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• ЖУ“СЪРБИЯ ЯРА-• АКТУАЛНА ТЕМА

СЛЕД
ИЗБОРИТЕ

И ТОЗИ ПЪТ ЩЕ СЕ УВАЖАВА 

ВОЛЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
• Още сега се вижда, че левицата има абсолютно мнозинство в около 75^ общини в 
Сърбия • Опозиционните партии имат мнозинство само в няколко места • Уличните 
демострации, призивите за насилие, заплахите с тероризъм и бомби и перманентните 
опити за излагане на нашата страна пред света не са в съзвучие с демократичното 
общество и стремежите на най-голям брои граждани в Сърбия и представляват непос
редствена опасност за стабилността в региона

След като бяха съобщени 
прелиминарните и неофи
циални резултати на втория 
тур на локалните избори_в 
Сърбия редакциите 
"Политика'7 и вестник "Поли
тика" помолиха председа
теля на Народната скут 
на Република Сърбия Д 
Томич да оцени изборните 
резултати и да коментира 

-съюзните избори и актуал- 
ната обществено-политичес
ка ситуация у нас.

Ноемврийските избори в СР Югославия и Сърбия, 
започнали на трети ноември, когато гласоподавателите се 
озоваха пред избирателните урни, за да изберат свои пред
ставители в Съвета на гражданите на съюзния парламент 
- в Черна гора и за републиканския, а във Войводина и за 
покрайнинския - тези дни приключиха с гласуването в 
третия тур за отборници в общинските и градските 
скупщини в Сърбия. Сега настъпва време за оценка на 
изборните резултати и на вземане изводи и решения какво 
и как по-нататък.

Онова, което безсъмнено най-ясно се очерта на 
политическия хоризонт в страната е фактът, че лявата 
политическа опция убедително доминира в днешното 
югославско общество. Гражданите на СР Югославия не 
искат да правят експерименти, та една политическа линия, 
която им е известна и която им донася някаква сигурност, 
да напускат заради нещо, което все още е неизвестно и 
много рисковно. На политическото "бойно" поле сега ясно 
се очертават две главни политически определения - умер
ено лявото, начело на което са социалистите от Сърбия и 
Черна гора със своите авторитетни лидери Слободан 
Милошевич и Момир Булатович, и умерено дясното опре
деление. което няма нито доминираща политическа 
партия, нито авторитетни политически лидери.

Изборите за локална самоуправа в Сърбия обаче 
показаха и някои специфичности, които изглежда ще имат 
крупно влияние в политическите борби и отношенията на 
политическите сили. Именно, докато изборните резултати 
за депутати в Съвета на гражданите на съюзния парламент, 
както и на републиканския в Черна гора и покраининския 

Войводина бяха приети без особени вълнения, чиито 
рифицира и строгата международна 

общност, която ги следеше със свои наблюдатели, резул
татите на изборите за локална самоупра 
големи градове в Сърбия предизвикаха буря от недовол- 
ствия и протести всред опозицията и нейните при
върженици. В Белград, Ниш, Крагуевац, Ягодина и в още 

промишлени центрове вече с дни не стихват 
улични манифестации, които организира 

"Заедно", обвинявайки социалистите, че по 
нелегален начин й отнемат отборнически места и по
ражението на изборите превръщат в своя по6еДа-

Дали и до каква степен тези твърдения на Заедно са

, по-малко, успешни или неуспешни опити и на 
властта, и на опозицията да прекрояват изЬориито резул- 
тати Значи това не е нищо ново и непознато не само при 
нас но и в страни с много по-развита многопартийна пар- 
де^ентавиа демокрация. Окончателна дума в такива 
случаи имат органите, които имат законни пълномощияда 
решават по тези въпроси и техните решения се приемат 

гмЬиииални харесвали се то на някого или но.

и властвуващата партия - от шрогаич»»^ изолация и от. 
на опозиционните което предизвикваше контрае-
страияваие от масмедиите• ° дезвоина политика до
фекти, през погрешно де н влост и нейната злоу- 
създаваие на един вид ■®т®Р"1г§ди и привилегии. Локал- 
потреба понякога им лични из ди^Р, ой1циии безми-
иите "малки богове ® и" р01.иалистическотп партия в 
лостио х а рче *» “Р®Д * иСпо бода н М и л о шо в и ч, че лредиз- 
Сърбия и пР*Д“Д®тсв”я0 всред опозиционно настроените 
викваха револт н® °®м° „^Г&зостатъчио са олрвлолони 
граждани, но и иатшзм.^омтоолзов атвля МиЛо-
за политиката иа еоциалист ^ „ предизборната
шевич. Това опозицията дотре н н 0бша политика, но 
кампания и не атакуде СПС и деинат ази За.
тези “малки богове .които нар “ " ре превърнаха в

партия, но за и против тези

място колкото обективно й принадлежи о оглед на 
нейното съвкупно влияние и авторитет в тези среди.

Венко Димитров

то няма никъде в Европа към 
края на XX век.

По-нататъшното развитие 
на събитията потвърди тази 
теза. Челниците на коалиция 
"Заедно" установиха контакт 
с дипломатическите мисии в 
Белград, като поискаха от 
техните правителства да из
вършат натиск, за да бъдат 
признати прокламираните от 
тях изборни резултати.

И още нещо искам да поя
сня тук. Макар че в някои об
щини властта взеха и други 
коалиции и партии, само ко
алиция “Заедно" протестира 
против повтарянето на 
изборите на определен брой 
избирателни пунктове. Значи 
става 
на из'

на РТВ

пщина
рагон

• Как оценявате резултати
те на втория тур на локал
ните избори?

-Резултатите на локални
те избори все още не са окон
чателни, изтъкна Драган То
мич, но още сега се вижда, че 
Социалистическата партия в 
Сърбия и Югославската сдру
жена левица имат абсолютно 
мнозинство в около 75% об
щини в Сърбия. Това е велика 
победа. Само в няколко места 
опозиционните партии имат 
мнозинство и това е нормал
но. И в миналите избори беше 
така. Обаче поведението на 
лидерите на коалиция “Заед- 
но'във връзка с втория тур на 
локалните избори е голяма 
срамота. Още в предизборна
та кампания се виждаше, че 
лидерите на коалиция “Заед
но^ очакват слаби резултати 
и сериозно се подготвят да 
смекчат изборното си пора
жение чрез предварително 
провъзгласяване на изборите 
за нерегуларни. Това тяхно 
поведение не е неочаквано. 
Между двата тура на избори
те те непрекъснато повтаряха 
тезата, че "социалистите ще 
анулират изборите там, къде- 
то губят".

Във връзка с това трябва 
да кажа, че нито Социалисти
ческата партия, нито радика
лите, нито Партията за демок
ратична акция, нито Нова де
мокрация, нито която и да би
ло друга партия е организатор 
на изборите. Тази работа вър
шат избирателните отбори, 
съставени на паритотна ос
нова от представители на 
всички участващи в изборите 
партии, и избирателните ко
мисии, в които работят пре
димно специалисти безпарти
йни ангажименти, Тъй като 
одна партия не организира 
изборите, тази партия не 
може да ги и анулира.

I дума само за повтаряне 
борите. Ако в тези изби

рателни колегии и общини из- 
Налага се да напомня, че бирателите оказват подкрепа 

Република Сърбия има един на кандидатите на коалици- 
от най-демократичните изби- ята тогава защо нейните пре* 
рателни закони с прецизни дставители се боят от повтор- 
механизми за контрол над из- ното гласуване? 
борната процедура. Този за- Пред мен са прелиминар- 
кон практически осуетява ните резултати на местните 
всички малверзации. избори. От тях се вижда, че

Когато става дума за по- социалистическата партия в 
ведението на лидерите на ко- Сърбия заедно с Югослав- 
алиция "Заедно ,всеки граж- ската левица и Нова демок- 
данин имаше възможност да пацИЯ има абсолютно мнозин- 
види, че веднага след затвар- ств0 в 7504 общини в Сърбия, 
янето на изборните пунктове уова означава, че още сега 
челните хора на тази коали- имамв власт в осем общини 
ция тържествено провъзгпа- повече, отколкото след избо- 
сиха победата си същевре- рите през 1992 година. Значи 
менно в повече градове на Съ_- и ТОгава опозиционните пар- 
рбия. А в този момент никои тии отнесоха победата в едно 
не можеше да знае изборните ЧИсло общини. Това не е сен- 
резултати, понеже физически зация. Това дори не е нищо 
не беше възможно резултати- ново. те правят сензация от 
те да се обработят в кратък това за да създадат впечат- 
срок поради комплицираната лвнието, че са постигнали по- 
и строга процедура на контро- добър успех от действител- 
ла над преброяването на гла- ния и да опозоряват страната 
совете. ни като недемократична. Ци-

Възможно е те да са по- фрИТе са твърдоглави и не са 
пучили в този момент неточни в Тяхна полза, 
информации от представите- Отделно искам да подчер- 
лите си в избирателните от- тая чв прВз изтеклите шест 
бори, също така е възможно ГОдини, значи от началото на 
въз основа на тези погрешни многопартийната система у 
информации да са изпаднали Нас, три пъти проведохме съ- 
в еуфория. Това о разбираемо кони и два пъти местни из- 
и човешки. Струва ми се оба- бори и всеки път беше ува- 
че, че това е съставна част на жавана волята на избирате- 
сценария, който започна да се литв. Сигурно е, че волята на 
реализира с неприличното избирателите ще бъде уважа- 
писмо до американското по- вана и Т03И Лът. 
солство. Този сценарий иска 
да ни представи на света като 
недемократична страна, в 
която не се уважава волята _и 
на гражданите и в която се ^ 
вършат малверзации, какви-

Драган Томич
във
легитимитет ве

ва в някои по-

няколко 
митинги и 
коалиция

■ повече или

• Съюзните избори оа завъ
ршени. Наскоро ще бъдат 
завършени и меотните избо- 

. как комантирата актуал- 
(На 3-та стр.)
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ко- •• ИЗ РЕЧТА НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ПРЕД ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ 
МИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ияДОГОВОРИ^ЗА^И^ТЕГРА!^!
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ЕС Е 

ПРИОРИТЕТ ВЪВ ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА НА СР ЮГОСЛАВИЯ
ЖАН ВИДЕНОВ: "Транопортнитв коридори^^за^които

голямата^ранспортна^мрвжа ЙГцелия континент"

министър н3

тра^порта^и връзкитеДоран Ву българският премиер

гроиионни процеси, „„„леоениията на външните министри от

Това е най-добрият начин да се включим в Европа в навечерието на

ХХ1В°двУдн0вната конференция по проблемите и пер«1ек™ю1те иа 
транспорта в югоизточната част на нашия континент участваха пред- 
ставители на България, СР Югославия Австрия, Албания Грузия, 
Гърция, Македония, Молдова, Полша, Румъния
Словения, Турция, Украйна, Чехия, .Хърватска и Босна и Херцеговина 
и наблюдатели от специални организации и агенции на ООН, 
Европейския съюз, Франция и други страни.

-От Министерския съвет нп Европейския съюз очакваме час по_окЯР°А“взам®
йаТ^^
на югославската дипломация

нас ЕС и страните-членки, ка- 
кто и с останалите европей
ски страни в стопанската, фи
нансовата, търговската, науч
ната, техноложката и други 
области. Второ, да со активи
зира нашото членство 
дународните организации, 
преди осичко в ООН и оооь, 
в основаваното на които е 
участвала и Югославия. И 
трето, да се нормализират и 
усъвършенстват отношения
та ни с международните фи
нансови и икономически ор
ганизации, най-напред с Меж
дународния валутен фонд и 
Световната банка, и да ста
нем пълноправна страна- 
членка на новосъздадената 
Световна търговска органи
зация.

Министърът на външните 
работи на СР Югославия Ми
лан Милутинович говори на 
26 ноември пред членовете на 
Комитета на Европейския па
рламент за външнополити
чески отношения, сигурност и 
отбранителна политика в се
далището на Европейския съ
юз в Брюксел. Това беше пър
вото официално посещение 
на югославска делегация на 
ЕС след 1990 год

В речта си в Б 
славският външен министър 
между другото изтъкна:

-От Министерския съвет 
на Европейския съюз очаква
ме час по-скоро да вземе ре
шение за прилагане на "поло
жителните търговски мерки" 
на ЕС към СР Югославия и 
активизиране на инструмен
тите за финансова помощ на 
нашата страна. Не съществу
ват големи технически бари
ери и пред възобновяването 
на главното споразумение за 
сътрудничество между ЕС и 
СРЮ включително и на фи
нансовия протокол за юго
славските транспортни про
екти. Един от съществените 
въпроси, по които трябва да 
постигнем договор е и създа
ването на условия за свобод-

ТГ
в мож-

)

ина.
рюксел юго-

I • ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИ 
ОТ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ

Всестранното ни сътруд
ничество с Европейския съюз 
е приоритет във външната по
литика на СР Югославия, ка
за по-нататък Милутинович, и 
затова подехме голям брой 
дипломатически и други ини
циативи за пълна нормализа
ция на отношенията ни, за да 
можем не само да достигнем 
предишното равнище и ка
чество на сътрудничеството, 
но и да направим крачка нап
ред.

Милан Милутинович

но минаване на хора, т.е пре
махване на визите.

Във връзка с приоритети
те в югославската външна по
литика Милутинович подчер
та три главни задачи на СРЮ 
в сегашния етап. Първо, да се 
нормализират и обогатят с но
ви съдържания билатерални- 
те отношения на нашата стра

на 26 ноември т.г. в Димитровград се срещнаха представители на 
министерствата по екология (експерти по строителните работи в тази 
област) на Сърбия и България.

Темата на разговора бе: защита на горното течение на река 
Нишава и реализация на плана за въвеждане на отпадъчните води от 
граничните контролно-лропусквателни пунктове "Градина“ и 
"Калотина" в пречиствателната система в Димитровград.

От сръбска стрна на срещата присъства Раде Щарчевич, съветник 
на министъра на екологията Йордан Алексич, а от българска страна 
Георги Карагьозов и специалисти по строителство.

А.Т.

РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО 2005 ГОДИНА (3)

НЕИЗПОЛЗВАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ
апарати, както и да се подменят машините 
и старите съоръжения в две зъболекарски 
ординации. Във втория и третия етап се 
планира Здравният дом да се обзавежда с 
нови диагностични съоръжения и апарати, 
да се откриват аптеки в съществуващите 
здравни ведомства в селата и да се из
граждат и обзавеждат нови здравни стан
ции и зъболекарски ординации в онези се
ла, в които за това има нужда, казва се в 
проектопрограмата.

Дребното стопанство, което може да 
изиграе значителна роля в трудоустроява
нето и да допринася за увеличаване при
хода на населението и за развитието на 
общината като цяло (покрай частното 
предприемачество и частните работилни- 

, може успешно да се организира в сел- 
_ите домакинства, казва се в проектопро

грамата за развитие на Босилеградска об
щина до края на 2005 година, която по 
инициатива на Правителството на Сърбия 
изготви Републиканският завод за разви
тие. Посочват се и конкретни дейности, 
които да се организират до края на 1998 
година.

• Селскостопанските домакинства могат да осъществяват значителен при
ход от дребното стопанство • Детска градинка в Райчиловци, нови кабинети и 
нагледни средства в училищата, а в Здравния дом нови специалистически 
служби • Непокътнатата природна среда и заплануваните туристически обекти 
ще привличат туристи

Ци),
ски лие, носител на което трябва да стане 

(след като се консолидира) Центърът за 
дизаин и маркетинг от Ниш.

С оглед на факта, че съществуват при
родни условия за производство на карто
фи, трябва да се построят малки цехове за 
производство на индустриални стоки от 
картофи. Когато се касае за дребни 
изделия от дърво, трябва да се използва 
възможността за организирано производ
ство на галантерия от дърво, амбалаж, ко
шери за пчели. Производството на орна
ментна керамика и на електротехнически 
порцелан, според проектопрограмата, съ
що така ще има значително място в дреб
ното стопанство.

втория, а в третия етап - доколкото се 
окаже потреба.

Догодина - в областта на културата - е 
запланувано да се сложи наклонен покрив 
на Центъра за култура в Босилеград, да се 
приспособят съществуващите помещения 
или чрез доизграждане на нови да се съз
дават условия за културни дейности, както 
и да се извърши консервиране-реставра
ция на културни паметници в общината. 
Запланувано е във втория етап да се из
върши реконструкция на физкултурните 
зали в Босилеград и Бистър и да се из
градят нови към училищата в Долна и Гор
на Любата и Горна Лисина, а във всички 
останали училища да се обезпечат необ
ходими съоръжения за физическа култура.

В здравната защита в общината понас
тоящем има повече нерешени проблеми, 
преди всичко поради липса на помещения 
за лаборатория и бърза медицинска по
мощ, някои основни апарати, съоръжения 
и возила. Имайки предвид конфигураци
ята, както и факта, че едни села от Босиле
град са отдалечени и до 60 км, а той от 
Враня над 100, запланувани са повече за
дачи и активности. В първия етап - до края 
на идващата година, запланувано е в 
Здравния дом в Босилеград да се открият 
специалистически служби, които сега не 
съществуват (хирургия, ОРЛ, невропсихиа- 
трия, пнеумофтизиология и пр.), да се на
бавят четири возила, нови съоръжения и

ПОВЕЧЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
В общината, която има здрава еколо- 

гическа среда, трябва да се осуетяват 
всички облици на замърсяване на водата, 
площите, въздуха, флората и фауната. То
ва особено е важно не само за заплану
ваното производство на здрава храна, но и 
за развитието на лова, риболова и туриз-

Запланувано е да се съби 
аботват горски плодове и леч 
а за целта да се построят съответни обекти 
в няколко села. Производството на гъби, 
които постоянно се търсят на пазара и пре
работката им, също така може да увеличат 
прихода 
ства. Ша
в организираното пчеларство, чрез постро
яване на миниферми за животни, които 
имат качествена кожа, миниферми за от- 
гле

|рат и прер- 
ебни билки,

ма.на селскостопанските домакин- 
нс да увеличат прихода си имат и Богатият туристически потенциал - 

пределите на Ярешник, Лисинското езеро, 
Бесна кобила, близостта на Власинското 
езеро, многобройните чисти потоци, голе
мите планински площи - трябва да се из
ползват за отдих, здравен и селски тури
зъм, изтъква се в проектодокумента. 
Всичко това обаче 
ето на пътната и 
гостилничарството и изграждането на тур
истически обекти.

До края на 2000-та година е заплану
вано да се извърши реконструкция на хо
тела в Босилеград, където да има сто лег
ла с необходимите съоръжения, да се пос
трои спортно-рекреационен център на Бес
на кобила и мотел край Лисинското езеро. 
Край него ще се строи и обект за отдих на 
деца със сто легла. Запланувано е да се 
строят планинарски домове в Голеш и 
Ярешник, център за реабилитация на гър- 
доболни, да се уредят плажове край Ли- 
синско езеро, да се модернизира гранич
ният пункт Рибарци и околността му с нуж
ни туристически обекти и съдържания, а на 
различни места да се уредят ловни терени. 
До този срок е запланувано да се защитят 
училището и църквата в Извор като кул
турни паметници с най-голямо значение в 
общината.

След 2000-та година, казва се в проек
топрограмата, по-нататъшните активности 
в тази област трябва да се приспособяват 
към обстоятелствата, като при това все 
повече се развива селският туризъм.

В.Божилов

ПО-ХУБАВИ ДНИ ЗА ОБРАЗО
ВАНИЕТО И ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА

В проектопрограмата са запланувани 
повече начинания и в така наречените об
ществени дейности. В областта на обра
зованието е запла

ане на охлюви... 
това отно 

ние имат прер 
особено онези, които се обосновават върху 
животновъдството, овощарството, дърво
то и минералните суровини. Отделно място 
е дадено на производството на млечени и 
месни изделия. След консолидиране на 
животновъдството, което се очаква до 
края на 1998 година, в рамките на съще
ствуващите овцеферми и козеферми тряб
ва да се открият малки трудови единици - 
в кооперация с индивидуалния сектор, за 
преработка на сурова кожа и вълна. С това 
ще се създадат условия от тях /^а се произ
веждат нови изделия: портф 
килими, пуловери... Особено I 
област трябва да има домашното ръкоде-

V шение не по-малко значе- 
аботвателните дейности,

з ще 
ПТТ

зависи от развити- 
мрежа, търговията,анувано да се поддържат 

съществуващите обекти, да се строят но
ви, а обучението да се осъвременява чрез 
нови съоръжения и нагледни средства.

Според заплануваното догодина в Бо
силеград ще се доградят шест помещения 
за потребите на основното образование, а 
в Гимназията и в пет основни училища ще 
се набавят нови нагледни средства. Об
щинската скупщина предложи в първия 
етап - до края на 1997 година, да се за
планува изграждането на училищна сграда 
в Горно Тлъмино и да се доизградя 
мещения в училището в Бистър. ОС 
така потърси в документа да се запланува 
и изграждането на нова училищна сграда 
за потребите на Гимназията, т.е. средното 
образование. Предвиждат се и апартамен
ти за дефицитни кадри в образованието.

В областта на детската защита 
първия етап се планира да се доизгради 
детската градинка в Босилеград. ОС пред
ложи във втория етап - до 2000-та година, 
да се запланува изграждането на детска 
градинка в Райчиловци, която не е запла-

еили, чанти, 
място в тази т по- ТВ ПРЕПРЕДАВАТЕЛИ 

Понастоящем населението в Босиле
градска община има трудности в прие
мането на програмите на РТС. Една част 
на общината "хваща" първата програма, 
друга - втората, а цялата община няма 
условия за трета програма. Догодина се 
планира да се създадат условия за прие
мане на третата програма. Според пред
ложението на ОС догодина трябва да се 
построи ТВ препредавател в южната 
част на общината, т.е. в Бистър, за който 
е изготвена и проектодокументация. До 
края на втория етап е заплануван 
препредавател в Дукат.

също

ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР 
Занаятчийството и личните услуги 

ще се насърчават в няколко насоки: 
чрез откриване на сервиз за поправка на 
возила и бяла техника, откриване на 
работилници, чиято дейност е свързана 
с потребите на хората в селата и чрез 
развитие на дефицитните занаяти. За да 
се осъществи заплануваното, в Босиле
град ще се построи занаятчийски цен
тър, казва се в документа.

в

нувана, а заплануваното изграждане на 
детски градинки в Горна Лисина, Горна Лю
бата и Долно Тлъмино да стане не във

(Край)о Бря-тстВо1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



И ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ОЕ * РАЗГОВОР С РАДИВОЕ МИЛИСАВЛЕВИЧ ДИРЕКТОР НД РАДИО НИШ

УВАЖАВА ВОЛЯТА „„ радио ниш се гордее с 
НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ преДАВАНЕТО ЗА българите в срю

ефективна дейност и качест
вени законни решения.

Убедителната победа на 
съюза СПС - ЮЛ - НД и на ДПС 
в Черна гора гарантира ста
билност и успешна работа на 
съюзния парламент, следова
телно и успешно функциони
ране на Съюзна репуолика 
Югославия.

• Как Вие, като председател 
на парламента, виждате бъ
дещето ни?

-Аз съм оптимист и още в 
началото казах, че имаме 
всички предпоставки за бър
зо стопанско, културно и ико
номическо развитие. Абсо
лютно съм уверен, че по този 
път няма да ни заставят необ
мислените и безотговорни 
постъпки на някои партийни 
лидери, които са продикту
вани от лични суети и влас
толюбив. Уличните протести, 
призивите за насилие, запла
хите с тероризъм и бомби и 
перманентните опити за изла
гане на нашата страна пред 
света не са в съзвучие с де
мократичното общество и 
стремежите на най-голям 
брой граждани на Сърбия и 
представляват непосред
ствена опасност за стабил
ността в целия регион. За 
щастие огромен брой гражда
ни на Сърбия разбират пагуб- 
ността на тази политика и не 
я подкрепят. Впрочем,цялата 
гюрултия е насочена не към 
гражданите на Сърбия, а към 
чужбина, от която се очаква 
подкрепа против собствената 
държава.

(От 1-ва стр.)

ната обществено-поли
тическа обстановка у нас?

-С прекратяването на тра
гичната война на тукашните 
простори и с премахването на 
санкциите на Съвета за сигур
ност, значи с победата на мир
ната политика на председа
теля Милошевич са създаде
ни възможности за безпрепя
тствено стопанско развитие, 
реинтеграция на нашата стра
на в международната общ
ност, сътрудничество със све
товните финансови институ
ции, развитие на инфраструк
турата, ускорено разрешава
не на проблемите, които се 
натрупаха през последните 
години. Имахме и имаме иде
ален амбиент за укрепване на 
демокрацията и стабилизира
не на политическите обстоя
телства в нашето общество. 
За стабилността на нашето 
общество говори и фактът, че 
провеждаме редовни избори 
в законния срок.

Гражданите се определи
ха за континуитет на досегаш
ната власт и оказаха подкре
па на кандидатите на избор
ния съюз СПС - ЮЛ - Нова 
демокрация, което потвърж
дава и броят на спечелените 
мандати, относно фактът, че 
сега имаме с една* трета по
вече депутати. Разбира се. не 
е малък и броят на мандатите 
на останалите партии и коа
лиции и тяхното участие в ра
ботата на съюзния парламент 
е една от предпоставките за

"БРАТСТВО“: Г-н Милисав- 
Радио Ниш 

два велики юбилея - 50 
години Радио Ниш и 45 години 
предаване на български език. 
При какви условия е започнало 
да се излъчва предаването за 
българското малц 
бия и Югославия г 
Радио Ниш?

"БРАТСТВО": От първи ап
рил т.г. Радио Ниш удвои вре
мето на предаването на българ
ски език...

левич, тази година 
чества

МИЛИСАВЛЕВИЧ: Това беше 
инициатива на Министерството 
на информациите на Република 
Сърбия. Ръководството на Радио 
Ниш радушно прие тази инициа- 

и стопроцентово увеличи 
о на емисията за бълга-

|ИНСТВО в Съ 
по вълните I

,р-
на

твото н
но прие тази ин 

нтово 
мисията з

о този начин създадохме 
зможност за обогатяване на 

ания и
е на качеството му, 
а сметка

тива
МИЛИСАВЛЕВИЧ: Предава

нето зп българското малцинство 
в нашата страна за пръви път е 
включено в програмата на Радио 
Ниш през далечната 1950 година.

борба 
отив 
оми-

времет 
рите. При
въ
предаването с нови съдърж< 
за повишаване на качество

айна сметка трябва да 
много повече слуша-

Това е време на неотстъпна 
на югославските народи пр 
Резолюцията на ИБ и икон 
ческата блокада от източноев
ропейските страни. Основната 
задача на предаването е била 
определена от тогавашните об
стоятелства: навременно и 
цялостно информиране на граж
даните от бълг 
ално малц 
ото положение в страната, за 
същността
със Сталин и за усилията и акци
ите на държавно-политическото 
ръководство против жестокия 
източен натиск, както и разо
бличаване на лъжите и клеветите 

формбюровската пропа- 
За значението на предава- 

ори и <±к 
Радио И 

ъчван в

което в I 
ивлеч

кр
|е

пи.
"БРАТСТВО": Във всяка 
юта, пък и в журналисти- 

ската кадрите са едно от най- 
важните звена. Г-н Милисав- 
левич, как оценявате кадровия 
потенциал 
българите?

МИЛИСАВЛЕВИЧ: Ние сме 
твърде доволни от професионал
ната оспособеност на кадрите, 
които подготовят предаването на 
Радио Ниш на български език. 
Благодарение на техните про
фесионални способности и отго
ворна работа предаването за
пазва завидното си равнище, а 

дък даже прави крачка 
Обаче новите задачи и 

вече го- 
лгият стаж на 
е те на

на предаването за
арското на1 

инство за попити
цион-
ческ-

Радивое Милисавлевич е 
роден 1938 година. Завъ
ршил о икономически фа
култет. Откакто е директор 
на Радио Ниш, тази радио-

на стълкновението ни

станция се чува по-добре и 
по-далече.

на ин
ъжения и в ре- 
1лия нашата про- 

ава- 
сла-

съвременни съ 
зултатнатези 
грама, вк 
нето за б
вия, може да се слу1. 
съседните страни, но и в някои 
страни от Западна Европа. С по
мощта на сателитни връзки ус
пяваме да предложим съдър
жанията си и на нашата диаспора 
в Америка, Австралия и други 
части 

В кр 
ено <
разователното ра 

нашите граждани, вследствие на 
което се поощряват критериите 

1муникацията 
ша те ли те

ор 
уси

:лючително и пред 
ългарите в СР Юго

ганда. 
нето в това време гов 
тът, че

напосле 
нал 
изи
ворих, както и 
някои от член

ак-
ред.
екваишДГ,евникът на 

ки език е изл ния, за коитона сръ
продължение на 15 минути, а за 
предаването на български език 
всекидневно е отделян по един 
час.

Следсмър 
шенията на

Дъ
ОВ€ша не само в редак

цията ни карат да размисляме за 
подмладяване на редакцията.

"БРАТСТВО": До XXI век 
ще малко години. Как 

виждате предаването на Радио 
Ниш на български език в 
началото на третия милений?

МИЛИСАВЛЕВИЧ: Ръково
дейки се от програмата на управ
ляващата партия, ние ще реализ- 
ираме успешно зада 
разширяване и иновация на про
грамата на Радио Ниш и на пре
даването на български език. 
Искам да подчертая едно ново об
стоятелство, което трябва да из
играе положителна роля за ра
диопредаването за българското 
малцинство в бъдеще. Димит
ровград и Бабушница вече имат 
местни радиостанции, Босиле
град се готви да открие своя 
диостанция. Значи налице са въз
можности за реемитиране на пре- 

поср 
пота!

тта на Сталин отно- 
нашата страна с 

а се по- 
това по-гол-

остават о
източния лагер започват д 
добряват и поради 
яма част от съдържанието на пре- 
даването се насочва към 
стопанското, културното, прос
ветното и комуналното изгражда
не на страната и всекидневните 
проблеми на хората. Вече 45 
години, с известни прекъсвания, 

аването на български език 
шно осъществява отговор- 

а.

и на света.
ая на този век обаче уск- 

културно- 
внище на

се повишаваор
об

чите за
за качеството на ко

му.
оо-ОТ ЧЕСТВАНЕТО НА 13 НОЕМВРИ 

- ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ_____
между радиото и слу 
И ускореното развитие наре

то
пред 
успе 
ната си задач

налага нови, много по- 
адачи на колектива на 

радиото. Затова са необходими 
иновации в цялата програма на 
Радио Ниш, значи и в предава
нето на български език. Една от 
основните предпоставки за 
пешноосъ! 
е набавка 
технически съ

ство 
ожни з

ще
сл<

• БОСИЛЕГРАД "БРАТСТВО": Как оценява
те актуалния момент на Радио 
Ниш и по-специално на пре
даването за българите?

МИЛИСАВЛЕВИЧ: Благода- 
ние на всекидневното излъ- 
ане на предаванет 
яди граждани от бт 

малцинство имаха възможн 
кажат мнението си по голям 
важни обществени въпроси през 
изтеклите години. Този факт 
голямо значение за качеството на 
предаването, и ни дава голям 
кураж занапред.

Радио Ниш полага 
повиши качеството на 
ната си техника чрез набавка на

ТЪРЖЕСТВА НА 
ГРАНИЧНИТЕ ЗАСТАВИ ус-

ществяване на тази цел 
1та на най-съвременни 

оръжения, още 
повече, че една част от съществу
ващата техника на нашето радио 
е застарела и амортизирана. Този 
проблем обаче се решава доста 
бавно поради несъответните ре
шения за финансова консоли
дация на Радио Ниш като цяло и 
на предаването за българското 
малцинство.

ра-
ъз-ъшттщш

Ответните гранични застави, присъстваха и броини гос™ от 
нит» с»ла като им честитиха празника, пожелаха успешно лрекар 
зане на войнишкия живот и още по-успешно опазване на границата, 
както и взаимно сътрудничество с оощинската и местна власт.
КаК Пред Построените войници-граничари и присъстващите гости

ре
чв о няколко

рското 
юст да 

брой

ългахил едством тези стан- 
къв начин се разре

ва не тоДа
ции,като 
ши острият 
статъчнатачу 
в краищата, в които живеят наи- 
голям брой граждани от бъл
гарското малцинство.

проблем с недо- 
йност на Радио Ниш

има

Разговора води: 
Ванче Бойков

ИЛИЯ ,
мисио

ДП
>н-Уо

• ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО БРАТСТВО

ВЕСТНИК "БРАТСТВО" ОТНОВО СЕДМИЧНИК
пълна подкрепа и помощ на дейността на "Брат
ство", предвидена със Закона и плана за работа 
през тази година, който се реализира успешно.

На заседанието беше решено от Нова година 
вестник "Братство" и списание "Мост" напълно да 
се върнат на старата си периодика, която поради 
икономическата криза временно бе напусната. 
Това значи, че "Братство” отново ще излиза сед
мично вместо петнадесетдневно, а "Мост“ дву
месечно, относно 6 книжки годишно. Бе приета и 
ориентацията на "Братство" да засили издател
ската си дейност, така че вече приетият план 
трябва да се допълни и реализира през 1997 
година.

• Стабилизирано о финансовото поло- 
жомио на издателството

• Започва процес на кадрово и матори- 
влно-тохничоско оспособявано

• От Нова година всички издания със ста
рата си гюриодика

На в горото заседание ип Управителния съвет 
на издателство "Братство", проводено на 26 
ноември т.г. в Димитровград под председател^ 
стоото ма председателя на Съвета Никола 
Стоянов, бе дадено съгласие върху Правилника 
за организация и систематизация на работните 
моста в издателство "Братство , а главната до
бата се води по докладите ма директора на “Рфт‘ 
ство" Венко Димитров по въпросите за работата 
на издателството между първото И0Т°РДГ°^^' 
лаиие на Управителния съвот и предстоящите 
задачи, които що залегнат в плана за работа през

СЛв%ВдокподГ|?«"разискванията бо констатирано, 
че след гласуването на Закона за основаване на 
издателство "Братство" и назначавано от прави
телството на Република Сърбия на Управителния 
и Надзирателния съвет и на директора на Брат* 
ство' между двоте заседания напълно е при
ключил процесът на конституиране на издател
ството. Стабилизирано е финансирането му от 
бюджета на Република Сърбия посредством Мин
истерството на информациите, което оказва

М.Я.

• ДИМИТРОВГРАД
ДВЕ НАГРАДИ 

ИДВЕ ПОХВАЛИ
По повод 13

градина недалеч о Д Р нар|Л-|ПЪЛнителмия отбор на димит-

СиЬЖоПРнТВР:трГщнитГвПрГоти и държавната сигурност от 
^ТиЖостибяка топлОвГввти о; команди рит. и—и™ на

НРиаГГ^у^а^аа«атавойска^ ^
боа гранична единица тази година ^ ничната застава "Първи

сътрудничество с военните органи.

Като бе изтъкнато, че сега главните проблеми 
са обезпечаване на нови кадри за вакантните и 
новооткритите работни места и материално-тех
ническото оборудване, включително и решаване 
на проблема с помещенията, Управителният съ
вот единодушно застана на становището, че всич
ки сили сега трябва да се насочат към решава
нето на тези проблеми, като пълно съдеист 
помощ в тяхното решаване и по-нататък оказват 
Министерството на информациите и останалите 
ресорни министерства и общините.

Членовете на Управителния съвет посетиха и 
се запознаха с работата и постиженията на 
Народната библиотека, Гимназията и РТВ Цари- 
6родг.

не
вие иза най-до-

А.Т.

Б.Д. о1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.ЕряптВо



Т2. ■ /1^11111 ш У'ШШ1 ^ тг,
__ I

Мм
• ВТОРИЯТ ТУР НА ИЗБОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА• ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ НЕ ИСКАТ 
СЪДБАТА НА ОПОЗИЦИОННА ОБЩИНА В ТОЛЕРАНТНА 

АТМОСФЕРАтичоскотп портия има 28, ЮЛ 2,^новата Оби^нска скупщина в Димитровград С^оциалисй
• От записаните в осемте избицтелни колегии 3623 изби;

левица ИГтири атборника а Социалисти- 
чоскпта партии и групи граждани по двама

-Грпждпнито знаохп да дадат 
на постигнатото в изклю-всички други инфраструктурни 

огрпматп
_____ ще въ-

_ 21 век. Осъ
ществените резултати задължа
ват и аз считам, че общината и 
занапред ще има ръководство, 
което заслужава, ще има ста-

ните журналисти.
Съобщавайки изборните ре

зултати, 
тел на 0

оценка
читолно труднито условия през 
миналите чотири години. Социа
листическата партия що отстоява 
своята програма и лроз следва
щите чотири години. Димитров
градска община направи крупна 
крачка напрод и създаде условия 
през следващия четиригодишен 
период да влезе в кръга на 
сродно развитите общини, а ние 
казахме, че през 2005-та година 
Димитровград ще влезе в кръга 
на развитите общини, Изказаното 
дооорие що бъде голямо задъл
жение за оъдещото ръководство 
на общината, но качеството на 
отборниците е гаранция за успеш
но провеждане на всички дого
вори от този период. Че нашата 
среда има позиции и възможнос
ти, вие се убедихте през послед
ните няколко дни.. Тази среда и 
това ръководство имат доверие
то и на република Сърбия, и на СР 
Югославия. Уверявам избирате
лите, че ще направим всичко въз
можно да оправдаем доверието 
им. За това имаме всички необ
ходими условия - политически, 
ико

Във втория тур на местни- (Босилеград), след Д"р
то избори в Босилоградска об- Митко ^остадинов ка А

“ як
рателни колегии Югославска- илко Смилков. кандидат на
та левица спечели победа. Тя -------------------- - -
обезпечи нови четири отбор- общинската избирател- 
ника, Социалистическата На комисия верифицира 
партия само два и двама са от мандатите на 31 отборника, 
групи граждани. Победата на колкото ще наброява нова- 
Ю/1 обаче няма голямо зна- та Общинска скупщина. От 
чение за крайния резултат на тях 22 са на Социалистичес- 
изборите, понеже през след- ката партия, 6 «а Югослав- 
ващия период от четири го- ската левица и 3-ма на група 
дини социалистите ще имат граждани.
абсолютно мнозинство и най- -------------_—_---------------------------
голяма отговорност за разви- Група граждани в избирател- 
тието на общината. Дали в то- на колегия 6 (Райчиловци), 
ва ще успеят, зависи преди ранче Василев, кандидат на 
всичко от тези, които ще зае- юд в избирателна колегия 7 
мат най-отговорните постове (Райчиловци) и Милачко Ми- 
и каква подкрепа ще имат от тов кандидат на група граж- 
другите общински и републи- дани в избирателна колегия 8 
кански субекти. (Гложйе).

Обща характеристика и за 
първия, и за втория тур на из- 

АгР борите е сравнително големи-
...... (РЛ ят отзив на избирателите. В

в избирателна колегия 1 (Бо- първия тур гласуваха над 81 
силеград), Владимир Стоич- на сто а 5ЪЗ ВТОрия над 65 на 
ков, кандидат на СПС в изби
рателна колегия 4 (Босиле
град), Иван Евтимов, канди
дат на ЮЛ в избирателна ко
легия 3 (Босилеград), д-р Аце 
Костадинов, кандидат на 
СПС в избирателна колегия 2

Драган Колев, председа- 
О на СПС, изтъкна:

Никола СтояновДраган Колев мически и к 
кво значе

адрови. 
ние за

ноь
Ка Отборнически места в но

вата Общинска скупщина във 
втория тур обезпечиха: 
Боян Пенев, кандидат на

Димит
ровград може да има възможният 
факт седалището на окръга да 
стане опозиционно, бе въпрос, на 
който Никола Стоянов даде след
ния отговор:

-Що се отнася до нас и спе- 
цифичностите на нашата община, 
мисля, че за нас най-важно е на
шето поведение и нашите резул
тати. Наистина не би било без пос
ледици поведението на Пир< 
то седалище на окръга. Об 
оглед на положението в нашата 
община ние не мислим, че това ще 
има последици за нас.

граждан- билно бъдеще и по-добри условия 
ите на общината искам да честитя за развитие. Искам да изкажа 
голямата победа на Социалисти- благодарност и на опозицията и 
ческата партия. Гражданите и да честитя успеха и на нейните 
този път гласуваха за себе си. Да- кандидати. Да й благодаря 
вайки своя глас на нашата пар- ректното поведение по време на 
тия, те обезпечават преди всичко изборите. Бих искал да поканя 
стабилна общинска скупщина, опозицията след всичко да оста- 
реализация на всички програми, 
които започна

в началото на

за ко-

СТО. Във всички местни общ
ности изборите се проведоха 
в демократична и толерантна 
атмосфера, без как вито и да 
е нарушения и инциденти.

вим тесните партиини интереси и 
ествява всички заедно да работим макси- 

чават за мално за общината и за града.
-И аз искам да благодаря на 

гражданите на Димитровград за 
изказаното доверие към СПС - из-

да осъщ 
обезпеч

себе си по-добро бъдеще. Опре
деляйки се за СПС в такова чис
ло, гражданите дават възмож
ност за довършване на проекта тъкна председателят на ОС Ник- 
"Ивкови воденици", завършване ола Стоянов и продължи: 
на спортната зала. болницата и

тази партия, те от ка
паче с М.Я.

А.Т. • БОСИЛЕГРАД

ОТБОРНИЦИТЕ НА СПС 
ФОРМИРАХА КЛУБ

АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО НА СПС
Във втория тур на изборите за отборници в Младенов, Васил Велчев, Милисав Николов, 

Общинската скупщина в Димитровград гласуваха Иван Наков, Боян Давитков и Иван Дончев, 
над 66% от избирателите в 23-те избирателни коле- От ЮЛ са избрани Иван Станчев и Иван

алис- Марков.
ка от От “Заедно" - Виктор Йосифов и Тошко Алек-

След втория тур на общин
ските избори Изпълнител
ният отбор на СПС в Босиле
град организира заседание с 
новоизбраните отборници на 
Социалистическата партия. 
Секретарят на ИО на СПС в 
Босилеград Мияча Лазаров, 
след като им пожела успешна 
работа, в къси черти ги запоз
на с изборните резултати, ка

то при това подчерта, че въ
преки осъщественото мнозин
ство. от резултатите не тряб
ва напълно да бъдем доволни. 
Особено когато става дума за 
нарастващия брой на гласопо
давателите в общината за 
дясно определените партии. 
В това отношение занапред 
не само Социалистическата 
партия в Сърбия, но и остана
лите ляво определени партии 
трябва ла действат съв
местно. На заседанието бе 
формиран клуб на отбор
ниците от редовете на Со
циалистическата партия. За 
председател на клуба е 
избран Мияча Лазаров, за 
подпредседател Драган Й 
нов и за секретар Иван Йор
данов. Клубът, както бе под
чертано на заседанието, 
трябва да бъде съединително 
звено между Общинската 
скупщина и Общинския отбор 
на СПС.

Председателят на Общин
ската скупщина в Босилеград 
Сотир Сотиров запозна от
бори иците-социалисти с раз- 
воините оп 
щината до 
то при това подчерта, че Ре
публиканският завод за р 
витие по инициатива на П 
вителството на Сърбия е из
готвил програма за развитие 
на нашата община, според ко
ято в този период тя трябва да 
се развива по-ускорено от ос
таналите и 2005-та година да 
излезе от кръга на неразви
тите. Програмата се обосно
вава на съществуващите тук 
природни ресурси.

в които бяха повторени изборите. Соци 
спечелиха още 18 места и с 10 отборни 

в ОС.

гии
тите
първия тур имат абсолютно мнозинство

За отборници са избрани следните кандидати на От радикалите - Ицко Милев. 
п«С: Ге°Рги Георгиев, Драган Колев, Еленко Според законните разпоредби в срок от 20 дни
^юррв^Стоян То^оров°Йил1иАГр^^к^юв^Чедомир ^р^д^

отоикович, Арсен Тодоров, Зоран Геров, Деян скупщина, на което ще бъдат избрани председател 
соколов, Драган Каменов, Архангел Наков, Иван на скупщината и председател на Изпълнителния 
Любенов, Сотир Панайотов, Никола Йорданов, отбор.
Снежана Георгиева, Никола Стоянов, Часлав Ма- 
ноилов, Тома Николов, Йордан Петров, Денко

сов.

А.Т.

• ОТГОВОР НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

БЕЗУСПЕШЕН ОПИТ ЗА УКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА
В белеяохата “ Политиката ^ децата"’, ^о^т^^БратстшУ пуб- п^сЗе^аб”

ралата и” прсве^нГтГибТна^Г&щинсГя^т^р^на^ПС в^Босиле- ^ва той° ** П°"ЪЛНЯТ П° АРУГ НЗЧИН' й с уЧ6Нири' "°Ачер-

б>яха изваденгГот о^ч^нието.^^ЦелтеГна^татията^е^а посочиИце ™^ЖМ^.°ЬкП2е"0Я"ГвЛ В 6™раДското 
децата не трябва да се въвличат в политиката. ' десетина леиа от п^вт^п?поп1«ТаИ31аДИХМе °Т о6УЧ®НИето по

В Съобщението на Изпълнителния отбор на СПС в Босилеград някой от НоЛя кП5!СиоТ,ПараЛеЛКИ не искам Аа говоРя- Наложи се 
публикувано в по-миналия брой на “Братство" под заглавието ">Кур- не гьлчат там Тпв^егпацяппНИЧИТе къДе отиват и да ги посъветва да 
напиете диоптър", се казва, че "Васко Божийов без аргументи ?1к^ва поводи напРавих аз, надявам се за последен
раздава уроци и петни СПС", че "на Божилов всичко би му било ясно Състапит^пах «.«А.,,™
и известно ако на трибуната не дойде с политически и журнал- понеже няма усет за чертах”610’ На когото е излишен и диоптър, 
истически диоптър, с които на всяка цена да омаловажи СПС"РКъм също така съществен въппо? неУмело 6яга от еДин ДРУП
средата на съобщението се казва: "Факт е, че в залата имаше група въ? основа нагай кви!ЖвпиЩ пРави разлика межДУ Децата и 
ученици, но те нито са били "извадени", нито "доведени" тук. След останаха в чиновете?Съшрг?Й?в заминаха на промоцията, а 
12 часа, когато започна трибуната на СПС, часовете и бяха и според политическо^^оТоел^лени^™0'40 °РИеНТ,Ир0ВКаТа 
завършили, а от афишите те узнали, че ще има богата културно- -Да "амине на лоомопиятЖ, родителите!
художествена програма;, У съм класен ръкоюлитеп юТпя6'еше °пРеделен и ученик, на който аз

Коя е истината и кои манипулира с нея? татко му бил члекйаЛГтТ х" казаха да попреча това, понеже

да ВЪрНа* ' —а Ва^КГв, «Г
промоцията“Дойдоха ^У^учени^и след^ато часотта им опигаа да докаже че^ато журналистСТаВИТеЛЯТ На съоби1ениет° се 
бяха завършилй1', както се опитва да докаже съставителят на сталински'методи итоЯГ. ™ СПС' С такива

""кг,;___
с десетина други деца от паралелката им не били на петия час а на председателя Милошевич, не искам и не мога да слугувам,
политическо събрание, казва Методи Чипев от Босилеград, ръко-

ва-

път по

пределения на об- 
2005-та година

ДРУГИ
. била , ка-

аз-
ра-

Васко Божилов

М.Я.о Бря-тстВо1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



НА ПАНАИРА ЗА МЕБЕЛИ В БЕЛГРАД • ГГЖда “ МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗЖЖГ?КПРРАИ6- ПРОПУСКИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
*

мебелно предприятие от Бела паланка, в 
Гимиттп™ отскоро е и мебелната фабрика "Циле" от 
Димитровград, както и винаги досега се представи на 
белградския панаир за мебели от 11до 17 ноември Не за 
пръв, вероятно не и за последен път^'Укоас" се завръща
иТизоабо?каСна "ПеЦИаЛН0 признание за кРачес^о диР^н 
и израоотка на столова гарнитура. м
ж„™а Директорът на "Украс" (и "Циле") Зоран

лКОИТО заеДно с досегашния директор на "Ципе" 
Сретен Ангелов присъства на разширеното заседание на 
?таочт2КИЯ синдикален съвет, на което запознаха пред
ставителите на синдикалните организации с обединява
нето на Циле и Украс". Мотивите на обединяването 
според Живич, са: по-широк асортимент и по-добра пер
спектива на двете фирми, относно двата цеха на "Украс" 
Юва значи, че новосъздадената мебелна фирма 
предлага на пазара комплектна гама произведения - от 
масивни маси и столове до плочести мебели за домакин
ства и за оборудване на офиси.

В прокарването и разширяването на мест- 
* 1 некатегоризирани пътища в Босиле- 

градска община безсъмнено се постигат зна
чителни резултати, но покрай финансовите 
съществуват и така наречените субективни 
слабости. Тъй като в това благородно дело за 
подобряване бита на хората в селата участват 
повече субекти (ръководствата на местните 
общности и Общинският фонд за строителни 
парцелиь местни пътища и местно самообла
гане, който главно финансира работите), не 
докрай е известно кой прави и кой позволява 
да има пропуски и слабости. Стига се дотам, 
че не винаги се спазват плановете и срок
овете какво и в кои села да се прави, не винаги 
има отговор на въпроса защо вместо заплану
ваните 20 часа например на един участък бул
дозер работи двойно повече и защо се прокар
ват пътища там, където предварително не са 
решени имуществено-правовите въпроси.

Последното заслужава по-голямо внима
ние. Още повече ако се има предвид, че пъ
тища са нужни и че трябва да се строят. От 
друга страна обаче има хора, които не са до
волни от процедурата или пък "нарочно пре
чат" прокарването и разширяването на пъ
тищата. Ето какво по този случай казва 
Здравка Гагулска, общински обществен пра- 
возащитник в Босилеград, която пред съдеб
ните органи защитава обществените интер
еси.

ва, че при прокарването или разширяването 
на местните пътища предимство ще имат оне
зи местни общности, които решат имущест
вено-правовите отношения и въпроси. Пъти
ща се прокарват и разширяват обаче и там, 
където тези въпроси административно не са 
уредени от страна на ръководствата на мест
ните общности и Фонда. В такива случаи едно 
число хора, които считат, че им е направена 
щета, търсят съдебна защита. Без оглед, че 
застъпвам интересите на "другата" страна, 
принципно те са прави, казва тя.

Гагулска подчертава няколко конкретни 
случая, които са решени или се гледат в Об
щинския съд^в Босилеград.

Изхождайки от голямото значение на пъ
тищата, как те да се прокарват и разширяват, 
а да има все по-малко недоволни? Как въпро
сите да се решават, та да не се стига до съд и 
да не поскъпва изграждането им?

-Преди да започне прокарването или раз
ширяването на пътищата собствениците, през 
чиито парцели те минават трябва да се съ
гласят с това. Доколкото такова съгласие ня
ма, Общинската скупщина трябва да раздви
жи процедура за така наречената частична 
експроприация и мястото, където минава тра
сето да им заплати, без оглед, че тази проце
дура трае година-две. Без едно от тези две 
решения трудности ще има. Разбира се, и 
поскъпване на изграждането на пътищата, 
казва Гагулска.

ните и

сега

-В плана на Фонда за строителни площи, 
местни пътища и местно самооблагане се каз- В.Б.

Ч Ч «

4 .XV
Директорът на "Украс" Зоран Живич и Сретен Ангелов, 

досегашният директор на "Циле"
• БОСИЛЕГРАД

ДВА ВАРИАНТА ЗА ПТТ-СЪОБЩЕНИЯТА
Що се отнася до "Циле", Живич се надява, че след два 

месеца ще започне редовно производство, тъй като мате
риал за производство вече е доставен в Димитровград. 
Това е част от договора при свързването на двете фирми, 
който вече се реализира. Част от договора е и изплащане 
на всички заети в "Циле“ по 160 динара до март '96 г. 
включително. Реализира се и договорът за пенсиониране 
на 21 заети от "Циле”. Средната заплата в "Украс" е 500 
динара (без топла закуска и други така да ги наречем 
социални изплащания). Новосъздадената фирма има ок
оло 530 заети и значително увеличен брой на собствени 
магазини, специални камиони за превозване на мебели и 
прочие.

Вторият вариант е предложен 
в проекта. Подготвила го е съот
ветната служоа на Пощенското 

град и Райчиловци. предприятие в Ниш, която се зас-
Имайки предвид това, Репуб- тъпва за изграждане на безжична 

ликанският завод по развитие 
определя активностите в об
ластта на ПТТ-съобщенията 
приоритет в ра; 
ната до 2005 г 
още окончател 
ще се преодолява 
За целта съществува 
анта. Според първия 
2000-та година, тря 
обезпечат автоматични цен 
с по 200 номера за селата 
Любата, Горна Лисина,
Тлъмино и Бистър. Оттам с 
сическа телефонна мрежа 
се свързали и останалите села.

1600 номера. Общото число на 
телефонните абонаменти възлиз- 
а на 1570 и те са главно от Боси ле-

Пощенско-телефонно-телег 
рафическите съобщения в Боси- 
леградска община са на твърде 
низко равнище, т.е. два и поло
вина 
в Съ

пъти под средното равнище 
рбия. Между другото и по- 
това Босилеградска об

телекомуникационна система, 
т.е. за така наречените радио- 

като релейни телефонни връзки. То 
звитието на общи- е начин, по който сега работи 

ина. Обаче все телефонната централа в Бос 
не е решено как град и който все повече нами 

този проблем, приложение в съвременна 
~ат два вари- телекомуникационна система, 

вариант до Решаването на проблема ще 
бва да се зависи от це

1трали ловложенията, за което главна 
Долна дума ще имат пощенските спе- 
Долно циалисти като при това се вземат 

кла- предвид местоположението на 
биха селата и поддържането на обек

тите.

щина
най-

ради
с години напред е една _от 
неразвитите общини. Районните 

ве в Горна Лис- 
Бистър са 

и лонастоя- 
само с един теле- 
ръзките стават с 

али, някои от 
над петдесет

ва

иле-год
НО I

пощенски центро! 
ина, Долна Люба.„ 
крайно необорудени 
щем разполагат 
фонен номер. В 
индукторски центр 
които са стари и 
години.

ра
та

та и

А.Т. ната на капита-

Понастоящем само потребите 
на Босилеград и Райчиловци са 
удовлетворени, понеже в пощата 
в Босилег 
матична ц

• ЮБИЛЕЙ НА ПИРОТСКА БАНКА
ва авто- 
щност от

рад съществу 
ентрала с мо1ВЗАИМНО РАЗВИТИЕ 

И ДОВЕРИЕ
М.Я.

• В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ 
РЕНОВИРА 
ДИМИТРОВ
ГРАДСКАТА 
БОЛНИЦА

И ФИРМИ СТРОЯТ ПЪТИЩАНа 19 ноември тази година Пиротска банка отбеляза 40-годиш- 
нинатаси Това нРи бе товод да помолим шефа на деловата единица в 
Димитровград господин Младен Димов да ни каже нещо за дейносттаЩщштшштпаланка. Свободно мога да кажа, ложиици стопан-

н* територия,«. -то

0бС&3о става дума за помощта на бандаж, *%%%* ° '^1

?о°рВ^Сна &-аД"3лед до™-ех 
обществения сектор, е правено или днес се прав Р спечеленото 
видове подкрепа на Пиротска баикш ^гнажданите ковто е давало

възможност^н^бонката стопанствотоВи
г^ж^ниГЛдГло™ п^од от време са представлявали 70%

И,Е
и трудностите със своите ' кадрите основали банката,Четиридесетгодишният опит опитът а* 'Ариг^^ калрИ| дяват

гаранция, ^^^^^^^^^/в^сококвали^щирани кадри^бадката 

Пиротска банка следи май-ио^ин^щЕов диГне услугите си на
мост и вече през СЛ®А®“|“ТТ“стандарти ИСО Йоо, което в гаранция равнището на така наречените стандар иа кливнтитв

ТГа Единствената банка, която
сер^^ре стари^валутн^с^^^вад^т ^ ^^^,, ^

яоров, конфекция Свобода , Гради V- ла[>стиеНи писма са 
"Тъогокооп". Ге са получили похвали, Бпг^и^.,.я р нмб/юми са 
Жо2ииЪ^нсДкИаГаТ?к?пйщи”ГиКГОСТИЛНИчарското пред- 
приятно "Балкан".

Тристаметрова отсечка от паралелния път за село градинье, от
дими^зоефодските^^ирми *"Кому Валац"НиИв,^алкан"аВНаистТ^шсц тази

старата ”Е™н^&л^^в^ 
база и гаражи за механизацията, както и работилница за 
водчици, а "Балкан" до тях изгради свои складови помещения, 
хладилници и пр. На 15 ноември в Димитров- 

тад пребивава председателят на 
Скупщината на Фонда за здравно 
осигуряване в Сърбия про 
Мирослав Джорджевич. 
връзка с възобновяването на 
димитровградската болница 
разговаря с общинските ръко
водители, както и с най-компе- 
тентните хора от Здравния дом в
^ ^ разговорите е констатира

но, че работите по реновиране на 
болницата трябва да започнат в 
най-кратък срок, а през пролетта 
на следващата година е заплану
вано болницата да приеме пър
вите пациенти.

Финансовите средства за цел- 
ще обезпечи Фондът за 

здравно осигуряване на Репуб
лика Сърбия. Една част обаче ще 
подсигурят и жителите на Димит
ровград, имайки предвид, че пре
ди няколко месеца гласуваха 
местно самооблагане, като при 
това най-голямата част от 
събраните средства на местното 
самооблагане ще се изразходват 

за подобряване на 
здравеопазването 
общината.

• Д-Р 
Във

той

разполага и с 
възможност за 
Димов.

та главно
банковата дой- продприятиеИЛКО слож^спвци^олизироНОТОностАсфалтовото

^'^'^сп^слшквма^нпплп^отс^о техническата бшшна^комуналац1“
'МС1'™7и го метра от пътя около склада на "Балкан". Стойността
на проведените динара"а тфвдстеата^към^сГна сто

'Й^ЕГот-комуналац"Жлка^и оо'таЯапатачастотОбщин- 
саП 6 сЕшина в Димитровград. Останалата част от пътя за Градинье 
щ#16ъ д асаап ти ра "а сл е г/к ато по трасето бъда положен канали
зационният колектор от ГКПП Гродина и солото.

именно
в града и

БЩ.А.Т.
А.Т.

оЯ>0КтВо 1 ДЕКЕМВРИ 1996 Г.
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17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

Зугослав^а
Телекс: 16-747 

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310^0 312

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

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

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

Општи сектор: 72-778
Сектор производк>е-В.Хан: 72-959

Фабрика "Хани" -ЛепеницаЗЛЛ1 Централа 72-579 
Плантажа: 72-228ч

ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:
БЕОГРАД: 011/491-833 

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

ул. Туркели|ева 72
СПУЖ: 081/44-934

Подгорица
НИШ: 018/63-531

ул. Мраморска бб
СВЕТОЗАРЕ ВО: 035/226-175

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

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

концентрат див.ье]абуке )С ОЕИ5Е5/Г
\7ЦА01С1М НАМием - оресква

3
40. година

1 ПИРОТСКЕ I$ Београдска банка 
"ПИРОТСКА БАНКА" 

Акционарско друштво 
Пирот

9
5 БАНКЕ 9
6 6 В*

40 ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА И ПОСТОМНЬА

мали ДИНАР 
ЗА

ВЕЛИКЕ ствари

НА ЗАВРШНСХ) ПРИРЕДБИ УОЧИ СВЕТСК0Г ДАНА ШТЕДНзЕ 
30. 0КТ0БРА

ПЕВАЛИ СМО 
ИГРАЛИ 

МАШТАЛИ

1
а
У
XIи НАГРАЪИВАЛИ 

ПОРУЧИЛИ ДЕЦИ

. Научи се дп будеш умерен у свему. Цени сво]е ствари/’ ;
' м >р све има сво]у вредност.

Не буди тврдица ни расипник. Не троши новац на безвредно ствари 
: ■ али му и нс робу)! ■' " ■' ■ ■ .’ .1

На|яепше одговоре на наше поруке читаЬете веЬ ’
Г'‘ од следейе суботе ''/V;

Само йа)6о1ъи може да носи име кра;а у коме живи и ради.
ПИРОТСКА БАНКА АД 

ПИРОТ
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МЕНИ СЕ РАСОВИЯТ 
СЪСТАВ НА ДОБИТЪКА

• ДА СИ ПРИПОМНИМ

-I1

КАК Е 

ЗАЛОВЕН 

АСЕН
НИКОЛОВ?

насепрнилтл^^лТР070 И Г°РИТ® с векове бяха основен поминък на 
ния и усилия °°сипегРаЛско' Изхождайки от целокупните отноше- 
ггасЬскптойпо-УскоРено развитие на общината, особено от гео- 
глйните пГяя - ' тези отрасли и занапред ще бъде едни от

ЕЕздЗвЯ — И8ГЙЯ
ствоГ нРаИдърбвЯоХакИо^тодСнТ?сН:«^ТнТсЖ фабрика 33 Прогаво^

__ ® Босилеградско по-рано са отглеждани повече овце крави 
Хиляди' овпгГи 90 Г°АИНИ например селяните отглеждали 55
пгЯотп46 и пРеАи 35 години 85 хиляди овце и агнета,
двойно по-3коаговед! °ВЦе' ДНвС еДВа ™ ”Ма 14 ХИЛЯДИ 0046 И 

За разлика от по-рано обаче сега се мени ра 
добитъка. Голяма помощ на животновъдите оказв 
работници от Босилеград.

.. През март 1971 година Мики 
Нейков, журналист на в. "Брат
ство", е бил на лечение в Санато
риума в Кнез село недалече от 
Ниш. Там се запознал с Джордже 
Миливоевич, зает в Санаториума, 
който през тридесетте години бил 
жандарм в Луканя, Темска, Височ- 
ка Ръжана и участник в акциите за 
хващане на Асен Николов, който 
като нелегален идвал от България 
и вършил диверсии. Знаейки за 
моето интересование за миналото 
на Царибродско, Мики Нейков ми 
даде бележките от разказа на 
Джордже Миливоевич.

Асен Николов е роден в с.Врабча, Цари- започнал акция по претърсване на терена 
бродско. Към средата на двадесетте години меЖду Поганово и Драговита. 
емигрирал в България и се присъединил към Миливоевич си припомнил и казал, че е 
организацията Въртоп , която се борила за претърсен теренът между двете села към 
освобождение на Царибродско и останали- Звонци. 
те краища, присъединени през 1920 година Бях заедно със стари жандарми Марко 
към кралство СХС. Като диверсант минава Перло и Павле Лапнер, при местността 
границата и върши диверсии. Известна е Равна Дубрава в мерата на село Звонци. 
диверсията му в хотел "Национал“ в Пирот. Двамата стари жандармеристи веднага 
По това време за неговото хващане се орга- заспаха, когато ни поставиха на един пост, 
низира потеря от жандарми и населени- а аз като млад жандармерист цяла нощ око 
ето. Асен Николов е заловен през 1928 го- не затворих. Гледах околността и беше ме 
дина. По време на неговото хващане и много страх Асен да не излезе отнякъде. По едно 
години след това са разказвани легенди за време недалече от нас започна престрелка, 
него. Властите го представяли като дивер- Гю-късно узнах, че Асен бил разкрит и в 
сант и убиец, а между населението за него първата среща разстрелял двама жан- 
се говорело като за легендарен борец, дарми. На следващия ден тръгнахме към 
Особено много интересни разкази съще- Орлов камък в мерата на Звонци. Считали 
ствуват за неговото хващане. Ето какво е са, че там се скрива, защото границата била 
разказал жандармът Джордже Миливо- добре охранявана и не е имал възможност

да избяга в България. Отведнаж чухме нова 
престрелка. Стреляли са нашите, защото 
открили, че Асен се намира в един въртоп. 
Той също открил огън, решил да се защи- 

През 1928 година като жандарм взех тава. Ранил няколко жандарма и престанал 
участие в залавянето на Асен Николов в да стреля. Тогава нашите слезнали във вър- 
околността на Свинце и Поганово (тогава топа и го хванали. Веднага му била оказана 
Доброшево). Залавянето му и органи- медицинска помощ от страна на лекаря 
зацията на потерята е ръководил майор Димитриевич и закаран в Пирот. Докато 
Никола Вуичич, командир на жандармерис- лекарят му превързвал раната, Стеван 
тите от Пирот. Една нощ, докато Вуичич още Вельов, които бил непрекъснато с майор 
спал в станцията в Поганово идва Стеван Никола Вуичич, се показал на Асен Николов 
Вельов от Драговита. Бил пиян и искал да го и му казал: "Асене, спомняш ли си какво се 
приемат, за да съобщи нещо за Асен Ник- договорихме, на никого да не говорим за 
олов. Дежурният не искал да го приеме, нашата среща".
защото всички го знаели като пияница. Той Асен Николов га погледнал строго без
обаче упорито искал да влезе и непрекъс- една дума. _____„
нато говорил че е видял Асен Николов. По Ето така е бил хванат Асен Николов, 
това време майор Вуичич се събудил, чул известен диверсант в Царибродско, леген-

нил, започнали разговор. Вельов им раз-

лоо^когатоот Драговита трътал за Погано- Джордже Миливоевич останал катожан-

Асен Жколов и^лезналТт "оричЖТ^е ^^еван^льоТслед хващане™ на Асен 
гюолставил Казал му да не говори на никого Николов бил извикан от бана на Моравска 
зверещата в противно ще му разстреля бановина и награден с 30 000 динара Банът 
всички в къщи. Вольов му обещал, но когато исал да му даде и някаква служба в_Ниш, но 
изпил малко повечо в кръчмата решил да той искал да бъде жандарм. И волята му е 
отиде в жандарморийската станция и да изпълнена. Като жандарм е службувал в 
оазкажо ч! евидялАсен Николов.' станцията в с.Темска, където бил и Джор-
^ Майоо Никола Вуичич след разговора дже Миливоевич. Когато започнала вой- 
лал нареждане да се засили контролът на ната, той избягал заедно с Миливоевич до 
Зимата мобилизирал много селяни и соло Църнолевци. Свърлижко. Миливоевич 
заповядал'от Пирот да дойдат сто ученика си заминал в родното село Гърбавче, а 
от четиримесечната жандарморийска шко- Стеван Вельов не искал да се върне в род- 
ла. С тях, жандармито от Поганово и съсед- ния си край. 
мито станции и мобилизиранито селяни

совият състав на 
ат ветеринарните

Асен Николов, 
рисунка от неизвестен автор

Днешната я в Босилеветеринарна станци
дават принос в областта на животновъдството е 
»з 1960 година. Пръв и главен лекар-ветеринар бе 

Михаил Бордон.

специалисти 
построена пре

I & ~
■

•г-.-у*-у евич.
СТО ЖАНДАРМА ОТ ПИРОТ УЧАСТВАТ 

В ЗАЛАВЯНЕТО НА АСЕН НИКОЛОВч
- м *• I

Първият бик-монтофонец бе набавен през 1952 година.

много легенди, някои граничещи се с фан
тазии.

вшж.
Сименталската раса се оказна по-добра к Боеилоградско. Толо от 
&Г^«н?алец (на снимката) слод шест месеца има над 250 кг.

>'!
г рЗ« Богдан НИКОЛОВ

4 •!чат ■ гш
‘ >------------------- •

ДА СИ ПРИПОМНИМ 
ДОПЪЛНЕНИЕ

'--к-гЧ По повод статията за посещението на цар Ферди
нанд в Цариброд, поместена във вашия вестник от 1 
октомври т.г искам да посоча едно интересно 
сведение, което едва ли е известно.

Личният шофьор на цар Фердинанд а бил БО
ГОМИЛ ИВАНОВ МАНЧЕВ, роден в село Поганово, 
Царибродско. Баща му Иван също е роден и живял в 
Поганово, а след това се преселили в София. Бо
гомил заминал за Германия заедно с Фердинанд и там 
се оженил за германка на име Фридел. Имали са 
д ъщаря на име Стоянка.

ШОФЬОРЪТ 
НА ЦАР 
ФЕРДИНАНД 

Е БИЛ ОТ 
ПОГАНОВО

&й \
'•I

майките им.

Владимир Иванов, 
Димитровград

ул. "Царибродски художници", Но 13 аАгнета от тези овиове иа

Стоян Евтимов о1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.БрштЯо
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НЯМА СПЕЦИАЛИСТИ!
В училищата в Босилеградока община - и в ос- Въпроса с ^“"Хмп^убликумния «°^№°ми®е“ 

училища отдавна няма преподавател по музикопна ««^“^Хсандроо, директор нп основно
№т:гй=в,к^в^о^_ 

даЯда&КЬ; огпТл не стипендирпнПето^найч^ходящият начин

ТИКЗащо се стигна до това положение и има ли ™дри зп „"отообунониоТодно число първоначал- 
възможност специалисти да учат децата? - поли Фучилища сога но може да се роши понеже, няма

пристигнптТсегошнитеМ студонт^о/^ац^ия^край,
облжд^на^онкурсите6Считаме! че^ най-добре да коРито следват на Учителския факултет във Враня. 
?о плаваме съвместно с основното училище, преди 
всичко чрез стипендиране на заинтересовани лица._______

,^ЕН=1^=====
от 15 -го голини. дневникът но М. Младенов
нас, които редовно тотем Братство>.Д ранната ни младост
7с%'диП; Г х^л^е сло^еи То УЯовт&и»»* Сритодирски

5^51^535
'с^аиикХшшшштштда открият причините за тревогата. Докато не се разяснеше 
ппппжпниого никой но смееше да погне. Голямата ПР^Д
пазпивост беше нужно, понеже бяхме предупредени, че о
пайона не Маевица всо още кръстосват банди на крижарите . 
^Отначапо пЛенте забранено да слизаме неорганизирана, на 
бреговете на рекичката Сврача и да се къпем « 
заповед не се спазваше последователно Пос"е""™™рир**а 
този нарушения. Бригадирската трупа отКрупъц откри, че реката 
о богата на риба и веднага започнахме да плетем кошетия . 
Бързо разбрахме, че за успешен риболов е по-добре да изплетем* 
-слепи кошетия" и с помощта на две такива съоръжения 
всекидневно си осигурявахме солиден улов. Наи-напред рибите 
пенехме над огнище, а по-късно, кога то е колетите от родния край 
ни изпратиха свинска маст, започнахме да ги пържим. Поради 
това ни мъмреха в четата, но постепенно критиките стихнаха ..^

И така - спомените се редят като на филмова лента. Наи- 
голямата си радост аз и другарите ми доживяхме през пролетта 
на 1947 година, когато Първа пиротска бригада замина с влак да 
работи на железопътната линия Шамац - Сараево. Пътувахме 
денем и имахме възможност отново да видим Бръчко, Бийела, 
нашата просека. На мястото, на което беше нашият лагер 
видяхме коловозите на малка гара. На сградата прочетохме 
името на недалечното село: Шпионица.

Още веднъж благодаря и на "Братство", и на Марин. Прие
мете моите сърдечни привети и пожелания за успешна по
нататъшна работа.

пъп

като

пищната страда в Белут трябва да получи предим
ство в поддържането нп селските училищни сгради 

... в общината. На 9 ноември т.г болутчани и учители
□ ПД ППКРИВ НА от основното училище ночоло със замостник-дирок-
ПСВ Ми1\гГ1В 1 тора Борис Николоп проведоха акция, в рамките

\/1 IIА ПМ I I I СТЛ на която беше пропокритп сградата на белутското
УЧИЛ ИЩЬ I О училище. За целта бяха изразходвани 2400 цигли

* _ л купони със средства на основното училище, а
Четирикласното училище в с.Белут, построено с г|пянинът Добри Цеков даде нужните борови

дара^тт^еднагасле^^торатасветовна^во^алод “РГк^вТбе^ГнЛГутчани основното 
името "Емануил Попдимитров Днес то раооти в обезпечи материал за ограда около
оамкитерНаосновн01Училище^^Гео|ЗГ^1_ ДимитроВтуВ * а селяните се съгласиха да дадат

шест ученика. Интересно е това, че Белут е едно от Р т е Р д мппка инвестиция и добре организи- 
най-малките села в общината, но ученици е имало Д продължат века на училищната

аже и повече, отколкото в някои по-толеми Р“» аакД^ „ея да се учат още много

ВерояТжз ватова директорът на основното белутски поколения, 
училище Тоше Александров е преценил, че учи-

• БЕЛУТ

си ле

&винаги, 
села в

Радко Стоянчов

• В ОСНОВНОТО И СРЕДНО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД
УЧИТЕЛСКО-РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 22 ноември т.г. в Основното училище и Гим- съвети. Обща е констатацията, че успехът и 
назията в Босилеград се проведоха първите учител- поведението на учениците не са на задоволително 
ско-родителски срещи, на които в центъра на вни- равнище. Голямо е числото на учениците със слаби 
манието бе успехът и поведението на учениците бележки, а още по-тревожно е, че и дисциплината 
през първия класификационен период, както и на отделни ученици не е в съгласие с училищните 
мерки и задачи за работа в течение на настоящата норми. Много ученици бягат от някои часове, което 
учебна година. неблагоприятно се отразява и върху успеха. Затова

Директорите Гоне Глигоров и Тоше Алексан- на учителско-родителските срещи е направен дого- 
дров ни уведомиха, че преди учителско-родител- вор за по-тясно сътрудничество между учителите и 
ските срещи успехът и пове 
били обсъдени

учениците родителите, 
гическите

Витомир Живковия, Пиротдението на 
от учителско-педаго М.Я.

ВЪРНЯЧКА БАНЯ НЯКОГА И СЕГА

ОТ РИМСКА ТЕРМА ДО СЪВРЕМЕННА БАНЯ И ЛЕТОВИЩЕ
ският пътеписец барон Хердер, който е дошъл по покана 

да проучи къде има до* 
своя пътепис между другото е оставил интересен запис за 
минералните бани в тогавашна Сърбия. За топлата вода 
във Врънци е казал, че много наподобава на лечебната 
баня Карлебад в Чехия. По-късно д-р Линдермаер е изпи
тал и потвърдил лечебните й свойства.

За изграждане на Върнячка баня големи заслуги имат 
свещ. Йефтимийе, Павле Мутавджич, околийски начал
ник от Търстеник и епископ жички Йоаникие, който за 
пръв път, през 1857 год. е построил дървена къщичка с 
две стаи^за пребиваване, когато дойде да се лекува.

Д-р Йосиф Панчич, професор на Великата школа в 
Белград, е дал висока оценка на лечебните свойства на 
топлата минерална вода. Той е бил пръв лекар, който е 
изпращал болните да се лекуват във Върнячка баня.

През 1868 год. по предложение на началника на Тър- 
стенишки окръг, Павле Мутавджич е направен Договор за 
учредяване на доброволно дружество за откриване на 
Върнячка баня.

Първият официален сезон във Върнячка баня е започ
нал през 1869 г., когато е била изградена топла минерална 
баня, която е могла да събере 35 души; една чешма с топла 

дна със студена вода.
В началото на 1890 г. във Върнячка баня започнала да 

работи и една аптека. Тъкмо тогава започнало построя
ване на много частни обекти, най-красива между които е 
била вилата на Симич, по-късно "Швейцария" и мн.др.

През три десетилетия след учредяването на дружест
во, до началото на новия век, върху основните на рим
ските терми е изникнала една от най-познатите бани в 
Сърбия.

Макар че летният сезон във Върнячка баня е минал 
отдавна, тя все още очаровава посетителите с красотата 
си.

Есен. Месец октомври. Слънчеви лъчи надничат сра
межливо през тъмните и гъсти дъждовни облаци. Въпреки 
всичко, есента има свои чаровни красоти. Хубавият голям 
парк още 

Мина
между множество разновидни елхи, борове, храстове и 
други растения. Когато ветрецът люлее клоните на ви
соките тополи, безброй жълти листа падат на тревата, 
което представлява импозантна картина на умиращата 
природа. Ьели и сиви гълби свободно се разхождат по 
пътеките, очаквайки от посетителите да им хвърлят тро- 
хички хляб, а пък тъмнокафявите катерички хитро прес
качат от клон на клон, дори съвсем свободно се раз
хождат по тревата, свикнали с много хора. Така изглежда 
паркът в слънчевите дни. Но дори и когато дребен дъждец 
много пъти на ден роси тревата, Върнячка баня със своята 
свежест, топлите минерални води и чистия въздух има 
своя особена красота.

За лечебните свойства на минералните води 
Върнячка баня се знае още отдавна. Пътеписецът Фе
Кан
цар
По-късно археологическите изкопки това потвържд 
Използването на топлите минерални води в рима 
бани е било прекъснато във втората половина на IV 
при раздяла на Римското царство на Източно и Западно. 
По-късно, когато славяните са се заселили на Балканския 
полуостров, в VI век, както и през Средния век, през 
петвековното турско робство, банята не е съществувала. 
Чак през време на княз Милош, тя се възобновява. Нем-

• • I.от княз Милош за статъчно сол, в П

л•Т» 1етя и светлозелена трева... 
Топла вода към Снежник

пъстри цв 
вам през парка от
е пълен с

Замъкът на културата

ка баня се изпълнява богата културно-художествена про
грама.

В Замъка на културата, някога известната вила на 
генерал Иован Белимаркович се организират концерти, 
изложби на художествени картини, драми, пиеси, литера
турни вечери и др. Това великолепно здание е построено 
в стила на полските вили в северна Италия, проектирал 
го е известният виенски архитект Винтер. За изграждане 
на вилата е донасян мрамор от частната кариера 
ерала под планината Гоч.

В "парка се намира чешма с хубава студена вода 
генерал Белимаркович построил безплатно 
през 1896 г.

В самия център на Върнячка баня се намира красивото 
здание на народна библиотека "Д-р Душан Радович", 
то гостите могат да използват. Там се провеждат литера
турни вечери, промоции на книги, срещи с литературни 
творци и др. А на Летния амфитеатър се провежда тради
ционния фестивал на филмови сценарии.

Значителен културно-исторически паметник е църк
вата "Мала Богородица", която е построена върху основи
те на старата селска църква. Големи заслуги за нейното 
изграждане има свещеник Йефтимийе, голям хуманист и 
благодетел, който е вложил свои лични средства, както 
и пари, доброволно събрани от хората. Това е било през 
1834 год, през време на княз Милош Обренович. Понеже 
църквата през това време е представлявала хубаво и 
интересно архитектурно здание, счита се, че са я пос
троили професионални сръчни стр<

Така дните, прекарани във Върнячка баня, минават 
бързо и приятно. Разхождайки се от Топла вода до Снеж
ник и от Езеро до Слатина, болните използват лечебните 
свойства на тези минерални води за лекуване на гастри- 
тис, жлъчка, черен дроб, бъбреци и други болести. А 
богатият културен живот представлява голямо удовол
ствие и допринася лекуването им да бъде по-приятно и 
по-успешно.

и във 
ликс

и еица е оставил запис, че старите римяни през време на 
Август са използвали топлите води от този район.

ават.
ките
век

на ген-

,която 
за жадните

коя-
° периода между двете световни войни са били пос

троени много обекти за пребиваване на гостите. Тогава 
във Върнячка баня са идвали много хора от богатия об
ществен слои, но лечебните свойства на минералните 
води са използвани от обикновени бедни хора.

През време на Балканските войни, както и през Пър
вата световна воина във Върнячка баня е била отркита 
гпла!мВ Ал^ГТ° 03 06 лекУ®5ли не само ранените, но и 
лрЯпмВ6Я вЯВа1ЧИ ОТ ™Фус и АРУГИ болести, жени и деца. Тогава е работела и една медицинска мисия, съста-
д^гпБ.°аТ гедпРИмИ меДиЧИнски сестри от Франция, Русия, 
Джеймс Бери Испания' АвстРия, Канада начело с д-р

В своя пътепис "Червен кръст в Сърбия", 20-годиш- 
ната медицинска сестра Ели Корбет е записала между 
другото, че в залата на Държавна гостилница е изпълнена 
симфония на Петър Чаиковски. Това говори, че банята 
освен своите лечебни свойства е давала на гостите раз
влечение и отдих. к

Днес Върнячка баня може да се сравни с най-извест
ните бани в Европа. Построени са много хотели от А и Б 
категория, модерни ресторанти, кафенета и каф 
много частни вили. През главния летен сезон във В'
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'ИЧИ, и 
ърняч-Народна библиотека "Д-р Душан Радович"

Вукица Иванова - Стоименовао Бря-тстВо1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



ДВЕ ТЕАТРАЛНИ ГОСТУВАНИЯ
В ДИМИТРОВГРАД

* ВОТОЦМ§ЖН УНАрЕ(?ИНН °1рУЧАСТНИЦИТЕ В пър-
ПИСТА В БЪ^ГАРСКАтРсТОЛИЦА^ НА ЖИВО

• "МАНДРАГОЛА" НА "ТЕАТЪР 91"

НОСЯ ПЪСТРИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СОФИЯАЛЕКСИНЧАНИ ПЕЧЕЛЯТ 

СИМПАТИИТЕ НА ПУБЛИКАТА На 15 ноем|ври в софийските галерии "Шипка 6", "Сезони" и в 
галерията на Международната фондация "Кирил и Методи" бе 
открито първото международно триенале на живописта. Идеята за 
тази изложба е реализирал изкуствоведът Димитър Грозданов, 
които е имал подкрепа от Сдружението на художниците и от бъл
гарското общество. Изложбата е открил президентът на Република 
България Жельо Желев. Изложбата има ревиален характер и участ
ниците в тази изложба са предложени от Организационния отбо 
националните селектори. Най-многобройни са били х 
страната-домакин (два етажа на "Шипка 6").

-Там бяха изложени картини на автори от средното поколение с 
неизбежно присъствие на по-стари художници и аз това разбирам като 
един компромис, който никой не може да избегне, когато организира 
изложба от този тип. Общо е впечатлението, че българското изкуство 
е отхвърлило воала на невинност и навлезло във фаза на изсл 
на основните постулати на картината, а това е материята ка 
страктен структурен слой без разказвателни действия - казва П 
Донков, един от участниците в тази голяма международна ман 
тация на живописта.

Югославски^ селектор е бил господин Никола Кусовац от 
Народния музей в Белград. Той се е определил за преглед на 
творчеството на художниците на Сърбия и Черна Гфра и в съзвучие с 
този концепт е избрал художниците Ратко Лалич, Йован Ракиджич, 
Анджелка Бойович, Буба Радович, Драган Караджич, Никица 
Раичевич и Мича Стоилкович. Картината на Перица Донков “Три 
части", триптих, организаторите избрали на изложбата в Балчик. 

-Моите впеч

еМнеЩ!
те се представиха с комедията-водвил *Ман- 
драгола от Николо Макиявели.

Театралният екип: Боян Цветкович Сър- 
джан Стоядинович, Драгослав Ранджелович 
Милош Паович, Лиляна Маринкович, Слобо- 
данка Живкович, Братислав Обрадович Бил
яна Николич и Александра Ширкич се пред
стави като монолитен театрален колектив с 
изтънчен усет за театралното изкуство, въ
преки че играят в комедия-водвил, отразява
ща живота в италианското средновековие.

Прстан овчи кът Иван Клеменц и продуцен
тът Пелена Маркович със^сполучливата муз- 
ика на Томислав Братич и Йовица Г аврилович, 
със сценографията на Владимир^ Янкович и 
костюмографията на Оливера Йоксимович 
изграждат извънреднен амбиент за развитие 
на действието, като при това приобщават пуб
ликата в духа на италианската средновеков
на комедия.

Образите са изградени така.

бов и прекаленожелание за наследник съче 
тано с користолюбие, са основата 
дане на комедията.

Накратко: богатият,

за изграж-

___ но стар аристократ
горещо желае да има наследник. Младият 
влюбил се до полуда аристократ в младата му 
жена аристократ, търси път до сърцето и. 
Намесват се помощници и слуги, правят много 
завързки, като вмъкват в тях и ламтящия за 
пари поп. Тук е и тъщата-вдовица, помагаща 
им да задоволят всички своите желания. 
Създават се комични ситуации, но в края 
всичко се развива в духа на водвила: всички 
са доволни и радостни, че желанията им се 
осъществяват: старият богаташ ще получи 
наследник, младият аристократ е намерил 
път до ложето на младата му невеста, свеще
никът е получил очакваното дарение, слугите 
са изпълнили волите на господарите си и са 
об л а го д е н ст ва н и.

Следва да отбележим, че въпреки млад, 
този театрален колектив напълно спечели 
симпатиите на публиката, която след опре
делен застой в театралния живот на града, 
отново можа да се радва на едно добро и 
майсторско театрално изпълнение, което му 
достави "Театър 91" от Алексинац.
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Не мога да генерализира 
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м мнението си за много- 
ного картини. Според мен 

мисъл изказват авторите от Естония, които 
днаквеност на избраните картини. Мисля, че 
такива изложби повече трябва 

нцепт, който ще реши някои от про 
-рвото триенале - добавя той.
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зуга изложба.
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насочени към някоя друга изло

че в харак
терите им са подчертани онези универсални 
човешки черти, които ги правят съпричастни 
на съвременниците: прекалена жажда за лю-
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емите, които се
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за глобал! Да

6л
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Не
които стоят 
говите мисли

гсреща, 
вече са• ТЕАТЪР "БОРА СТАНКОВИЧ" ОТ ВРАНЯ

М.Васов"ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ"
ЖОР-• САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА СТОЯНКА Д) 

ДЖЕВИЧ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯриска да бъде бледа копия. Още 
повече, че се касае за многосло- 
ева психическа обосновка на лит
ературните герои. Просто: 
рът изисква действи* 
по-ограничаващ амби 
заните и недоказаните вътрешни 
монолози и дилеми на героите.

Все пак

Миклош Димитриевич, Вратарят
- Томислав Михайлович, Замьо- 
тов - Бранимир Стошич, Момчето
- РЛарко Михаилович, Разумихин
- Саша Стойкович, Зосимов - 
Славолюб Янич, Петър Пет- 
рович Лужин - Александар Ми
хайлович, Работникът - Драган 
Станкович - Гърня, Катарина 
Ивановна - Лиляна Радивоевич, 
Польенка - Пелена Анджелк- 
ович, Лидочка - Милица Стошич, 
Локя - Бобана Стошич, Соня - 
Пелена Стефанович. Порфирие 
Петрович - Радослав Радиво
евич, Свидригалов - Тома Влаи- 
нац

На 23 ноември т.г. театърът 
'Бора Станкович" от Враня гос
тува на димитровградската сцена 
с драматизацията на романа 
"Престъпление и наказание" от 
Ф.ГИ.Достоевски. Драматизацията 
е направил Мирослав Белсвич, 
постановката и муз 
оформление са на Юг Ради 
вич, сценографията на Алек.. 
дар Михайлович и костюмсграфи- 
ята на Радмипа Джорджевич.

В ролите се представиха: Рас- 
колъникоз - Драган Марянович, 
Альона Ивановна - Миряна Ми
хайлович, Мермеладов - Нино- 
слав Трайкович, Настя - Тамара 
Стошич. Пулхерия Александрсз- 
на - Радмила Джорджевич Дуня 
- Милена Стошич Лизавета Ива- 

- Татяна Радойкова. Ко* - 
Зоран Трайкович, Пйестраков -

ПРАЗНИК ЗА 
ОЧИТЕ И ДУШАТА

театъ- 
е и далеч е 
юнт за изка-

икалното 
все- 
сан-

драматизацията на 
"Престъпление и наказание" в ос
новата си е дала богат материал 
на постановчика Юг Рад|
да изгради интересни образи на 
сцената. В по-голяма и по-малка 
степен доста образи действат 
убедително: Раскольников, Разу
михин, Порфирие Петрович, Пул
херия Александровна, Катарина 
Ивановна.. Тълкуващите тези об
рази артисти на театъра ор Враня 
са вложили цялото си дарование 
да пресъздадат героите на Досто
евски достоверно и вълнуващо. И 
заинтересуваха и направиха съ
причастна и публиката за съдба
та им.

ивоевич

Драматизацията на романи, 
заемащи самия връх в световната 
литература, какъвто е романът 
“Престъпление и наказание" от 
О М Достоевски, винаги носиновна

Естествено, една част от пуб
ликата, която тази драма е вид
яла в изпълнение на Югослав
ския 
тите
просто е била заставена да 
сравнява и да бъде по-критична 
към изпълненията нп артистите 
от Враня. Огромното мнозинство, 
което обаче не е имало това 
щастие, прие пиесата като 
успешно представяне.

Симпатиите на публиката 
спечели Драган Марянович - 
Раскольников, който в самото 
начало повреди ръката си, но 
остана докрай на сцената (с бин
тована ръка) и публиката накрая 
го възнагради с бурни ръкоплн- 
сканин.С ръкопляскалия бе при
ветстван целият драматичен 
колектив от Враня.

Стоянка Джорджевич: "Стремя се да обхвана една цялост"

На 15 ноември 1996 година в димитровградската галерия бе 
рита самостоятелна изложба на Стоянка Джорджевич, худо 

от Белград. Родена е 1956 година в Панчево, завърш 
Художествена академия - живопис в Белград през 1980 
дипломни студии през 1982 година. Две години работи 
Франция. В момента е доцент на Академията в Прищинщ 
държи катедрата за живопис от 1995 година. Член е на УЛУС 
год. Удостоена е с редица награди и признания.

Стоянка Джорджевич о имала свои изложби в Белград, Смед- 
орево, Риска, Подгорицп и Лесковац и е участвала в над сто колек
тивни изложби, от които са по-значителни: Октомврийски салон, 
Пролетна изложба, Бионале на миниатюри, Биенале на акварели и др. 
Първата си самостоятелна изложба художничката е подготвила през 
1982 година като магистърска работа. Още тогава тя показва своята 
дарба и определение за един тип картина, за едно специфично 
художествено оформление и за съответен език. Може да се каже, че 
първите картини на Стоянка Джорджевич принадлежат на класическ
ото съвременно художество по духа и идеята си. С първите си стъпки 
тя търси равновесие между абстрактното и асоциативното като 
помирителен елемент в отношенията между боята, линията, прос
транството и светлината. И затуй тя ползва класическия елемент за 
изразяване на своите чувства.

Всичките 35 изложени картини са работени с масло на платно или 
пък комбинирана техника. В тях художничката изразява видяното и 
онова, което чувствува и се стреми да представи една чиста визуелна 
сензация, Затова и една нейна картина носи названието Стремя се 
да обхвана одна цялост". Това название носи едно поръчение, с което 
тя иска да помири визуления и материалния свят, а цялата нейна 
по-ново живопис се стреми към съвременен синтез, които пред
ставлява едно тежнение към помиряване на природата на художника

РХудожничкптаРСтоянка Джорджевич е сензибилен рисувач, автор 
на една фина линия, която дели картината на динамични повръхности, 
които се съчетават в една композиционна цялост. Картините и са 
топли и в тях преобладават охра цветове с тъмно и светлосини 
фонове. На пръв поглед те изглеждат тотално абстрактни и трудно 
разбираеми зп хората, но ако се наблюдават малко по-съзерцателно, 

тях се чувства континуитет и откровено привързаност към новото 
време.

драматичен театър с пртис- 
Люба Тадич и Миша Янкетич,

ожника 
_1ила е 
и пост- 

и твори във 
където 
от 1981

отк

Онова, което обаче озадачи и 
в крайна смегкп продизвика неу
довлетвореност у много зрители 
о музиката. Според нас враня- 
нската музика, музиката на Горан 
Брогопич и другите музикални 
"илюстрации4 съвсем не под
хождат на драмата, тъй като 
въпроки че Достоевски из 
космополитни образи, дът 
собо си то носят руска душа и 
една руска музика далеч повече 
би допринесла за общото 
впечатление от драмата,

Следва да со отбележи, че 
сценографията е твърде сполуч
ливо рошена, а дизаицото освет
ление на Сърджан^Иованович 
сюгжестивно въздейства върху 
настроението ма публиката.

гражда 
юоко в

и п

I!

замио" наЗаключитвлнвта^счвиа^нв^ТТрвсгьп/вии^и нака Д .ДимитровСт.Н.
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• КЪМ 120-ГОДИШНИНАТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 
СЪРБИЯЗАПИСКИ ЗА НАИгСТАРИЧ Ь ДИМИТРОВГРАДЧаЯЩ

и пйдобни на врабци, късат плен само планина, камък и, чукари,
да чоплят костилката и кълват Радивои рил строг и о м живееше со весело и задружно,
ядката. По черната масичка и янин. Баи-Милети' почина- 20 наборлии са тръгнали да слу
плетените столове има тъмнору- братя и три с Р • А СОСТрИте жат войнишкия си дълг заедно,
бинови петна от вишните. Нито е ли, други са в Българ , - ощо нещо, много важно ми
да гониш птичките небесни, нито казва оай-Милотио:
да тъгуваш, че няма да оставят -Ако всички хора бяха като
нито една вишна. Днес гледам на мон и бабата ми, в държавата ни,
хубав плетен черен стол седи ПЪК и в света би било по-хуоаво.
един дядо. От него лъха такава Защото днес моите деца и с много
жизненост, такава ведрина, че труд и0 ЖИВеят в изобилие, в кри*
веднага ти завладява сърцето. 30 сд, нв могат да си изхранят
Засмян е, ведър, здрав, червен- домочадиото.
далест, дошел да види внука си и п Пак со сощп за старото време,
правнучката. Как да си не подпри- при баща му било сиромашия и
казваше него? той, Милотие, не ходил на учи-

Пък той ще разправи и за Дра- лищо. Баща му Радивои помолил
говита, едно наше село, за което кмета на селото да позволи Мн
има толкова много вицове, но и летие дп не ходи на школото и да

, че като съселяни са го цени ратай. Единадесет години
и си помагат и в добро, и 0 ^ил арГатин при по-богатите

селяни, понякога само за храната,
а понякога бащата е получавал по 
петдесет динара за шест месеца. 
На дванадесет места е бил ар- 
гатин и момък. Веднаж цял ден 
водил воловете на един комшия 
само за едно шарено, великден- 

„ ско яйце. А в Чориндол изучил и 
са в Перник. Милетие се отделил занаят да прави петлета, пръчки 
от татко си като се оженил и се и лулички от захар и да ги боя- 
настанил в махала Пометковци. дисва пъстро или в червена боя и 
Със съпругата били добри труже- ги носел по селата, по събори, Де
ници и многодетни родители. I юв- цата да ВКусат сладичко и дребни 
дигнали са и изхранили пет си- Зомбонки.
нове-Йордан, Генчо. Денко, Илия През цялото време на разго-
и Велко и две дъщери - Ристенка вора ни бай-Милетие беше зас- 
и Иванка. Едни живеят в Желю- мян действа тако заразително 
ша, други в града. Общо седем оптймистически. Дълго се ръку- 
деца има Милетие, живи, здрави, ваме щ0 си тръгва при сина Йор- 
съссвои домочадия; Милетие има дан става късно, ще се прибира. 
14 внука и дори правнуци. Коравата му ръка дълго стои в

Своите деца не е ост^ял без ръцете ми, искам по някакъв на- 
ана и облекло. И учил ги е кол- чин засвидетелствувам сво-
е могъл. Наи-много хвали своя- ето ВЪЗХищение, да му пожелая 

та починала съпруга като добра 6ави ДН1^ 
майка и добра стопанка. За нея у Той ми
жали в старческите си дни, но е -Всичко зная, ала не зная кога
здрав, пълен с оптимизъм и ра- ще умра. Живее ми се и дядо Гос- 
дост. Казвам му че има повече Ч ^ знае 6отата «важио е 
зъби от мен а той се смее и до- ка“во той каз^а Дз не му С0 6ър_

6иВЯНоЧвееднаТМу ™ очуТал еди» работата. Да са живи и здра-

6УеДр1говита, хубаво село и ху- Да 03 живи и ЗДРави! . 
баво име. Обича го от все сърце, Лилия Нейкова

Тази г°Динв“бни°явХШ?«ивения кръст в Сърбия По този повод кръст Симеон Костов за 
дайноНсттаТно?м2 организация18 ^и“^Р°^р^2?т°б^бщина, както

сподели1СИКостоваофор!Гирш,а^преди 118 години. Сега тя наброява 
около 8 хиляди членове и млади и възра^

оказване на гтърва 9 02из е да помогнем на всички хора.
ране на изчезнали лица. Наш 1 А неволя или беда. Редовно се 
изпаднали по една и™1 друга«причина в нн®в°^ливлнии°т'Гказа Костов.
0РП06шинаската“рг!лнизация на Червения кръст в Димитровград ре-

Лек™ация на млад^е а п^з октомври акция "Помощ на стари и 
мотни /Ора“, живущи без помощи и грижи на близките с"_

Особена активност нашата организация рюви и развива ло 
отношение на бежанците и прокудените с.т затваиатте енттсл ,дната

частни^ом^ве и ^^ЖГведо^ства до

х&хг. жяжк? дата ̂ ^5=
община има регистрирани 154 такива лица, като при това над 80_Д/ши 
за пръв път идват в нашия край - добави С.Костов, като изтъкна 
тяхната признателност и въодушевност от искрените чувства, с които 
са ги приели димитровградчани. _

По-нататък той подчерта, че може би една от наи-важните 
дейности са акциите ло кръводаряване. С тези акции е започнато още 
през далечната 1953 година и досега в общината са регистрирани 
общо 32 000 души, дали кръв, като при това се има предвид, че 
немалък брой са няколкократни кръводарители.

одина в Димитровград планът ло кръводаряване е лре- 
Кръв са дали вече 520 лица, а според броя 

общината е трябвало да има 450 кръводарители. До края на годината 
ще бъдат организирани още две акции по кръводаряване, така че 
броят на кръводарителите ще нарасне още повече.

Оттук съвсем е ясно защо едно огромно число от 220 души са 
носители на различни признания за кръводаряване. Между тях 
безспорно челно място заема Георги Николов, дарил досега 51 пъти 
кръв и станал носител на медал.

-Организацията на Червения кръст от нашата община е редовен 
участник и в Лятната школа на Червения кръст, която се организира 
всяка година в Баошич, Черногорското приморие, където младите се 
обучават за активности в Червения кръст. Тази организация има 
блестящо обучено подрастващо поколение, което гарантира и в 
бъдеще добри успехи на организацията - заключи Симеон Костов.

Да добавим накрая, че Червеният кръст в Димитровград, като 
организация е получила многобройни признания и похвали за успешно 
проведените акции по солидарност в най-различни области.

Албена Котева

приказка, 
дружни
в лошо. Днес ги има много в града 
ни, това се вижда по сватби и кръ- 
щенета, когато се събират във 
внушително число със семей
ствата си. За два дни ще им е и 

еба. Ще става нещо

ре
са

селската служ 
ново, но , 
рат се на 
кръста, който е далеч от селото 
на стръмно място, в Отеща, на 
Глог му казват. Някои млади ис
кат да пренесат този стар каме
нен кръст по-близо до 
Най-старите драговитчан 
ят кой е сложил този кръст за 
"оброк", а имат суеверното пред
чувствие, че кръстът не трябва да 
се измества. Легендата казва, че 
веднаж едно дете отчупило част 
от кръста, но скоро се разболяло. 
Една стара, мъдра же 
посъветвала семейството на де
тето да поправят кр 
да го поправят и като се за в 
нали у дома, заварили детето 
дравяло. Та, това е много стар и 
много свят кръст - не бива да се 
докосва. Да си стои там, където е 
сложен в старини...

А сега да минем на приказ
ката на ведрия ни нашенец, дра- 
говитчанин МИЛЕТИЕ (от баща 
РАДИВОЙ) МЛАДЕНОВ. Той има 

игурен ум, че 
о му вярва в това,

дали ще е хубаво. Съби- 
Петровден на служба на

Милетие Младенов

селото, 
и не зна-

Тази г
на населениетоизпълнен.

енаот селото

ъста. Отишли хр,
коър-

03- и занапред, 
казва:

здра
пълн

виетолкова 
човек на 
което разказва.

на разстояние 3 часа от градеца и е покрита с гъста буковаВИДНИ ЛИЧНОСТИ през 1892 г.
М.Чернаев, околийски началник; П.Караманлиев, пристав; 

К.Николов, ковчежник; Любомир Димитров, мирови съдия; 
Гавел Стойчев, съдебен следовател; А.П.Илиев, съдия прис
тав; Г.Тошев, началник станции; Д.Цанев, началник подведом- 
стевен писар; Оханес Соваджиан, началник гарата; Йордан 
Царибродски, кмет; Едуард Клайн, околийски лекар;
Кушев, адвокат; М.Каранфилович, адвокат; Георгий Ш 
адвокат; Д.Сестримски, адвокат; Хр. Савов, упра 
ницата; Дончо Паунин, главен учител; Никола Хранов, учител; 
Христо Буков, учител; Тодор Димчев, учител; Райна Блъскова, 
учителка. Търговци: Гога Джаджов и сие, Белчев, Костов и сие, 
Найден Ковачев, Радоико Йванов, Йсак С.Берах, Стоян 
Иванов, Симо Соколов. Поп Тодор, архиерейски наместник,

• ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИСТОРИЯТА гора. Баирите с изключение на Люля, Парасина, Мъртвината 
НА ДИМИТРОВГРАД (ЦАРИБРОД) и Цинцарски рид, са голи, от варовити скали. Люля и Парасина

са насадени тук там с лозя и то твърде отскоро, подир Сръб
ско-българската война 1885 г. По върховете на същите баири 
се съглеждат новоизникнали корийки. Мъртвината и Цинцар
ски рид са покрити с храсталаци и букови кории и след време 
би се обърнали на богати гори.

Реката НИШАВА, която до тук носи името КАЛОТИНСКА 
река лъкатуши в посока от с.и. към ю.з. преминава първо
начално през Царибродско поле, а сетне близо до града, като 
прави няколко криволици,върви през града, а под него се 
влива в нея река Лукавица.

Според твърдението на някои учени мъже, сегашното наз
вание на града имало историческо значение. То 
от плащането някогашно царско мито при преминаването на 
реката през брод.

За основанието на град Цариброд няма положителни 
дения, но се знае, че той е доста стар град и че през него е 
минавал стар римски път, останки от които има и до днес 

(1893). Този път е съединявал 
Пловдив с Ниш.

ЦАРИБРОД НА 
СТРАНИЦИТЕ НА 

"АЛМАНАХ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАДОВЕ" 
(1892-1895)

Васил 
онтов, 

вител на мит-

Нако Даскалов, комисион, М.Станишев, хотелджия. произлизало
ЦАРИБРОД - 1893 Г.

Град Цариброд е един от околийските центрове на Трън- 
ския окръг и според преброяването от 1888 г. е имал 329 къщи 
с 1785 жители, от които 1631 българи, а останалите от различ
ни народности. Той е разположен 
покрай железопътната линия, която 
свръзва западна Европа с България 
и отстои 30 километра на север от 
Трън, 60 километра на северозапад 
от София и пет километра на изток 
от сръбската

све-

старините има открита само 
една запустяла средновековна 
църквица, над вратата на която 
върху един камък е надписано със 
славянски букви "Йоан Асен в Хри 
ста Бога благоверенъ цар и само 
държецъ в лето..." Тази църквица 
се откри преди 4 години в с. Бер 
енде, на отсамния бряг на река Ни 
шава.

граница, 
обзема

долина в посока от изток към запад, 
по течението на река Нишава, между 
големи варовити баири. От дясната 
страна на реката, или на север от 
градеца, лежат местностите, нарече
ни: Козарица, Люля, Остри връх и Па
расина, а от лявата, на юг, Мъртви
ната. Като продължение на Мъртви
ната на ю.з. от градеца е Цинцарски 
рид, който от Мъртвината е разделен 
чрез Лукавачка река. По течение на 
тази река, в направление от юг към 
север, се простира една твърде жи
вописна долина Лукавичка. В 
тази долина е разположено село Лу
кавица. Тази долина от всички стра
ни е обиколена с баирища, покрите с 
храсталаци, новоизникнали корийки, 
а полето е покрито със зелена и мека 
морава. През долината минава шо
сето от Цариброд за Трън. Цинцарски 
рид се простира по-нататък чак до 
Власинската планина, която отстои

Р продълговатарадеца

В градеца до казармата има ед 
ни гробища, називаеми Ерус 
ски, които по всяка вероятност са 
останали от кръстоносните походи, 
а до Сръбската граница има една 
църквица, називаема "Св. Никола", 
която според един надпис, издъл
бан в една плоча на самата църква, 
е съградена преди 700 години.

Недалеч от Цариброд се нами
ра манастирът "Св. И.Богослов", 
или тъй наречен Погановски ма
настир, построен преди 600-700 го
дини.

алим

Почвата в околността на Цари
брод е повечето камениста и пе
съчлива, при все това тя е доволно 
плодородна.

Подготвил за печат: Б.Ник. -Следва-
Цариброд към края на миналия и началото на този век

<Е> ВттстЪо1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



СПОРТ & спорУ • ФУТБОЛ: ТИМОШКА ЗОНА
С тъга и болка съобщае 
близки, познати и приятели, че 
нашата мила съпруга, майка, 
свекърва и сестра

ПОБЕДА ЗА РАЗДЯЛА ваме на

• жатва
С"БАЛКАНСКИ" - И 

В СРЪБСКА ДИВИЗИЯ
Централният напада 

Футболния отбор "Балкански ,
^Ь-годишният Перица Георгиев 
през есенния полусезон на таз
годишното футболно първенство 
в Тимошка футболна дивизия са 
афирмира като извънреден гол
майстор. На 15 първенствени сре
щи той отбеляза 12 гола 
стана първия стрелец в Тимошка 
футболна дивизия,

ОБРИЯ ГОЛ- 
ВИЗИЯ "БАЛКАНСКИ" - "КРИВЕЛ" 2:1 (1:0)

ОПо!!1Мвисг?]?и; Перииа Георгиев в 28 и 47 за "Балкански” и 
8 мин за "Кривел '. Жълти картони: Джуров от “Балкан- 

п. Бо*инович и Сокола от "Кривел".
„на ДеР°и-срещата на последния кръг от първенството в Тимошка 
тя,„ ?ЛТ7°5иститв на "Балкански" извоюваха осматаси победа през 

» есен. Резултатът е само 2:1, понеже нападателите на "Балкан
ът;- А ° През пъР?ото полувреме изпуснаха 5-6 голови положения.

Рия_т голмайстор на зонната Порица Георгиев вкара гол в 28 
гГ«Та' На покпчи пак П.Георгиев в 47 минута. И когато най-малко 
се очакваше, гости ге намалиха на 2:1 от съмнителна позиция, в която 
топката улучи ръката на Марянович, който вкара гола. 

о тази победа "Балкански" се класира на второ място.

Ма
ск

тел на

ЗЕХРА БИЛАЛИ
Ф&. Г следдълга и тежка болест почина 

на 17 ноември 1996 година на 47 
години и бе погребана в родното й 
село Вранище - Драг 
Благодарим на вси1 
изказаха своите съболезнования 
и ни помогнаха в този тъжен за нас 
час.

ТАБЕЛА’

'Путеви"
"Балкански"
"Слатина"
"Брестовац"
"Лужница"
"Кривел"
"Х.Велко"
"Сарлах"
"Озрен"
"Единство"
"Слога"
"Каблови"

ши така
15 10 1----------4 32:14

27:19
32:21
27:18
24:15
24:18
21:18
24:27
18:19
22:20
17:35
18:18
19:23
13:28
21:25
12:34

31 аш.
в която се _

състезава и димитровградският Г О
футболен отбор. Това бе повод за . ,я(
среща с най-добрия голмайстор. г*■ : \ >

-В началото

15 8 2 5 26 чки, които ни& 15 7 3 5 24
15 7 3 5 24
15 7 3 5 23един тради

ционен въпрос: откога играеш 
футбол?

15 7 2 6 23
Измина 
на наши

ЕДНА ГОДИНА от смъртта 
я мил15 6 5 4 23

-Още като малък заобичах 
тази игра, а започнах да играя 
през 1986 година в пионерския 
състав на "Балкански". Тъй като 
живея в Желюша, играх две годи
ни вжелюшкия отбор "Партизан", 
а след отбиване на военната по
винност пак се завърнах в "Бал
кански".

15 6 4 5 22
15 5 6 4 214*
15 4 7 4 19пак съм доволен от футболната 

си кариера. 15 6 1 8 19
-Може ли "Балкански" вече 

в това първенство да си изво
юва място в Сръбска дивизия?

-Имаме реални шансове. От
борът "Путеви" от Зайчар, който 
в момента заема първото място, 

нас е само с пет точки.

15 5 3 7 18
| "ЗС Комерц" 

"Раднички"
15 5 3 7 18
15 5 2 8 17

-Винаги ли си бил напа
дател? "БСК" 15 6 1 8 16

"Гнилак" 15 2 2 10 8 ТОДОР ВЕЛЧЕВ-Да, постоянно, или като де- пред 
сен или като централен напада- Обач По този тъжен повод на 14 декем

ври 1996 година в 12 часа и 30 
минути ще се съберем ок< 
вечния дом на скъпия ни покой 
в нишките Нови гробища.
С об 
сем

• ЧЕДОМИР СТОЙКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "БАЛКАНСКИ"е в първата среща в пр 
ния полусезон идущата година ще 

-Какво планираш занапред? гостува в Димитровград и мисля, 
г-. „ „ че тогава-11реди всичко считам, че още тоя начин

полусезона °и1т>аем^<ангажирано
райе в Ср^ка ди^ияГлзТече 2а п^одол?^ ^ ТОЧКИ М°Ж6М 
се опитах преди няколко години Перица Георгиев работи в 
д? играя във футболния отбор предприятие "Металац". Тук за 
Раднички от Пирот. 1е тогава него казват, че е добър работник, 

обаче имаха твърде силен отбор 0ще на пръв поглед личи ста- 
със силна конкуренция за всяко би лен и скромен млад човек, 
място в отбора, а на мен твърде съзнаващ какво цели в живота си. 
зле се отразяваше пътуването от
Желюша до Пирот и обратно. Все Бобан Димитров

олет-тел.

"НАПЪЛНО СЪМ ДОВОЛЕН ОТ ВТОРОТО МЯСТО" оло
никго побще

на
еД|

малим разликата от
им, като по Приключи есенният сезон на футболните състезания в Тимошка 

дивизия. По този повод разговаряме с председателя на димитровград
ския футболен клуб "Балкански" Чедомир Стойкович.

Господин Стойкович, доволни ли сте от класирането на ФК 
Балкански"?

-Да, напълно съм доволен от игрите и класирането на "Балкански“ 
в есенната част на първенството. Надявахме се, че ще бъдем 
четвърти, дори пети, а се класирахме на второ място. Това безспорно 
представлява голям успех. Още преди началото на първенството 
някои клубове гласно говореха, че са отлично подготвени и матери
ално, и кадрово. От друга страна, ние знаехме, че възможностите ни 
не са големи, обаче с изненадващо добри игри въодушевихме много 
клубове в дивизията, а сега мнозина ни говорят, че е трябвало 
бъдем първи. Знае се, че всеки клуб-домакин е длъжен да плаща 
съдиите за съденето, пътните разноски и т.н. Но някои по-богати 
клубове им дават и повече от обезателната сума. Ние нямаме 

, нито пък желаем 
ст на първенство

)ИЧ и ув 
ейство

важение
Велчеви

На 11 
ват Ч
смъртта на нашия скъп съп
руг, баща, свекър, тъст и дядо

СЛОБОДАН ПЕТРОВ 
- ДАНЧА от Димитровград

Времето минава, а тъгата и 
болката по него остават. 
Изказваме благ 
всички родн 
които дойдоха да 
до вечния му дом. 
ОПЕЧАЛЕНИ 
Петрови и Георгиеви

декември се навър 
ЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от

ша-

Да
на

да пр 
то ня,

авим това. 
давате ли се наНА ФУТБОЛА В 

ДИМИТРОВГРАД СА 
НУЖНИ РЕФЕРИ

ожности за такова не 
:края на пролетната 

класиране в Сръбска дивизия?
-Пролетните срещи ще играем без един та 

заминаващ да отбива военната си повиност. Но 
че и без негова помощ ще се класираме в Сръбска фут 
Уверен съм, че футболистите ще дадат всичко от 
осъществим тази цел.

Разговора води: Б.Димитров

въЗМ1 що
ча

одарност на 
и приятели, 
го изпратят

ИНИ

футболист, 
се надявам, 

лна дивизия, 
себе си, за да

лантлив 
есе пак 

6о
семейства

Съдиите въз футбола са хора, от които много 
на всеки футболен мач. почти колкото и от самите футболисти. С 
години подобни кадри липсваха в Димитровград. Пръв, който се за
хвана да се занимава с това е КИРИЛ СТАВРОВ, бивш вратар на 
"балкански" през седемдесетте години. Той не само че е пръв. но 

единственият футболен съдия от Димитровград на репуб-

зависи качеството

декември 1996 година се 
шава

ЕДНА ГОДИНА

На 9 
навър

• БОСИЛЕГРАД

"МЛАДОСТ" ЗАГУБИ ОТ "ПЧИНЯ"
В допълнителната среща на време младият футболист Д.Ди-

отбор "Лчиня" от Търговище. ки надежди на домашния отбор. В
Въпреки загубата, босиле- последната минута Д.Димитров от 

градският отбор и този път игра дуспа повторно 3/люляп'',Р®*^? 
добре, а загубата е резултат на на гостуващия отбор и сложи край
по-големия опит на футболистите на този добър мач. 
от Търговище. Това потвържд 
и резултатът рт 3:2 за гостуващия 
отб

та на нашия мил и непре-от смъ 
жалимР6азасега е и

ща. свекър и дядо

ес>
Бо

М.Я.поп
ТОДОР В.ТОТЕВ 
от Димитровград7о. оършват 

т смърт
на 4 
ЧЕТИ

декември се нас 
РИДЕСЕТДНИо 

та на нашия обичан и непре- 
жалим съпруг, баща и брат

риха резул- 
•ганизирана 

Ивпнович

тите първи отк 
тата. в една добро 
атака по повия флан

'С
оргс
<г И.

вкара топката в мрежата на до
макините. До края на първото по- 
лувромо домашните футболисти 
имаха две извънредни положе
ния, обаче в решаващия момент 
не бяха съсредоточени.

През второто полуврег 
битолиге на футбола в Б 
град имаха възможност дп видят 
още по-добра игра. Домашният от
бор на всяка цена нпетояопшо да 
изравни резултата, обаче гостите 
со защитаваха умоло. Сло^ оу\на 
грешка на отбраната на Мла
дост“ гостите реализираха още 
един юлшанс и покачиха розул- 

Към края на второто полу-

ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ: син Архан
гел, дъщеря Цветанка, снахи Ма
рия и Миряна, зет Мил*
Владан- Предраг и 
Зорица. Драгана и К 
гоОроини роднини

илорад. внуци 
Саша. внучки 

мно-ИВАН Н.МЕТОДИЕВ 
от Горна Лисина

Поменът ще се съст< 
на скъпия ни покойник. 
ОПЕЧАЛЕНИ семейство 
тодиеви

амелия и
ои в дома

I * ИЛ I Моме лю- 
осило- I декември 1996 гадг 

. шват ШЕСТ МЕСЕЦА- 
толнй дни и безкрайно дълги нощи 
от ненадейната смърт на нашия 
скъп баща. брат, дядо

На 10 
нав

ина се 
мъчи-

ТЪЖЕН ПОМЕН

1996 г 
ни от см

п«а со 
а ма 
пщп.

0Д1
иьр

нл 7 декември 
нпвършпопт 40 Д1 
нашия обичан и н 
съпруг, брат и оу|

юзабрапим б 
йчородегГлре3^957^ тъ^като футболен с^дияС^^съюзно раян[ищв|можо 

да^ъдТдо 42-годишна възраст, а на по-дог,нита равнища до г. В 
момента той е съдия в л ир о тек а та о кръвна Ди 8 8' Е л КО В И Ч, също

ззггйКяЗЗдаязиив
отбор е длъжен да дава всяка година по 2 ЛжЗпопРБлпгоя
Тази година Димитровград има още трима: Сротон Д*УР . »
Илиев и Борис Поцвп. Тримата вече са издържали съдииски 
(теория и практика), как то и необходимите тестове. Първитте двам ^

тата.

ШАХМАТЕН ТУРНИР
В Димитровград на 20 ноем

ври т.г, в помещенията нп шк 
"Цариброд" започна последният 
за тази година турнир зп шахма
тисти от трета шахматна кате
гории. Участват 12 шахматисти от 
Димитровград, всички членове на 
ШК “Цариброд". На турнира що со 
играят единадесет кръга, по три 
седмично, и то по системата всеки 

м всеки с обезателно запис- 
Тримата най-добро класи- 

шахматисти ще получат

КРУМ ВЕЛИНОВ СТОЯНОВ 
от село Долна Лисина

Времето минава неумолимо, а 
мъката по Тоб не намалява и нищо 
но можо да стопли свитите ни от 
болка сърца. Поклон пред свет
лата Ти памет, защото Твоята 
честност и трудолюбие бяха 
светъл пример, наша неделима ра
дост и гордост.

АРСЕН ГЕОРГИЕВ, учитол 
от с.Вълковия, 

Димитровградско
изпит

срещу 
ваме.

етера шахматна качествена кате- 
гория.

СомойстшГ Георгиеви («подово), 
Николови (Ниш), Сгавреви (Пирот)

Б.Д.ДС. ФЕрятстЕо 1 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



сатиРа * забава

МОЛЯ, БЕЗ
ДОКАЧЕНИЕ

ЗАКРИВА 
- ОТКРИВА
ду новоизбраните отбор- 
Общинската скупщина 

Димитровград е и бившият шеф 
на автобуската станция Виктор 
Йосифов, човекът, които закри 
гарата на "Ниш-експрес .

Дано сега като отборник ус
пее пак да пусне автогарата в

Меж 
ници на

РЕЗИЛЪК
Свикъл сън ка дойде петък:д* 

Тмоит%Гозн^ЯпаНчеТуйем кве новине има ло нашият
деиствио.

ТОПЛА ЗАКУСКА
Един зает строго е предупре

ден да не пие по време на
почивката за закуска. Той се чуди
защо и пита:

-Нима йогурт и 
топла закуска?

•^а.пппптя ПГ папа - НЕМА!

парче хляб са

Пита ме един наш лекар, кой- държи", Я поче да се ОДЗършн я^^“
то работи в Пирот: 0чеш. ама тая най-проста сграда

-По какво се познава дими- Тадамилъкне.ч,
тровгрвдчанин в пиротската бол- Ь С^ие напраим резилЪК за укор и срам!“ ,
нич^1? ла изеднуш ми текну дека у 1Строшену чешму седи

-Само той говори сръбски! ГоГаА?егн?Те Тбутам се из навалицуту, ама ка ти татко
некикъв камион се препречил, ивпР™па ^естепзасве 

| народ не може ни натам, ни навам. А мене ме стедза све

На току-що завършените П°ВДаде Господ та некико,^/мътотпищи и я 
избори на общинско ниво Сръб- търчешката поче да разбутуием народат.
ската радикална партия е -О, Манчо! - изока некои.
осъществиластопроцентовуспех. Обърну се - Ставрия. ш
Имала е един кандидат за от- -Ставрийо - варкам! Чекаи ме тука - за десетина минуте
борник и той е избран! че се върнем.

-Кво, гори ли нещо?
-Иоще по-страшно! - изока я и вечимка търчим, а зад 

мене се обърча народ и ме гледа чудясал...
Върну се я на пазарат после десетина минуте, тражим 

Ставрию и по йедно време га ви до из навалицуту.
Пак поче да се бутам, настиго га и дърпну за рукав:
-Е. айде са расправляй. Слушам те.
-Чекаи, я мислим ти требе да оратиш. Куде одле

- помисли се я, 
сват

СТОПРОЦЕНТОВ
УСПЕХ вечимка

А.Т.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По телевизията постоянно се 

рекламира филмът ‘Хубави села 
хубаво горят". Който няма въз
можност да види посочения 
филм, нека се отбие до Поганово. 
Там ще види, че всяка година 
изгорят по няколкостотин декара 
борова и друга гора.

оточка ко опърлен?
-Мани, неие за распраянье...
■Айде-де!
-Беше ме стисло, дало зор, та две не видим. Чинеше - 

ми се че пукнем. Обърчам се, тражим Ьенев, ама нема.
-Не може да буде, пазарище йе - требе да има!
■Ако мислиш на онова - отпиши. По-арно че се изрез- 

илим, ама там не у лазим...
-А знайеш ли защо нема? - питуйе ме Ставрия.
-Не знам! Защо?
-Епа научили иоще ка су били на село да и ду зад ижу...
-А съга ми йе ясно защо ми се онядън оплака бай , 

Ги итрия защо свако йутро виде дека им йе умурдарен 
коридорат. Каже ми: "Манчо, у град нема яван Ьенев, па 
свако йутро мийемо 6асамаците със црево! Удари йедън 
рабуш за това!". Право да ти кажем, некико ми незгодно 
за това да оратим. Срам ме...

-Тъгаи те йе било срам, а съга ка те йе тебе сгащило, 
нейе а?

-Срам ме йе и съга Ставрйо, ама ега се некой сети дека 
на тия град требе и Кенев!

-Море на тия що требе, они си имаю у зградете дека

В.Иванов

Не хвърляй си масраф 
да се правиш на жираф, 
пък и много си ми ли та, 
за да водиш политика.

Гпедай зима да презимиш,
(с вълка да не се братимиш), 
слушай ме овчице мен - 
ожени се за лорд овен.

И късмета си намери: 
ще те снимат с камери, 
ще пишат за артистка кариера, 
и ще блеиш в Миланската опера.

Иван Николов

ПЕСЕН ЗА 
ОВЦАТА

0, овчице из егрека, 
вече е началото на века, 
ставай, хлопатара хлопа, 
всички блеят за Европа!

Остави библейските цитати, 
и конгресните реферати, 
стига за народните тегла - 
туй е вятър и мъгла. работе...

-Имаю, ама увечер йе све заключено. Нали си вишъл 
дека и общинуту примочую ночем?

■Одека да знам, я не бълтам ночно време? - рече 
Ставрия.

-Оно и я не бълтам, ама ка закъснейе влакат и дойде у 
дванайесе или йедън - вишъл съм...

-Важно йе да имамо спортну залу, културън дом 
/"*П Г)|Л I „ ~Е‘ ВИАИ НИ се културата по Ьеневът. Я би обичал 

I I I |г I1 йеднуш тека да $и збързи гьи на пазарището, па да видим

-И я би обичал!
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ДЕТЕ И КОМПЮТЪР
Соянало “яньж

•В спалнята.
-Правилно А къде е татко?
-Баща ти а на ловГ

татков в кръчмата.
компютърът.46 * В КрЪчматв-а * н» лов1 - настоял на своето

ТОЗИ КОЙТО в в кръчмата? 
товае мъжът на майка ти. А татко ти е на

:
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