но те се 
сменят бляскаво само навън, вътре цари едвам съзираща се 
светлина. Сред нея се движат или седят хубаво облечени 
момичета и момчета, все парфюмирани със скъпи парфюми, до
бре си живеят младите - си помислиш и не им завиждаш. Нека си 
шепнат, нека се учат на маниери, нека дружат, нека се забав
ляват. Само е жалко ако консумират остри питиета или нещо 
друго, за което не искаш да помислиш. Названията на тези заве-

и е пътувал с влак, като 
година са построили на

После е станал железничар 
знае, че българите до 1920 
гарата едно жп депо, в което са могли да стоят и до 
десет локомотиви. Водните тръби, широки почти 
един метър са се спускали към реката и са влизали 
в Гърцинабаня, а покривът на депото е бил стъклен. 
Но после депото го изместили и пренесли в Кюприя, 

гарата останала само стрелочната оправа. 
Помни чичо Гошо и 1948 година и времето, 

когато се обяви Ибето. Дъщеря му Мара била абиту
риентка и цяла вечер го молила и плакала да я води 
в София и да си купи официална рокля.

-А, бе дете, смътни са времената, не е за пъту
ване.

а на

ми

Надделяло желанието да издокара дъщерята. 
Взели от Цариброд открити листове и отишли в 
София. Пазарували, какво пазарували и на връ
щане ги спряли българите. Не позволили да се вър
нат в Цариброд. Откритите листове не били офи
циален документ. И останали бащата и дъщерята 
три години в София, върнали се чак 1950. Е, тогава 
се включва в трудова бригада на Власина, а след 
това става пазач на “Васил Иванов-Циле“ при Шан- 
дор Сливнишки.

Най-хубава служба е имал в черквата. 12 години 
е бил клисар при свещеника Василие Янич, проючут 
свещеник, строг, справедлив и начетен, и казва, че 
тогава черквата ни е доживяла наистина пълен 
цъвтеж и развитие. Бил е още и свещеникът Гьока, 
но не може се сравни с поп-Васа. Дворът на черква
та станал гледан и кичест, с благородни и прек
расни рози и с пълна чистота в черк 
мощната къща, които служат само за черковни 
нужди. Всички свещеници се изнесоха оттам и си 
живееха в отделни квартири.

Още случки щеше да разкаже чичо Гошо, но 
слънцето вече ставаше силно, трябва да си влезе в 
къщата на сянчица. Казваме на чичо Гошо, че ще му 
направим снимка и ще му подарим да си има за 
децата и внуците. А той казва, че има добри деца и 
много се грижат за него. Вярваме му.

Коля - единственият часовникар в Димитровград

дения са модни: “Лугано“, “Блек унд вайт“, “Бемол“ и подобни 
чуждици...

Още нещо ти прави впечатление в главната улица. Все повече 
са частните магазинчета, препълнени с вносни дреболии, все 
по-голям е асортиментът на луксозно опаковани кутийки, чието 
предназначение или не знаеш, или не те интересува. А западат 
магазините на обществените битови услуги.

Като се приближиш към центъра на града, от дясната страна 
ще забележиш едно дукянче на часовникар. Витрината и об
становката в това магазинче не се менят с години. Виждаш под 
подсилената светлина на рефлекторче един мъж, който с леща 
на окото и с пинцет, клещички или отверчица в ръцете съсре
доточено и спокойно се вглежда в механизма на някои часовник.

Това е Коля Алексов. Искам неговият разказ да протече в 
първо лице, но преди това ще опишем предметите и старините, 
които го окръжават. Това са стенни часовници, изложени на 
едната стена и са негови другари, чиято история знае и помни. На 
другите стени са ръчни и други часовници. Между стенните 
часовници един му е подарък от Личко Ковачев. Той е много стар, 
не работи и не е голям по размер. Този часовник е поставен върху 
часовник, който му е подарък от Жорж Гайдаров и който също 
само му е спомен и не работи. Тогава е изложен голям, кръ 
часовник, каквито на времето бяха на железопътните гари. Въ 
него е изписано името и презимето на нашия часовникар и не- 
говата професия. После е поставен най-интересният часовник. 
Майсторът ми показа бележката, която го обяснява. Някакъв 
евреин пътувал с международен влак, спрян бил на гарата за 
неплатено мито и дошел в града да предложи този часовник 
Притежателят обещал да се върне един ден и да си го вземе, 
-(-топГ3 не 06 въРнал- Само е останала бележката: произведен 
п^=^Д1ИАапппГп'ЬЛЛВй<а стоиност 100 000 нови динара, 10 000 долара,^ 15 000 ДЕМ. Още един часовник е интересен. С марка 
К-жхас , от фирмата на царибродския часовникар Жорж Гай-

-Аз съм часовникар от осемгодишната си възраст Тогава 
?оалТмГи3мГиВ колелца° дето ^трябва"5 да Е ГвТрТ^ 
от бшда ми 1 Години бях^аб^отник в ^ума^^аиъ^поддържан^на

по-сложен вид часовници. Фирмата се казваше ^Хронос“ и там 
"Лонжин“3“ЮнхасV'Омтфон^^°Ки “Р™ "Зен^Ом^

^ИсеМпаВята^ма^^С^я^коиИ часовници^ед^льонгГс^озлатени

вн^Тмо?яДаКя°1™ М0же Да стои снимка аа любима де^ или внуче. Мога да кажа, че от поправка на часовници не може ля ге
лиеаРлозеРеМяЛнаТа И Аот>лнително се занимавам със ™мед“ 
лие, лозе. Часовникарят не е търговец, той е само беден 

днешните електронни часовници даже не подлежат
Я °СЕЯстЖ’“Г™ Д*
обич^Ида^осе^ава занаятчиите ^гр^ан^С^^^ки^ще^^^ъкуьа

поТелаеИТКаоа^вано Да СИ Плаща д1нъ,<а' Ако занаятчията нещо 
отго^зоои" ВъпКм!я ч запише в бележника и непременно ще 
отношение^на^загшятчиите СЪРДвЧН° И Културн° поведението

чатТванКиакаТрв вагТрГдавнЙиСКИТв ДН” МаЙСТОр К°ля

ересни случки.
През 1917 година останал сирак, вата и по-починап баща 

му, а през 1918 се разболял от туберкулоза. 
Отворила се каверна, казал доктор Никола Бас- 
менков и препоръчал да ходи високо в планина. 
Така и отишел в Берковица и го качили на сават,

и под Ком 
стоял

които финансирали гърци-търговци и по 
каракачани гледали 5000 бройки овце. Там 
три месеца, пил цвик и мляко и на високия и чист 
въздух се оправил.

Чичо Гошо помни кога е строено зданието на 
голямата казарма и старото училище при черквата. Лилия Нейкова

• В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

НОВ АПАРАТ В ЛАБОРАТОРИЯТА
гълМалко тържество в Здравния дом в Димитров- фактът, че в Димитровград държавната служба е 

град ое проведе на 2 октомври тази година, на което далеч по-добра от частната практика. Това, 
освен наи-отговорните хора от общината присъства разбира се, е добре, единствено е проблем 
идиректорът на Медицинския център от Пирот д-р още се работи с доста застарела и амортизирана 
пенад Здравкович. Поводът за това бе набавка на техника. Началниците на отделни служби изтък- 
съвременен компюторен апарат за лабораторията, наха необходимостта от набавка на някои спе- 
Апаратъте набавен с помощта на спонсори - 'Кому- циапни возила за превозване на пет-шест пациенти 
налац , Пекара , Общинската скупщина и Меди- които всяка седмица заминават на диализа 
уинския уентър С помощта на този апарат, наречен Председателят на ОС Никола Стоянов и пред- 
хумалаизер.2000 в бъдеще ще се правят нео- седателят на Изпълнителния отбор Зоран Геров 

граничен брои анализи на пробите, взети от пациен- изтъкнаха готовността на общината винаги да по- 
ДОСвГа 03 праве™ в Пирот и резултатите мага здравната сдужба в рамките на възможнос- 

от които са чакани по два до три дена. Значително тите. Доктор Ненад Здравкович изтъкна го- 
Уйв=аИ. точността на анализите.. товнос^гана Медиеински^център и здравното мин-

удобен^момент Ги^к?ооътПнЯРаз вДвИСТВИе6еИ астеРств° на републиката, изказани и в писмена удооен момент директорът на Здравния дом в форма, за обезпечаване на една част от нопб- 
Димитровград Васил Велчев да направи ?воео- ходимите средства за възобновяване на някогаш- 

п^ГЛеЛНаЗЛраВНаТаСЛуЖ5аво6щината,Аа ната болниЧа в стационар в състава на Медицин-акЕз“®?жяаквдп ■хпях:
селата ,г^ПаД^Я^<^'’1а^Р^^^°^а^уЛа^арВ1^лв ЙД^аТм^^а^дв"™» 
наЛМ™дицинскияЯц^™рУ1^аа^^дравковачТ<пот^ ^ вДН°' 
върди всичко това, като изтъкна и една особеност 
в работата на стоматологичната служба а това е

рху
че все

А.Т.

• БОСИЛЕГРАД
Заводът за трансфузия от Сурдулица 

и Общинската организация на Червения 
кръст в Босилеград неотдавна организи- 
раха първата тазгодишна акция по кръ- 
водаряване. Откликнаха десетина души 
но поради оправдателни причини кръв 
дадоха само осем. В Общинската органи
зация на Червения кръст в Босилеград са 
доволни и от този малък брой, понеже 
над двадесет редовни кръводарители от 
общината вече са дарили кръв в Сур
дулица или Враня. ур

САМО 
ДЕСЕТИНА 

ДУШИ ДАРИХА 

КРЪВ

занаятчия, а 
на поправка.

, единствения

М.Я. Лилия Нейкова

СЕ) БрлтстВо15 ОКТОМВРИ 1996 г.



ИЗЧЕЗВАТ I 
ДЪРВЕТАТА 

-КОЛОСИ

СП°РТ ® СПОРТ • ФУТБОЛ -ТИМОШКА ЗОНА

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ЗА ВТОРИ ПЪТ 
ПОБЕДИХА КАТО ГОСТИ• ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА СПОРТИСТ ОТ ДИМИТРОВГРАД

ЛРАГкжа?гА
В неделя на 6 октомври в 

I юдгорица се проведе тради 
.^он®Л международен мара- 
тон Подгорица ,9би. Между 

1 /1)-те състезатели от страна
та и чужбина е и димитров- 
градчанинът Драган Тодоров 
в нашата срещ, 
като "Клея^. Маратонната 
писта той тичал за 2 часа 38 • 
минути и 31 секунди. Нашене- - : *•' 
цът подобрил личния си рек
орд с около четири минути и 
заел 16-то място в крайното 
класиране. С този резултат 
той се озова между петте най- 
добре класирали се югослав-.

състезатели-маратонци.
Тази година е извънредно 
подготвен и вече е бил участ
ник в Белградския и Москов
ския маратон, а миналата го
дина в Подгоришкия маратон.

Тодоров тича маратон от 
миналия сезон и досега е по
добрявал своите резултати 
повече от пет минути. Завър 
шил е Военна академия и по
ЧИН '

"Гнилан" - "Балкански" 1:2 (1:1)
Пирот, 28 септември. Помощен терен на Раднички. Зрители: 400. 

Съдия Момир Станкович от Княжевац, 6. Голмайстори: Цветкович „ 
18 за Пнилан" П.Георгиев в 36 и Иванов в 62 минута за "Балкански"I 
Жълти картони: Петрович и Панич от Гнилан и Костов от "Балкански"

"Гнилак" Игнятович 7, Тошич 6, Джорджевич 7, Петрович 6, Манич 
/?’/[]?ткович (Станкович), Панайотович 6, Антич 6 (Костич), Джунич 
6 (Живкович), Цветкович 7, Антич 7.
“Балкански" : Соколов 7,5, М.Стоянов 8,5, Димитров 7, Крумов 7, 

Пейчев 6,5 (Иванов 7), Костов 6,5, Истатков 6,5 (Тошич 6,5), С.Стоянов 
6,5 (Алексов), П.Георгиев 6,5, Станков 6,5.

Вседми кръг на Тимошка зона футболистите на "Балка 
три важни точки в Пирот срещу отбора на ФК Тнилан". Ма 
отбор е последен на табелката, неговите играчи доста из 
фаворита " Балкански“ и първи вкараха в 18 минута след груба 
на защитата на "Балкански".

В 36-та минута от оправдано отсъдена дуспа П.Георгиев успя да 
изравни резултата. Във второто полувреме на мача гостите играха 
по-добре-и опитният Иванов в 62 минута успя да вкара победния гол. 
Заслужена победа на "Балкански", с която той заема първото място 
във временното класиране.

| ■
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ЖРг"
; й

а, известен нски"взеха 
акар че този 

мъчиха 
грешка

ски • СТОГОДИШНИНАТА НА ФУТБОЛА В СЪРБИЯ БЕШЕ ОТ
БЕЛЯЗАНА С ИНТЕРЕСЕН МАЧ В ПИРОТ

ГЕОРГИЕВ И ПЕШЕВ ИГРАХА 
ЗА ОТБОРА НА ОКРЪГА....у

Стогодишнината на футбола в Сърбия в Пирот 
белязана и с приятелска футболна среща между "Радничк 
и отбора на окръга, в които играха и двама футболисти на 
ски": Пейчев и Перица Георгиев. Победиха по-опит
на "Раднички" с 5:1, а гол за отбора на окръга о ____
Георгиев.

тски окръг бе от-
от Пирот 
“Балкан-Големият дъб в Бранковци, 

който падна тази година ните футбол 
>тбеляза Пе|

исти
рица

От пролетта на 1947 година
кръстосвам доловете и планин
ските масиви в басейните на ре- 
ките Драговищица и Ерма 
всяко село, а те са общо 47 на 
брой. съм виждал внушително го
леми

А"?РУЧИК Бивш член на димитровградския атлетически 
Кюприя еЛеЗНИЧаР"‘ В момента живее- работи и тренира в град

"БРЕСТОВАЦ" - "БАЛКАНСКИ" 1:0 (0:0)
И ВЪВ Брестовац, 6 октомври. Игрище на Брестовац. Зретели 200. Гол- 

майстор: Николич в 85 мин. Съдия Сладжан Джорджевич от Заечар. 
Жълти картони: Тошиж, Митов, Крумов и Пейчев от “Балкански“.

"Балкански" : Соколов 7.5, Пейчев 7,5, М.Стоянов 7,5, Димитров 
7, Крумов 7,5, Станков 7,5, Митов 8, Истатков 7 (Йованович), Каменов 
7 (Иванов), П.Георгиев 7, Тошич 7.

На своето гостуване в Брестовац " Балкански" се представи с игра, 
но не успя да спечели нито една точка, защото също добрият отбор на 
"Брестовац“ успя да даде един гол, с който спечели трите точки. 
"Балкански" имаше шансове но не ги използва да вземе поне една

Бобан Димитров
дървета и останки от стари 

гори. Имаше колосални брестове 
в Рибарци, Бранковци. Извор и 
Други села. В Клисурски район, в 
Живкова махала в с. Ко 
шевци имаше огромен бял ясен. 
наречен “Миросано дърво". Диа
метърът му беше над 150 см. а 
короната над 28 метра. Под това 
голямо дърво всяка година имаше 
селска служба, за която кос- 
трошевчани колеха вол като кур
бан. Този ясен днес не съществу
ва. Край пътя за махала Гарище в 
с. Долна Любата съществуваше 
огромна вековна бука. под която 
хората са се събирали на служба 
откакт

ДУШИ ЦА ДЕЯНОВА ОСТАВА В 
ДИМИТРОВГРАДстро-

Тазгодишната шампионка на Югославия на 400 м с 
препятствия и вице-шампионка на Балканите Душица Дея
нова и през следващия сезон ще се състезава за АК "Желез
ничар” от Димитровград.

Деянова вече беше склонила да мине в АК "Железничар” 
от Ниш, но в последния момент промени решението си и остана 
в родния си град. На събранието с представители на Спортния 
съюз и АК "Железничар" е постигнат договор да се изпълнят 
желанията на Душица - да й се отпусне стипендия и да й се 
създадат условия за по-нататъшен спортен напредък.

През следващия сезон Душица очакват многобройни 
състезания: Европейското първенство, Купата на Европа и 
Медитеранските игри. Това са много важни спортни състе
зания, за които Деянова ще трябва да се подготвя в по-дълъг 
период и твърде щателно. Затова се очаква и помощ от Ат- 
летическия съюз на Югославия.

точка.
КАРТОНИАДА В ДИМИТРОВГРАД
"Балкански" - "Единство" (Бела паланка) 0:0

Димитровград, 9 октомври 1996. Спортен център "Парк“. Зрители: 
около 500. Съдия: Миле Миялкович от Пирот - 8. Жълти картони: 
П.Георгиев (“Балкански") и Стоянович, Петрович, Тричкович, Мия- 
илович, Дурмишевич и Златкович (“Единство"). Червен картон: Стоя
нович от °Единство" в 25 мин.о. И тази вече яго

7;
ют

акава бука имаше 
хала Дебели рид. село 
Любата.-На буката беше прикре- 

Сега я няма и тази

е сел
дерби-срещата на Тимошка зона се срещнаха двата най-добре 

ирани отбора от Пиротски окръг. Традицията продължи и “Един- 
" напусна Димитровград без поражение.

Гостите играха грубо и на сила искаха да спечелят победата, 
поради което реферът им показа 6 жълти и едно червено картонче. 
Грубостите на гостуващия отбор лошо повлияха върху играта на “Бал
кански“, който през целия мач имаше превес в играта, но не усп 
създаде истински голови положения и да отбеляза гол. Гостит 
защитаваха дори и с 10 футб<
Миялкович се опитваха да застрашат врата

Вняма. и в ма- 
Горна клас

ство'
пека икона, 
бука. В местността Селище, село 
Дукат, доминираше грамаден 
дъб-благун, които изчезна от 
човешка ръка.

Ото г
|я да 

те се
рез бързи контраатаки на 
та на Соколов.

• АТЛЕТИКА: В ПЪРВИЯ КРЪГ НА ПИОНЕРСКАТА ЛИГА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

ел5
бъолисти и само чромните стари дървета 

този край все още съществуват 
“Кръстената бука“ над махала 
Кодини в Божица, големият храст 
въз Влаинска махала - село Ре- 
сен, “Лиява бука“ в Пара 
буката “Татарски кръст“ в Дукат.

Тази година падна най- 
старият и най-дебел дъб-благун 
село Бранковц 
дендроложка 
само в Босилеградски край. но и в 
много по-широки мащаби. Когато 
се населили първите хора в тези 
места, благунът бил окръжен с 

ада дъбова гора. Обиколката 
му беше 7,5 м, диаметърът му 2,5 
м, а старостта му беше преценена 
на около 600 години!

в
ПИОНЕРКИТЕ НА 

АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" ВТОРИ
стадион “Чаир“ в Ниш

първият кръг на пионерската лига на Югославия. Първо място 
спечели “Църна трава” от Власотинце с 4423, второ АК “Железничар" 
от Димитровград с 3070 и трето "Железничар“ от Ниш с 2909 точки. 

Ето и индивидуалните резултати на димитровградските пионерки: 
100 м: Николова 
300 м: Тишма 
600 м: Георгиева 
80 м с препятствия: Стефанова 
4x100 м щафета: АК "Железничар"
Скок на височина: Владимирова 
Скок на далечина: Николова 
Дюле: Владимирова 
Копие: Стефанова

• ШАХМАТ - РЕГИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО

"ЦАРИБРОД" НА ОСМО МЯСТО
година в Дома на пионерк 

проведе първенството на региона по шахмат, в което участваха и 
чиновете на димитровградския шахматен клуб “Цариброд“.

Първо място спечели отборът на "Раднички“ отТрупале край Ниш 
с 53,5 точки. Шахматистите на "Цариброд“ спечелиха 35 точки или 
44% и заеха осмо място. Димитровградчани играхастрима дебютанл1, 
а най-успешни бяха: Георги Петров с 65% спечелени точки, Владан 
Игич с 55% и Бояна Алексова с 50%. Трябва да се изтъкне, че и 
останалите са с голям процент спечелени точки, което показва до
брата работа с младите шахматисти. .

Към края на септември на се проведеЛ030 и

ите в Ниш сеНа 5 и 6 октомври тази
в

и. Този колос беше 
знаменитост не второ място с 13,2" 

трето място с 52,1" 
трето място с 2:06, 
първо място с 14,9 
трето място с 57,4“ 
второ място със 135 см 
трето място с 4,21 м 
второ място 8,10 м 
първо място с 32,20 м

мл
Димитър СтавроВ

Стоян ЕВТИМОВ • МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ЗЛАТНИ ТОЧКИ В ПАВЛОВАЦ
Не ще и съмнение, че това са отлични резултати но младо’ 

поколение димитровградски атлетици.
Д.Стапроп

"Пполовпц" (Ппвловац): "Млпдост" (Босилеград) 1:2 (1:0)
В рамките на есенната 

болна ди
гости извоюваха побе 
за босипеградския о

ТКЯ И Т1.-ЖКЛ ООЛ1ЧТ ИЛ
— - 1‘)Ч6 годипл и»/гиил 

кт.п и иенргжллим

Слга :
1 3 окто. 

пития

V |>:1 
па:-. част от първенството във Вранска фут- 

ъбота босилеградски те футболисти като 
}дп и спечелиха златни точки. Резултатът от 2:1 
тбор представява нов подтик за младите фут

болисти от Босилеград. И още нещо. С тази победа босилеградският 
отбор с три победи и два загубени мача. с общо 9 точки се намира в 
самия връх на табелката.

дчорта треньорът Георгиев, срещата с футболистите от 
град зп любителите на футбола от Павловац е била 

привлекателна, което се потвърждава с голямото число зрители.
Първото полувреме преминало при по-добра игра на домашния 

отбор, който и пръв открил резултата. В тази част от играта босиле- 
градскито футболисти имали две-три голови положения, обаче не 
били реализирани.

През второто полувреме босилеградските футболисти се организ
ирали по-добро и колкото времето отминавало, те превзимали играта 
под свой контрол, което и резултирало с два гола. ^ай-напред В.За- 
хприев изравнил, п след това младият футболист М.Иойич отбелязал 
хубав гол и поставил крайния резултат и осигурил три нови точки за 
босипеградския отбор.

Да кажем и това, че миналата събота в четвъртия кръг от първен- 
о, босилеградският отбор спечели три точки без борба, защото 

в Босилеград трябваше да гостува отборът "Синджелич“ от Левосое. 
Тъй като той не дойде комисията регистрира мача със служебен 
резултат 3:0 за босипеградския отбор.

В следващите два кръга, нпи-нппред в Босилефад ще гостува 
"Железничар" от Враня, всъщност това ще бъде и дерби-среща, а след 
I ч'ва "Младост" ще гостува на ОФК "Левосое в Левосое.

"1>:| 
г си • ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЛОВ

ДЖИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ"
визия в миналата с

ЛОВНИЯТ СЕЗОН 
ЗАПОЧВА НА 3 НОЕМВРИ Както по 

Босиле
На заседание на Управителния съвет на ловджийското 

дружество гВидлич" в Димитровград, състояло со този 
дни о рошено тазгодишният ловон сезон на заици да 
започне на 3 ноември. В ловните резервати ловците що 
могат да излизат в неделите, и то; на 3,10,17 и 24 ноевмри, 
а на 29 и 30 е разрешон лов на животни-вредители.

В рамките на своята редовна дейност по обогатяване 
на резерватите дружеството е набавило около 100 фа
зана които ще бъдат пуснати в резерватите на Бачовско 
и Лилинци. На 6 ноември ще се организира хайка на хищни 
вредители, като същевременно тези раиони се подготвят 
за пускане на фазаните.

На заседанието е гласувано решенио да со засили 
охраняването на резерватите в предстоящия период.

Ловът е забранен за всички ловци, които за годината 
не са платили членския си внос.
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сатиРа * забава
ОЦЕНКА НА 

XX ВЕК...
I

{ю&аХЩрек еб^игн,
X БОГДАН НИКОЛОВ Двадесети век 

е век
да не спиш на егрек 
да спиш на душек 
да ядеш бюрек 
да живееш на лек 
и да изкар 
Това е XX

аш половин век.
век. КАНДИДАТИ...И ПРОГНОЗА ЗА 

XXI ВЕК
Прогнозата за следващия 
вок
е такава:
през двадесет и първи век 
мъжо няма

Нашият народ йе казал: "Зажени се, та да си чуеш 
сеете лошотинье за тебе, а умри, та да се кажу тво- 
йете добротинье“. Елем човек докига йе жив се учи, 
па я мислим, дека и народът че гребе да додаде йоще 
нещо уз тея думе. А това су: узни та се кандитуи, та да 
се смаеш кикво све че ти прикаче.

Еве тия дни срете ме Маноил и ми се жали:
-Айде Манчо, ти си минул през сито и решето, 

научи ме кво да праим, та да затиснем уста на народ!
-А, ялова работа! Устата на народът никой не йе 

затиснул, неможни ти това да напраиш. Амая ми кажи 
за кво су те са по ду зели?

■Кво да ти казуйем? Некой подшушнул дека на тия 
избори че се кандитуйем ял за одборника, ял за пре- 
седника на общинуту, ял за посланика. И одма почело:

"Кой, он ли? Па он бре толкова се накраде, та и сам 
не си знайе парете. Пада (>и йе оставил ту$а, ай де-де, 
ама кажу изнеп у некикву Швайцарию. Иедна банка 
се накривила кико некиква зграда у Италию от тея 
паре що Ъи он извлекъл!“ - тека почел йедън.

"Море я чуйем дека вечимка два стана купил у 
Белград, йедън у Ниш, а готви паре и за некикву вилу 
на остров у Вело море!" - почел друби.

"Чул съм - умешал се и треЬи - дека на злато спи. 
Нажену и черЬе купуйе пърстенье, §ерданье и не знам 
кво ли иоще"...

-Па може, Маноиле, и да има истина у това що 
орате? - реко да га бъцнем, да видим кво че каже.

■Айде Манчо, немой барем ти, нали знайеш...
■Де-де!
■Това за парете и не ме йе млого яд. А и за 

становете. И за имот, и за злато! Това не може да се
съкрийе, че се види... Ама има йоще по-лоше работе...

-Е-е?

да има ни за лек
Йордан Миланов

НЕЩАСТИЕ
-Чу ли за нещастието но 

Петров?
-Не. Какво му се случило?
-Избяга с жена ми...

ВЪПРОС
Дете пита майка си:
►Защо ср омъжи за татко?
-И ти ли вече започна да 

се чудиш?

КОМПЛИМЕНТ
Приятел към младоже-

-Моите поздравления! От
давна не си имал такава 
хубава жена!

-Дядо Иване, ще избираме ли посланик?
-На мене посланик не требе. Нема да га чуем и 

видим. Поляк ми требе. Крадци ми извадите лукат, 
обраше ореят, опасоше отавуту...

• ЗЛОБОДНЕВКА ОГЛАВНИК ЗА ПЕНСИЯ
Срещнаха се двама съселяни, нашенци, на бел- посочи стена, на която бяха закачени-оглавници! 

градската гара и подеха разговор. -Ето, виждаш ли, казва ми, тези оглавници. И ти
-Абе, баи-Стояне, откъде-накъде ти тук? Та ще донесеш един да го закача при тях и тогава ще 

нали остана дома да гледаш селската работа, а ти получиш пенсия. Аз се почудих защо ми показва 
се разхождаш дори по Белград... ^ оглавниците и го попитах:

-Море, баи-Стамене, не ме питай откъде- -Абе, господин началник, аз не я разбирам тази 
накъде, много дълга е тая история, но ми кажи има работа. Как така за един оглавник ще получа 
ли работа тук за мен или да вървя по-нататък? пенсия?

-Ха, та нали сме земляци и приятели! За теб -Море, глупако - извика сърдито началникът 
абота ще намерим още утре. Но хайде да отидем в -На вас, селя 
дг-ч кръчмица, да те черпя студена бира и да ми дума по ду 

разкажеш каква те мъка доведе дори догук. на стената, са за
Двамата приятели с торби на рамо влезнаха в докара ми теле > 

една по-бедна белградска кръчма, поръчиха си сту- работата. Разбра ли ме сег
денибирички и продължиха разговора. -Разбрах, разбрах, г-н началник - смутолевих.

-АОе, Стаменчо, нали знаеш, че моята майка -Но аз нямам теле. Имах две, едното дадох за 
боледува вече няколко години - започна бай-Стоян. брашно и за данъка, а другото удавиха проклетите 
-И нали сме си много сиромаси и няма вече откъде вълци. 7П к
да храним неволята, преди няколко дни отидох да -Ако нямаш теле, имаш дойч марки. Ще дадеш 
искам някаква помощ или пенсия. Влязох при един 500, това е малко, но аз зная, че си сиромах ^ 
гпГ^ГИЛИ МУ РазпРавих мъката-си, а той ме по- И така, бай Стамене, аз нямах доич марки

ЛЛОВСКИТ® СИ очи (дори не ме покани Да пенсията не излезе нищо. Имах пари само за един 
-то а г' * 6илет и тръгнах на печалба. Такава е нашата бед-Ще я наредим, баи-Стояне, тази работа. Но няшка оросия, проклета да е!

ти покажа нещо! Двамата земляци замълчаха и се загледаха в
Заведе ме той в някъква затънена и полумрачна бирените бутилки. ^

стая, препълнена с книги и стари вестници, и ми •
ЗанкоСТАНОИКОВ

-Ела сакал съм да продадем, ако ме изберу, и град, 
и границу, и държаву!

-Алал ти, па ти бре кико цар че будеш!
-Море мани се оди майталлъци, Манчо! Знайеш ли 

коие ме най-вече плаши?
-Койе? - варкам да га питам.
-Орате, Манчо, кико съм се спанЬал с йедну... Ама 

неие за распраянье.
-Айде-айде, кита си почел!
-Бре Манчо, жената си има

р ндурите, трябва да ви се обяснява 
Е, па тези оглавници, дето ги виждаш 

1 услугата. Комуто трябва пенсия, 
от 200 килограма и аз му оправя

ма.

*

мужа, две дечица,дом...
-Добре де, има и теквейе!

й-едно "Д°бърден" не съм вой казал 
нищо друго. А знайеш ли къв урнебес че стане ако 
дочуие жената тея работе. Ква си йе пъргава и не- 
лиде?аНа’ И^И В°й РаспРавляй дека су

плашишГ ЗНаЙе Те °На Д°бре Кьв си - Немой да се 
-Баш за това се и плашим: че ми рече затова ли се 

праим дома на мутав, па гледам да ватим некикв\/ 
работу кита се она навърта около мене У

-Е, е-де!
-И най-млого ме йе яд, оти и децата мешаю.
-Аг

и от

това измие-

"ИЗДЪРЖЛИВОСТ"држт®, А@тш&
3найМе0шРкъвСсеиМиащо'сПиУЩИ ЛаЮ у3 ВеТар! Тй

-Знам, знам, г 
може да поверую!
канпиапаГЛИ*М°Й се *андитуйеш. Ако сакаш да си

що ЙМЕЖ“

- От то* ПО- 7
изворен /чигинР лигик оуА ГН митинг

нали

.«41 ама стра ме оти дру^и^ не знаю, па

41
па за

у / I*
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