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ПЪРВАТА КОЛОНКА
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МИЛОШЕВИЧ ДО МИРКО МАРЯНОВИЧРАЗВЪЛНУ

ВАНИТЕ
БАЛКАНИ

РЕЗУЛТАТИ! НА ЧАСТ Ш' ИШИП ЮШМ ДА 

СЕ ПРОВЪЗГЛАСЯТ СИ® ШШ НА МОНА НА ОССЕйIа развълнуваните 
Балкани отново 

I I ма мир. Този път за 
щастие вълненията са са
мо вътрешни във вид на 
граждански бунт и непос- 
лушност. В Албания, Бъл
гария и Сърбия с дни и ме
сеци в столиците и в по- 
големите градове карти
ната е почти съща - улични 
манифестации, 
стачки... Главно мирни в 
Сърбия, преобладаващо 
мирни в България и с доста 
насилие в Албания.

В Сърбия поводът бе
ше непризнаването на ре
зултатите от втория тур на 
ноемврийските 
избори в някои по-големи 
градове, в България теж
ката стопанска и социална 
обстановка, а в Албания

Председателят на Републиката Слободан Мнлошевич изпрати писмодо председателя па Правителството на Република 
Сърбия Марко Маряносшч със следното съдържание:

Господин председателю,
Считам че изборните недоразумения във връзка с част от

локалните избори, особено в Белград предизвикаха огромна Искам да подчертая, че държавният интерес за развитие на 
вреда на нашата страна и на вътрешен и на международен отношенията на нашата страна с ОССЕ и международната 
план, и че е последен момент когато проблемът трябва да се общност като цяло, много повече надминават значението 
разреши и то тъкмо в най-висиште институции на нашата което и да е число отбориически места в няколко градове. 
Република: в Правителството и в Народната скупщина. Твърдо уверен, че това предложение е насочено към рс-

Затова Ви предлагам, съгласно със своите конституционни шение,с което изпълнителната и законодателната власт праг- 
пълномощия, Правителството на Република Сърбия да пред- магично, а уважавайки правовата система на нашата страна ще 
ложи на Народната Скупщина отделен закон (лех специалис), разреши настаналия кризис, сърдечно ВИ поздравявам, 
според когото ще бъдат провъзгласени за окончателни, резул- слободан милошевич

ня-

гатите на част от локалните избори в Сърбия, спрямо отчета 
на мисията на ОССЕ.

на

митинги,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СИНДИКАТИТЕ НА СЪРБИЯ

ВСЕКИ ДА РАБОЖ кожото може най-добре
И ВСЕКИ ДА РАБОТИ КОЖОТО МОЖЕ НАЙ-МНОГО

локални

рухването на така нарече
ните пирамидални схеми.

Сценарият им обаче е 
същ или съвсем близък. 
Организираха ги някои от 
опозиционните партии и 
студентите, 
стават по улиците и пло
щадите с митинги, разход
ки, блокади на градския 
автотранспорт, с ползване 
на различни съоръжения 
за вдигане на шум, лозун
ги... Продължителни са и 
упорити, при което първо
началните поводи и цели 
все повече стават второ
степенни, а превземането 
на властта става първо
степенна и основна цел.

Улични манифестации, 
митинги, стачки и подобни 
протести не са балканско 
изобретение и специфика. 
Почти всекидневна проя
ва са и в най-цивилизо
вания свят, в страните с 
най-развита демокрация. 
Те са форма, и метод на 
демокрацията. В цивили
зования свят такива и по
добни форми на протест 
срещу нещо или изразява
не на определени искове и 
цели стават по строго де
финирани правила и под 
пълен контрол на полици
ята. При нас балканците 
това става по наш "бал
кански" начин - много емо
ции, жестокости, нетолер- 
анции, безредие и 
пия, та една по начало де
мократична форма прео
бразяваме в нейната про
тивоположност. Затова и 
сегашните вълнения по 
кой знае кой път показват, 
че нашите стремежи да 
стигнем в Европа много 
повече ни приковават на 
Балканите отколкото ни 
водят към Европа.

Слободан Милошевич из- проблеми ь политическия жи- 
тъкна че много хора все още вот на страната, 
тежко живеят, но доколкото 
осъществим
тенденция към повишаване на ембаргото, отношението към 
стандарта, както започнахме работата е най-голямата па- 
със свалянето на ембаргото, триотична задача - всеки да ра- 
релативно бързо съществува- боти колкото може най-добре 
щите икономически проблеми и всеки да работи колкото мо- 
ще останат зад нас. - Запазване же най-много, подчерта пред- 
стабилността на динара. - В ин- седатслят Милошевич. Стач- 
терес на работниците са онези ките, по негова оценка, още 
структурни промени, които ус- повече изтощават нашата ико

на заетите, но и на всички граж
дани и да дават и материална и 
морална подкрепа най-напред 
на онези, които последствията 
от ембаргото най-много са по
чувствали. Не можем за една 
нощ да произведем но-висок 
стандарт, но доколкото осъще
ствим тенденцията към пови
шаване, както започнахме след 
свалянето на ембаргото, рела- 
тивно бързо икономическите 
проблеми ще оставим зад нас.

Във връзка със собствени
ческите и структурни промени 
и с полемиката която се раз
вива, председателят Милоше
вич каза, че в интерес на работ
ниците са онези собственичес
ки и структурни промени, ко

ито ускоряват развитието, по
вишават заработките, заетост
та и жизниния стандарт.

Председателят също така 
посочи, че трябва да се движим 
в рамките на реалните възмож
ности, което подразбира че се 
води политика за запазване 
стабилността на динара. По не
говите думи, нито един проб
лем не смее да се решава с пе
чатането на пари, понеже това 
би застрашило съвкупната ик
ономика.

В разговорите взеха учас
тие и Мирко Марянович, пред
седател на Правителството и 
Влайко Стоилкович, председа
тел на Стопанската камара на 
Сърбия.

В Сърбия, която започна
непрекъсната икономически да укрепва след

Протестите

г
ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

ИМАТЕ ЛИ ЦЕЛ?
Добре дошли а нашия вестник и в нан-късия месен на 

годината. Използвайте го за Почивка от многобройнише 
Празнични дни През миналия месещ Дано си Починем и съсре
доточим желанията и Плановете си за Постигане на усПех 
и ПросПеришеш. Да ни се сбъднат всички желания в годи
ната, която вече харчим щедро.

Поставихте ли си ясна цел? За да се сбъднат желанията 
ви, наПравеше си План, посочите всичките си мисли и 
действия кз>м него, уПехъш няма да изостане.

Вярвайте в себе си.
В своята енергия и сила.
Вярвайте в пас. Пие ви насърчаваме да ходите По 

сигурните Пътища към усПеха, ние сме вашата вяра така, 
както вие сте нашата цел. Всичките си желания и сили 
съсредоточаваме кз,м вас, искаме да ви осведомим най- 
точно всичко което се случва около нас, около всички ни. 
Ние се опитваме и усПяваме.

А вие?
Нима още не сте си направили План? Знае ше ли коя е 

целта ви?
Имаше ли своя иел?
Поставеше си я и усПехъш няма да изостане. Стореше 

го това веднага. Без отлагане.
После да не бъде късно.
Ако дълбоко вярваше, никога няма да бъде късно.
Разбира се, ако имаше своя иел.
А имаше ли своя иел?

Милошевич в разговор с делегация на синдикатите на Сърбия
комика и затрудняват иконо
мическото съживяване ма на
шата страна, която вече е обед
няла от дълготрайното ембар
го и поради голямата помощ на 
сърбите отвъд Дрина. Стачки
те ни вързват ръцете за големи 
напрежения, които са необхо
дими за икономическо възста
новяване. Възстановяването е 
възможно само с съвместни и 
честни напрежения и със соли
дарността на всички в обще
ството.

коряват развитието, повиша
ват заработките, заетостта и 
жизнения стандарт.

Председателят на Републи
ката, Слободан Милошевич, 
преди няколко дни прие Пред
седателството на Синдикатите 
на Сърбия на чело с председа- 

Съвета Томислав Ба-наси- теля на
нович. Представителите

информираха 
председателя за най-актуелни- 
те процеси и проблеми, 
връзка с действуването в 
панството, както и за социал

на
Синдикатите

във
сто-

В този момент много хора 
живеят. Завее още трудно 

това, опра вда ното недоволство 
трябва да бъде грижа 
правителството и на всички ор- 

които са длъжни да

положениено-материалното 
на заетите.

Те, също така дадоха подк
репа на политическото раз
решение на съществуващите

и на

гани,
решават проблемите, не самоВ. Димитров



ВЕСТИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ЗОРАН ЛИЛИЧ ПОСЕТИ РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА

ОТГОВОРНИТЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТ 

ПО ПАТРИОТИЗЪМ
• МИЛАН МИЛУТИНО- 

ВИЧ, външен министър на 
СРЮ, на 2 февруари преби
вава в Солун по повод тър
жественото провъзгласяване 
на този гръцки град за кул
турна столица на Европа през 
1997 година, съобщи съюз
ното Министерство на инфор
мациите.

По време на пребиваване
то си в Солун съюзният мини
стър на външните работи 
имал повече контакти и разго
вори с лидери на политичес
ките партии, членове на гръ
цкото правителство и отдел
но с външния министър на 
Гърция Теодорос Пангалос.

• ВЪВ ВИЕНА се състоя 
редовно заседание на Кон
султативната комисия по при-

' лагане на Споразумението за 
субрегионален контрол на въ
оръжаването на Балканите. 
Приети са планове за инспек
ция на военните потенциали 
между подписниците на Спо
разумението. заяви предста
вителят на СР Югославия в 
Комисията Драгомир Джокич.

На заседанието са анализ
ирани информациите за воен
ните потенциали, които са 
разменили помежду си петте 
подписника на Споразумени
ето. В дипломатическите кръ
гове при ОССЕ отчетът на 
СРЮ бил оценен като един от 
най-добрите и най-комплект- 
ните, така че практически не 
е имало никакви забележки.

• ИГОР ИВАНОВ, първи 
заместник-министър на външ
ните работи на Русия, 
пребиваването си в ’п 
вия заявил, че съоитията 
шата страна са вътрешна ра
бота, която трябва да реша
ват сърбите в "сръбско-сръб
ски диалог". Попитан дали за
белязва намеса на Запада в 
югославската криза, Иванов 
отговорил, че това могат да 
кажат югославските предста
вители. "Но онова, което съ-

тсзи тежки моменти • Трябва да бъде призната волята на гражданите 
сръбско-сръбски конфликт• Никой нима праното да се нреструиа на глух и ням п

• Па всяка цена трябва да се осуетят усилията за създаване на
свобода, икономическо съ
живяване, без което не мо
жем да осъществим нап
редък, стабилност, независи
мост, сплотености и терито
риални цялост на Съюзна ре
публика Югославия. Тези це
ли налагат да се издигнем над 
партийните и всички остана- 

интерсси. Затова е необ
ходимо позицията и опозици
ята в Сърбия веднага да на
мерят политическо решение 
за надоразум
ратен случай върху техните 
плещи ще падне огромна от
говорност за последиците, 
които ще натиснат Съюзна 
република Югославия. На
пълно съм уверен, че с по-

"Всички отговорни лица в страната днес полага т изпит по 
патриотизъм и отговорност пред своя народ п свободно мога 
да кажа, че никой няма правото да се преструва на глух и ням 
в тези тежки моменти. Защото напреженията около локал
ните избори отначало изглеждаха наивни, но все повече се 
комплицират. И ние нямаме това право. Плисна се печели и 
губи на изборите, осъщсстина се в институциите на системата 
и служи на народа. Така трябва да ба.дс. Гази воля трябва да се 
уважава и за тези интереси трябва да положим всички усилия. 
Всички имаме задължението, а особено управляващата пар
тии в Сърбия да положи максимални усилия, за да се решат по 
легитимен начин проблеми те, да се намалят напрежения та да 
се предложи решение и недоволна та част от опозицията да го 
приеме, а останалите недоразумения да ее преодолеят по на
чин, който е харак теристичен за демокра тичния свя т и в инсти
туциите, конто толкова много споменаваме,.! това е диалогът 

президентът на Омота република Югославия Зоран 
Лилии но време на посещение то си в Република Черна гора, в 
рамките на което води разговор с черногорското ръководство 
п коменданта на Втора армия.

След като изтъкна, ме съюзните избори са проведени при 
пълна демократичност, Лилич каза и следното:

- Поради лоши те избирателни закони в Република Сърбия 
н поради нечестивите постъпки на някои лица в някои изби
рателни колегии се намерихме в положение, в което отделни 
лица допринесоха да нараснат политическите теши и в Репуб
лика Сърбия. Не ще н съмнение, че Република Сърбия ще 
намери сили да утвърди отговорността па тези лица и да пред
приеме съответни мерки против зях.

Нашите стратегически цели, изтъкна но-нататък Лилич, са 
ясни и могат да се отъждествят с националния интерес: мир,

ли

енията си. В об-

- заяви

Зоран Лилич
компромиси и уважаване на истината СР Югославиямощта на

може да се избави от кризата и да бъде още по-силна, понеже 
само такава е взаимен интерес на Република Сърбия и Репуб
лика Черна гора.

Днес е необходимо спорът около локалните избори да 
бъде решен спешно, понеже този спор е най-голямата бариера 
пред разрешаване то на съществените въпроси за същестува- 
нето, стабилността и развитието на СРЮ и икономическото и 
социалното положение на нейните граждани - подчерта прези
дентът на СР Югославия Зоран Лилич в Подгорица.

след
'лела- ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КРИЗИС В БЪЛГАРИЯ

. 1С1-

ДОБРЕВ ИЗБРА ЧЛЕНОВЕ ЗА КАБИНЕТА СИ
Министърът на вътрешните работи Николай Добрев, който очевидно под натиска на твърдото течение в своята партия. По- 

получи мандат да формира правителство на Република България късно е казал, че на социалистическия водач Георги Първанов е 
трябва да избере членове за кабинета си и да се изправи лице срещу трябало да даде още време за да направи консултации с останалите 
лице с 240-те депутати на парламента, които трябва да гласуват политически партии, 
доверие на правителството. Пред агресивната опозиция обаче, той
се колебае в своите усилия, та на няколко пъти искаше да остане по очевидно, че имат много малка подкрепа в народа в провеждането на 
страни, па дори и да върне мандата. В интервюто, което даде на жизнените икономически реформи.
Ройтер е изявил, че има желание да приеме коалиционнен кабинет. Хиляди демонстранти маршируват по централните софийски 
който да е формиран под закрилата на Стоянов. "Нямам нищо улици, свиркат, извикват "победа” и с въодушевление се ругаят на 
против кабинетът да е под водачеството но председателя”, каза той. измъчените социалистки. Поп певци забавляват хилядите демон- 
”Доколкото се формира такова правителство, готов съм да върна стриращи, докато те играят пред храма "Александър Невски”. Пра- 
своя мандат”.

Обаче, след това той е отсрочил насрочената среща със Стоянов, иката. докато стоят пред входните стъпала.

Социалистите имат абсолютно мнозинство в парламента, но е

ществува е несъмнено опитът 
да се изостри ситуацията око
ло Югославия и да се извърши 
натиск на нея чрез заплаха с 
въвеждане на нови санкции и 
друго". Русия смята, подчер
тал Иванов, че "това не са ме
тоди и форми кои трябва да се 
прилагат към суверена дър
жава". Той посочил необходи
мостта на Югославия да се 
дава непосредствена подкре
па, конкретно във вид на раз
витие на търговията, както и 
чрез приемане на Югославия 
в ОССЕ и Съвета на Европа.

• ВЛАСТИТЕ В ТИРАНА в 
миналата неделя забранили 
планираните антиправител- 
ствени демонстрации, които 
бил насрочил Съюзът на не
зависимите синдикати в Тпра
на, оповестили официози. Но 
и покрай това някои от демон
странтите се събрали край 
стадиона на "Динамо", където 
силни полицииски части бло
кирали няколко главни пъ
тища.

• ЖИВАДИН ЙОВАНО- 
ВИЧ, помощник на съюзния 
министър на външните работи 
прие тези дни депутата на гер
манския Бундестаг Йозеф Фо- 
зен. Водени са разговори за 
развитието на югославско- 
германските отношения, пер
спективите на интеграционни
те процеси на Балканите и 
ролята на СРЮ в осигурява
нето на стабилности развитие 
в тази част на Европа.

Йозеф Фозен беше приет и 
в правителството на Сърбия 

министър-координатора 
Драган Томич. В разговорите 
бяха обсъдени въпроси за по
вишаване интензитета на съв
купното сътрудничество меж
ду двете страни особено в ик
ономическата сфера.

вославните свещеници в черни одори ръкопляскат в ритъма на муз-

„Д УМА" ЕДИН ПОГЛЕД - ОТДАЛЕЧ
СОФИЯ ЗАЩО РАБОТНИЦИТЕ В СЪРБИЯ НЕ УЧАСТВАТ В ДЕМОНСТРАЦИИТЕ?

Макар че свидетелствувам от голяма далечина, позволявам си да 
предложа обяснение за събитията в Белград, където бях кореспон
дент и през Титово, и през Милошевичево време.

Защо не възстана цяла Сърбия, защо работниците на обявиха 
генерална стачка, за да бъде свален режимът, въпреки че всеки божи 
ден в предължение на повече от два месеца в Белград протестират 
хиляди студенти и интелектуалци? Има много отговори.

Защо мълчат работниците в Сърбия? Защо в демонстрациите не 
участват сръбските селяни? Нима на работниците и селяните е все 
едно кой е на власт? Не, разбира се! И именно това обяснява защо и 
те не се включиха в протестните събрания на младите. Социал
истическата партия в Сърбия не успя да запази основното Титово 
наследство - федералната държава, основите на която бяха поло
жени върху "братството и единството”. Сърбия обаче успя да запази 
нещо жизнено, още по-важно за гражданите: социалния характер на 
държавното устройство. Затова и до ден-диешен работниците се 
чувстват като един от собствениците па предприятията. Затова и във 
военните условия, и по време на международното икономическо 
ембарго без прецедент в историята на човечеството Сърбия не про
падна и запази модерните си фабрики. За разлика от Русия и Бъл
гария в Сърбия не се случи с "реформите” да се отворят врати на 
потребителския капитализъм. Затово и днес Сърбия е способна да 
произведе всичко - от игла до самолет. Тя разполага почти с всички 
промишлени стоки, които са й необходими.

Подобно е и положително на село. Сърбия никога не е почув
ствала недоимък на стоки от първа необходимост. През 1990 година 
даже Сърбия се притече на помощ на България с доставки на жито 
и олио.

си стабилност дори и по време на галопиращата инфлация, войната 
в непосредственото й окръжение и няколкогодишното ембарго.

Всички работещи и пенсионери имат право не само на безплатни 
медицински услуги, но и на основни лекарства. Всъщност, плаща се 
само незначителната, символична компенсация. Освен това рабо
тещите имат право на безплатен превоз и топла закуска. Своевре
менно работещите получаваха от предприятията и ведомствата си 
сравнително хубави жилища, някои дори имаха възможност сами да 
си построят дом. През 1992-1993 година обществените жилища бяха 
продадени на квартирантите много по-евтино от реалната цена.

Въпреки че социалното законодателство всестранно защитава 
правата на работещите, положението е проблематично до голяма 
степен. Тази проблематичност се изявява особено в новосъздадената 
обстановка. Сега всички искрено съчувствуват на демонстрантите. 
Родителите поддържат децата си, които 
зъзнат

всяка вечер протестират и 
по улиците. Но не ги придружават, понеже не им е ясна 

картината на бъдещето. Какво ще стане, ако демократичните про- 
оставят без квартири, безплатна медицинска помощ, превоз 
закуска и без привилегиите в работническите почивни до- 

случи в съседна България. Затова демократичната

мени ги 
и топла
мове - както се
опозиция като от дявол се бои от исканията да се възстановят ня
когашните работнически права, за които все още жалеят масите.

Накрая да спомена още нещо. Бях в Белград, когато инфлацията 
достигна връхната си точка и когато един хляб струваше един мил- 
иаРД динара. Но и международно изолирана, Сърбия успя да преодо
лее сама трудностите си, без помощта на Международния валутен 
фонд, Световната банка или чуждестранни правителства. Намери 
изход, облягайки се на професионалните способности на мъдрия 
Дядо Драгослав Аврамович. Всичко това се случи затова, че Сърбия 
никога не е освобождавана от чуждестранни войски. И никога не се 
е подчинила на властта на чужденци.

Обаче това становище на сърбите произтича не от ксенофобията 
им, а от прагматизма им. За техния патриотизъм е излишно да се 
говори.

На тези геополитически пространства Сърбия и днес се смята за 
най-социалното творение от всички постсоциалистически страни. 
Макар че претърпя няколко удара на инфлацията, в Сърбия не се 
случи масово обедняване и не избухнаха големи социлни вълнения. 
Защо? Защото още в Титово време беше въведена индексация 
заплатите и пенсиите. Това допринесе и по време на инфлацията 
пенсиите и принадлежностите автоматически да се съгласуват с ин
флацията. Благодарение на тази система за изплащане на при
надлежностите Сърбия успя да запази социалната и политическата

от

на

Го 1Н Готев, 
осква

ра
М

(Заимствувано от "Политика")
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ИЗ РЕЧТА НА МИРКО МАРЯНОВИЧ В БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕ- 
ВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА МВР11!>>;1!.,.<.) РАВНОПРАВИЕ на 

ВСИЧКИ МАЛЦИНСТВА
еврогГ^скит^конвенЦии^^дт^ти^хите наГош^изтт.03 П°'ГОЛ,еми от най-високите стандарти в 

Председателя на правител^„ски ирусина" ' Р^ликанският премиер
на Република Сърбия - Тппч „ тавки да се чувстват като рав-

Мирко Марянович и минис- пълното тпи5,°Ка3аТеЛСШ 33 нопРавни членове на държа- 
търът на учебното дело на Ре- онппнит/ ноправие на наци- вата, в която живеят-подчерта 
публика Словакия Ева Славк- пгк„м малцинства във Вой- Мирко Марянович. 
овска тържествено откриха на ниетсГи^оуги^К В образова' Според думите на републи-
31 януари т.г. общежитие за вота нЛ области на жи- канския премиер национални- 
ученици от словашкото наци- този вт пппг °™ошение към те малцинства представляват 
онално малцинство към гимна- въпрос се корени в увере- мостове на сътрудничеството
зия "Ян Колар" В Бачки Пет- между нашата държава и мати-
ровац Общежитието е съвре- 1'н"те им народи и държави,
менен обект с 2000 квадратни Добрите и сърдечни отноше-
метра ползваема площ в който ния МСЖДу СъР0ия и Югосла-
могат да кваргируват’ 75 уче- вия И тсзи стРани са заслуга на

• Построено е със средства числящите се към национални-
на Република Сърбия Рспуб- малцинства във Войводина и
лика Словакия и община Бачки на усилията на Сърбия всички
Петровац нейни жители да се чувстват

На тържеството потози по- КаТ° "^ноправни и равно-
вод премиерът Марянович из- пРавни гРаждани Правата на
пкнп чр т.тилт,,, 13 националните малцинства в на-
^ из мзйГиТ ’ ШКОЛуВа- шата страна са в унисон с най-

й к е едмо от високите стандарти от свро-
най-важнитс демократични пейските конвенции и доку-
права на гражданите на Сър- ментите на Обединените на
бия. Изграждането на това об- ции. С гордост мога да кажа, че

на практика тези права са и 
много по-големи от тези стан
дарти. Смятаме, че нашите 
малцинства заслужават тези 
права и затова най-често не 
подчертаваме този факт. През 
последните години обаче ни се 
отправят критики, които нямат 
връзка с действителното поло
жение на малцинствата в наша
та страна. Тези критики са 
средство на натиск, с помоща 
на който трябва да се осъще
ствят съвсем други цели.

НАШАТА 

ДЪРЖАВА НЯМА 

ДА СТАНЕ 

ПОЛИГОН НА 

ТЕРОРИЗМА

ството

• Успешна антитерористка акция, в която са арестувани 66 
членове на терористки организации • Гражданите на Косово и 
Метохия имат правото да живеят в мир и свобода независимо от 
националната им принадлежност и да решават политическите 
въпроси с политически средства публично и демократично, без 
страх от насилие и натиск

Председателят на Репуб
лика Сърбия Слободан Мило- 
шевич прие на 3 февруари в 
Белград делегация на Минис
терството на вътрешните ра
боти по повод успешната ан
титерористка акция, която бе
ше проведена от 22 до 29 яну
ари т.г. на територията на Ко
сово и Метохия. В делегацията 
на МВР бяха министърът 
Зоран Соколовия, началникът 
на Обществената сигурност ге
нерал-полковник Радован Сто- 
йичич и началникът на Дър
жавната сигурност Йовица 
Станишич.

В споменатата антитеро
ристка акция са арестувани 66 
членове на терористки органи
зации, сред които са и непос
редствените извършители на 
терористките акции в Косово и 
Метохия. Намерено е голямо 
количество оръжие, експлоз
ивни съоръжения и документа

ция, която съдържи сведения 
за терористката дейност и на
силието на територията на Ко
сово и Метохия.

Отдавайки признание на 
работниците на Министерство
то на вътрешните работи за ус
пешната акция, председателят 
Милошевич изтъква, че наша
та държава няма да стане поли
гон на тероризма. Затова всич
ки, които мислят, че с помощта 
на терористки действия могат 
да постигнат политически цели 
трябва да вземат ясна поука от 
споменатата акция. Граждани
те на Косово и Метохия, каза 
председателят 
имат правото да живеят в мир и 
свобода независимо от национ
алната им принадлежност и да 
решават политическите въп
роси с политически средства 
публично и демократично, без 
страх от насилие и натиск.

ника

щежитие е пример на конкрет
но, а не на абстракно осъще
ствяване на тези демократични 
права, каза Марянович и доба
ви, че обучението се провежда 
на словашки език в* две гимна
зии и 17 основни училища, в 
които се учат около 4,5 хиляди 
ученика. Във Войводина живе
ят най-много национални мал
цинства, а обучението в основ
ните и средните училища се 
провежда на пет езика: сръб
ски, унгарски, словашки, румъ-

Мирко Марянович

ността ни, че националните 
малцинства непременно тряб
ва да имат възможност да тачат 
майчиния си език и национал
ната си култура и традиция, да 
изповядват своята религия, да 
се школуват и информират на 
майчиния си език, понеже това 
е една от основните предпос-

Милошевич,

НА СЕСИЯТА НА ОС В БОСИЛЕГРАДСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ПЪРВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ОБЩИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Въпроси, въпроси... и 

по някой отговор
Миланов, Димитрина Николова 
и Симеон Арсов негови членове. 
Председател на Съвета за кому
нални активности е Стоичко Ан
донов, а членове са Евтим Кара
джов, Иван Тончев, Боян Пенев 
и Боян Митов. Председател на 
Комисията за административно- 
кадрови въпроси е Винко Евти
мов, а членове са Стоилко Смил- 
ков, Милча Лазаров, Васко Ка
раджов и Драганка Стоил кова. 
Председател на Комисията за 
крайгранично сътрудничество е 
Сотир Сотиров, а членове Васил 
Таксв, Ивалчо Станчев, Стамен- 
ко Пенев и Борис Стаменов. 
Председател на комисията за 
нормативна дейност е Иван Ев
тимов, а членове Станиша Зино- 
висв, Борис Костадинов и Иван 
Лазаров и председател на Коми
сията за представки и оплаквания 
е Кронс Николов, а членове са 
Любен Глигоров, Данс Велинов, 
Любинка Веселинова и Винко 
Йовсв.

На състоялата се на 31 януари 
тази година втора сесия на 
Общинската скупщина в Босиле
град бяха обсъдени десетина 
въпроси. Между тях, най-голямо 
внимание 
ветиха на решението за изме
нение и допълнение на общин
ския бюджет за изтеклата делова 
година и за утвърждаване цената 
на отвзетите посредством ек
спроприация строителни площи.

В информацията, изготвена 
от страна на съответната общин
ска финасова служба, която бе 
представена на отборниците се 
изтъква, че поради редица обек
тивни причини, а преди всичко 
оради затруднения в стопанство
то, миналогодишният общински 
бюджет е реализиран с 85 на сто. 
Общите средства, запланувани в 
началото на миналата година от 
3 657 071 динара се намаляват на 
3 451 050 динара. С толкова се 
намаляват и заплануваните раз
ходи.

се проведе към края на март - 
отборниците приеха решението 
за временно финасиране на Об
щинската скупщина, през първия 
квартал от настоящата година. 
За целта са запланувани 862 762 
динара или една четвърта от ми- 
налногодишния бюджет.

И когато става дума за реше
нието за комуналните такси и ре
шението за утвърждаване про
цента при определяне цената на 
строителните площи, отвзети по
средством експроприация в гра
доустройствената част на града, 
някои отборници на ЮЛ имаха 
забележки на предложените про
екторешения, и констатираха, че 
някои такси са високи, а процен
тът за утвърждаване цената на 
строителните площи малък. 
След по-дълго разискване бе из
намерено компромисно реше
ние. Едни от комуналните такси 
бяха намалени, други увеличени,

На сесията на ОС в Босилеград няколко ошборника йотърсиха 
отговори на йовече въпроси. Ръководството на ОС на едни от 
тях даде отговор, а на йовечето ще даде на сесия, която ще се 
проведе йрез март

КРОНЕ НИКОЛОВ: - Има ли 
възможност "Електроразпредели- тролира работата на булдозеристи- 
телното” в Лесковацда прави смет- те, когато прокарват или чистят 
ки за изразходвания ток всеки ме- пътищата? Колко часа е работено 
сец, а не това да прави два пъти на пътя Бисър - Доганиц 
годишно, както сега е случаят със средства са заплатени? Сотиров ка- 
селските домакинства? Търся да се за, че ги контролират председа- 
изучи и възможността дневните телите на местните общности и 
разходи на отборниците на ОС, ко- представители на общинския фонд 
ито сега възлизат на 12 динара, да за некатегоризирани пътища и жи- 
се увеличат. Отговори, както зая- лищно строителство. Отговор на 
виха общинските ръководители, втория въпрос ще последва като се 

изучи.

ГАНЧЕ ВАСИЛЕВ:- Кой кон-отборниците пос-

а и колко

ще последват.
ДРАГАН ИВАНОВ: - Как се 

формират управителните съвети в 
Гимназията и в Основното учили
ще в Босилеград, кои хора сега в Долна Любата, която не иска да го 

приеме? - Върнат е, каза Сотир 
ставители на местните Сотиров, като подчерта, че ОО на 

СПС и местната общност в Долна 
форма, както той потърси, ще пое- Любата трябва да се договорят и 
ледва, казаха ръководителите на апарата да се занесе в селото.

На следващите въпроси Пенев 
АНТАНАС ВАСИЛЕВ: - Как- потърси отговор изключително в 

во стана с телефонната централа, писмена форма: - Кога са избрани 
която се "обещава” на Горна Лис- органите и ръководството в мест- 
ина? Колко нафта е изразходвана мата общност в Босилеград, кой 
за поправка и прокарване на пъти- разполага и решава за средствата 
щата в Г. Лисина през миналата и на местната общност след изтича- 
по-миналата година и колко струва пето на мандата на ръководството 
изграждането на чешмата в цен- й и защо не се учредят нови органи 
търа на селото? Председателят на в града? Колко приходи е имала 
ОС Сотиров каза, че се изучава местната общност в Босилеград 
възможността занапред телефо- през миналата година и за какво се 
низацията в общината да става чрез изразходвани? През миналата 
релеи и антени, а отговори на ос- година в три местни общности в 
таналите въпроси ще последват, общината или в ОС, не зная точно, 
каза той. са приети трима души за координа-

------------------------------ тори на местни общности. Кой и
въз основа на кое решение ги прие, 
има ли систематизация за тези 
места и дали и в кое информативно 
средство е публикуван конкурс- 
обява за приемането им?

БОЯН ПЕНЕВ: - Какво стана 
с телевизора, който ОО на СПС 
искаше да дари на младежта в с.

тях са членове и зашто всред тях 
няма пред| 
общности? Отговор в писмена

а процентът за утвърждаване це
ната на строителните площи 
утвърден на 1,3 на сто от сред
ната пазарна цена на квадратен 
метър жилищна площ в об
щината, която утвърждават съв
местно строителното предпри- 

"Изградня” и Общинската

ОС.

въп-В разискванията по този 
рос, а особено по въпроса за раз
ходите, някои отборници на ЮЛ 
намекваха, че заплануваните сре
дства не са целенасочено израз- 

когато става дума за 
пот-

В продължение на сесията, 
съгласно решението на Общин
ския отбор на СПС в Босилеград 
от 28 ноември миналата година 
бе извършена реконструкция на 
Изпълнителния съвет на ОС. В 
него место д-р Симеон Арсов, 
Стоилко Смилков и Милан Ми
ланов, които "доброволно” се от
казаха са избрани: д-р Крум На- 
кев, Васил Такев и Кирил Ива
нов.

ятие
дирекция за строителни площи.ходвани,

разходите за материалните 
реби, както и средства за отделни 

активности. На заседанието отборниците, 
съгласно общинския статут, уч
редиха 3 общински съвета и 4 ко
мисии, избраха техни членове и 

Всяка от комиси-

комунално-битови
Поради това бе взето решение 

изготвя заключител-когато се 
ния баланс за 1996 да се изготви 
обстойна информация за израз
ходваните средства от общин- 

бюджет и това отделно за

председатели.
съветите имат по 5 души. 

Председател на Съвета за сто
панство и финанси е Драган Ива- 

членове Фила Симеонова,

М. Я.
ите и

Съгласно закона за детска защита и нормативните актове на 
детската градинка "Детска радост” в Босилеград, за нов директор 
отборниците назначиха Александър Александров.

Александров е роден 1949 година о село Долна Любата. Завършил 
е природно-математически факултет - група химия, а от 1979 година 
е преподанатсл в Гимназията в Босилеград.

ския 
всяка - позиция.

С оглед, че общинския бюд- 
настоящата година е в

нов, а
Иван Пенев, Спаско и Павел 
Иванови. На съвета по общест- 

служби председател е Ганчс 
Манол Янев, Милан

жет за
етап на изготвяне - същият ще 
бъде приет на поредната общин
ска сесия, която най-вероятно ще

В. Б.вени 
Василев,
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ОТ ТВ-ЖУРНАЛ КЪМ ТВ-ЖУРНАЛ20 ГОДИНИ ТВ-ЖУРНАЛ 
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НаЗО януари Прери 20 борини, слер обстойни Гюргоивткп, и У час, и 15мш,у,Тш т,ше!Гю малштсШш, заиоюви всички мериш Ос шш, рарио теле, шзшншо щ,е 
По Първи Програми ни ТВ Пелграр беше „мъчено Първото телеанзюшио Пре- равине ни ««»•<««'ск.юмш,то тържество, състояло се на 30 януари 
равине на български',гзик - ТВ-журнал за българската нирорноаи в Югослшчш. течението ни ТВ-журнила, неговия развоен иъш и
Това беше Първото телевизионно Прервване в Нишки регион и Югоизточни тази горени, ™Р>*,‘®““*~ стмтк,мшч рерикшорки ниТелеташт-
Сърбия изобщо - зирорштни нирпеития Телевизионен център в Нит нрругшТш У ссЬшштТш /,еракШорки ни ТВ-журнила Мирти, Химирович
телевизионни иеншри«Шази часШ на Сърбил. _ _/ ' _ ПишпТп п Йотов Спомени за началото, иден и иред-

О връщайки се към зрителите. Първият и доскорашеп редакШор на! П-жур- и първият Т ^ критически заГшлежки изнесоха и други Приз
нала Димитър Йотов във встъпителната си реч между другото каза: ложенин за бъде,цени, и Ш1каикршш4 1сски^ Ж";{ ^вен
"Въвежринсто ни телевизионни Програми на български език е забележителна ссшващн на пресконференцията, между
рита в единното семейство на югославската телевизия, и По-сПениално и раз- за нашия вестник се изказаха
.....йнето на иш1н,рмашаншатиреш,ост на български език .С, В-журнали ^ /Ъ.случаП

наболелите въпроси. Затова всяко 
предаваме чрителите очакваха и се
га очакват с нетърпение. Машите 
камери отразих» всички по-важни 
С1>бития. Няма село, пито колек
тив, в което да не сме надникнали и 
това още повече увеличаваше по
пулярността па предаването.

* Как чсстиувате юбилея?
- И съзпучис с времето и мо

мента пие в редакцията се догово
рихме двадесетата годишнина на 
телевичиопия журнал на българ
ски език да ознаменуваме буквално 
трудово. Подготвихме юбилейно 
предаване от 30 минути. Познато е, 
че инак журналът се ичлъчва в 
петък в продължение па 15 минути. 
В юбилейното предаване си спом
няме ча самото начало, по-точноча 
първото и ичбавихме отчабрава не
що, което по това време беше акту- 
алио, а сега, след толкова години, е 
интересно. В предаването се чуха и 
мненията на опечи, ча които про
грамата и съществува. Опичахме 
се да направим един мост между 
пръвото и днешното ни предаване. 
Покрай това срещата с нашите ко
леги увеличи нашето честване. 
Много съм благодарна и на нашите 
зрители, които ни изпратиха много 
сърдечни честитки. Използвам 
възможността да благодаря на 
пръвия редактор Димитър Йотов, 
който ни помагаше с доброжела
телните съвети, както и на големия 
познавач и изтъкнат журналист, 
който за съжаление вече не е меж
ду живите, Асен Лазаров, от който 
много, много научихме. Голяма 
благодарност също дължим и на 
колегите от редакцията на сръбски 
език.

Като републиканско информатив
но средство трябва да играе и про
пагандна роля, както и преди. Все
ки журналист трябва професион
ално да върши работата си. Основа 
на всичко е информацията, исти
ната, без прекадена намеса на по
литиката.

* За какво още смятате, че е 
важно да се спомене?

- Това, че не успяхме да реали
зираме една детска хубаво заплану
вана програма. Поради липса на хо
ра, бяхме само 7, всеки работеше 
повече работи. Ме направихме ни 
музикални предавания, макар че 
зрителите искаха. С особено 
доволство си споменям ча помощ
та, която ни оказа сегашният ди
ректор на в-к "Братство”, тогава
шен секретар на ОК на СКС в Ди-

Днмнтър ЙОТОВ: 
НАЧАЛОТО БЕШЕ 

ТЕЖКО, НО УСПЕШНО
- Всяко начало е тежко. Главна 

роля изигра ТВ Белград, по всичко 
се сбъдна най-иърво в Радио Ниш. 
Бяхме само трима журналисти - 
Асен Лазаров, аз и Теодора 1 Гико- 
лова. Кадрите от Радио Ниш ста
наха журналисти на телевизионния 
журнал. ТВ Белград проведе уск
орени курсове за журналисти от 
Радио Ниш. Игор Холотков, който 
ръководеше обучението в един мо
мент ми каза: "Запомни, че ти вече 
знаеш всичко”. Така и стана. С вя
рата си успях!

* Бяхте редактор почти 18 го
дини. От какво сте доволни, а какво 
не успяхте да реализирате?

- Петнадесет години предава
нето беше във възход, а за послед
ните пет години от 1989 насам до
живя упадък. Предаването стана 
по-късо, влоши се състоянието в 
обществото изобщо. Няма камери 
от Босилеград, коресподентн съ
що, няма възможност да се подгот
вят добри документални предава
ния. Но да се надяваме, че прави
телството на Сърбия ще вземе съ
ответни мерки.

Доволен съм, че направихме 
първо телевизионно предаване. по
неже останалите региони успяха с 
реализацията си пет години след 
нас. Работихме почти на колелата, 
минали сме повече от милион и по
ловина километри, успяхме да 
стигнем и до най-затънтените села, 
правихме документални предава
ния от Бистър, Висок, Тлъмино...

* Какво е мястото и ролята на 
Журнала днес?

- ТВ-журналът трябва да си 
върне старата концепция да трае 
поне 30 минути, да си остане жур
нал в истинския смисъл на думата.

От пресконференцията по повод 20 години ТВ-журнал на български език

туалните обществено-политичес
ки събития, внезапните и коренни 
промени в обществото, съобразя
ваме се с икономическите процеси,

предаването?
- 1Цо се касае за програмната 

концепция, вярната и актуална ин
формация в нашето предаване ще 
има място, независимо от кой из
точник пристига. Тук мисля за пар
тийната, религиозна или национал
на принадлежност. Ние знаем, че 
нашата програма с внимание се 
следи на цялата територия на Ре
публика Сърбия, но и в крайгра
ничните места на съседна Бълга
рия. В рамките на концепцията на 
международната политика на на
шата страна ние ще настояваме и 
чрез информациите да потвръдим 
миролюбивата и добросъседска 
политика на нашата страна. Ако 
получим половин час, мога да обе
щая. че предаването ще бъде и три
буна на нашите зрители, където ще 
могат да се чуят и противоположни 
мнения. С една дума ще се опитаме 
нашата редакторска политика да 
определят преди всичко мненията 
и предложенията на нашите зри
тели.

митровград.
* Какво ще поръчите па зри

телите?
- Дано ни виждат по-често, про

грамата и трапезата да са по- 
богати.

така че и ние се отказваме от много 
неща поради общото безпарчие. 
Но въпреки всичко, ще настояваме 

не останат безМиряна ХАМИДОВИЧ: 
НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

НОВО ВРЕМЕ

нашите зрители да 
вярна и навременна информация. 
Тези дни водихме разговори в РТС 
журналът на български език да по
лучи постоянен термин на излъч
ване. Във връзка с това имаме и 
най много забележки от зрителите. 
Разговаряхме и за увеличение вре
метраенето и при съдейстиве от 
компетентните общински органи 
РТС ще положи максимални уси
лия да обезпечи технически усло-

От сегашната редакторка на 
ТВ-журнала Миряна Хамидович се 
опитахме да узнаем каква е концеп
цията и плановете за бъдещето на 
предаването на български език.

* Каква е вашата оценка за ми
налия период?

- През изминалия период пре
даването се излъчваше средно го
дишно 780 минути. За 20 години то
ва е 15 600 минути телевизионна 
програма на български език. Пре
даването беше истинска трибуна на 
народността ни в Югославия и пре
длагаше възможности на сънарод
ници от различни специалности да 
се изкажат на майчин език по най-

вия, та телевизията да остане те
левизия, а не, както често се случ
ва, да бъде радио. Тук преди всичко 
имам предвид община Босилеград, 
а идеално би било да имаме и коре
спонденти от Бабушница и Сурду- 
лица. Димитровград такива проб
леми вече няма.

* Коя е главната концепция на

* Кои са вашите планове?
- Ние наистина в последното 

време много разсъждавахме: как 
по-нататък? Свидетели сме на ак-

ПРОДЪЛЖАВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ "НЕДОРАЗУМЕНИЯ" МЕЖДУ СПС И ЮЛ В БАБУШНИЦА

Кой ще заседне в председателското кресло
Както е известно в Бабушница 

двете "сестрински” партии СПС и 
ЮЛ все още не могат да се дого
ворят как да владеят в тази малка 
община. Тъй като досегашният 
председател на Общинската скуп
щина Зоран Спасич не свикал уч
редителна сесия на новата Общин
ска скупщина, това използвали 
председателите на ЮЛ и свикали 
учредителна сесия, на която за пре
дседател избрали Драган Божило- 
вич, директор на "Вътрешна авто- 
гума”.

И сега може да се каже, че Ба
бушница има двама председатели: 
бившият все още не е освободен от 
тази длъжност, а новоизбраният 
само от една партия не може да 
поеме общинската хазна.

По следите на тези събития ето 
какво казаха двамата "председа
тели”.

Зоран Спасич, досегашен 
председател на ОС в Бабушница

тискат наши членове, за да минат 
при тях и да получат мнозинство. 
Ние, а и всички партийни органи, 
включително и върхът на партията 
ни, това считат за нелегитимно. За 
нещата знаят и в ЮЛ и техно е да

_____ пресекат възела. Може би някой
ля Д’,Г ВОЛЯТа на "арОДа тря‘ ще рече, че и ние сме вършили на- бва да се зачита, да се зачита онова, тис^ н можехме паЧчпегшм 

което е легитимно. А това е, че ние ™„ , можехме да учредим 
от СПС спечелихме 19 отбори и чес “ушдината и бе, тях, можехме да 
ки места, ЮЛ две, а група граждани "Т договаРяме' обаче от Главния 
12. Въз основа на тези резу^ати °Т®°Р "а паР™ята ™аме ™сме"а 
трябва да се учреди новата скуп- заловеД да се договаряме. Смятам, 
щина. Другарите или господата от 16 П° ТОЗИ начин ™е СМе ° загуба и 
ЮЛ така не считат и работят по г°Вяа "ЯМа даД добро за левилата в 
своему. Сега узнаваме, че отбор- БабУшниЦа- Ние сме правова дър- 
циците, които бяха предложени от жава' поие така казваме, и според 
група граждани са се присъединили мнението «а Министерството по 
или запленили в ЮЛ. Започна нас- пРавосъДието проведената учреде-

телна сесия не е легитимна. Аз пи
то отбягвам, нито искам да отбяг-

Бабушница: Кой ще поеме ключовете от Общинската скупщина Драган Божилович
вам от насрочване на учредителна 
сесия. Но ние имаме четири жалби 
при Върховния съд и докато те не 
бъдат решени, изборите все още не 
са завършени. Аз се надявам, че 
разумът, който липсваше през пос
ледните няколко месеца ще надде
лее. Аз най-малко съм заинтере
сован това да стане насила и само 
апелирах и днес на срещата с Бо
жилович да се има търпение още 
ден-два. До тогава очакваме да бъ
дат разрешени нещата. Но те и за
напред настояват да им предадем 
ключовете, заетите в общината да 
ги слушат. Но ще видим какво ще 
стане.

са завършени и тук победи Юго
славската левица. Във всеки слу
чай в Бабушница съществува само 
левица, патриотичен блок на леви
те сили. Победиха СПС и ЮЛ в ко-

свика скупщината и от народа. Без 
оглед на някои формалности, твъ
рдя, че народът може да свика 
скупщината. Впрочем, и самата ду- 

"демокрация ’ идва от гръцката 
дума "демос”, което означава на
род. В съзвучие с това и този път е 
изказана волята на народа, в край
на сметка левицата победи и ние се 
гордеем стова. Считаме, че волята 
на народа е изказана и на учреди
телната сесия и че това така ще се

Зоран Спасич, досегашен пред
седател:

- Защо се стигна до това по
ложение, времето ще каже и ще се 
разясни кой е виновен за това. Ние

ма
алиция, впреки че в тази надпрева 
всяка партия беше отедлно. Мачът 
е завършен и кавга между ЮЛ и 
СПС няма. Това, което е било, е 
било в желанието да се спечелят 
изборите, днес сме на същия път и 
правим опити да работим заедно. 
Ние сме сътрудничили и сме имали 
подкрепа от Дирекцията и Главния 
одбор.

и реши.
Така казват двамата "предсе

датели”. А кой от тях или пък ня
кой трет ще заседне в общинското 
кресло, засега не е известно. Ве
роятно други това ще решат. За- 
щото от сегашното положение все 
пак най-малко полза имат жители
те на общината.

А що се отнася до учредителна
та сесия на Общинската скупщина, 
съществува възможност тя да бъде 
свикана или от досегашния предсе
дател, или от 11 отборника на ста
рата скупщина, а ние добавихме и 
17 от новата, така че може да се

- Няма нищо спорно между 
СПС и ЮЛ в Бабушница, казва 
Драган Божилович, избраният от 
ЮЛ председател на Общинската 
скупщина в Бабушница. Изборите

рочване на сесия, започнаха да на-
А. Т.
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"ВЪТРЕШНА АВТОГУМА"
В БАБУШНИЦА ЗА 1997 Г. Е ЗАПЛАНУВАЛА ОТ СТОПАНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАД

СКА ОБЩИНАПОВИШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

И НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЮМКО” СПАСИ 

Б О СИ Л ЕГР А Д СК АТ А 

ЧОРАПАРА
За фабриката "Вътрешна 

автогума” в Бабушница мина
лата делова година е завърше
на със 103

ция ще бъде по-рентабилна. 
Разбира се, това кара нашите 
специалисти да я усъвършен
стват все повече и повече 
директорът на фабриката Дра
ган Божилович.

- Що се отнася до гумите за 
колелета, те за пръв път бяха 
показани на панаира в Белград. 
Запланувано е производство на

20x1,75, димензи- 
ите 28” и 2,5x17”, които макар 
и в малки количества в проб
ното производство представля
ват допълнение на основния 
асортимент в рамките на про
грамата за производство на 
вътрешни автогуми.

* Освен гуми за колелета и 
моторетки има ли и други нови
ни, нови произведения?

- Разбира се! Развиваме 
спортна програма, наречена 
”Тигър-Енерджи” и упорито 
настояваме да намерим произ
ведение, което ще й даде белег. 
Освен вече познатите помага

ла по физкултура в училищата, 
нашите специалисти работят 
върху овладяване на производ
ството на така наречения ”Ти- 
гър-Тан”. Става дума за гумена 
фолия, с която биха се прекри- 
вали атлетичните площадки, 
спортни халета и игрища за 
малки спортове. Такова произ
ведение от нас вече търсеха 
гърците, а също така и купу
вачи от Сокобаня и други. Пър
вите произведени парчета по
казаха добро качество, което 

да бъде добър знак, че 
”Тигър-Тан” върви в добра по
сока.

процентово преиз
пълнение на физическия обем 
на производството и 99,3% 
ъществено качество на произ
веденията. И още нещо: приета 
е системата за качество ИСО 
90001 без нито 
грешка!

- За 1997

Босилеградската чорапара започна да работи като цех на тек
стилната индустрия „Зеле Велковнч” от Лесковац, след това 
през един период беше самостоятелно предприятие, а от 17 
декември миналата година е трудова единица на Холдинг компа
ния ПК „Юмко” от Враня. С това вранскияттекстилен комбинат 
сложи край на агонията на този босилеградски колектив със 180 
работника.

След проведения референ- вения процес и обезпечи работа 
дум на 12 декември миналата го- за всичките заети в босилеград- 
дина, на който над 81 на сто от ския цех за чорапи, ръководст- 
заетите в босилеградската чора- вото на “Юмко” знаеше, че тря

бва да обезпечи значителни сред
ства за реновиране на съществу
ващите производствени халета, 
защото те не са годни за лоци- 
ране на конфекционерски маши
ни. За тази цел “Юмко” израз
ходва над 60 000 динара собствени 
средства - подчерта Сърболюб 
Станимирович, който досега бе
ше изпълняващ длъжността ди
ректор, а сега е ръководител на 
трудовата единица.

Същевременно “Юмко” об
езпечи и 45 машини, които са ин
сталирани тук, а тези дни, според 
думите на Станимирович трябва, 
да пристигнат още 15. Наложи се 
работниците от чорапари да ста
нат конфекционери. Преквали
фикацията е в ход и ще трае все 
до края на май тази година. За 
това време тук ще пребивават по 
няколко майстори от Враня, ко
ито ще обучават тукашните ра
ботници.

С инсталирането на машини
те в едно от двете халета на 
босилеградската чорпара произ
водственият процес е възстано
вен и всички работници са на ра
бота. Понастоящем тук се шият 
ризи за потребите на Войските на 
Югославия. Запланувана е, както 
ни уведоми Станимирович, ме
сечна продукция от 20 000 до 21 
000 ризи, разбира се, когато ра
ботниците овладеят производст
вения процес. Засега производ
ството се осъществява с 50 на сто 
от заплануваното. Станимиро
вич казва, че всички работници 
засега отговорно следят инструк
торите от Враня и се надява, че 
бързо ще навлезнат в тайните на 
шиенето. Производството на чо
рапи, казва той не е отстранено 
напълно. Едното хале е празно и 
в него след време, когато се съз- 
дадат по-благоприятни условия, 
“Юмко” ще открие цех за чорапи 
със съвременни машини и 
технология.

казва
ос-

една корективна
димензиите

г. запланувахме да 
увеличим производството си с 
40 на сто и да овладеем произ
водството на външни гуми за 
колелета и моторетки. Така 
наречената ”Енвелопа” и по- 
дебела вътрешна автогума са 
наши произведения, които все 
повече се търсят, не само на 
домашния но и на чуждестра- 
ния пазар. Особен интерес 
казват купувачите от Южно
африканската република, кои
то навестяват набавка на зна-

може

* В рамките на "Вътрешна 
автогума” работи и делови сер
виз. Има ли и тук новини?

- Да. Деловият сервиз все 
повече стабилизара производ
ството си и показва ясна ориен
тация. Макар че в него има са
мо 50 заети, стойността на про
изводството през миналата го
дина достигна около 800 хиляди 
долара, а за тази е запланувано 
увеличение с 50 на сто. Наск
оро трябва да бъде открит цех 
за производство на фураж в 
Горчинци. Остава да бъде 
вградена транспортната сис
тема и производството може да 
започне. В цеха в Любераджа 
трябва да започне производ
ство на наполитанки с крем и 
”шоколадиране” на овощия и 
по унгарска технология. Има 
предложения за производство 
на шоколадови фигури от 
Италия. Общо взето Деловият 
сервиз се нуждае от големи 
усилия, за да стане истински 
”профи-център” подчерта нак
рая директорът Божилович.

А. Т.

ИЗ-

чителни количеста. Това ни 
дава надежда, че тази продук-

За спасението на босилеградска
та чорапара най-голяма заслуга има 
председателят на компания „Юмко”, 
дипл. ннг. технолог Станиша Янич, 
който при 
град даде о 
своето влияние и ще се застъпи за 
съживяване на този колектив. И на
истина даденото обещание той изпъ
лни.

едно посещение в Босилс- 
>бс!щанис, че ще използва

пара се определиха за присъед
иняване към Холдинг компания 
ПК “Юмко” от Враня, и даденото 
съгласие от страна на Управи
телния съвет на “Юмко” от 17 де
кември миналата година,босиле
градската чорапара започна да 
работи като трудова единица на 
този врански гигант. С това бе 
премахната няколкогодишната 
неизвесност и агония на втория 
по-големина босилеградски ко
лектив, който след раздялата от 
текстилната 
Велкович” от Лесковац започна 
да потъва и ако не беше получил 
закрила от страна на “Юмко”, не 
беше далеч времето на пълно 
пропадане и банкрут. Така боси
леградската чорапара стана 21- 
то чедо на този врански тексти
лен гигант с над 14 000 заети.

За да пренасочи производст-

"Вътрешна автогума" в Бабушница

ГРУПА РАБОТНИЦИ НА "НАПРЕДЪК" В БОСИЛЕГРАД НЕ СА ДОВОЛНИ ОТ 
РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРА СИ

Търсят помощ от окръжния прокурор индустрия "Зеле
Считат, че по негова вина не получават заплати 
вече четири месеца, че също по негова вина 
добитъка на селскостопансите производители 
се заплаща със закъснение от по няколко ме
сеци и че добитъкът и месото от кланицата се 
дават на пазара без гаранции, че не развива 
селското стопанство в предприятието и подчер
тават, че вместо 3500 овце и 500 кози сега във 
фермата в Радичевци има само 707 овце.

Работниците казват, че иска не са дали на 
общинския прокурор в Сурдулица, както това е 
ред, понеже представките срещу директора 
досега уж ”завършавали в чекмеджетата”.

Двадесет и двама работника в общественото 
предприятие "Напредък” в Босилеград - от 
общо 58, които работят тук - неотдавна изпра
тили иск до окръжния прокурор във Враня, с 
който потърсили помощ за разрешаване на 
повече въпроси в предприятието им. Според 
иска ”за всичко е виновен директорът Бранко 
Младенов”.

Недоволните работници казват, че пред
приятието им е обществено, но личи на частно. 
Според тях директорът им е виновен защо не са 
осведомени за състоянието в колектива, защо 
три години не е проведено събрание на 
работещите, за отчуждване на общественото 
имущество, което се продава на частни лица.

м. я.

ТРУДНОСТИТЕ НА ГИД

На пет камиона обувки за 
износ, един без пари

им

В. Б.

Такава е метематиката за износ на обувки от ГИД в Димит
ровград, казва директорът Иван Марков. То и износната цена не е 
висока, но като се има на ум, че митническите облагания за влизане 
на нашата стока в страните, в които изнасяме се движи до 18,2% за 
обувки и 3,8% за гумено-техническа стока, наистина излиза, че от пет 
изнесени камиона с обувки единият даваме без пари.

С много трудности ГИД изнася гумени обувки и гумено-техни
чески изделия, предимно плочи, на пазара в Швеция, Италия, Гер
мания, Англия и САЩ. Но въпреки това има значителни проблеми, 
тъй като купувачите от чужбина често тактизират поради 
жението в страната, така че ГИД има големи проблеми да установи 
определена сигурност на производството. От друга страна са и труд- 

при набавката на суровини и енергенти. Но само с борба за 
непрекъснато производство могат да се осигурят средства за 
заплати, колкото и низки да са. "Нямаме друга алтернатива”, казва 
Марков. Трудностите обуславят фабриката да работи само с 60-70 на 
сто от мощностите си. Отсъствията по болест в момента са на
малени, но това е повече резултат на факта, че тези дни е изплатена 
"някоя пара”, а винаги, когато това става, болничните намаляват и 
след време се увеличават отново. Проблеми има и с докупка на 
трудов стаж за определен брой стари работници, за които навреме е 
подаден иск за пенсия, но недостигат пари. За тридесетина такива 
трябват 300-400 хиляди динара.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ СА МЕЖДУ 
НАЙ-ХУМАННИТЕ ХОРА В СВЕТА

Следва да се подчертае, че според най-новите 
данни на международния Червен кръст 
лите на Димитровградска община се числят към 
най-хуманните хора в света, тъй като 
вават масово в акциите по кръводаряване. Ми
налата година 670 димитровградчани дариха 
скъпоценната течност, макар че според броя на 

: оптимално да се явят 450 кръво- 
Споменатите сведения вече са пуб-

Общинската организация на Червения кръст 
в Димитровград и Заводът за транефузия от Ниш 
на 4 февруари т.г. организираха доброволна ак
ция по кръводаряване в съдействие с Общинския 

Акцията се проведе г 
предприятие "Кожара (за 

предприятието) и в помещенията на 
Желюша за работещите в 

"Търгокооп”, "Сточар
миналата година не са об-

и за

жите-
поло-се отзо-

всиндикален съюз. 
помещенията на 
заетите в 
разсадника 
предприятията 
налите фирми,които 
хванати с такива акции.

Същевременно акцията бе открита 
всички заинтересовани граждани, желающи да 
дарят кръв. Проведената акция по кръво
даряване е пръва в 1997 година, а запаланувано е 
такива акции да се провеждат непрекъснато през

ностите
жителите е 
дарители. -
ликувани в целия свят, така че гражданите на 
Димитровградска община наистина трябва да се 
гордеят. С оглед, че населението на Общината 
намалява почти всяка година, а от друга страна 
расте числото на кръводарителите, публикуван
ите данни са още по-внушителни.

в село и оста-

Б. Димитров

А.Т.цялата година.
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ВЪВ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ РАБОТИ ОРТАШКА 
ФУРНА

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЛЕСНИЧЕИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ ДА
ТИРА ОТДАВНА

ДРАГОВИЩИЦА НИ 

СВЪРЗВА И ЗАДЪЛЖАВА
СЕЛСКИ ХЛЯБ 

ЗА ГРАДА
Днес частната фурна на три

мата ортади снабдява с хляб гу- 
марата в Димитровград, магази
на на Земеделската кооперация 
"Видлич”, частните магазини 
’Тошко”, "Шанса”, ”Бан”, "До
бър цвят” в Лукавица, Височки 
Одоровци, Гуленовци, Радейна и 
Смиловци. Запланувано е хлябът 
да стигне и до Висок, а също така 
да почне производство и на ки- 
флички,банички и подобни изде
лия. Обезпечено е и специално 
адаптирано возило за бързо до
карване на хляба до посочените 
магазини при всички климати-

Мнозина от нас с носталгия 
си спомняме хляба, който сме яли 
на село. Тогава едва ли можеше 

селска къща без

През пролетта на 1996 иа явното предприятие ”Съ- мат и които ще са от взаимен 
година в страната ни преби- рбиягори”. Сътрудничество- интерес.
ваваха представители на то стана въз основа иа добри- Това посещение бе повод 
горското дело на Република те политически, стопански и да се върнем към миналото, 
България начело с инг. Ви- културни връзки между двете когато бяха полагани основи- 
ЛС11ТИН Карамфилов, прелее- съседни държави. Тогава бе те па сътрудничество между 
дател на Комитета за горите подписана и Декларация за лесовъдите на Сърбия и Бъл- 
в България, а прие гн и с тях сътрудничество, в която бяха гария и иа срещите на лес- 
води разговори инг. Милан дефинирани съвместните ак- ничеите от Босилеград, Сур- 
Родич, генерални директор цип, които ще се предприе- дулица, Враня и Лссковац с

колегите си от Кюстендил, 
I София и други места. Босилс- 

градските и кюстендилски 
| леспичси например съвмсст- 

мсстността "Спа

да се замисли
вурня , в която стават по десет- 

"вурпяша”. Та като захапеш 
ей така

ина
онзи ми ти вурняш, 
топъл...!

Л днес едва ли и има селски 
”вурньи” то и народът го няма. 
Останаха само стари, вурньште 
паднаха, няма вече кой да меси 
хляба. В повечето села сигурно е 

Височки Одо-така, но не и във 
ровци, къдсто отпреди няколко 

работи частна фурна сно уредиха 
вче па югославско-българ-

месеца

> ската граница, къдсто дълги 
| години се провеждаха гра- 
I ничии събори. И те при нас, и 
| пие при тях имахме какво да 
е видим и научим за урежде- 
■ нисто на дерета в Кюстендил

ско и Босилсградско. Бъл
гарските колеги имаха въз- 

4 можност да видят как е защи
тен автопътят но течението 
на р. Южна Морава, по-точно 

| през Гърделишка клисура. 
'I Тогава бе направен договор 
1 за уреждане на крайпътните 

ажЯЧР* терени от Босилеград към 
Кюстендил. Бяха водени 
разговори за защита на риб
ния фонд в Драговищица, 
дивеча край границата... Ня
кои особени постижения оба-

$

Снимка Но. 1

Веселин Ташков във фурната

мощност до 1500 хляба на ден. чески условия. Засега се произ- 
Фурната е дело на трима пред- вежда с непълна мощност, само 
приемчиви млади хора, които ре- по поръчка. Но имайки предвид 
шили да помогнат на останалите големия интерес, може би мощ- 
стари хора в Забърдие, които не ностите на фурната в Одоровци 
могат сами да месят хляб. Това са ще станат малки. Защото на 
братята Драган и Новица Нико- всички, които го купуват, хлябът 
лови, които са финансирали напомня за онзи селски хляб, 
строежа на фурната и Веселин печен на дърва, хляб с душа, 
Ташков, който е дал обекта да се който по два-три дена остава мек 
адаптира. Освен това Ташков е и и вкусен.
квалифициран хлебопекар, рабо- Така днес димитровграчани
тил в Белград и Пирот и, макар и имат възможност да избират 
още млад. ре шил да се върне в дали ще купуват хляб от 
родното си село и използва димитровградската ”Пекара”, 
занаята си. дали от частния хлебопекар край

И така, от основното жела- гарата, този, който се докарва от 
ние да се обезпечи хляб за насе- Пирот или този. който предлагат 
лението в Забърдие започва ра- тримата ортаци от Височки 
ботата на фурната. За качест- Одоровци. 
вото на хляба бързо се чува и ...

це не последваха.
Тъй като настанаха нови 

времена, налага се още по-се
риозно и по-всестранно да се 
сътрудничи за обогатяване 
на горите, за защита на Дра
говищица и за обогатяването 
й с риби, за обогатяване на 
терените с дивеч и птици...В 
това отношение е необходи
мо да се формира съвместно 
екологично дружество меж
ду Босилеград и Кюстендил 
за защита на Драговищица. 
Защо тази река да не стане 
същински бисер за домашни 
и чуждестранни туристи в 
двете страни и защо бъдещи
те поколения да не се радват 
на постиженията на предците 
си?! Не трябва да си позвол им 
да ни кълнат. Още повече ако 
се има предвид, че опазването 
на природата днес пред нав- 
злизането в 21-и век има съд
бовно значение.

А. Т.

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ

РЕСТАВРИРАН Е 

КУЛТУРНИЯТ ДОМСнимка 1. Милан Родич, 
генерален директор на ЯП 
”Сърбиягори” и Валентин Ка
рамфилов, председател на Ко
митета за гори на България 
при подписването на Деклара
ция за сътрудничество.

Снимка 2. Лесничеи от 
Сърбия и България през 1966 
година в боровата гора ”Хис- 
арлък” над Кюстендил пред 
бюста на Йордан Митрев, пръв 
организатор на залесителни 
акции в Кюстендилско към 
края на 19 век.

Снимка 3. Специалисти по 
горско дело от Сърбия и Бъл
гария в разсадника на различни 
горски фиданки и ароматични 
и украсителни рози "Бояна” 
край София през 1966 година.

Снимка 4. Босилеградски и 
български лесничеи - кюстен
дилци, през 1970 година на 
”Рамни дол” край Босилеград 
разглеждат метода и начина на 
борбата срещу ерозията в До
бри дол.

На 29 янауари т.г. в село Височки Одоровци тържествено 
бе открит реставрираният Културен дом. По този повод 
селото посетиха общинските ръководители, представители 
на Съюза на пенсионерите от Димитровград, както и пред
ставители на търговското предприятие ”Търгокооп”.

Приветствие към присъстващите отправиха предста
вители на местната общност от селата В. Одоровци и Гу
леновци, а след това председателят на ОС Димитровград г-н 
Никола Стоянов и председателят на Съюза на пенсионерите 
г-н Цветан Еленков връчиха на домакините скромни по
даръци и същевременно ги уведомиха, че съществуват 
възможности за още по-успешно сътрудничество между ОС 
Димитровград и селото.

За адаптиране на Културния дом са изразходвани около 
40 000 динара, а парите е обезпечила предимно споменатата 
Местна общност, която е и главен носител на проекта. Голям 
принос дадоха и ОС Димитровград, предприятие ”Кому- 
налац” и търговската фирма ”Търгокооп”. Работите върху 
адаптацията проведе частната строителна фирма "Ваша 
къща” от Димитровград.

В Културния дом вече работят два търговски магазина, 
заредени главно с хранителни продукти и е открит клуб на 
пенсионери. Запланувано е да се уредят помещения и за 
амбулатория и ветеринарна станция, както и зала за теа
трални и кино представления.

Снимка Но. 3

Снимка Но. 4 Стоян Евтимов
Б. Димитров
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МЛАДИ ТАЛАНТИ
СРЕЩА И РАЗГОВОРДАЛИБОР АНДОНОВ

ИДОЛ НА МЛАДИТЕ ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ 
С ПЕРГЕЛА И 

ТРИЪГЪЛНИКА
Далибор Андонов живее иСГтппп.к наи-извесшните рай-йевии в стрината, 

му Глигор Андонов, а и младият Далибоп^нТшп , аошекло от село Поганово, къдешо е роден бащи 
Далибор беше Приятно и^неш^Р- °21вРем^навРе^ Посещава този край.

Уведоми: ни че наскоро ще гостува в Н////Г"п М/ иозвънях*1е 1~ю шелефона, за да му честитим усйеха. 
концерт При участието на най-известни пий И<1 г<н1инаша в Белград ще организира и голям

За читателите на У "“С и1осШ“ чужбина.
”Хуйер”. редаваме извадки от интервюто, което е дал неодавни на в.

за

След четиридесет години не
прекъснато другаруване с днев
ника, учениците, триъгълника и 
пергела Винко Андонов, препо
давател по математика в Гимназ
ията в Босилеград, тези дни за
мина в пенсия. Това ни бе повод 
за разговор с този дългогодишен 
просветен работник и активен 
обществено-политически деец.

Естествено, основна тема на 
разговора ни бе просветната му 
дейност, обществената роля и 
значение на отговорната и бла
городна професия, условията за 
учителстуване преди четири де
сетилетия и сега и специфичност
та на предмета, който той препо
даваше на учениците четириде
сет години.

всички други предмети, само че 
трябва редовно и систематично 
да се учи още от самото начало. 
Разбира се, необходима е дарба 
към този предмет.

В разговора Андонов особе
но подчерта, че по време на че
тиридесетгодишния трудов пери
од е успял да изведе поколения, 
които днес навред в страната са 
усърдни математици, инжинери, 
икономисти, програмери, па дори 
и юристи и лекари - професии, 
които нямат много общо с ма
тематиката, добри работници, 
селскостопански производители, 
над всичко добри граждани.

- За мен най-голямо задовол
ство ми причинява когато ме сре
щне някогашен мой ученик и ми 
се обади - добви Андонов.

Да кажем и това, че Винко 
Андонов е бил не само усърден 
просветен работник, той наред с 
възпитателно-образователната 
дейност активно е участвал и в 
обществено-политическия 
вот в общината. Повече пъти е 
бил член на най-висшите общин
ски и партийни ръководства. Ан
донов бе делгат и на II Конгрес на 
СКС, десет години бе предсе
дател на Горанската организация 
и член на Републиканската кон
ференция на Движението на 
гораните, делегат в Общинската 
скупщина в Босилеград и други 
общински органи и тела. Понас
тоящем е член на Общинския от
бор на СПС и негов подпредсе
дател.

ГРУ: ДАЛИБОР ОТ ВИДИКОВАЦ

Шапки, каскети и д.ж. от София
Благодарение 

лианска комедия Далибор от 
Видиковац стана ГРУ. Този 
белградски рапер, по мнението 
на мнозина е едиственият 
тински рап-певец на нашата 
рап-сцена. Животът му е музи
ката, която той най-много оби
ча и затуй в стаята му се нами
рат клавиатури, компютър, му
зикални уредби и купчина ком
пакт-дискове. Досега е заснел 
два албума, а песента "Напра- 
во в рая” още ”живее”, макар 
че с нея за пръв път се пред
стави на публиката преди ня
колко години.

- Това е първата песен, коя
то подготвих и заснех. Понра- 
вила се на хората. По това вре
ме съществуваше само едно 
предаване по радио "Полити
ка”, което излъчваше такъв 
вид музика. Когато беше на
правен спотът, дълго се въртя 
поТВ-Палма и това беше един
ственият хубав ход, защото ос
вен музиката, която там даваха 
не можеше да мине незабеля
зано. Първият ми албум обяви 
"Югодиск”, а аз просто ”на си
ла” бутах този материал, зас
нех още един спот с мениджъра 
Саша Драгич.

* Покрай множеството те
чения в музиката , ти се опре
дели за рап-музиката?

- Рап-музика слушам от
давна, а усилено през послед
ните шест години. Исках и сам 
да се опитам в музиката, която 
най-много о.бичам и познавам.

на една ита- *^Рап-музиката "трудно ми
нава”, но ти се открои сред една 
по-голяма група рап-бендове?

шва денят”.
* Мнозина те смятат за пре- 

калено сериозен?
- На 23 години съм и считам, 

че е необходимо да бъда сери
озен. От моите песни хората 
могат да разберат що за човек 
съм, и какво ме вълнува. При
тежавам рап-омаж... Играя 
баскет почти всеки ден, обли
чам се както и всички рапери, 
нося разни шапки и каскети.

* Какви планове

ис-

жи-

имаш и 
кога ще имаме възможност да 
присъстваме на твой голям 
рап-концерт?

- Надявам се, че в скоро вре
ме ще заснема още три спота. 
Още съм принуден да пея по 
дискотеките, които не обичам, 
защото в тях не може да се съз
даде атмосфера като на кон
цертите. В момента събирам 
музиканти за новия си голям 
концерт, който щателно под
готвям. П 
вод да доведа и един Д.Ж.-съ- 
став от София, който там е 
първенец и трябва да участва в 
световно първенство. Ще по
каня да ми гостуват и някои 
групи, които да се представят с 
нови номера.

* Колко в момента е силна

Винко Андонов

- Учителската професия на
истина е благородна работа, мо
же би и най-благородната. Обаче 
някак си тя все остава под сян
ката на много други професии. 
Като казвам това, имам в пред
вид, че в училището учителят 
пряко влияе върху оформяване
то на личността на младия човек. 
Разбира се, тази обществена за
дача, за да се осъществи успешно 
изисква всеотдайност, любов и 
систематична работа. На учи
теля децата-ученици винаги тря
бва да бъдат на преден план. Аз 
например от самото начало на 
учителствуването си па все до 
последния учебен ден с еднаква 
любов изпълнявах своята възпи
тателно-образователна задача. 
Затова през тези години работа
та не ми омързна и не съм имал 
по-сериозни проблеми. И сега 
ако бих имал възможност отново 
да избирам жизнената си профе
сия, сигурно бих се определил за 
учителската работа - подчерта 
Андонов.

Когато пък става дума за ус
ловията, при които започнал да 
учителствува и днешните усло
вия Андонов подчерта, че усло
вията сега са много по-добри. Не 
само по математика, но и по дру
гите предмети има съответна ли
тература. В последно време се 
провеждат различни състезания 
и всичко това мотивира и подтик
ва ученика за учене.

Във връзка с мнението, че 
математиката е един от по-теж
ките предмети Андонов казва, че 
и математика е предмет както

Далибор Андонов
За съвкупната възпитател

но-образователна и обществено- 
политическа дейност Андонов 
получи и съответни обществени 
признания. Между другите и Ор
ден на труда със сребърен венец, 
удостоен от Председателството 
на СФРЮ, Осмосептемврийско 
обществено признание и Ос- 
мосептемврийска награда, както 
и няколко благодарствени писма 
от Горанската организация.

Трудовия път на гим. препо
давател Андонов е изпълнен с 
големи себеотрицания, ентусиа
зъм и любов към децата-учени
ци. Роден е през 1931 година в 
село Злидол, където и завърша- 
ва основно училище, а прогим
назия и гимназия в Бо 
Философски факултет - група 
математика завръшава в Скопйе. 
След факултета постъпва на 
работа в гимназията в Босиле
град и тук остава все до края на 
трудовия си век.

Сега когато се раздели от де
цата, дневника и училищните за
дължения, Андонов казва, че не 
може да седи, ще се занимава с

- Това стана по стечение на 
обстоятелства. Песента ланирам по този поразии

"Направо в рая” и тази тема са
актуални и днес.

* Мнозина казват, че си 
един от най-добрите, ако не и 
най-добрият рапер у нас?

- Начинът на изпълнение 
на рап-музиката, с който се по
явих коренно се различава от 
всичко видяно досега. Това е 
интересно на хората. У нас съ
ществуват повече различни

рап-сцената?
- Добри са ”Съншайн”, "Ро

бии Худ’, ”ХУ изд’бест”, ”Ри- 
к”. Всичко, което пра

вим открива път на нови рап- 
групи....

там ата
стилове в рап-музиката, а ти
пични представители 
"Синстин”, аз и Марко от гру
пата БГ-пассе, който гостува в 
новата ми песен "Когато свър-

сме
Б. Гаич-Петричич 

(Подготви: М. А)
силеград.

В ГИМНАЗИЯТА И ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УСПЕХА
възпитателно - образователни 
въпроси, па дори и в самия учебен 
процес.

И в двете училища подчер- 
тват, че се нуждаят от по-съвре
менни технически нагледни сред
ства. Обаче материалните въз
можности засега са им огра
ничени и не позволяват този 
въпрос в скоро време да се 
разреши, въпреки че училищата 
през второто полугодие ще 
положат усилия за обезпечаване 
на някои от тях.

Въпреки че успехът и пове
дението на учениците в Гимнази
ята и Основното училище на края 
на първото полугодие беше по- 
добър по отношение на първото 
полугодие миналата учебна го
дина, колективите на училищата 
още в самото начало на второто 
полугодие са изготвили про
грами с конкретни мерки за подо
брение на успеха и поведението.

През второто полугодие ще 
се изострят критериите за по
ведението на учениците, понеже 

отсъстват от 
, и често бягат от някои 
За да се осуети това 

явление класните ръководители 
трябва по-често да контактират с 
родителите, а 
срещат на заплануваните ро
дителски срещи.

И в едното, и в другото 
училище оценяват, че има и ре
дица слабости и у преподава
телите. Преди всичко 
заплати дестимулират просвет
ните работници, които все пове
че се пасивизират и не проявяват 

професионално

Общинската скупщина не 
изпълнява финансовите си за
дължения спрямо двете възпи
тателно-образователни ведом
ства. Отделно, когато става 
дума за обезпечаване на сред
ства за материалните разходи 
на училищата, които според 
закона е длъжна да обезпечи. 
Задължението към Основното 
училище Общинската скупщи
на е изпълнила с 27 на сто, а 

Гимназията с 65 на сто. От

пчеларство, овощарство или пък 
градинарство. Само толкова, 
колкото да поддържа физическа
та си кондиция.

Накрая, когато го попитахме 
какво би казал на младите 
колеги, той кратко ни каза:

-Хубаво е да бъдеш прос
ветен работник, но при това 
работата трябва да се изпълнява 
с голяма любов, отговорност и 
ентусиазъм.м. я.към

заплануваните 360 000 динара 
за материални разходи на Ос
новното училище до края на 
изтеклата година са обезпе
чени само 91 000 динара, а за 
Гимназията от заплануваните 
100 000 са обезпечени 65 000

много ученици 
училище 
часове.

М. Янев

ЗА ЗДРАВИ ЗЪБИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Ново оборудване на училищната амбулаторияне само да се

на учениците е най-съвременна. Произведена е в 
"Югодент”, чиито специалисти трябва да я монти
рат до 15 февруари. В училището е направено всич
ко необходимо за това.

Стойността на оборудването е около 60 хиляди 
динара, а средствата е обезпечило Републиканск
ото министерство по здравеопазване и Републикан
ският фонд за здравна защита в акцията за под
меняне на застарелите машини в детската преван
тивна стоматология.

На превантивната детска стоматология в Ди
митровград винаги се е отделяло значително вни
мание. В Здравния дом са заети двама специалисти, 
а един постоянно работи в амбулаторията в Ос
новното училище.

Както ни осведоми директорът на Здравния 
дом Васил Велчев, който и работи в училището с 
децата, тези дни за училищната стоматологична ам
булатория е докарана нова машина с необходимите 
съоръжения. Новата машина за поправка на зъбите

динара.

През второто полугодие тря
бва да се обърне много 
голямо внимание на допълнител
ното обучение. Изтъква се и ноб- 
ходимостта от по-голямо сътруд
ничество между Гимназията и 
Основното училище по отделни

низките по-

интерес за 
усъвършенствуване и иновации в 
обучението.

А. Т.

о7 ФЕВРУАРИ 1997 г.



МНОЖАТ СЕ СТЕНОПИСИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ТЕАТЪР "ХРИСТО БО
ТЕВ" НА 8 ФЕВРУАРИ 
ЩЕ ГОСТУВА ВЪВ 
ВРАНЯ

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В БЕЗЦЕННАТА ОГЪРЛИЦА
УЧЕБНАТА СРЕДА I» ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ С- ХУДОЖНИКЪТ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ОБЛАГОРОДЯВА 

РАЗКОШНА СТЕННА ЖИВОПИС ИНТЕНЗИВНА 

ПОДГОТОВКА 

ЗА”БОРИНА 

СЕДМИЦА”

- За мен, като художник, се
йма друг град, който да се слави гашиият стенопис представли- 
с толкова стенописи, какъвто е ва истинско иредизвикател- 
Днмитровград. В почти всички 
по-важни учреждения и пред- куство - заяви Д. Димитров в 
прнятня, в хотели, мотели и отговор на въпроса защо е по

ел тази обемиста задача. - Ос
вен това, училището е и мое и 
по тоя начин изказвам благо
дарност за знанията, спечелени

Едва ли в СР Югославия

ство в този вид живописно из-

други заведения са изписани 
зазк-многобройнн стенописи, I 

расявящн вътрешния амбиент След като се решиха 
финансовите 
отнасящи се до пътните 

димитровград- 
театър 

"Христо Ботев” официал
но реши да участва в кул
турната манифестация 
”Борина седмица” във 
Враня. В тази реномирана 
манифестация, освен ди
митровградския самодеен 
театър, ще участват и са
модейни театри от Лсск- 
овац, Крушевац, Кралево, 
Кикинда, Враня, Гнилане и 
други. ”Борината седми
ца’’ започна на 31 януари, а 
както е запланувано теа
търът ”Христо Ботев” ще 
се представи на вранянска- 
та публика на 8 февруари с 
пиесата "Женско царство ’ 
от известния български 
комедиограф Стефан Л. 
Костов, а след това и пие
сата "Професионалист” от 
сръбския писател Душан 
Ковачевич. И двете пиеси 
най-вероятно ще се играят 
в така наречения "вечерен 
термин”.

Що се отнася до теа
тралните представления 
на "Борината седмица”, да 
кажем още, че ще бъдат 
дадени съвкупно 18 пиеси - 
9 на гостуващите и 9 на 
домашния театър "Бора 
Станкович”.

На "Борината седми
ца” една вечер ще бъде 
посветена и на известната 
белградска актриса Сека 
Саблич.

Манифестацията про
дължава до 16 февруари, а 
димитровградският теа
тър интензивно се готви, 
тъй като съществува гол
ямо желание театърът и 
Димитровград изцяло да се

и просто извикват въодушев
ление сред посетители и чуж- тук. 
дестраннн гости. Немалък 
брой и частни домове са укра- сравнително 
сени със стенописи. площ, заемаща три страни пред

Заслугата за появата и раз- физкултурната зала. На тях са 
изобразени мотиви от човеш-

ироблеми,
Стенописът се прост ира на 

голяма стенна разноски, 
ският самодеен

витието на стенопнсното из
куство в града принадлежи на ката цивилизация: египетски 
няколко художника: покойни- пирамиди и ефннга, Мона Ли- 
те братя Иван и Методи Пет- за' на Леонардода Винчи, Ми
рови, на художника-димн гров- кола Тесла, Достоевски, мотн- 
градчанин, живущ сега в Бел- ви от химия и физика, фнзкул- 
град, Слободан Сотиров, на турата и спорта н пр. Цялата 
живущите в Димитровград ху- композиция пряко е свързана с 
дожници Никола Денков, Дн- учебния процес, оставяща сил- 
мнтър Димитров, Димитър Ил- но въздействие върху нсихоло- 
иев и др. Всеки поотделно, а 
често и заедно, са създали или 
създават стенописи с високо 
художествено майсторство и тнви от човешката история н 
интересни мотиви. В предиш- наука е изработен с голям усет 
ния период безспорно най-пло- за пропорция и съотношение 
довит между тях бе пок. Ме- между образи, предмети 
тоди Петров, а в настоящия мо- ления. Изработен е пестеливо, 
мент ”най-продуктивният” е без разточителство и натруп- 
Димитър Димитров. ване. с мярка за внуншне, съоб-

Тези дни художникът и ил- разяващн се с възможностите 
юстратор на детското списание на зрителя с един поглед да об- 
"Другарче” Димитър Днмит- хване голям исторически пери- 
ров усилено работи върху об- од на развитие, 
лагородяване на учебната сре- Заедно със стенописите на 
да в основното училище ”Мо- Методи Петров в другата част 
ша Пияде” в града. За него това на училището ("Изворът на бе- 
е вторият "голям проект”, как- лоногата” и "Ефимия”), както 
то споделя, в стенописното из- и със стенописите на Никола

Денков, цялото така наречено 
"зеещо пространство" е изпъл
нено по най-благородния на
чин: направени са стенописи,

гията на ученика.
Освен това стенописът със

стилизацията сн на важни мо-

Н ЯВ-

Димитър Димитров в творчески амбиент

които извисяват естетическия десетки домове също са нари- 
вкус сред подрастващото пок
оление.

- Амбиентът в нашето ос-

сували стенописи. От друга 
страна, при нас що-годе култу
рен дом, относно семейство, 

новно училище, както и в гим- притежава художествени кар- 
назията, със стенописи, худо- тини от редица художници. То- 
жествени картини на художни- ва вече показва, че изобрази- 
ци и ученици, вероятно е един- телното изкуство в живота и 
ствен в Републиката - споделя домашния бит на димитров- 
Д. Димитров. - Това само но- градчани е навлезло широко, 
твърждава, че нашите учили- което само по себе си говори за 
ща имат изключително развит нашия град като за градче с ви- 
усет за естетизиране на учеб- соко културно ниво. Голяма 
ната среда и ние като град заслуга за това имат художни

ците.

куство, защото преди няколко 
години негови стенописи разк
расиха предверието на гимназ
ията.

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро ще се оформи сдружение 
на самодейните художници

Както неофициално узнаваме наскоро в Димитровград трябва да се 
образува сдружение на самодейните художници. Председател на сдру
жението най-вероятно ще бъде Зоран Свиленков, по професия юрист, трябва да се гордеем с това. 
работещ в предприятие "ГИД". На въпроса дали само об-

Вече е известно, че Димитровградска община представлява свео- щественнте здания и учрежде- нали, че стенописите като из- 
бразен разсадник на талантливи художници, тъй като 40 художници-про- ния са обект на интерес за сте- куство, ежедневно достъпно на 
фесионалисти живеят и творят в общината или в по-големите центрове нописното изкуство Д. Димит- многобройни млади и възрас- 
в страната и чужбина.

Доколкото се осъществи идеята на художниците-любители и се 
оформи споменатото сдружение, това ще бъде от изключително кул
турно значение за Димитровград.

Понастоящем се предполага, че в общината творят около петдесети
на художници-любители.

В заключение бихме изтък-

тни, оказва безспорно силноров отговори:
- Не, само аз съм направил въздействие върху обогатява-

пет-шест стенописи в частни не на познанаята им и развитие 
домове. Зная, че и другите ху- на високи естетически чувства, 
дожници, занимаващи се или 

Б д занимавали се със стенопис, в

представят на завидно рав
нище.

б. д.Ст. Н.

ЮБИЛЕИ ---------- ----------- ------------- ------------ --------------------- --------- -------——----------------- — --------------------------— —
ПРЕД СТОГОДИШНИНАТА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД (ЦАРИБРОДСКО ГРАДСКО ЧИТАЛИЩЕ)

ОБМИСЛЯ СЕ ОБЕМИСТА ПРОЕКТОПРОГРАМА
На 1 януари 1998 година ще се навършат СТО ГО

ДИНИ от създаването на Народната библиотека в Ди
митровград, т.е. Царибродско градско читалище. Го
дишнина, достойна за особен почит. Дата, която трябва 
да мобилизира всички културни радетели и граждани в 
Димитровградска община достойно да я ознаменуват.

Както ни осведоми директорът на Народна биб
лиотека м-р Драган Колев, в рамките на подготовката 
за честване на великия юбилей на Народната библи
отека вече се обмислят няколко крупни проекта.

• В чест на стогодишнината ще се подеме дарител- 
ска акция под название "Гражданите на своята библи
отека”, в която трябва да участват не само гражданите 
на Димитровград, но и всички димитровградчани, 
живущи навред из страната. Акцията преди всичко 
трябва да допринесе за обогатяване на книжния фонд 
на библиотеката.

• В библиотеката особено

на Народната библиотека се предвижда среща на писатели 
и поети. Подобна среща може да се организира и за други

на литературното, научното н други полета.
• Предвиждат се интересни изложби, чиято цел е 

книгата да стане достояние на широк кръг почитатели творци.
на печатното слово: - В годината на юбилея, относно в негова чест, ще се

- Изложба на печатните издания отпреди сто години организира среща на литературни творци от СР Югославия 
до наши дни, относно книги, излезли в различни печат- и Република България, с литературни четения и поетични 
ници, отнасящи се до Димитровградски (Царибродски) срещи, с което Народната библиотека, а и цялото малцин- 
край, или написани: от автори от този край. Изложбата ство, на дело ще покаже, че е истински, а не декларативен 
"Сто години печатно слово” в нашия край трябва да мост на сътрудничеството между двата братски народа, 
мобилизира изследователи и проучватели от различни В момента сериозно се обмисля да се публикува конкурс 
области и краеведи към издирване на всякакъв вид за изработка на защитен знак за стогодишния юбилей на 
печатно слово (книги, списания, вестници), което без- Народната библиотека, по който ще се препознава тази 
спорно ще допринесе за по-добро запознаване с култур- културна институция.
ното ни наследство. ^ Тъй като засега набелязаните прояви все още не са

- Изложба на всички авторски книги на творци от залегнали в конкретна програма, директорът на Народната 
нашия край, проявили се или проявяващи се в най-раз- библиотека в Димитровград м-р Драган Колев призовава 
лични области на човешкото творчество: наука, ли- всички творци и граждани, имащи конкретни предложения, 
тература, култура, спорт и пр. Оттук и необходимостта идеи и инициативи, да се включат в изготвянето на 
да се издирят всички творци, които ще доставят кни- юбилейна програма, за да се ознаменува най-достойно 
гите си, списанията, в които са публикували своите юбилеят. Препоръките и предложенията трябва да се 
трудове или дори фотокопии на докторските си изпращат до Народната библиотека - Димитровград или по 
трудове, темите, върху които са спечелили високите си телефон (010) 61-476. 
признания и професионална подготовка.

• В рамките на ознаменуването на стогодишнината

място ще се отдели на 
създаване на Краеви отдел”, в който ще намерят място 
не само творци (поети, писатели, научни работници, 
учени), писали за Димитровградския край, но и онези, 
чийто произход е от този край и чувстващи го като свой 
родов корен. По този начин в библиотеката би се съз
дал, условно казано, отдел на творчески постижения Ст. Н.
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БИЛЕТ ЗА ЛЕТОВИЩЕТО НА 

ВАШИТЕ МЕЧТИ

ДА СИ ПРИПОМНИМ

ВЛАСАКИ 

АЛЕКСОВ, 

РЕВОЛЮЦИОНЕР 

И ХУДОЖНИК (1)

Туристически агенции! Мога 
Да ги наброя много, но не искам да 
им правя безплатна реклама. За- 
щото те са фирми с големи каси и 
търсят тъкмо ВАС 
джобове, за да

валите в анкетата. По телефона Ви 
съобщават, че вие и още девет 
брачни двойки сте имали щастието 
да бъдете "избрани” да пр 
те на специална промоция, на коя
то по тържествен начин ще бъдат 
определени мъжат и жената, които 
ще заминат на 
По този велик

А Вашето високо жизнено рав
нище от анкетата е измислено! 
Просто една дребна, незлобива ше
га! Да не кажа - лъжа. И сега се 
мъчите като грешен дявол. Имали 
сте щастие, спечелили сте наград- 
но летуване, добре де, наградно пъ
тешествие, и то не малка работа. 
Хиляда ДЕМ струват билетите, то
ва изобщо не са малко пари за Вас. 
Но има още нещо, много по-важно 
от тези пари: получили сте шанс да 
отидете в страна и град, за които 
сте могли само да мечтаете!! Хай
де, признайте си, кога бихте реши- 
ли да отидете в този рай, ако не 
беше анкетата на Агенцията? Ник
ога. Шанс на Вашия живот - сега 
или никога! ” Ох, божичко, а от
къде ни пари за стаята и храната? 
То пък да е само това? Не можем

исъства-с големите 
ви наградят с лету- 

ване в страната на Вашите мечти 
Миловидни, прекрасно облече

ни и усмихиати момичета 
невно ви

Като участник в Септемврийското въстание и организатор 
на работническото движение в своя край, царибродча нинът Вла- 
саки Алексов, основателно се смята за видна личност в началото 
на това столетие.

Досега много малко сме знали за детството на Власаки Алек
сов и неговото семейство. За него започва да разпространява да 
се говори най-много когато се завръща от казармата (1918) и 
когато започва социалистически идеи в Цариброд и околността. 
За тоя период с въодушевление разказваше Илия Йотов от с. 
Славиня, който присъствал на едно събрание в Славиня и го
ворил за националната катастрофа на България и за ик
ономическото положение в Царибродско.

В края на 1918 година Власаки заминава за Берковица. Ра
боти заедно с Иван Петров от Берковица. През 1921 година на 
една първомайска манифестация, закичен с червени рози, ми
нава из Берковци и привлича много ученици от гимназията. 
Името на Власаки става известно не само в Берковица, но и в 
цяла североисточна България. А когато през 1923 година за
почват подготовките за Септемврийското въстание, Власаки е 
в първите редици на организаторите. Той влиза във военното 
ръководство и като запасен офицер помага много за венно обу
чение на младежите. В тези исторически дни той се запознава и 
работи с Замфир Попов и Гаврил Генов, а когато фашистката 
власт започва предследването на революционерите, Власаки 
Алексов минава в нелегалност и се скрива в къщата на един друг 
революцонер - Стоил Илиев.

Власаки взима участие при превземането на Берковица. Той 
извръшава мобилизация в селата Гаганица и Бистрица и герой
ски отбранява пристъпите на Берковица.

Желязко Апостолов, един от организаторите на Септем
врийското въстание в Северозападна България, казва:

- Веднага се свързах с Власаки Алексов, който бе натоварен 
да ръководи акцията за отбрана на Берковица и Петрохан. Вла
саки, който бе в нелегалност подробно ми изложи плана на 

действието: първата група под 
негово командване трябваше 
да заеме Вароша и Долната ма
хала (той щеше да даде от Ка
лето бомебен сигнал за настъ
пление, след като се свърже с 
групата, идваща от Лопушна). 
Втората група под командва
нето на Димитър Първанов 
трябваше да заеме Заряница и 
Козолия и да се отправи към 
центъра.

След потушаване на въста
нието Власаки Алексов се за
връща в родния си край. В Ца
риброд той не е емигрант и ка
то гражданин на своя роден 
град започва своята партийна и 
революционна дейност, като 
се с връзва с Югославската ко
мунистическа партия. Избягал 
от диктатурата на Цанков, той 
продължава борбата против 
режима на Петар Живкович. 

След 1923 година в Цариброд се разраства работническото 
движение. От Цариброд той прави връзка между Зора Панов, 
Григор Иванов-Гърца, Стефан Барона, доктор Гоцев и Иван 
Петров, Гаврил Генов, Замфир Попов. Създава се канал за 
преминаване на границата и пренасяне на оръжие.

Тази дейност на Власаки Алексов не остана скрита от власт
та. През 1929 година в Ниш е арестуван комунистът Милан 
Милутинович, който е имал връзки с Цариброд и Власаки Алек
сов попада в затвора. В обвинителния акт се казва:

"Власаки Алексов, не е известно кога е станал член на тайна 
комунистическа партия в Цариброд, значи сдружение, което 
имало за цел да пропагира комунизма.

През 1929 година в Цариброд е приел от Младен Глигорович 
комунистически материал и разпространявал същия между на
селението. В съдържанието на тези афиши се подтикват масите 
към насилие против държавните органи застрашава се мира и 
довежда в опасност държавния порядък... Пропагира се незадо- 
волство при войниците с цел да се предизвика бунт с думите, 
"Кръвав крал Александар се обижда нашият крал”.

В началото на 1930 година Власаки Алексов е съден в Бел
град заедно с революционера Станко Паунович и още много 
комунисти от Пирот, Зайчар и други градове в Сърбия. Разкри
ват се връзките на партийната организация от Цариброд с оста- 

градове, разкрива се и това, че Власаки бил осъден в 
България на 15 години тъмничен затвор зарад участието му в 
Септемврийското въстание. Власаки имал отлично държание на 
съда. Тодор Кръстев, присъстващ на съдебния процес, разказа 
на автора на тази статия, че Власаки Алексов и в съда откровено 
говорил против диктатурата на Живкович и крал Александар, 
особено в неговия роден край. Всички обвинени били осъдени 
от 5 до 15 години затвор.

наградно летуване, 
повод в луксозните 

помещения на агенцията е повика
на популярна певица или друга ес
традна звезда, която ще отвори 
плика - с Вашето име!!!

Да, Ви сте щастливецът! Така 
получавате шанс да отидете в зе- 

рай в страната или града, които 
сте изабрали лично Вие. И там наи
стина има рай, но за този рай Ви 
трябва пари. Много пари. Това 
ма да Ви кажат, а Вие няма да ги 
питате. Та нали летуването 
земен рай е безплатно, подарък от 
Агенцията! Но щастието Ви 
толкова голямо, колкото си мис
лите Вие. Като се посъвземете от 
радостта си, започвате да се интер
есувате от подробности: в кой тер
мин ще летувате, как ще пътувате 
до райското място и пр. И тогава 
възниква едно голямо "недоразу
мение”: Вие сте уверени, абсолю
тно уверени, че сте получили на
градно летуване, а собственикът 
или директорът на Агенцията лю
безно, най-любезио Ви обяснява, 
че сте получили само наградно пъ
тешествие. А това означава: два би
лета за самолет, с които Вие и съ- 
пруга(та) Ви можете да отидете и

всекид-
пресрещат на главните 

улици на столицата ни (идват 
по-малките градове, но не 
невно) и любезно Ви 
говорите на няколко въпроса в 
рамките на анкетата, която тяхна
та Агенция върши само днес!! При 
всички агенции въпросите . 
накви: основни данни за Вас 
пруга(та) Ви, какво сте по профе
сия, работите ли, отивате ли на по
чивка - къде, кога и с колко пари.
Не се притесявайте, казват любез

но карасавици, участвайки в наша
та анкета, Вие автоматически учас
твате в нашата НАГРАДНА ИГРА 
и много лесно може да Ви се случи 
да летувате безплатно на Хаваите 
и на много други егзотични места в 
света”.

и в
всекид- 

молят да от-

мен
са ед- 

и съ-
ня-

в този
да тръгнем на път ей така, в до
машното си облекло. А когато оти
дем там, ще трябва да видим и опи
таме чаровността на прекрасния 
живот, а не само от стаята до плажа 
и от плажа до стаята. Да отидем... 
да отидем... а децата? При кого да 
оставим децата? Ох, с кое сърце и 
душа да ги оставим? Не, такъв грях 
не смеем да направим в никакъв 
случай. Ако отиваме ние, ще оти
ват с нас и децата!” Ама за техните 
билети ви трябват 1000 ДЕМ. И ще 
ви трябва още една стая с две легла. 
Пък и не двама, а четирима ще сте 
в земния рай. Откъде Ви толкова 
пари?

не е

Ако наистина имате висок жиз
нен стандарт, всяка година отивате 
на летуване и на всяко летуване 
харчите завидна сума (дойч марки) 
или пък ако просто на шега си из
мислите високо жизнено равнище, 
повишавате изгледите си да учас- 

голямата промоция на 
Агенцията. Там ще се запознаете с 
нейната дейност, ще се възхитите 
от красотата и комфорта на ней
ните хотели навред по света. От 
тях - ако ви се усмихне щастието - 
ще летувате или зимувате безплат
но и така ще прекарате няколко 
прекрасни, незабравими дни в стра
ната или града на Вашите мечти.

Доколкото сте били "мъдри” и 
сте споменали голяма сума, която 
харчите за годишната си почивка 
на морето през лятото или в прочут 
скиорски център през зимата, бъ
дете сигурни, че Вашето име ще 
бъде "теглено” от купа на участ-

твате в

Пари, пари, пустите пари... 
Отведнъж решавате да сложите 
край на мъките си: ще отивате и 
точка! И Вие, и децата Ви! Един 
път се живее на този свят! Сега 
или никога! Сега! ще продадете 
каквото имате да продадете, ще 
вземете назаем, ще намерите на
чин. Пък и какво са пет-шест хи-

да се върнете, и резервир; ; _ _
две легла за седам дни?! А пре
стоя? Кой ще плати стаята и хра
ната? Вие, любезно казва господи
нът или дамата от Агенцията! И 
моля Ви се, защо е толкова кисела 
усмивката ви? Главата горе, имали

ана стая с

сте голямо щастие, получили сте 
шанс да отидете в страната на Ва
шите мечти, 
шия живот! И не се излагайте тук 
за няколко хиляди ДЕМ, какво е 
това за Вашето високо жизнено 
равнище?

ляди марки в сравнение с онова, 
което Ви очакватова е събитие на Ва- земния рай в 
страната на Вашите мечти?

Вечна благодарност на Аген
цията! Милка СТАНОЙЕВИЧ

СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО )с
МОРИЯТА НА МЪЖЕТЕ

хърватин. В Осиек Ицко се мис
лил за добър плувец, хвърлил се 
във водата и се удавил. Христо 
Токунски е погребан в цариброд- 
ските гробища. Братята Токунци 
са били прочути търговци. В ог
раденото с масивно желязо гол
ямо гробище на тяхното семей
ство покрай посочения Христо 
лежи и Мита Токунски, бащата 
на Петър и Кръсти». Тези хора 
имат наследници, които ме помо
лиха да не се закача святото мяс
то на техните предци. Аз предя
вих иск към Битовите услуги, те 
бяха накърнили гробното място, 
още повече, че в средата е много 
стар и много висок бор. Обещаха 
ми гробното място да се запази 
като следа на това голямо семей
ство. Има и други гробове, които 
обезателно трябва да се пазят, но 
и този въпрос не е време да на
чеваме.

За четвърти път Люба То- 
кунска се омъжва за един пирот- 
чанец Перо, но презимето му не 
зная. Брака са разтрогнали 
си живееше дълги години сама, 
заможна, със стил и етикет на ху
бава, здрава,едра жена, която по 
редовен път се е омъжвала че
тири пъти. И съпрузите й са уми
рали по редовен път.

Малко на шега, малко на ис
тина, като по празненства или 
сватби порядъчно си хапваха и 
пийваха, кумовете й казваха:

- Кумице Любо, ти си мори- 
ята на мъжете.

Тя не се сърдеше, беше ис-

година, Люба се омъжва за вдо
веца Найден Ковачев. Той е бил 
търговец, дошел е с брат си Вел
чо от с. Каменица, съпругата му 
Мария починала, той построил 
къщата, където днес живее Зден- 
ка Тодорова, имал три свои деца, 
родени в Каменица, където е бил 
и учител, преди да дойде в Цари
брод. За съпруга взима нашата 
Люба и с нея има две деца: Ангел 
(1906) и Ката (1905). Живеят за
можно, семейството преуспява
ло, построили още една къща, в 
която живеели Велчо, жена му 
Мика и синове Илия, Тодор, 
Делчо и Дана. Илия Ковачев е 
познатият на всички ни мил съ
гражданин, тетин на д-р Спас и 
Слободан Сотирови. Найден Ко
вачев умира през 1912 година. 
Люба остава отново вдовица.

1915 година Люба се омъжва 
за трети път. Сега за търговеца 
Христо Токунски във високата 
къща срещу черквата. Той бил 
вдовец с четири деца, между кои
то и Илко Младенов Токунски, 
прочут комунист и управител на 
града от 1945 година. За него 
може много да се каже, но това 
би била друга приказка. Има 
томци в Белград, дъщеря Нина и 
син Иван, сигурно са живи, а той 

София. Роден вуйчо^ 
Митко и Александър Шойлсви, 
които се споменават в историята 
на баскетбола в Цариброд.

Люба довежда със себе си 
двете деца Ангел и Ката и ражда 
още един син - Ицко се казваше. 
Към 1934 година той се удави в 
Осиек, в р. Драва. Там живееше 
сестра му Ката и нейният съпруг, 
митничарят Стеван Ланцерт -

Едни я знаят като Люба Ко
вачева, други като Люба Токун- 
ска. Така или иначе това е една и 
съща особа и е единствената же
на от нашия край, която е имала 
четири съпруга по редовен граж
дански път. Помним я и знаем 
като една възрастна дама, винаги 
богато и с вкус облечена, в ко
принени рокли с бяло жабо, с оса
нка на дама и със следи от ня
когашна голяма красота и жиз
неност. Тя живееше напоследък 
в къщата, в която дълги години 
живя починалият директор на 
гимназията Мето Георгиев, днес 
къщата е собственност на учи
тели, пенсионери.

От тази къща Люба отиде в 
Белград при дъщеря си Ката Ко- 

която имаше голямавачева,
квартира на някогашния площад 
"Маркс и Енгелс”. Там почина 
през 1968 година и е погребена в 
Белград. И дъщеря й Ката 
жива, преди няколко години по
чина на преклонна възраст, но 
има живи потомци - дъщеря Та
тяна и син Ивица.

Люба е дошла като младо мо
миче килимарка в града ни и нас- 

омъжила в семейството

не е

и тя

налите

по-коро се
Пъцкови през последните години 

век. Пъцкови сана миналия 
старо семейство, къщата им е до 
старото игрище. Пряк потомък 
от това семейство е д-р Преслав 
Станулов. За един от братята 
Пъцкови Люба се омъжила през 
деведесетте години на миналия 
век. Малко са живяли заедно в 
посочената, от тях построена къ
ща, не са имали деца и съпругът 
на Люба починал. Това е първият 
й брак. В началото на века,1901

е нае в

Власаки Алексов заедно със съпругата си Люба загина на 30 
март 1944 година по време на бомбардировката на София от 
страна на англо-американските въздушни сили.

Следва: СПОМЕН НА ЛЮБОМИР РОСИЧ ЗА ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ
Богдан НИКОЛОВ

тина.

Лилия Нейкова
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БОСИЛЕГРАД НА СТРАНИЦИТЕ НА "АЛМАНАХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ" ЗА 1892 ГОДИНА

Краль Бранковски измамиль съседа си краль Ьуса
....
...............««№............ ..................... 'V"—Г,уК,ш Чп.иТш,Тше ' ,юдъ ,е'мятя въ „„«.„«проходимите

'закрити въ всяка стрна съ скали и гъста 
гора, действително Краль Бранковски 
седя си Краль Буса но следующий иачииъ: отишълъ 
при него за да се види и го поканилъ да отидатъ въ 
Райчиловската Черква, която се намирала при мест- 

”Дъбето” (сега керемидчийница) два килом. ра- 
Босилсградъ. Въ това време Турците пред-

;.уСелото Босилигродъ е единъ отъ околийските цен
трове на Кюстендилскнй окръгъ п брои 115 къщи съ 
710 жители Българи. То лежи 40 килом. на ссверо-зп- 
падъ отъ гр. Кюстендил, 45 килом. на западъ отъ гр. 
Радомиръ и 72 килом. на северо-заппдъ отъ гр. Дуб- 
ннца.

; местности,1 измамилъ съ-
$■:

1 носттаСелото е разположено въ една прекрасна долина, 
навредъ заобиколено съ планински хълмове, прото
чени като верига отъ Църиощичката Планина. На се- 
веръ отъ селото се издига единъ ридъ називаемъ 
"Писовица”, покритъ съ малка гора.

По край селото тече реката "Дрпгопнщицп”, обра
зувана отъ реките: Божнчка, Любатска и Лисиискп, 
която принасят голяма полза на градините и нивите, а 
при това кара доста воденици и тепавици. По някога 
причинява и доста пакости съ прендването си, по от 
друга страна, някои отъ селяните се радватъ, защото въ 
това време тя влече дървета и храсте, конто селяните 
ловатъ и употребяватъ за гореиие и др. потребности. В 
нея живеят няколко вида риби, отъ които най-много 1%

стояние отъ
варително се облекли въ Български дрехи и сноредъ 
условний знакъ (чрезъ р ькувание) сполучили да хванат 
живъ Краль Буса, когото след дълго истсзание убили; 
същата участъ постигнала и Краль Бранковски. Телата 
им ь хвърлили неизвестно где. Следъ това Турците зав
зели и разорили всичките укрепления. Въ местността 
"Градище” и сега личатъ осгганки отъ основите на разни 
постройки. Въ същата местност, са намерени и два 
кюпа глинени, за които се предполага, да са били нъл- 

Въ тяхъ е било намерено плява ипени съ провизии.
изгнило жито. Единия кюпъ е строшенъ още когато е 
ископаванъ, а другия е здравъ и наповреденъ; събира 

;• * , 600 - 700 литри вода и сега се намира въ една отъ ближ- 
ЪшШ ните до Босилиградъ воденици принадлежаща на Ста- 

Любатски. Въ сп,щата местностъ се намира ед- 
лагъмъ (ггодземенъ пътъ), за който преданието 

по него са излизали изъ подъ земята и из-

Vпъстърва, мрена и кленъ.
Къмъюгъ отъ селото се простиратъ много градини «■***»■

(бахчи) насадени съ разни овощни дървета, а най-по- ШИЛ меИЪ
вечетосъ сливи, отъ конто селяните пронзвеждатъ дос- ||||||^ инъ
Та "сноредъ едно^предание, селото е получило названи- В .-Тойедълъгьоколо
ето си отъ близката местностъ називаема Градище, ||||в средата иа баира и слиза вър ' които се
на която някогажъ е имало градъ въ който е жнвялъ местностъ се намиратъ и стар р щ ,
някой си краль Бусъ или Бусилъ. Тоже по предание се ||1|1 говори да са останали отъ Римско вре. .
говори, че когато Краль Бусъ е жнвялъ съ войската си |||||| СИ”1* старините за забелязвание е старата р
въ тая местностъ "градището” (гдето и сега се нами- ||111 Св. Богородица , за която се предполага да е останала
ратъ останки отъ укрепления) едновремено съ него въ Останките от времето на крал Бусил днес се 01Де отъ латините. Въ нея преди около Ь) - години е 
местността, гдето е сега селото Бранковци (25 килом. съхраняват в музея във Враня намеренъ единъ мряморенъ камъкъ съ надписи, но
растоянне отъ Босилеградъ) е жнвялъ и Краль Бранк- някой отъ тогавашните първенци, като се бояли да не
овски (отъ името на когото носи название самото село), заедно съ краля Бранковски. След немилостиво исте- би да се „аМери отъ някои латини. които да изяватъ 
Въ онова време нахлули Турците и следъ едно ужасно зание за да имъ открие и предаде всичките укрепления претенции за черквата, строшили го. 
сражение съ Бранковский Краль, паднали доста мър- на съседните владетели Краль Бранковски се съгла- 
тви от войниците му. а една частъ отъ тяхъ пленили с,,лъ Д* имъ предаде Краль Ьуса. Турците не могли да

нападнатъ на Буса, понеже укрепленията на последния

-Сл
Подготвил за печат:

едва- 
К. Г.

парк. с треви, брези и борови го
ри. Центърът на селото е ста
ринно селище, същински музей. 
Тук все още може да се видят ста
ри къщи от народното строител
ство в Босилеградско. Рухват 
обаче една след друга. Рухва и

Настанало по време на турск
ото робство, село Извор (Боси
леградско) станало пазарен, уп
равителен, черковен, просветен 
и занаятчийски център. Това би
ло все до 1889 година, когато ок
олийското управление от Извор 
минало в Босилеград. Открай 
време населението се занимава
ло със земеделие и животновъд
ство. Били изсичани горите и раз
ширявани обработваемите пло
щи и пасища. Наставили нови ма
хали в селото от колиби “Клип- 
ска падина”. По-плодородната 
земя била в ръцете на турците.

ИЗВОР - СЕЛО С ГОЛЕМИ КУЛТУРНИ БЛАГА

РУХВА СЪЩИНСКИ МУЗЕЙ
С разширяване на обработва- веднага може да кара воденица.Сетне в селото наставали по-бо

гати (чорбаджии) българи. Ня
кои от тях станали и лихвари. С 
години дошло до разслояване на 
населението - на малобройни бо
гати турци и българи, на средно 
заможни и на голямо число край
но бедни българи, които аргату- 
вали при богатите.

черквата, изградена още през 
емите площи и пасища започна- Някога изворчани били водени- 1833. както и първото училище г 
ло и наторяването им. Планината чари. През 1920 година по-голяма Босилеградско от 1833/34 година. 
Плоча била очистена от гори и част от изворските синори (ли-
крайният й връх с 1243 метра над- вади. ниви и гори) останали в роден през 1914 г. миналата го- 
морска височина бил прекръстен България, 
в Руди на. Откъм с. Груинци се 
намира Зла рудина.

В Извор извира вода, която

з

Асен Велинов от С. Ресен.

дина ми разказа как настанала 
Местностите Славче. Гло- Брекинска махала. Неговите 

жие, Брекинска махала или По
пов връх са същински природен Над селото. Направили колиба.

предцн най-напред се населили

но през една люта зима духнал 
силен вятър, сняг потрупал коли
бата, тя паднала, но за щастие хо
рата останали живи. Слезнали 
по-низко, там, където имало 
много брези, по които махалата 
получила име.

Една местност в селото се на
рича Навой. Тук някога жените 
навивали прежда на кросна. В се
лото имало повече занаятчии, 
особено терзии. По занаятчиите 
мутавджин име получила Мутав- 
джийска махала, казва той.

Дядо Асен казва, че когато 
бил млад всички в селото орали с 
дървено рало. Пръв, който наба
вил железен плуг бил Васе Рнс- 
тин. Това станало 1925 година, 
когато Германия на кралска 
Югославия дала стоки като во
енна репарация.

Днес Извор е село на стари

Снимката е от 1934 година, когато в Извор имало женско до
макинско училище. Учителка била Томания Василов(ич). Четири 
от тези някогашни изворчанки са в казмирни саи, със сърмени 
колани и скутачи. Забрадени са с драмшамии и яшмаци. Оста
налите две са облечени в литаци.

Някога, както това станало през 1960 година, имало веселби. 
Сега в селото няма хора за това.

хора.. • Стоян Евтимов

Защо обичаме своите приятелки?
Понеже приятелката ни... _ 5. Обажда се когашо П звъните но шеле-
1. I овори истината - заемам чето, което фона в три часа след Полунощ - и ви слуша,

виждали', секса, дреболиите, които ни се 6. Помага ви да си събереше багажа,
хващаш между зт*бише... _ 7. Помага ви При Преселение.

2. -Знае когащрябва деш~ювдигне насищо- Н. Убеждава вашия бивш че сегашното ви
ениешо ви, а кога да ви остави да се давите в момче е фантастично, макар и да знае, че със 
тъгаиш си. _ _ седмици не сте си имали среща.

3. Учи ви да карате кола - със своя авшо- 9. винаги ви дава тъкмо онова, което ви
трябва - асПирин, своята люби- 
ма рокля, кураж, (ПоПла Прегръд
ка...

мобил. _
4. Мрази мъжете, шефовете 

или вашите сътрудници, които 
ви Повреждаваш, също толкова, 
колкошо ги мразите и вие.

ДАМСКИ 
САЛОН.

Над селото е самата югославско-българска граница. На мест
ността Славче - на самата държавна граница - доскоро се ор
ганизираше граничен събор. През 1967 година, както се вижда на 
снимката, се състоя многолюдна среща на хората от двете страни.

(Заимствувано от "Ана“)
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СПОРТ ® СПОРТ отзиви
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Да освободим бедните 

хора от една заблуда” Аща-хваща” 

енциклопедия на 

царибродския футбол
КЪ™ШТ:р,!ГРа4ерИкСез°кТабОР"те На 
^™рез1935

као АЩА.
Прякора си е получил още на 

младини, когато по топката 
ърял като котка (мачка). Поне
же не 'Можел да каже хубаво 

мачка , а все казвал ”ачка”, то 
зрителите на мачовете малко 
обърнали това и започнали да му 
викат ”Аща хваща, Аща хваща”.
И така това име му останало и до 
ден-днешен.

Аща днес е 80-годишен 
сионер, който не

, жива
(” Бедата го, ” качила” на бесилката?”, ” Братство”, 24 януари)

Когато прочетох в по-миналия брой на "Братство" статията 
на В. Б. "Бедата го, "качила” на бесилката", бях много трогната 
от истината, че има много бедни многочислени семейства, които 
едвам свръзват краищата.

Днес животът в страната ни от ден на ден става все по-труден. 
тъй като минаваме през много тежки обществени, иконо
мически, социални и други трудности и от ден на ден се увличава 
числото на бедните хора. Голям брой безработни, бежанци, 
работници в големите промишлени предприятия, които са на 

отпуск и т.н. са оставени на съдбата, за да решават 
материалните си проблеми както знаят и умеят. Немалък брой 
от тях търпеливо понасят мъките си и не искат помощ от никого, 
за да не засегнат човешкото си достойнство. За съжаление това 
може да има и трагически последици.

Такъв е и случаят с Рангел Митов, който, както се посочва в 
статията, никога не подавал молба за парична помощ от 
Центъра за социални грижи и едва ли два пъти е приел помощ 
от Червения кръст.

Аз произововам заетите в Центъра за социални грижи в 
Босилеград, както и онези, които работят в Червения кръст да 
се ангажират повече и чрез разговори да "освободят” бедните 
хора от заблудата им, че социалната помощ е нещо срамно за 
човека. Хуманитарната помощ е инструмент на грижата за 
човека в целия свят и благодарение на нея много хора и 
семейства се спасяват от сигурна смърт.

маала, 
г. за пр-

„ м на вратата на
Граничар", който играе с "По

беда”, "Омладинац” и "Йедин- 
?,3>во от Нова маала - Пирот и 
"Иединство” от Бела 
През 1937 г. заминава за град Го
деч в България и там като вратар 
на ФК "Ком” варди из цяла Бъл
гария. В Цариброд се завръща 
десет години по-късно, през 1947 
г., и застава на вратата на "Асен 
Балкански”.

Иван Йотов платен

иконом до 1968 г. Аща е бил не 
вратар. Като обущар по 

професия, той не веднъж е пра
вил обувки за футболистите, 
кърпил същите, шиел топки, 
плел заедно с жена си Вена мре
жи за вратата. Съпругата му чес
то е кърпела и прала фланелките 
на футболистите. И двамата 
всичко това са правели без пари. 
След закриване на обущарската 
кооперация "Труд”, Аща десет 
години работи в Гумарата, къде- 
то се и пенсионира.

Негови идоли са Лев Яшин, 
Рикардо Замор, Владимир Беара, 
все екстра световни вратари. 
Затуй мнозина му викат и Яшин.

Д. Ставров

се хв- паланка. само

Сетне става един от основа
телите на ФК "Работник”, който 
бързо се съединява с "Асен Бал
кански” и се формира "Спор
тист”. Като тридесет и седемго
дишен

пен-
нитопропуска 

един мач на "Балкански”. Роден 
е на 9 ноември 1917 г. в Цариброд. 
Баща му е бил железничар, който 
също много обичал футбола. 
Като 15-годишен младеж Аща 
започва да варди на 
махленския отбор от Чуй петъл.

последен 
вратата на "Спортист” през 1953 
година в Ражан.

Но с това не прекъсва и връз
ката си с футбола. Работи като

път застава на
Вукица Иванова-Стоименова

вратата на
ГРУИНЦИ

ОТСРОЧЕНО Е ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА ШК "ЦАРИБРОД"

По-сериозна подготовка и 

съгласуване на статута

УДУШИЛ ЖЕНА СИ?
Христо Зарев от село Груинци е арестуван и предаден на 

следствените органи в Окръжния съд във Враня поради осно
вателно съмнение, че е виновен за смъртта на съпругата му 
Борянка (51).

Зарев работеше като обущар в Босилеград, а живееше със 
съпругата си в Груинци. Семейни^ живот на съпружниците е 
изобилствувал с кавги и побои. Покойната Борянка е погребена 
в понеделник, но не се знае точно кога е починала. Предполага 
се, че съпругът й я е удушил няколко дни преди това.

ГОДИШНОТО ^СЪБРАНИЕ 
ма шахматния клуб "Цариброд” е 
отсрочено за 2 месеца. Събранието 
беше насрочено за 31 януари т.г, но 
поради малкия брой присъстващи 
членове е прието посоченото ре
шение. Все пак присъстващите 
проведоха събрание, на което бе

Шахматният клуб "Цариброд” ненадейно остана без един от най- 
добрите си членове. На 26януари тази година трагично почина ТОДОР 
ПЕШЕВ, дългогодишен член, шахматист-състезал и какво ли още не 
в клуба. Неговата обществено-спортна активност непрекъснато трае 
вече три десетилетия, още от времето, когато като член на младежката 
организация бе организатор на много младежки турнири по волейбол, 
шахмат и останалите малки спортове не само в града, но и в селта. 
Последното десетилетие от живота си този скромен човек подари на 
шахматния клуб "Цариброд”.

Като член на Председателството на клуба той е един от най- 
заслужните за възобновяване на клуба и успешната му работа. Но 
неговата дейност в клуба бе не само организаторска, тъй као той бе и 
активен състезател, един от първите носители на титлата второкате- 
горник, често пъти капитан на отбора и състезател на първата или 
втората дъска.

ШК "Цариброд” с неговата смърт загуби много.

В. Б.

СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА
НАконстатирано, че за годишното съ

брание трябва да се направят по-се
риозни подготовки, между които и 
съгласуване на Статута на клуба 
със съответните законопредписа- 
ния. На събранието се говори и за 
работата на клуба през миналата и 
за плана за работа през тази го
дина. Належащ проблем на клуба 
са помещенията. Дори и тези в ня
когашната градска баня. които са 
адаптирани, ще трябва да напуснат 
след два месеца, тъй като "Кому- 

” ги взима за себе си. Шахма-

ВАСИЛ ТОДОРОВ 
- ВАСА

На 10 февруари през 1995 година тихо, като 
пламъка на догоряваща свещ угасна живота на 
Васил Тодоров - Васа, старопланинец, сенокошанин, димитровград- 
чанин, иишлия, гражданин на Сърбия и Югославия. Юрист по про
фесия, заемаше важни постове в правосъдието, между които предсе
дател на общинския съд в Димитровград и съдия-следовател в 
общинския съд в Ниш. Изтъкнат общественик и голям приятел и 
сътрудник на издателство "Братство”.

Но преди всичко и над всичко Васа беше добър човек, голям 
човеколюбец и хуманист. Всички свои знания, умения, богат 
житейски опит, всички свои дободетели щедро и безостатъчно 
раздаваше. На своите най-близки, на своите другари и приятели, но 
и на всеки друг човек, дори съвсем непознат, дори и тогава когато 
неговата помощ не се търсеше, дори и тогава когато, за да помогне 
на други, своите лични проблеми трябваше да пренебрегне и да се 
лиши от някои свои изгоди и удоволствия.

Изминаха две години от кончииата му. Години, в които остана 
дълбока празнота в живота па всички, които делеха доброто и злото 
с него, които го обичаха от все сърце, които го познаваха, уважаваха 
и почитаха. Дълбока тъга и жал остана в душите и сърцата на 
семейството му, другарите и приятелите. Но останаха и спомените за 
него все така ясни, приятни и незабравими. Като че ли за него пееше 
великият поет Христо Ботев в стиховете си:

"Тоз, които Падне в бой за свобода, 
той нс умира: него жалеят 
земя и небо, звяр и природа - 
и Певни Песни за него Пеят... ”

Организирана е и летна школа, а на паметта на Тодор Пешев, тра- 
между най-добрите спортисти в об- гично починал неотдавна член на 
щината са двама от клуба: Анита клуба. Предложено е да се организ

ира мемориален турнир в негованалац
тистите все пак се надяват , че с 
помощта на Съюза на спортовете 
ще решат този проблем. Присъст
ващите констатираха, че при спо
менатите условия за рбота и недос- 
тигна средства все пак са постиг
нати отлични резултати: взели са 
участие в игрите за Купата на Ниш
ки регион, където и с подмладен 
състав отборът се е класирал в сре
дата на табелката, организирани са 
няколко турнира като "Цариброд 
’96”, по повод деня на предизвика
телството, турнир на третокате- 
горници и т. н. В тях най-често са 
участвали млади шахматисти от ос
новното училище и гимназията. 
Най-добри резултати са осъщест
вили Владан Игич (трети в Сърбия 
и пети в СРЮ до 16-годишна въз
раст) и Бояна Алексова (пета в 
Сърбия и 14 в СРЮ до 16 години).

Алексова и Владан Игич.
В началото на събранието с ед- чест. 

номинутно мълчание беше почете- Д. Ставров

НА ПЪРВЕНСТВОТО НА СОФИЯ

Деянова: 9,39 секунди 

на 60 м с препятствия
ПОДГОТОВКИТЕ па димитровградските атлетки в София офи- 

циално завършиха на 24 януари т. г. През последния ден на подготовките 
"Универсияда” се проведе открито първенство на София, 

участва и Душица Деянова. В дисциплината 60 метра с препятствия тя 
постигна най-добрия резултат в кариерата си, като на това разстояние 
осъществи 9,39 секунди.

В момента подготовките продължават в спортния център Парк в 
Димитровград.

в коетов зала

В. Димитров

Д. с.

ТЪЖЕН ПОМЕННОВИ ДЕЙНОСТИ НА СОКОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ" ОТ ДИМИТРОВГРАД февруари се навръшват 2 ГОДИНИ без нашия скъп и никога 
незабравим съпруг, баща, дядо, брат и син
На 10

ВАСИЛ ТОДОРОВ - ВАСА 
съдия-следовател в общинския съд 

в Ниш
Още сняг да завали...

В подножието на пистата е предвидено да се пос
тави и едно специално ремарке, където скиорите ще 
получават топло кафе, чай и други освежителни нити- 

Същевременно в него скиорите ще могат да ос
тавят и евентуално поправят своите ски.

Обаче, в Димитровградска община вече продъл
жителен период няма снеговалежи. Затуй за люби
телите на ски спорта и другите заинтересовани млади 
хора може би и аеробика ще представлява интересна 
занимавка.

Соколското дружество "Сокол” от Димитровград 
на 5 февруари т.г. в гимнастическата зала на основ
ното училище организира аеробик рекреиране. Так
ова рекреиране ще се организира и по-нататак - всяка 
сряда и петък ог 18 часа.

Ентусиасти от дружеството подготвиха и пръвата 
ски-писта на територията на Дмитровградска община 
на мястото, наречено "Гьрбине кошаре . Покрай пис
тата от неотдавна е построен и ски-лифт на дължина

голямо облек-

По тоя повод в неделя на 8 февруари в 11 часа 
и 30 минути ще посетим вечния му дом на 
нишките гробища за да положим цветя и да го 
залеем със сълзи.
Изминалите години без теб са години на 
дълбока празнота, тъга и жалост.
Ще те помним по твоето човеколюбив, доброта, 
готовност да раздаваш себе си за всички.

За твоите топли прегръдки вечно ще жадуват: съпруга Ангелина, 
дъщеря Таня, син Предраг, внуци Мартин и Жарко, баща Алек
сандър, сестри Графина и Цена, братя Никола и Васко и зет Златко.

ета.

от Ш) метра, който ще представлява
многочислеиите димитровградски скиори- Бобан Димитров

чение на 
любители.
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ТЕНЕЪИНЕНА
ПЕТЛЕТИЯ

уЩм ми, бог да го прости, беше млого добър майстор- 
тенеЬеджия: кво видеше е око - е руку че га измайстори. Я млого 
обичао да се навъртам около ньега и да дувам е меят, а он 
ковеше железарии> и ми распраяшс приказНе за а ле що из

меят. Запомнил съм е къвустата им севал сини огань кико из
тсне/шнена петлетия: текова бедно петле бешемерак праеше

напранл и турил на ньеговият комин. Оио се въртеше кико дуне 
ветьрьт, та пушакат никога не му се върчаше у собуту, 
заснпунеше стрейете на комшинете.

уШм ми отдавна си умре, а еве петлето се върти и до дън 
дънъска. Ония дън мнну покре ньеговуту ижу и се сети кво ми 
оратеше тъ/ай: " УйЬин, ако ти се арексую петлетията, 
не мои никига да станеш тенеЬийено петле и да се въртиш кико 
ветьрьт дуваГ. Я тъгай не можео да га разберем кико дете 
може да стане тенскийено петле, ама еве съра ми не ясно кво

ама

ама

не мислил.
Гледам дънъска колко човеци приличам на тенеЬийената 

петлетия. Млого се намножише. Сечам се кига се "ослободимо" 
и кига рекомо “ Ооо-руугб! Тъгай немаше машине, па све се 
работеше ручно. Нине живеейемо до гарата и съм гледал кико 
работниците поправляю линиюту. Иареде се от двете стране 
на пишете, узну лостове и йедън стане до нъи и на свако нъинъо 
запинянъе окне: "Оооруук'." Питуйем: оти и он не узне лос, а 
само ока "Орук!”, а раоотниците ми се смею и ми кажу: "Е, на 
сваку работу требе да има по йедън Орукг!

Че питате кикво зайедничко имаю петлетията и Орукат. 
Имам: да не йе Орукат - не ма да има петлетия.

Айде, че простим на тия що обичам да окаю, а друг да 
запиня. Млого по-голем яд ме вача на ония шр имаю кратку 
памет. Бърже забоваре кво су йучера праили и оратили.

У онова врме ни думаоше: "Иема Бог"! Ига/е кико дечица у 
основното питуйсмо даскалицуту - ако нема Бог, защо ка ни 
заболи и стегне нещо лелечемо "Олелеее, Боже"! Она ни каже 
дека смо затруйсни, па не може да мислимо правилно. Ний е се 
чудимо кико смо затруйсни, а смо най-търклети и пуцамо от 
здравно?!

Между тия що думаоше нема бог, имаше и теквия що 
почеше да руше църкве и манастири, да пазе кой че пали свече 
и че реже колач, па после явно га брукаоше по събрания и гонеше 
от Партиюту... Може тека требе да буде, мислеомо си тъгай.

Елем гледам еве съга. К<ъчсу- дошло Ново време (а на мене ми 
се чини дека се върнуло Старото), пак се заорати за Бога, за 
църкве и манастири. Почеше да се кърсте и тия що бегаоше от 
кърс кико Ъавол от тъмнян. И први заоратише кико требе 
църквете да се поправям, кико народат требе да веруйе, оти 
народ без веруйе кико тенеЬийено петле, свакможе да га обърне 
на ком си сака стран у.

Я знам дека народ не веруйе на теквия, ама ми се чини, дека 
оно това орате оти сакам да буду Орук.

Сечам се за йеднога що беше против приватниците - душу 
им вадеше. Гонеше занатлийе и не им даваше стол да попрайе, 
шенджеру да закьрпе, коло на воловска кола да напрае...Асмек 
с това подкопували държавуту.

Гледам га дънъска: държи две продавнице, лети дън и ноч, 
ногу не подвива и на сви орати: кико без приватизацию смо 
пропадла държава. Обича он държавуту и това ти йе. Съп{0 
кико тетин Стоица от Тудовицу що имаше краву Торку, за нм 
душушу си даваше. Л и кико да не Ъу дава кига по целу котленку 
млеко йе нал/ълзувал.

Па си мислим: илш теквия човеци - не йе важно кво че се 
пран, важно йе да се убутаю там, да 1)и има, да Тук гледа 
народат, с йедну думу: да буду мерудия у сваку манджу. А дали 
че полюгну или че одмогну - това нейе толкова важно. Сречамо 
чо най-различни одбори, комкате и не знал( кикво. И първи 

из пет не жиле окаю: "Ооо-руук"! Върту се кико дуне ветърът 
не им йе що пушакат пада наземи и що сипе църнило над 

стрейете на ижете.

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
Времена От самото ни рождение сме осъдени на сл<ьрт. Означава ли 

това, че всички се раждаме като престъпници?
По повод инициативата за възоб

новяване на димитровградската чер
ква, един от членовете на Съвета на 
местната общност казва: “Едно вре
ме строехме културни и кооператив
ни домове, а сега ще възобновяваме 
и строим черкви".

Да, “едно време" черкви и мана
стири се бутаха, за да се строят до
мове. Тъй като домовете по селата 
сега са в разпадащо се състояние, 
нищо чудно да се случи обратно - да 
бутаме културните домове, за да по
правим черквите.

Алгс? искаш да направиш добро, налага се да оправяш лошото!
е

Мнозина живеят магарешки живот. За всичко е виновна ма
гарешката кашлица от детските им дни!

"Спестявайте бели пари за черни дни. " А дъгата, къде изчезне/ 
дъгата?

От критиката се живее трудно, но лесно се умира.

Речеш ли да не речеш нищо, пак си рекъл много!Не се кръсти
Колко лъжи трябва да чуеш, за да намериш истината?Подкрепяйки идеята за рекон

струкция на черквата в Димитров
град, един нашенец изтъква, че това Нямаш ли пари, Бог нека ти помогне. Ако имаш щастие, люже 

би ще ти помогне!го прави, въпреки че никога не се е 
кръстил, нито има намерение да се 
кръсти.

Може би не се е кръстил, а може 
би и никога няма да се кръсти, но че Много кора работят за оня, който духа. Майсторията е да 

се определиш за оня, който духа по-силно!се е прекръстил, това е сигурно.
Иван ЦарибродскиА. Т.

ТАСЕН П

гъи

и ич

НШ Пиротският театър тези дни подготвя представление 
пШ П°д шгла®ие " Пирот беше варош .
щш] Злите езици казват, че и димитровградският театър би 

трябвало да подготви пиеса под название " Цариброд 
ЩЯ беше град'.

(По идея на Борис Лазаров от Аилштровград)
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