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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ЗОРАН ЛИЛИЧ ДАДЕ МАНДАТ НА ДОСЕГАШНИЯ ПРЕМИЕРПЪРВАТА КОЛОНКА

СТАЧКАТА НА 
УЧИТЕЛИТЕ РАДОЕ КОНТИМ ЩЕ СЪСТАВИ 

НОВО СЪЮЗНО ПРАВИТЕЛСТВО
дейността на учили

щата интересът на 
учениците е неприк

основен. Затова учител
ските стачки са били и ви
наги ще бъдат непопуляр- 

Обаче, 
натиснати от тежкото ма
териално положение, по- 
голяма част от учителите в 
основното и средното об
разование в Република 
Сърбия преди две седмици 
отхвърлиха хипотеката на 
споменатата неприкосно
веност, пренебрегнаха за
конната стачка (учебен 
час от 30 мин) и прекра
тиха обучението.

Макар че почти никой 
явно не отрича незавидно
то материално положение 
на просветниците, към 
стачкуващите учители се 
отправят остри критики 
поради неизползването на 
законната стачка и "несъ
образяването" им с ин
тересите на учениците и 
готовността на републи
канското правителство да 
подобри материалното им 
положение "в рамките на 
реалните възможности".

Решението на спора 
между учителите и прави
телството не е и не трябва 
да бъде компетенция на 
вестниците и затова не ис
каме да "пресъждаме" кой 
е прав. Необходимо е оба
че да изтъкнем няколко 
съществени факти. Поло
жението на учебното дело 
като цяло е незавидно и то 
трябва да се подобри с по
мощта на една комплексна 
реформа, която да обхва
не материалното положе
ние на учителите, органи
зацията на обучението, 
мрежата на училищата и 
качеството на учебните 
програми, 
телна характеристика на 
учителския протест може 
да се отбележи неприми
римостта към бедата. По
ради силния натиск на 
"обективния" фактор (раз
падът, войната, санкции
те) през изтеклите години 
всички структури на обще
ството като че ли се при
мириха с проблемите и не
мотията и за съжаление 
тази примиримост все още 
е "генерално оправдание 
за неенергичната акция на 
отговорните обществени 
фактори против дългого
дишната криза. Не само 
просветните работници, но 
и много други професии не 
са доволни от материал
ното си положение и този 
факт трябва да "поучи" не 
само управляващата, но и 
опозиционните партии да 
се "впрегнат" в многос
транна акция против кри-

к. Георгиев

В
на акция.

- 3. Лилич: "Надявам се, че Съюзната скупщина ще 
подкрепи д-р Контич не само декларативно, но и с ефи
касна работа”

- Р. Контич: ” Новото правителство най-вероятно ще бъде 
коалиционно, а програмата му може да бъде интересна и 
на голям брой депутати от опозиционните партии”

Президентът на Съюзна Югославия. Също така съм 
република Югославия Зоран уверен, че премиерът и прави- 
Лилич в неделя изпрати до телството ще се борят за афир- 
председателите на Съвета на мация и укрепване на СР Юго- 
гражданите и Съвета на репуб- славия като съвременна съюз- 
ликите в Съюзната скупщина на държава, която ще се раз- 
Миломир Минич и Сърджан вива на основите на политичес- 
Божович предложение досе- кия плурализъм, свободното 
гашният премиер на страната пазарно стопанство и правова- 
д-р Радое Контич да състави та държава и ще допринесат за 
ново съюзно правителство.

Предлагайки д-р Контич за ното включване в международ- 
нов съюзен премиер, прези- ните политически и икономи-
дентът Лилич в писмото си до чески институции. Надявам се, ____
обществеността между друго- че Съюзната скупщина ще под- Дни Ще направи опит да състави тет ще получи реинте^ ц 
то изтъкна- крепи д-р Контич и неговия нов правителство от компетентни на нашата страна в междуна-

- Уверен съм, че благода- кабинет не само декларативно, кадри, които са способни да родната общнаст, т. е. възоб- 
рение на личните способности но и с ефикасна работа, за да предложат решения за нашите новяването на нашето членст- 
и богатия професионален и по- осъществим всички цели, кои- сложни политически, икономи- 
литически опит д-р Радое Кон- то сме си поставили. чески и социални проблеми,
тнч ще формира компетентно В изявлението си по този 
и отговорно съюзно правител- повод сегашният премиер и 
ство и ще предложи програма, кандидат за председател на но- 
която отразява виталните ин
тереси на Съюзна република Радое Контич заяви,

стопанското й развитие и ней-

Зоран Лилич и Радое Контич

во в международните полити
чески, финансови, търговски и 
други организации и реализа- 

- Новото правителство най- цията на Дейтънското спора- 
вероятно ще бъде коалицион- зумение - заяви д-р Радое Кон
но, а програмата му може да тич. 
бъде интересна и на голям брой

от опозиционните гическата цел на новото съюз-
вото съюзно правителство д-р - В най-къси черти страте-че тези

депутати
партии. На вътрешен план но- но правителство може да се оп- 

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ вото правителство ще се зае- редели така: ще се опитаме да
изградим напредничава, ста- 

ческа и стопанска реформа, из- билна и демократична държа- 
граждане на правова държава, ва, която ще осигури мир, ста- 
демократизация на политичес- билност и сигурност на всички 
ките и икономическите отно- нейни граждани, каза мандата- 
щения и укрепване на федерал- рът и изрази надежда, че това 
ната държава като общност на са и цели на всички парламен- 

Реформите трябва да донесат по-висок жизнен стандарт и равноправни републики и рав- тарни и непарламентарни пар- 
сигурност на гражданите, да осигурят съвременно и ху- ноправни граждани. На вън- тии, както и на всички граж- 

развитие на обществото и да създадат условия за шнополитически план приори 
икономическо, политическо и културно повръзване на 

страна с международната общност

НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО тъпва за всестранна икономи-

СЪРБИЯ НАВЛЕЗЕ В 
ГОДИНА НА РЕФОРМИ

дани в страната.Като положи- манно

нашата
Към края на миналата сед- на предишна Югославия, вой- 

председателят на Репуб- ната и санкциите. Реформите 
Сърбия Слободан Мило- трябва да донесат по-висок

жизнен стандарт и сигурност на

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

ПАРИТЕ ЩЕ ИДВАТ 
СЛИХВА

мица 
лика
шевич прие новите членове на
републиканското правителст- гражданите, да осигурят съвре- 
во. Представяйки новите чле- менно и хуманно развитие на 
нове на правителството, репуб- обществото и да създадат ус- 
ликанският премиер Мирко ловия за икономическо, поли- 
Марянович изрази увереност, тическо и културно повръзва- 
че реконструираното прави- не на нашата страна с между- 
телство по-динамично ще ре- народната общност. За да из- 
ализира Програмата по иконо- вършим необходимата рефор- 
мическо развитие и по-бързо ма, трябва да имаме стабил- 
ще решава ключовите пробле- ност. Под стабилност подраз- 
ми на нашата икономика. бирам политическо съгласие

Сърбия навлезе в година за реформата и политическа и 
на реформи - изтъкна предсе- морална отговорност за ре- 
пателят Слободан Милошевич формата на всички отговорни 
и продължи: С тази година за нея субекти в обществото 
Съобиянавлезе в период на ре- подкрепа от обществеността и 
Жопми не само на икономичес- увереност на гражданите, че 
Фр „о И на целокупния обще- реформата е необходимавъз- 
ствен живот. Този процес беше можна и донася положителни
прекратен по време на разпада резултати за всички.

Пари, Пари, Пари... Колкошо иовече ги викаме По-бавно 
ш/ваш. Не харчете времето си ни йокини. Гледайте си рабо- 
шиша. Давайте ош себе си иовече, По-качествено и Сю-уобре 
ош онова, за което ви Плащат и йо-рано или ио-късно - 
всичко ще ви се изПлиши, уори с лихви. Направеше си такова 
състояние на ума, че шо уа ви служи на вас, уа ви облекчи 
работата и найрежанияши, а не уа ви харчи ни изследвания 
кой е виновникът. Ош своята работа наиривеше рай за 
оцеляване на досадата, разсадник на доброиш настроение, 
Произвеждане на семена, които ще раждаш хляб, здраве, 
хубаво Потомство, дворци за удивление, много Пари и 
щастлив живот, с една дума казано.

Затова не се Предавайте на ошрищииелнише Психически 
настройки, на беПаричиешо и немотията, вдигнете високо 
главата, хващайте се с Проблемите директно, ползвайте 
източниците на ватите Положителни навици и Правете 
Планове за бъдещето.

Парите ще идват с лихва.

зата.



ОБСТАНОВКАТА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД РЕШЕНИЕТО 
ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИВЕСТИ ПОРАДИ ГЕНЕРАЛНА СТАЧКА НА УЧИТЕЛИТЕ 

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕКРАТЕНО В НАД 1800 ОС
НОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В СЪРБИЯ

№■

ЗАБРАНЕН Е ИЗНОСЪТ 
НА ХРАНА, НАФТА И 

ЛЕКАРСТВА

• МЕДЛИН ОЛБРАЙТ, 
държавен секретар на САЩ, 
предложи формиране на съв
местна бригада на НАТО и Ру
сия като една от мерките за 
обезсилване на руското про
тивопоставяне на източния 
"поход" на западния военен 
съюз, Олбрайт призова в 
Брюксел външните министри 
на страните-членки на НАТО 
да се застъпят за формиране 
на съвместен съвет на НАТО 
и Русия, който да промовира 
редовен диалог по най-важ
ните въпроси на сигурността, 
и добави, че Русия трябва да 
присъства на самита в Ма
дрид през юли,

• БОРИС ЕЛЦИН и ЯСЕР 
АРАФАТ водиха разговор в 
Москва на 18 февруари по въ
просите на мирния процес в 
Близкия Изток, Преди среща
та с руския президент Арафат 
води разговори и с външния 
министър Евгений Примаков и 
председателя на Дума Гена- 
дий Селезньов. В Москва 
пристигна и германският вън
шен министър Клаус Кинкел, 
а тези дни в руската столица 
ще пребивава и американски
ят държавен секретар г-жа 
Медлин Олбрайт.

• ГОЛЯМ БРОЙ СЪРБИ 
напускат Източна Славония, 
понеже се боят от онова, 
което може да им се случи 
след като от областта се от
теглят силите на УНТАЕС, 
заяви на пресконференция 
във Вуковар специалният 
пратеник на ООН за правата 
на човека Елизабет Рен. За да 
може сръбското население да 
се чувствува сигурно в тази 
област, Елизабет Рен пред
лага там да бъдат разместени 
военни наблюдатели на Обе
динените нации и да се ус
танови международен кон
трол
полиция и войска в областта.

• НЯКОЛКО ХИЛЯДИ сту
денти и средношколци тези 
дни организираха жестоки 
протести в Скопие против за
кона за официалната употре
ба на албанския език на Педа
гогическия факултет в столи
цата на Македония.

УЧИТЕЛИТЕ ИСКАТ 504, 
ПРАВИТЕЛСТВОТО 

ДАВА 242+30%• Българските погранични пласти въведоха ригорозсн контрол 
на гранично-пропускателните пунктове • Бензинът поскъпна с 
300 процента • Пшеничните запаси са достатъчни само за 20 дни

Както сс и предполагаше, след отказа на най-големите парламен
тарни партии българският президент Петър Стоянов назначи пре- 
менно правителство начело с кмета на София Стс<|шн Софиянски. 
Това правителство трябва да направи опит за стабилизиране на по
литическата н икономическата обстановка в страната и да подготви 
преждевренните парламентарни избори, които са насрочени за 19 
април т. г.

Още в началото на краткия си мандат временното правителство 
на България взе ригорозни мерки. Забранен е износът на храни
телни стоки, нлфпга и лекпретва от страната, а българските погра
нични власти строго спазват правителствената наредба и въведоха 
ригорозен контрол на гранично-пропускателните пунктове. Специ
ално контроли, съставени ог полицаи и войници, спират на няколко 
километра от граничните преходи всички товарни и пътнически 
возила н пленяват всички стоки от "черната листа”. Вследствие на 
тези ригорозни мерки драстично намаля транспортът между Бъл
гария и съседните п други страни. Драстично е намален и броят на 
българите, конто излизат от страната, за да продават хранителни и 
други стоки на битаците в Сърбия, Македония и други съседни 
страни.

• Стачкуващите просветни работници отхвърлиха спо
разумението, което в името иа самостоятелния синдикат и 
правителството подписаха Томислав Баиович и Мирко Мар- 
янонич и потвърдиха легитимитета на своя преговорителски 
екип • Представители иа правителството критикуват ор
ганизаторите на стачката поради несъобразяването им с 
реалните възможности на обществото

В момента, когато сс съзираше край на тримесечните 
протести на опозицията и гражданите в ло-големите градове 
в Сърбия поради шашмитс в локалните избори от 17 ноем
ври 1996 година, в нашата република избухна още един голям 
протест. Отпреди две седмици стачкуват учителите. Според 
(нс)официални данни поради генералната стачка на учи- 

обучението е прекратено в над 1800 основни и средни 
училища в републиката, т. е. в огромно мнозинство учебни 
ведомства в Сърбия. Отпреди няколко дни стачкуващите 
просветни работници се събират на протестни събрания 
централните площади в градовете и пред Министерството на 
просветата в Белград. Покрай стачните комитети формиран 
с и преговорителски екип, в който са включени предста
вители на всички синдикати на просветните работници (са
мостоятелен и независими синдикати и инициативни коми
тети). Официалните представители на обявилите генерална 
стачка учители изтъкват, че поводът и целта на техния 
протест не са политически.

КАКВО ИСКАТ УЧИТЕЛИТЕ—
В най-къси черти - стачкуващите учители не са доволни 

от материалното си положение и затова искат по-големи 
заплати. Не бяха доволни и от работата на ресорния ми
нистър, но този техен проблем беше "премахнат” с рекон
струкцията на републиканското правителство: вместо Дра- 
гослав Младенович в министерското кресло е настанен Йово 
Тодорович.

В подкрепа на иска за по-големи заплати стачкуващите 
учители привеждат данни, които според тях "ясно потвър
ждават основателността на стачката им". Досегашната зап
лата на прислужника е 341, на учителя 704, на преподавателя 
в горните класове на основното училище 792, на гимназиал- I 
ния преподавател 946 и на директора 1230 динара. В тези 
суми не са зачислени парите, които се получават въз основа 
на трудовия стаж. "С такива заплати, казват недоволните 
учители, ние сме доведени до ръба на егзистенцията си и това 
положение вече не може да се търпи . Преговорителският 
им екип е упълномощен да подпише споразумение с пра
вителството на Мирко Марянович само при условие зап
латите им да се изчисляват върху най-низката цена на труда 
от 504 динара (60 процента от средната заплата в Сърбия 
през декември миналата година).

...А КАКВО ДАВА ПРАВИТЕЛСТВОТО?
Републиканското правителство най-напред отправи ос

три критики към стачкуващите учители задето прекратиха 
обучението, а не използваха законната стачка (намаляване 
на учебния час на 30 минути) като легално средство на син
дикалната борба. Оценявайки материалното положение на 
просветниците като незавидно, кабинетът на Мирко Мар
янович се съгласи да увеличи учителските коефициенти с 30 
процента, като при това заплатата им занапред се изчислява 
върху най-низката цена на труда от 242 динара. Въз основа 
на тази формула новите заплати на работещите в основното 
и средното образование биха изглеждали така: 443 динара 
ще получава прислужникът, 915 учителят, 1029 предметният 
преподавател, 1229 гимназиалният преподавател и 1599 ди
нара директорът. Разбира се, и в тези суми не са зачислени 
парите за трудовия стаж. Правителството оценява, че това 
подобрение на материалното положение на просветните ра
ботници е максимално в момента, понеже такива са реал
ните
вителството изтъкват, че най-низката цена на труда никак 
не може да се увеличи до 60 процента от средната заплата в 
републиката през декември миналата година, понеже ако 
това се направи при просветните работници, ще се развие 

верижна реакция” и при останалите обществени дейности, 
които се финансират от бюджета на републиката (лекарите, 
съдиите, служащите в администрацията и др.).

Съобразявайки се с обясненията на републиканското 
правителство, председателят на Съюза на самостоятелните 
синдикати в Сърбия Томислав Банкович подписа споразу
мение с премиера на Сърбия Мирко Марянович, в което е 
вградена споменатата формула. На бурно заседание на Ре
публиканския просветен синдикат обаче Банович беше об
винен в предателство, а подписаното от него споразумение 
беше отхвърлено. Синдикатът на просветните работници 
отново потвърди лигитимитета на преговорнтелския екип и 
изтъкна, че ще признае само онова споразумение, което с 
правителството сключат и подпишат неговите преговори- 
тели.

телите

на

Временното българско пра
вителство увеличи цената на го
ривото с 3(Х) процента, понеже 
само така могат да се погасят за
губите на "Нефтохим” единстве
ната рафинерия в България. Спо
ред най-новия ценоразпис цената 
на най-търсения бензин А-93 е 
увеличена от 328 на 910 лева за 
един литър, на бензина А-98 от 
409 на 1130 лева и на бензина А-86 
от 308 на 805 лева. Дизелът се 
продава по 720 лева за литър. До
сега е продаван по 281 лева.

'Това увеличение на цената 
на горивото няма да бъде послед
но” - заяви председателят на вре
менното правителство Стефан 
Софиянски. Ръководителите на 
"Нефтохим” поискаха от прави
телството да увеличи цената на 
горивото, понеже досегашните 
цени на бензина и дизела са фор
мирани върху курса от 660 лева 

срещу 1 щатски долар, а според най-новия курс доларът се обменява 
срещу 3000 лева.

Резервните количества пшеница в България са достатъчни само 
за 20 дни, заяви на 18 февруари новият български министър на 
селското стопанство Румен Христов. В изявление на държавната 
агенция БТА той изтъкна, че България може да внесе от 200 до 300 
хиляди тона пшеница, която да върне през есента на тази година или 
да внесе 50 000 тона пшеница срещу износ на олио. Според думите на 
Христов, доколкото пшеницата се внесе при сегашния курс на лева 
спрямо долара, ще се наложи цената на хляба да се увеличи от 250 
на 1800 до 2000 лева.

Шефът на Главното управление на Държавните резерви Пламен 
Димитров заяви, че страната разполага само с 30 процента от необ
ходимите резерви пшеница за военно време.

Оглавяваното от Жан Виденов правителство на Демократичната 
левица неотдавна беше издало съобщение, в което се изтъква, че 
засетите с пшеница площи ще задоволят потребите на България за 
тази и идната година.

Стефан Софиянски

над хърватската

СЪРБИТЕ ОТ ИЗТОЧНА СЛАВОНИЯ ПРЕДЛОЖИХА НА ХЪРВАТСКИЯ ПРЕЗ
ИДЕНТ ФРАНЬО ТУДЖМАН:

СРЪБСКА ЖУПАНИЯ ИЛИ ОБЩНОСТ 

НА СРЪБСКИТЕ ОБЩИНИ
възможности на обществото. Представителите на пра-Делегация на сърбите от Източна Сла

вония, Бараня и Западен Срем, оглавена от 
председателя на Изпълнителния съвет на та
зи област Воислав Станимирович, в понедел- 

в Загреб води разговори с президента на 
Република Хърватска д-р Франьо Туджман. 
Станимирович заяви след разговорите, че 
сърбите са поискали от хърватския президент 
да бъде изменен проектът на териториалната 
организация на тази област след реинтегра- 
цията й в териториалната цялост 
туционния порядък на Хърватска. "Официал
ния отговор на Загреб очакваме тези дни", 
добави той.

Споменатият проект на териториалната 
организация на Източна Славония, Бараня и 
Западен Срем предвижда сегашните пет сръ
бски общини да бъдат разделени дори на два
десет общини, в които сърбите ще представ
ляват малцинство. "В разговора с президента

Туджман отново изтъкнахме, че най-доброто 
решение е тази област да бъде една сръбска 
жупания, а доколкото Хърватска и между
народната общност не приемат това решение, 

предлагаме общност на сръбските об
щини” - уточни Станимирович.

Той подчерта, че заплахата с разкъсване 
на областта обезпокоява сърбите и предиз
виква нова вълна от преселници. Станими
рович потвърди изявлението на международ
ния администратор Жак Клайн, който също 
участва в разговорите, че в Загреб е разго
варяно и за амнистията. Направен е договор 
хърватското правителство в най-кртък срок 
да обнародва списък на лицата, които не са 
обхванати със закона за амнистията. Сръб
ските представители са предупредили хърват- 

президент за проблема с хърватските 
медии, които и по-нататък раздухват омраза 
към сърбите.

ник мие

и консти-
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Д-Р РАДМИЛА МИЛЕНТИЕВИЧ, МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИИТЕ 
СТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ:

В ПРАВИТЕЛ- СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА 
СТОПАНСКА КАМАРА И РЕГИОНАЛНИЯ КООПЕРА
ТИВЕН СЪЮЗ В НИШСВОБОДАТА НА МЕДИИТЕ 

ПОДРАЗБИРА ОГРОМНА ОТГОВОРНОСТ Кой се грижи 

за земеделците?съи'ествУват независими медии, понеже медиите трябва да се финансират, а оня, 
““™™ Финансира има огромно влияние върху съдържанието и ориентацията им • Амери- 
стабилносТа ,^БаСлк^Те ** ра3бСре’ Че "РеДседателят Милошевич представлява фактор на Управителният съвет на Регионалната стопанска камара и Ре

гионалният кооперативен съюз тези дни обсъдиха подготовката 
за пролетна сеитба и за изграждане на газопровода Ниш- 
Димитровград

Началото на пролетната се- на сеитба. Скъпите банкови кре- 
итба е съвсем близо, а още не е дити са една от най-големите 
известно как ще се обезпечават пречки пред дейността на аграр 
семената, изкуствените торове, и затуй от заседанието беше из 
защитните средства, резервните пратено предложение до съюз 
части за земеделската механиза- ното правителство да вземе мер 
ция и дизелът, тревожно конста- ки, въз основа на които кратко 
тираха участниците в дискусията, срочните кредити ще се превър 
която се води на заседанието. Зе- нат в дългосрочни - да се връщат 
меделските кооперации са изпад- през следващите пет години, като 
нали в много трудно положение и при това задълженията 
не са в състояние да съдействат леделците "мируват” през пър- 
на селскостопанските произво- вата година. Още едно предло- 
дители, които са закъсали без па- жение заслужава внимание: зе- 
ри, понеже държавата още не им меделците не трябва да плащат 
е платила миналогодишните про- данъците все докато държавата 
дукти (грозде, тютюн и др.). От не им плати миналогодишната 
година на година условията за ес- продукция, 
енна и пролетна сеитба са все по- 
лоши и затова, както изтъкна ди
ректорът на "Сточар” от Димит
ровград, се налага да (се) попи
таме отиват ли нашите думи, въп
роси и оплаквания при компетен
тните.

- Свободата на медиите 
дразбира разнообразие и свобо
ден избор, но тя същевременно 
подразбира и огромна отговор
ност - изтъкна тези дни в ин- мичници, месечници, някои са за 
тервю на в-к Борба” д-р Радми- правителството, огромен е броят 
ла Милентиевич, министър на на ония, които са против него. В 
информациите в правителството това отношение имате много, 
на Република Сърбия. - Свобо- много свобода.” 
дата на медиите е процес на учене 
и узряване, който е съставна част 
на процеса на демократичното 
развитие на обществото.

Във връзка с финансирането 
на медиите и тяхната независи
мост Радмила Милентиевич зая
ви, че в Сърбия за независими 
медии се смятат само медиите, 
които не са правителствени или 
проправителствени. В света оба
че, поясни тя, не съществуват не
зависими медии,понеже медиите 
трябва да се финансират. ”Оня, 
който дава пари има огромно 
влияние върху съдържанието и 
ориентацията на медиите. Разби
ра се, съществуват степени на 
обективност. Не съществува аб
солютна обективност, понеже

около 20 телевизии, които не са 
регистрирани. В света такова не
що е недопустимо... Тук същест
вуват много всекидневници, сед-

по- НА СТАБИЛНОСТТА НА 
БАЛКАНИТЕ”

Изтеклите три месеца пока
заха, изтъкна новият министър 
на информациите в Сърбия д-р 
Радмила Милентиевич в интервю 
на в-к "Борба”, че председателят 
Милошевич позволи на демонст
рациите да се развиват свободно, 
а по същото време коалиция "За
едно” не успя да повдигне цяла 
Сърбия против неговата власт. 
”След всичко е ясно, че опози
цията няма сили да вземе властта 
в Сърбия и че председателят Ми
лошевич има подкрепа от народа, 
което показаха и резултатите в 
съюзните и локалните избори, в 
които гражданите на Сърбия му 
дадоха над 60 на сто от гласовете 
си”.

на зем-

СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ 
ТРЯБВА ДА СЕ 

МОБИЛИЗИРАТ ЗА 
ГАЗОПРОВОДА

Д-р Милентиевич изказа уве
реност, че американската админ
истрация ще оцени реално сегаш
ното положение и ще разбере, че 
председателят Милошевич има 
подкрепа от народа и пред
ставлява фактор на стабилността 
на Балканите. Попитана дали за
това американците постоянно 
потенцират Дейтънското спора
зумение, д-р Радмила Милен
тиевич напомни, че Америка е 
велика сила, спечелила студена
та война. "Нейните интереси са 
глобални и тя се владее в унисон 

националните си интереси. 
Америка има правото да се вла
дее така. Ние трябва да разберем 
добре кои са и какви са интер
есите на Америка, какво сме ние 
в Сърбия и кои са нашите наци
онални интереси и на тази основа 
да се застъпваме за подобряване 
на отношенията ни със САЩ”, 
смята д-р Милентиевич.

Америка не мрази сръбския 
народ, каза тя, и не иска война. 
Мирът на Балканите е интерес 
на САЩ и на тази основа те ще 
преговарят с оня, който може да 
бъде гарант на мира. "Дейтън
ското споразумение беше въз
можно именно поради конструк
тивната роля на председателя 
Милошевич, който днес пред
ставлява гарант на реализацията 
на Дейтънското споразумение. 
Това иска Америка”.

Информирайки присъства
щите за предстоящата газифика
ция на Югоизточна Сърбия, ди
ректорът на югославско-българ
ското предприятие "МИН-ГАЗ” 
Драгослав Стефанович изтъкна, 

Останали без необходимата че инвеститор на обекта е юго- 
помощ от държавата, селяните славско-руското ^ предприятие 
поеха всички разноски и целия "ЮГОРОС-ГАЗ”, което ще бъде 
риск на сеитбата и засеяха есен- и дистрибутер на газа до край
ните култури. На повече от 80 ните му потребители. Магис- 
хиляди хектара е засета пшеница тралният газопровод ще ”прис- 
и доколкото се приложат необ- тигне” от Пояте и от Ниш ще се

Д-р Радмила Милентиевич НА СЕЛЯНИТЕ Е 
НЕОБХОДИМА СПЕШНА 
ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТАТя обясни, че в САЩ не съ

ществува пропорционално учас-
човекът наблюдава реалността 
през собствените си очи, а това 
означава, че той я наблюдава ™е на политическите партии в

телевизионната програма в зав-през призмата на своите знания и 
на своите политически възгле
ди.” Д-р Милентиевич подчерта, 
че "новинарите, които подкрепят 
или критикуват правителството 
трябва да имат мярка, определе
но равнище и не трябва да си поз
воляват да атакуват и опетняват 
неоснователно и без доказател
ства.

исимост от съотношението на си
лите в Конгреса, обаче същест
вува отделна тв-станция, която 
предава работата на Конгреса. * 
Подобно решение може да се с 
конципира и тук, каза г-жа Ми
лентиевич и добави, че преки

насочи към Димитровград на из
ток, Враня на юг, Прищина на 
запад и Бор-Прахово на северо-

ходимите агротехнически мерки, 
реално може да се очаква зърно- 
добив от около 190 хиляди тона.
Това количество е достатъчно за изток. Общата дължина на газо-

система е 600 км, а
предавания не са нужни, но са не
обходими специални емисии, пос
ветени на сесиите на Скупщината 
и на многопартийния живот из
общо. За целта може да се отдели 
един тв-канал.

Във връзка с многобройните 
критики, които се отправят по ад- 

По въпроса за необходимите рее на РТС д-р Милентиевич за- 
промени в Закона за медиите ре- яви, че и тя е чула забележки от 
публикансият министър на ин- много хора и затова ще се опита 
формациите д-р Радмила Милен- да се увери със собствените си 
тиевич изтъкна, че най-напред е очи и уши за да разбере до каква 
необходимо да се "инвентаризи- степен са основателни тези кри- 
рат” слабостите на този закон, тики. "Във всеки случай ще на- 
след това да се вземат модели от правя всичко, което е по силите 
западните страни и към тях да се ми РТС да стане пример за про- 
приспособи нашият закон. "Тези фесионална журналистика’ ,каза 
дни разбрах, че в Сърбия съще- тя.
ствуват над сто радиостанции и ” МИЛОШЕВИЧ Е ФАКТОР

прехраната на населението в ре- проводната 
гиона, но е голям въпрос могат проектосметната й стойност въз

лиза на около 300 милиона щат-
НАШИЯТ ЗАКОН ЗА 

МЕДИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРИСПОСОБИ КЪМ 

МОДЕЛИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ 
СТРАНИ

ли производителите да приложат 
тези мерки при сегашното без- ски долара.

Директорът на "Еспоком" Душан Сечански уведоми присъс
тващите за условията за организирано представяне на наши пред
приятия на панаирите в Благоевград и Пловдив. Сечански изтъкна, 
че на нашите предприятия се предлагат благоприятни условия за 
участие не само на панаирите в България, но и на такива манифес
тации в Русия, Унгария, Гърция, Македония и други страни. Това 
обстоятелство трябва да се използва, каза Сечански и добави, че 
България е най-интересният външен пазар за предприятията от ре
гиона не само поради близостта, която намалява транспортите и други 
разноски, но и поради евтините суровини, които могат да се купят в 
източната ни съседка.

парчие. През пролетта трябва да В разискванията по реализа- 
се засеят 60 хиляди хектара с ца- цията на този капитален проект 
ревица, обаче реализацията на беше изтъкнато, че Регионална- 
тази важна задача не е известна, та стопанска камара в Ниш тря- 
доколкото изостане помощ от бва да мобилизира всички сто- 
държавата. пански предприятия от региона и

Затова участниците в заседа- да им помогне да се включат в 
нието призоваха републикански- изграждането на газопровода 
те и съюзните стопански камари при равноправни условия. Руски- 
и кооперативни съюзи да наето- ят газ ще се "заплаща’ със стоки, 
яват енергично при компетент- така че и това е една голяма въз- 
ните органи на държавата да се 
плати час по-скоро миналого
дишната продукция на селяните и 
да се създадат и други необхо- страната, 
дими условия за успешна пролет-

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ ВЪВ ВРАНЯ

Стабилна обстановка и много проблеми
отразяват върху настроението на 
гражданите 
гурностната 
но когато става дума за безра
ботицата, която в икономически 
неразвитите общини каквито са 
Босилеградска и Търговищка 
все повече натиска младите.

младите социалисти от Пчински 
окръг се застъпват политически
те и други проблеми да се реша- 
ват в легалните институции и без 
външна намеса.

Младите 
Пчински окръг са на становище, 
че отделни проблеми, особено от 
областта на стопанството, тряб
ва да се разрешават по-ефикасно. 
Отделно в икономчески изоста- 

общини каквато е и Бо- 
община. Защото

Общата политическо-сигур- 
ностна обстановка в Пчински ок
ръг е на задоволително равнище, 

членовете на Ок- 
съвет на младите соци-

и политическо-си- 
обстановка. Особе- можност за организиране на уси

лена производствена дейност на 
предприятията от тази част наконстатираха

ръжния
алисти в Пчински окръг на неот
давна проведеното заседание във 
Враня. Натрупалите се по време 

стопанските проб- 
бавно, но сигурно се раз- 

а състоянието се норма- 
Стопанските колективи

М. Станойевичсоциалисти от

ДИМИТРОВГРАД
на санкциите 
леми

В продължение на заседани
ето членовете на Окръжния съ
вет на младите социалисти раз
искваха и приеха програма за ра
бота през настоящата година, 
която между другото се предвиж
да по-голямо включване на мла
дите в обществено-политическия 
живот, в по-ефикасна борба сре
щу корупцията и други видове не
законни деяния. Същевременно 
младите в течение на настоящата 

по-голямо внимание ще

От заседанието на ИО на ОСрешват, 
лизира.
възстановяват производствените 

някои дори започват

налите 
силеградска 
проблемите неблагоприятно се

- ДА СЕ ОТКРИЕ ОТНОВО пощата в Долна Невля и да се върне 
там телефонния номер, искат жителите от този район, а Изпълнител
ният отбор на ОС пое задължение това да проведе в дело в договор с 
пощата от Пирот.

- МОИНЧАНИ ТЪРСЯТ да се премахне таксата върху тракто
рите, с които те обработват земята. Тъй като средствата в бюджета, 
събрани от това са незначителни, прието е общинската такса да се 
премахне, а републиканската си остава.

- ЕДИНСТВЕНИЯТ ЯВЕН ТОАЛЕТ в града край двумостието 
най-скоро време да бъде бутнат, реши ИО, тъй като той е почти 
неупотребим и само представлява възможен източник на зараза. За 
строеж на нов трябват много пари.

- ПРИЕТО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на проектанската органи
зация "Ю-СТАТ” за изработка на проект за разширяване на градските 
гробища и ново пазарище.

в
процеси, а 
да разширяват мощностите си. 
На проведените през миналата 
година съюзни и местни избори 
Социалистическата партия и 
Югославската левица спечелиха 
убедителна победа. При 
борите бяха проведени в толер- 

демократична атмосфе
ра. Но и покрай това опозицион
ната коалиция "Заедно’, в някои 
общини в Окръга все още не се 
примирява с поражението 
протести настоява да предизвика 
политическа криза. Поради това

Добрата политическо-си- 
гурностна обстановка се обос
новава и с факта, че въпреки 
незавидното материално по
ложение, което предизвика 
стачки на просветните работ- 

някои градове в Репуб- 
възпита-

втова из
годи на
обърнат и върху идейно-полити
ческото си издигане. Ще се зас
тъпват за по-богат и съдържа- 

културно-забавен и спор-

ници в
ликата, в Окръга
телно-образователния процес
не е прекъсван и всички учи
лища редовно провеждат обу-

антна и

телен 
тен живот.и с А. Т.м. я.чението.
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РАЗГОВОР С ГЕОРГИ ПЪРВАНОВВ МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СПС В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА ТРАДИЦИЯ НА ЮГОСЛАВЯНСТВОТО В 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАКРИТИЧНО 

СЪБЛЮДАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИТЕ
Преди един години п Димит- на локално равнище да излезем - Знаейки, не за пръв път из- 

ровград е сформиран Общински заедно, но от СПС ни отказаха, лизаме на избори и падане сгре- 
отбор па Югославската левица. Затова в локалните избори тръг- шим социалистите посредством 
Една година по-късио ЮЛ в Ди- нахме сами с една цел - да на- информативните медии започна- 
митровградска община има зна- правим пълно политическо про- ха да ни дават съвети , че уж сме 
чително число членове и привър- филиране на партията и нейното се представили като техни коали- 
женици. След едногодишен опит по-нататъшно организиране в ционни партньори и че сме без 
Георги Първанов, председател хода на кампанията, да съберем основна политическа култура . 

Общинския отбор ни ЮЛ кит- Слея нашето съобщение по Ра-
дио Цариброд, че настъпваме за-

Колкото по-бързо социалистите н Босилсгрпдскп община кон
солидират собствените си редове, толкова по-бързо ще започнат 
да реализират определенията от развойната програма па 
Босилсградска община до 2005 година и партийния документ 
” Босилеград 2000 - крачка в новия век”

Това между другото се каз- бва да бъде систематично и на 
ва в акционната програма на лица, които с работа са се пот- 
социалистите в общината, про- пърднли па практика, 
изтичаща от информацията на
Главния отбор на СПС и ста- отделно място заемат и мерки- 
новищата и заключенията на те за съживяване па стопли- 
Общинския отбор на СПС в ството в общината, премахва

нето на сивата икономика, бра- 
Програмата, изготвена от коииерството и други иезак- 

делова група, бе обсъдена и онпи деяния, които на отделни 
приета от членовете на Изпъл- лица дават възможности бързо 
нителния съвет на Общинския и лесно да забогатеят, 
отбор на СПС в Босилеград на 
заседание през миналата сед- съвет на ОО на СПС в Босилс- 
мица. В нея се подчертава и то- град, зае становище в течение 
ва, че обстановката след мест- на настоящата н следващата 
ните избори, на които Социа- седмица да се проведат заседа- 
листнческата партия е загуби- ния в местните организации на 
ла властта в няколко общини СПС в: Райчиловци, Босилс- 
предупреждава, че занапред град. Долна и Горна Любата, 
трябва да се мени методът и Долна и Горна Лисина, Долно и 
съдържанието на действуване- Горно Тлъмино, Дукат и Гло- 
то на Социалистическата пар- жйе, на които обстойно да се 
тия. Досегашният метод на фо- анализират всички обстоятсл- 
румна работа трябва да се на- ства във връзка с предизбор- 
пусне и трябва да се замести ната и изборна активност, по- 
със систематична работа всред сочат всички негативни явле- 
избирателите. По този начин ния и направят изводи за бъ- 
Социалистическата партия на дещата работа. С други думи, 
Сърбия ще може да разгърне и откровено и критически да се 
на практика реализира своите разгледат всички проблеми, 
програмни определения. Всее- във основа на които след това 
транна и съдържателна ден- Общинският отбор ще изготви 
ност в местните организации конкретна акционна програма 
СПС ще ангажира своите чле- за по-нататъшно действуване. 
нове, ще ги подтикне към по- При това бе изтъкнато, че е не- 
съдържателна дейност, и при обходимо да се 
това ще отстрани от своите ре
дове всички онези, които лич- славската левица и занапред да 
ните интереси поставят над об- се приемат съвместни акци- 
ществените. При това една от 
предимствените задачи трябва начин, бе казано на заседа- 
да бъде активността за прие
мане на нови членове, но не на ОО на СПС в Босилеград, на 
приемане на всяка цена. То тря- предстоящите републикански

избори, които ще се проведат 
през втората половина на нас
тоящата година, Социалисти
ческата партия в коалиция с 
другите лево определени пар
тии ще успее да спечели и тези 
избори.

на
пп:

едно веднага пристигна отговор, 
че това не е точно. Все пак сред 
33 отборници ние имаме двама в 
Общинската скупщина.

* Само като отборници?
- Да. След изборите настана 

период когато думата ЛЕВИЦА 
изобщо не се споменаваше, а ние 
бяхме считани като опозициона 
партия. В органите на скупщи
ната нямахме представители. На 
страниците на в. "Братство” от 
СПС се манипулира, че сме учас
твали в протестите на коалиция 
"Заедно”. А всъщност младите 
членове на СПС и ЮЛ са били 
само любознателни зрители.

* След една година какви са 
ви плановете?

- Югославянството на тери
торията на общината има опреде
лена традиция, което достатъчно 
говори, че при сформиране на 
ЮЛ преди едно година общинска
та зала беше препълнена. Димит- 
ропградчани-царибродчани при
емат тази партия като партия, ко
ято афирмира идеите па левица
та върху нови програмни начала. 
А зова са мир, равнопарапис на 
народите и гражданите и имуще
ството и борба срещу насилието, 
национална и верска омраза и не
търпимост, свързване на Юго
славия с международната общ
ност.

В програмните активности

Босилеград.

За целта Изпълнителният

* Ноемврийските избори са 
все още актуални. Какво ще ка
жете по този повод?

Георги Първанов

- Изхождайки от партийнатанови членове и привърженици.
- На изборите през ноември Ние и СПС кандидатирахме по 33 платформа и конкретната поли- 

миналата година ЮЛ на съюзно кандидати за отборничсски мес- тика на ЮЛ ще изготвим прог-
та в Общинската скупщина. Клн- рама за материалното и духовно 

възобновяване на нашата среда, 
щинско ниво сам. Кактое извест- ри и лекари, работници и селяни. Ще създадем условия с млади и 
но изборите за съюзни депутати Но главни бяха кандидатите от морално чисти кадри левицата да 
лявата коалиция спечели убеди- стопанството, където и пробле- бъде носител на промени заедно

мите са най-големи. В първия

равнище излезе в коалиция със 
СПС и Нова демокрация, а на об- дидатите бяха магистри, инжине-

с патриотичния блок изобщо на 
Имайки предвид, че сме мла- кръг събрахме около 20% от гла- левицата. Надоразуменията ще 

да политическа организация без совете на гласоподавателите и бъдат премахнати, а доверието 
достатъчен опит в изборните осем кандидати минаха във вто- 
надпревари, предложихме на на- рия тур. 
шите коалиционни партньори и * А във втория тур?

телно.

на гражданите към левицата ще 
бъде още по-голямо.

А. Т.

ПРЕД ДОМА НА КУЛТУРАТА В БАБУШНИЦА

Трибуна на коалиция ” Заедно”
премахнат 

всички недоразумения с Юго- На 10 февруари пред Дома на културата в Ба- 
бушница беше организирана трибуна на коалиция 
"Заедно”, на която говориха: Миодраг Станкович 
Уча, Мирослав Джорджевич и Драган Радисавле- 
вич (от името на коалиция "Заедно за Ниш”). Мом- 
чило Джурджич, Момчило Антич и Бобан Нико- 
лич (коалиция "Заедно за Пирот”) и Новица Ран- 
джелович и Драгослав Манич Форски (коалиция 
"Заедно за Бабушннца”).

Момчило Джурджич, организатор на протест
ните събрания в Пирот, между другото изтъкна, че 
всеки гражданин има правото да казва и манифес
тира политическото си мнение и определение без 
страх от актуалната власт. Момчило Антич се спря 
на един парадокс: за промени се избориха граждан
ите на Ниш и Пирот, където животът 
по-добър от живота в Бабушннца, а бабушничани

дадоха властта на левицата. Бобан Николич заяви, 
че младите са определени за демокрацията, понеже 
тя е бъдещето на човечеството. Миодраг Станко
вич Уча предупреди, че ще бъде опозиция на всяка 
лоша власт, а Мирослав Джорджевич, най-младият 
отборник в Градската скупщина в Ниш, напомни, 
че още преди 7 месеца е прогнозирал победата на 
опозицията в ноемврийските избори. Драган Ра- 
дисавлевнч говори за далаверите на коалиция СПС 
- ЮЛ - Нова демокрация. Новица Ранджеловнч из
казва увереност, че в следващите избори демок
ратичните сили в Бабушннца ще спечелят побе
дата. Драгослав Манич Форски посочи някои от 
причините за голямото незадоволство на лужни- 
чани: няма лекарства, не работят фабриките, Дома 
на културата в Бабушннца са "окупирали” хора, 
които нямат никаква връзка с културата и т.н.

____________________ Д. Манич Форски

онни програми. Само по този

нието на Изпълнителния съвет

За единство 
между левите 

сили е малко
м. я.

На 10 февруари в Пирот се 
състоя заседание на Окръжния 
отбор на Югославската левица за 
Пиротски окръг, на което взеха 
участие и представителите на 
Общинския отбор на левицата 
Снежана Симеонова, подпредсе- 
дателка на Окръжния отбор, 
както и челновете Иван Марков, 
Видойко Петров, Томислав Ми- 
тов, Георги Първанов, Васа 
Алексов, Жаклина Миланова и 
Борис Лазаров.

На заседанието е присъствал 
и говорителят на Дирекцията на 
ЮЛ Иван Маркович, който е уве
домил присъстващите, че в пред
стоящия период трябва много по- 
усилено да укрепва единството 
между ЮЛ и СПС, да се регули
рат в най-скоро време съществу
ващите недоразумения между 
двете сродни партии, а всичко с 
цел влиянието на левите сили в

БОСИЛЕГРАД: В "ПРОГРЕС" Е ОБСЪДЕНА ИНИЦИАТИВАТА НА ХЛЕБАРИТЕ ДА СЕ ОТДЕЛЯТ И ОТГО
ВОРА НА ОСТАНАЛИТЕ РАБОТНИЦИ, КОИТО СА ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО

ФОРМИРАНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВОТО
^ХЛ.^РИТС’" оста,,алитс работници отстояха позициите си: първите, както бяха посочили и в инициативата си, да се отделят 
и да формират самостоятелен хлебозавод и вторите както и в отговора на инициативата, и занапред да останат пок един покрив 
имуществото НаПУС"ЯХа съ6Ра"ис™ 11 *"а™ » гласуването' на решението да се раздви^Гироцеадра за^азде^я^™’

На проведеното събрание на работниците в общественото 
предприятие "Прогрес” в Босилеград 16 души, от 23 колкото тук 
ги има, дадоха подкрепа на инициативата на хлебарите да се от
делят и да формират самостоятелен хлебозавод. Същевременно бе 
формирана четирчленна комисия, 
раздели имуществото на сегашното предприятие.

Хлебарите - 10 души - повториха мотивите си, които бяха 
изтъкнали в инициативата, за която писахме по-рано. Подчертаха 
че останалите не работят от август 1992 година и че те вече не са в 
състояние и занапред да ги издържат. Машините и съоръженията 
в хлебарата са износени и стари, казаха те, но не остават средства 
да се подменят. Един ден ще заглъхнат и тогава ще бъде край за 
всички. Изразиха готовност в новото им предприятие на работа да 
минат и заетите в администрацията: директор, шеф на счетовод
ството, секретар,касиер и счетоводител.

Останалите

Инициативата на хлебарите бе приета благодарение на подкре
пата, която получи от администацията. Преди да започне разисква
нето Иван Пенев, директор на предприятието, каза: - "Въпросът 
за отделяне на хлебарите не е нов и по това как вървят нещата 
трябва да се реши. Без оглед,

която да предложи как да се

. че проличава, че не могат заедно 
хлебари, механици и танекеджии като директор ще приема онова 
решение, което вие вземете. Обмислете и, доколкото сте готови, 
оттеглете инициативата и отговора, който й последва".

Хлебарите бяха категорични, че не могат заедно "баби и жаби" 
и че вече не могат да издържат и онези, които четири години не 
работят нищо.страната занапред да бъде още 

по-значително.
Същевременно Маркович е 

посочил, че е предвидено наско
ро да се обезпечат помещения и 
да се подсигурят солидни матери
ално-технически условия за по
нататъшната дейност на Общин
ския отбор на ЮЛ в Димитров
град.

становището им не "мина”, те напуснаха събранието и не участваха 
във взимането на решение да се раздвижи процедура за делба на

. ........ _ лтадг--»—■ ™ ..
работа. Без оглед, че хлебарите ги обвиниха за "изчезнал” алат за ааВгЪрШИ ^ МарТ ТГ' °1ЗД Т°8а’ Ще Се проведе референдум на 
работа от автосервиза те потърсиха да се съзпяпзт ,1 когото заетите ще вземат окончателно решение как и дали от едно
работа в сервиза РтГ3„а’тГдаП°Р?бРотят! ” не да Гд^ят'Тъй"™ ^ ПредПР‘'ЯТ“е Ф°рмират две ‘ «** "о-мллкн.

осем души, както и в отговора на инициативата, 
подчертаха, че не са виновни защо не работят толкова време 
Повече от тях са работили

Б. Д. В. Б.
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В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАМАЛЯВА ЧИСЛО
ТО НА ЧАСТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ

ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ от 

БИВШИЯ СИ ДИРЕКТОР ДРЕБНОТО 

СТОПАНСТВО ЧАКА 

ПО-ХУБАВИ ДНИв автотранспортното пред- пътници били тежко повре- 
приятие Автотранспорт” в Б- дени и те сега търсят матери- 
осилеград се води дисципли- ално обезщетение от ”Авто- 
нарна постъпка срещу бившия транспорт”. На Славица и Сто- 
директор на предприятието ядин Симонович от Тибужде 
Йордан Велинов поради това, край Враня например, Общин- 
че не предприел мерки съглас- ският съд във Враня присъди 
но Закона за превоз в пътния 70 000 динара. През декември 
транспорт и че и поради негова миналата година когато присъ- 

сега фирмата се намира дата стана изпълнителна тази 
във финансов колапс, отпла- сума нарасна на 100 000 динара, 
щаики високи обезщетения на От тогава насам предприяти- 
повредени пътници. Според ето се намира в твърде трудно 
членовете на Работническия финансово положение и в гол- 
съвет, които взели решение за яма неизвестност какво ще ста- 
провежданена дисциплинарна не с бъдещето му: джиро-смет- 
процедура, Йорданов трябва да ката му е под блокада, финан- 
даде отговор на въпроса защо с совите възможности са малки, 
организатора на така нарече- за да обезпечи тези средства, а 
ния свободен превоз от Враня в Общинския съд във Враня 
до Белград и обратно - превоз- пристигат нови искове за обез- 
вани са сватбари - не е сключен щетение. Един пътник търси 
писмен договор на 24 юли 1994 250 000 динара, 
година, когато катастрофирал 
рейса и когато били повредени 
пътници.

ПОСЛЕДНА ВЕСТ
Дребното стопанство е в упадък, показва числото на частните 
работилници. Сега са 285, а през 1994 година бяха зарегистри
рани 372

Дребното стопанство в Бо- 
силеградска община, наблюда
вано от аспект на числото и 
структурата на частните рабо
тилници, все още не стана по- 
значителен фактор в развити
ето на общината. Възможнос
тите в тази област не са използ
вани достатъчно нито когато 
се касае за финансовите ефек
ти, които дребното стопанство 
може да има в развитието й, ни
то за задоволяване нуждите на 
гражданите когато става дума 
за занаятчийството, нито пък 
даде принос значително да се 
намали числото на незаетите.

Какво е дейстителното по
ложение в тази област до гол
яма степен показва и фактът, 
че числото на частните рабо
тилници в общината намалява.
Понастоящем са зарегистрира
ни 285, а през 1994 година има
ше 372 работилници. Струк
тура им показва, че голяма част 
от собствениците се опитват 
(една част и успяват) за кратко 
време да забогатеят. Съвсем 
малко е числото на работил
ниците за производство на сто
ки за пазара или индустрията, а 
повече са из областта на тър
говията и улсужните дейности.
От общото число работилници 
30 са на автопревозвачи, 13 гос
тилничари, 40 търговски мага
зини. Най-много има в област
та на строителството - 150 ра
ботилници. Изчезнаха или са

Велинов е
уволнен от 

работа
на изчезване така наречените 
стари занаяти и сега хора от 
общината за различни ”дребо- 

отиват във вътрешност-вина лии
Йордан Велинов, бивш 

директор на "Автотранс
порт”, разпределен за реф
ерент за спедиция, е уволнен 
от работа поради това, че 
като упълномощено лице не 
е сключил договор с органи
затора на извънлинейния 
превоз на пътници от Враня 
до Белград и обратно. В 
катастрофирането на рейса 
на 24 юли повече пътници са 
тежко повредени и те тър
сят съответно обезщетение. 
Тъй като не е сключен дого
вор с организатора на пъту
ването, той е освободен от 
всяка отговорност и всички 
щети се сваляват върху 
” А втотра нспорт’ ’ 
пазвайки законните задъл
жения, Велинов е тежко 
повредил трудовите си за
дължения, която повреда се
га има твърде лоши после
дици за предприятието - каз
ва се между другото в реше
нието за уволнение, което 
последва след дисциплинар
ната процедура.

та.
Колко души работят в дре

бното стопанство покрай соб
ствениците на частните рабо
тилници не се знае точно. Уз
наваме, че доста работят на 

Все още не във всичкичерно.
гостилничарски и търговски 
обекти на постоянна работа 
има поне по двама работника, 
както налагат законопредписа- 
нията.

В Общинската скупщина в 
Босилеград казват, че частната

На проведения разговор 
Велинов заявил, че такъв дого
вор не е сключен. Иван Арсов, 

Както вече писахме, рейсът секретар на предприятието 
катастрофирал на връщане казва, че е трябало да има пи- 
край Лесковац и осем от 30-те сан договор, с което да се де-

инициатива ипредприемчество 
ще се развиват по-ускорено 
след като се подобрят общите 
обстоятелства в обществото. 
Подчертават, че понастоящем 
общината не може да даде ня
кои по-значителни изгоди на 
онези, които искат да се зани
мават с частен бизнес. Димит
рина Николова е по-прецизна и 
казва, че”строго” са определе
ни таксите за зарегистриране 
на една работилница и че са в 
зависимост от това от коя са 
област. За общински и репуб- 
ликанси такси за работилница 
в областта на строителството 
са нужни 150 динара, докато за 
зарегистриране на такава в гос- 
тилничарството и търговията 
са необходими 1000 динара.

Нес-

финират взаимните права и за
дължения между автопревоз- 
вача и организитора. Ако има
ше такъв договор, част от обез
щетенията щеше да навакса и 
организатора, казва той.

в. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИС
ЛОТО НА ЧЕРНОБОРСАДЖИИТЕВ. Б.Босилеград: На автогарата

”ЦЪФТИ”УЛИЧНАТА 
ТЪРГОВИЯ

ОТ "НЕНАТЕКС" РАБОТНИЦИТЕ СЕ ВРЪЩАТ В "СВОБОДА"

СТРАХЪТ ОТ НОВОТО Е ПО-СИЛЕН!?
В Босилеградска община по- ския бюджет. Посочват и данни:

от данъци в търговията през ок-Съгласно договора между "Свобода” и то ни осведоми правния референт в Свобо- 
частната фирма "Ненатекс” група работници да” Калина Стоименова, споменатите 16 сво- 
от конфекцията в Димитровград бяха преме- бодни” работници са изпратени на платена 
стени в частната фирма за производство на двумесечна почивка, тъй като и Свобода
Гебс"вМ”Рс"’’’ 3 ВСИЧКИ ПРаВЗ ОСЪ_ Раб- (Г пълни МощностиИ Основната при- 

С влизане в сила на новия закон за трудови чина, която те са посочили, според Стоиме- 
отношения от 8 януари т. г. една фирма може нова, е определена несигурност при частната
СВОГ=^ЯФГа: ФИ*В*кратък разговор някои от тях повториха
той се съгласи работното място в първата това, изтъквайки, че от собственика на част- 
фирма му "мирува”, а правата си осъществява ната фирма са доволни, но все пак страхът от 
във втората фирма, значи там, където работи новото е по-силен. А новото може би е това, 
В случая става дума за 23 заети в "Свобода”, че в частната фирма точно се знае кои коси
които работят в’’Ненатекс”. Шестима от тях а кой вода носи , докато в обществената
са се съгласили да останат в частната фирма, се знае - знае ли се . 
един е прекъснал да работи, а 16 не 
съгласили да останат в частната фирма. Как-

стоянно се увеличава числото на 
черноборсаджиите, особено на томври миналата година в него са 

съседна България. С раз- "влезли” 128 хиляди динара, през 
- хранително-вкусо- ноември 70, през декември 62, а 

през януари едвам 9 хиляди ди-
тези от 
лични стокив момента не ви, текстил, цигари, сувенири и 
различни дреболии, пристигат не нара^ 
само в Босилеград, но и в селата.
Особено е увеличено числото на 
сергиите и сергиджиите в Боси- борсаджиите, понеже инспекто- 
леград в петък, когато тук е паза- рите са малко. В миналия петък 
рен ден. Миналия петък напри- няколко инспектори по пазара от 
мер в града имаше около 350 под- Враня успяха да отвземат стоки- 
вижни сергии. те на седем-осем души от Кюс-

Черноборсаджиите покачват тендил. Останалите се разбягаха 
и цената на западноевропейските в различни посоки. В това отно- 
валути. Германска марка плащат шение обаче два въпроса заслу- 
4,3 до 4,4 динара. Тази купопро- жават внимание. Първият се ка- 
дажба по-добре върви когато ус- сае за недоразуменията между

общинската комунална инспек
ция, която на черноборсаджиите 

цъфти” взима такса за ползване на об-

Досега инспекциите трудно 
пресичаха пътищата на черно-

мо

са се А. Т.
пеят да продадат всички стоки.

От уличната търговия, 
всекидневно все повече ” 
са дволни и голямо число босиле- ществени повърхнини заради 
градчани, които превозват ”тър- продажба, и инспекцията по паза- 
говците” от границата до Боси- ра, която съгласно законопред- 
леград и обратно. Освен такси- писанията не позволява такава 
шофьорите, които работят на търговия. В този случай различ- 
черно, доволни са и гражданите, ното тълкуване на законите съз- 
които купуват стоки на по-низки дава недовлоствие не само всред 

отколкото в магазините. За черноборсаджиите от България, 
толкова никой не но и всред хората, които са дошли 

да пазаруват.
Вторият се отнася до босиле-

която

От 2 юни нови влакове Димитровград - Ниш
„ „о пр^опътната гара в Новото разписание на Железопътната гара от

въведат още два пътническн обратно. особено когато се има предвид, че съществуващите
от Димитровград Д Р пътнически влакове тръгват от Димитровград в

Както ни осведоми' "^никъ-^ ^Р липс«на неп0дХОдящо време (в 03,44 и 11,30 часа) и едва, ~
митровград г-н Петар Величк . Ра же_ кой се нуждае да ги ползва. Пътническите влакове
локомотиви компетентните нпем пве лок- особено ще зарадват гражданите с по-плитките
лезница възнамеряват да> ®*ем Дн“ же5езница джобове, поради евтините билети. От друга страна,
омотиви от Българската Д Р разписание, населението ще има много по-добра транспортна
(БДЖ), о цел да се осъществи нов р връзка със съседните градове
важещо от началото на юни. пооблем В момента не се знае разписанието

Според г-н Величкович в м Р мго_ овете1 н0 предполага, че те ще тръгват от Ди-
представлява и недостигът н Р митровград в следобедните часове,
ни, обаче наскоро се очаква и този проолем и
реши.

движат цени,
качеството 
прави въпрос.

Уличната търговия 
създава недоволствие всред тър- градските черноборсаджии. Тру- 
говците в общината. От нея не са дно е да се повярва, че инспекто- 
доволни и хората в Общинската рите не са осведомени 
скупщина. Подчертват, че пора- довете и "тайните” им магазини, 
ди намаления оборот в магазини
те драстично е спаднал и общин-

ли

обаче

и села. за скла-на влак-

В. Б.
Б. Д.
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ПЛАНИНСКИЯТ МАСИВ БЕЛА ВОДА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

РУДИ, ГОРИ И ПАСИЩА ” Най-големият” 

димитровградски 

нишлия

вече са тучните пасища. Добитък 
обаче има псе по-малко.

Преди идването на турцитс 
този масив изобилствувпл с буй
ни и високи гори, предимно иг
лолистни. Римяните търсили и 
откривали различни руди. Копа
ели ги по повърхнината. Имало 
обаМс и дълбоки ями и галерии. 
Май- прочути мини били в Па- 
дшце, Вирове, Лоповицо, Цоцсв 
камик и в други места в южната й 
част. В местността Мстсжевци 
(с. Доганица) има следи от няко
гашни мини. В Жсравииска чука 
има останки от ями и най-веро
ятно от латинско селище. Казва 
се Градище. Според преданията 
имало тунел от Доганица до Цър- 
на река и служил на миньорите.

Някогашните селища се на
мирали високо в планината. В 
местността Юрички гробища, 
близо до Гнилишка махала в Гор
но Тлъмино имало манастир, 
други казват черква, но турцитс я 
срутили. 'Глъминчани направи
ли нова около 1930 година. Тлъ
мино получило името си по тъм
ните мини. Името Юрук и Юруш- 
ки гробища настанало по много- 
бройните пастири-овчари, които 
живеели скитнически.

До 1912 година Бела вода би
ла граница между Турция и Бъл
гария. Днес масивът Бела вода е 
граница между Югославия и Ма
кедония.

Тук през вековете имало во
доносни. Много големи имало 
през 1896, сетне на 7 юли 1921 и 
на 7 август 1966 година. На пос
ледното бях свидител и захвана 
българска територия, Кривопа- 
ланешко. Търговищко и 24 квад
ратни километра от Босилеград- 
ско. Босилеградска община има
ше големи щети от 24 970 000 то
гавашни динара. Това бе сигнал, 
че голините трябва да се залес
яват. Девизът "колко сме по-да- 
лече от каменитата скала, толк
ова сме по-далече от собствената 
си пропаст” даде добри резултати

След Бесил кобила (1922 м) н южно сп Кпрпмпницп, Голеш и 
Църноок (1871) планина Бела во- Доганица и от север е Дукат. Ви
да с най-високия си връх 'Толем соките й гребени са голи, сега па 
връх" на надморска височина от места богати с боровинки, по- 
1829 м е третата по височина пла- низките й терени са под букови 
нина в Босилеградско и околно- гори. Южният край на този масив 
стта му. От изток на тази красива е претърпял небивала ерозия, 
планина са селата Назърица и Планината започна да се лекува 
Горно Тлъмино, на запад Църна оттази болка, така че ерозивните 
река и Пролесие (Търговище), терени са псе по-малко, а псе по- I Тръснали се по големите градове, мнозина Димитровград- 

чани и босилсградчани се познават, срещат се и си другару- 
роднински, другарски или приятелски връзки. Но и 

тогава, когато не се познават, когато случайно се срещнат, 
срещата им е другарска и приятелска, понеже са” нашенци” 
и "земляци”. Любовта към родния край и носталгията за 
него ги

ват по

свръзват и тогава, когато нищо друго нямат общо.

С над 130 килограма те- когато е на паша, ще полри- 
жина Радослав Пантин или казва с овчарите и ще тръг- 
Раца Шоферат, както му не из стадото. Като подс- 
викат димитровградчани, е вирва по овчарски, ще по- 
"най-големият” Димитров- пипва овците по гърба, за 
градски нишлия. В Ниш жи- да установи дали са тлъсти 
все петнадесетина години, а или гърчави, по вимето - да

ли имат мляко. Ако някоявече седем години е частен 
автопревозвач. Съпругата накуцва, ще провери дали 
му Снежана, също димит- не се е набоднала на трън, а 
ровградчанка, е пенсионер- ако пък някоя не иска да 
ка, а синът му Небойша е пасе, ще се интересува дали 
таксист. Баща му, който по- е и от какво е болна. Ще 
чинал млад, бил от Кур- застане сред стадо от трис- 
шумлийско, но като жан- та и повече овце, ще го гле- 
дармерийски старши подо- да и отведнъж ще попита 
фицер службувал в Цари- овчарите къде е тая овца. А 
бродско, в селата Поганово когато зимно време започ- 
и Борово. В Борово се за- не агненето, ще отиде пос-

Дъбова гора в Киселица, Гнилишка махала (Горно Тлъмино). В 
коритото на Киселишка река са намерени землени търби от 

латинско време.

ред нощ в поятата и ако се 
случи да има новообагнени 
овци, а овчарят, който тря
бва да бъде всред тях го ня
ма, биваше жестоко мъм
рен, а можеше да остане и 
без работа. Просто е неве
роятно, че всред токлова 
овци и агнета почти за вся
ко агне знаеше коя му е 
майката.

В Гумарата, където ра
ботил почти двадесет годи
ни, карал кахмиони, извест
ния син гумарски "Мерце
дес', с който иминал над 300 
000 километра и бил шеф 
на транспортната служба.

Пок. Стоимен от Жеравино на 7 август 1966 година в 
местността Средно поле стои до боров труп, който силни порои 

извадили из земната утроба.

и днес тук има големи повърх
нини под нови гори.

Стоян Евтимов

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ ДУКАТ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Избрано ново ръководство на 
местната общност

Радослав Пантич 
- Раца Шоферат

ДИМИТРОВГРАД

Със сговор 
всичко се 
постига

- Бил съм в много пред-познал и оженил за майка 
му Нацка. След основно приятия, но по-добро от 
училище станал шофьор. Димитровградската гумара, 

каквото беше по това вре
ме, не съм видял. В нея ца-

Карал камиони, джипове.
леки коли и макар че по- 
късно задочно завършил Реше ред, дисциплина, ра

бота, честност, доверие, со-
-Приет отчет за работата през изтеклия четиригодишен период 
и ориентационна програма за работа през следващия - Избрано 

ръководство на местната общност: Скупщина от 11 души и 
Съвет от 7 души

Група граждани, жители на 
местната общност Гоиндол, тези 
дни раздвижиха инициатива да се 
изгради канализационна система 
в селото, понеже съществуващи
те семейни сенгрупи вече са пре
пълнени, така че е възможно да 
се излеят, да замърсят жизнената 
среда и да доведат до поява на 
заразителни болести.

За реализиране на спомена
тата инициатива, гражданите са 
решили да съберат около 18 000 
динара, с които ще набавят плас
тмасови канализационни тръби 
от фирмата "Полипласт” от Пи
рот. Досега са обезпечени над 
7000 динара, които вече са запла
тени на фирмата, а тя е доставила 
изцяло предвиденото количество 
тръби, които ще бъдат достатъч
ни да се направи канализацион
ната мрежа само в ония части на 
селото, в които главно живеят 
инициаторите на проекта.

Занапред се очаква и другите 
домакинства да вземат участие в 
акцията, а ръководителите на 
местната общност вече са разго
варяли с компетентните в общи
нските управителни органи, от 
които се очаква професионална 
и материална подкрепа.

средно икономическо учи
лище и няколко години ра- лидарност и пожертвова

ние. И в производството, и
ново

ботил като "чиновник”, за 
димитровградчани той бе- в администрацията всичко 
ше и си остана Раца Шофе- Функционираше съвърше- 
рат. нно. Живко Виденов беше

През миналата седмица мест- ци, Пидишйе.па и отВертевница. 
ната общност Дукат - Босиле- Освен това, както се подчертава 
градска община проведе отчет
но-изборно събрание, на което 
бе приет отчет за работата 
местната общност през изтеклия

в отчета, са започнати и няколко

Землянките среши с
него ще преминат в разго- шофЬор. обикновен работ- 
вор по много въпроси от ник зн^ но това нне
ежедневието, но те винаги „речеше една година със 
започват и завършват еди- семействата си заедно да 
митровградекото вчера и караме годишната почивка 
днес. И винаги ще ви раз- на Адриатическо море. От 
каже преживелици, епизо- тази Гумара днес няма нито 
ди впечатления и спомени и това е нейната гол.
от Висок и Гумарата. яма трагедия

в земеделска коопера- Хака ще ви разказВа 
ция Сточар в Изатовци Раца и вие в един момент ще 

ил водач на джип, луксоз- почувствате, че това не са 
ната кола на тогавашния само отделни епизоди и 
управител на кооперацията спомени от живота му, но 
Димитър Славов - Митко, нещо, което е оставило 
за когото ще ви разкаже, че Традни следи в неговия ми- 

ил голям ентусиаст, който роглед, житейски принци- 
ного о ичал овците. пи и фИЛОсофия, нещо, въз

Кооперацията имаше основа на което той пре- 
няколко хиляди овце в Иза- ценява дали нещо е добро 
товци, Сенокос, Криво- или лошо. 
дол... Ще отиде при стадото,

махленски пътища, но поради не- 
активност на местната общност, 
а и поради недостатъчната анга- 

четиригодишен периоди бе изб- жираност на общинските органи 
рано ново ръководство - Скуп- те не са довършени. Остана не- 
щина от 11 души и Съвет от 7 довършена и сградата в гроби- 
души. За председател на Скупщ- щата. През този период е подо- 
ината бе избран Кирил Андонов, брено снабдяването. Открити са 
а за председател на Съвета Боян
Младенов. На събрането бе ут- почнаха по-редовно да работят 
върдена програма за работа през селската амбулатория и телефо- 
следващия четиригодишен пе- на, който поради дефект дълго

време бе глух.
Когато пък става дума 

ционната програма на местната 
другото подчерта, че местната общност през следващия четири- 
общност е успяла да реализира годишен период новоизбраният 
някои от заплануваните актив- председател на Съвета 
ности, преди всичко от областта

на

няколко частни магазини и за-

риод.
Досегашният председател на 

Скупщината Вене Ников между за ак-

на мест
ната общност Боян Младенов 

на комунално-битовото устрой- между другото подчерта, че глав- 
ство. В съдействие с компетент- на задача ще бъде по-нататъш
ните общински органи приключи ното разрешаване на някои кому- 
изграждането на моста наКонич- нално-битови проблеми особено 
ка река. С това бе решен, както онези, които вече са във фаза на 
подчерта Ников, един с години реализация, а след това и другите 
обременяващ хората проблем, не така както времето и потребите 
само от Коничка махала, но и на налагат, 
махалите: Смилянинци, Ковачев- Б. Д. Венко Димитров

М. Я.
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| МЛАДИ ТАЛАНТИ
КРИСТИНА БОГДАНОВА | В УЧИЛИЩАТА В БОЖИЦА И ТОПЛИ ДОЛ СЕ УЧАТ 32 ДЕЦА

Талантът, аз и светецът на 
дома ни поискахме да бъда 
художник по грънчарство

==дж^г; К"^з^,г4“л- -тренд, ново специално частно училище в Ниш
• Разбрах, че си била

Един ученик - цяла паралелка
Миграцията, която все доскоро обезлюдва- 

ше Божица и Топли дол - закри цели домакин
ства и махали и рязко намали числото на уче
ниците. Стигна се дотам, че сега в тези две села 
има само 32 ученика, от които седем от първи до 
четврти клас в подведомственото училище в То- 
йли дол. Останалите учат в Божица, от които 12 
в долните класове.

Любен Михайлов, директор на училището в 
Божица казва, че особено малко деца има в 
горните класове. От пети до осми клас има само 
13 деца. Най-много са в шести клас - седем, а

най-малко в осми, където учи само един ученик! 
В горните класове работят шест преподаватели, 
които са принудени да преподават и предмети, 
за които не са специалисти. За да имат пълна 
норма часове, те преподават по два-три пред
мета.

През последните четири-пет години мигра
цията като че ли спря, казват божичани. Над
яват се, че селото им няма вече да старее. Още 
повече ако се има предвид, че миналата година 
тук са сключени десет брака.

ега-

отлич-
ничка по всички предмети, ”вук- 
овец даже, и как се определи за 
художеството, а не например за 
гимназия, която подразбира все-' 
общо образование?

- Всички са 
Сигурно би била 
гимназията, обаче

• Как се организираш?
- Най-късо казано правя си 

план, имам си цел. Никога не съм 
си казала: какво ще работя, как
во да правя със себе си, много ми 
е скучно или нещо подобно. 
Имам време за всичко.

• На какво още се "харчиш”?
- Имам чудесна другарка, 

имам време и за нея и за любовта 
и за момчето, карам колело, ти
чам по 4-5 км.

В. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ОБЩИНА

ме питали това. 
отличничка и в 

това, което 
могат.

Поддържане на училищните сгради
мога аз гимназистите не 
Още като много През последните години много училищни сгра

ди започнаха да пропадат. В най-изпаднало по
ложение се намераха старите училищни сгради и 
онези, в които поради недостатъчен брой на деца 
временно са закрити: в Църощица - махала Петк
овци, в Груинци, Извор, Белут, Ресен, Горно Тлъ- 
мино - Център, Горно Тлъмино - Баратарци, Му- 
сул, Църнощица - Придол, Горна Ръжана, Милев- 
ци...

махала Придол, Милевци и Горна Ръжана. 
Същевременно в заключителен етап е докумен
тацията за изграждане на нова училищна сграда в 
село Горно Тлъмино - Център. Тук старата сграда 
толкова е пропаднала, че е невъзможна каквато и 
да е поправка. Затова решихме, а с това се съг
ласиха и общинските и републиканските органи, да 
построим нова сграда. Документацията е готова, 
обезпечени са малко средства и най-вероятно за 
няколко седмици изграждането й ще започне - 
подчерта директорът на Основното училище в 
Босилеград Тоше Александров.

Препокриването на училищните сгради в Бе
лут и Мусул стана на доброволна основа, както от 
страна на населението в местните общности, така 
и от учителите и другите работници от училището.

Александров подчерта, че засега предимство 
имат онези училищни сгради, в които се провеждат 
учебни занятия. Но това не значи, че останалите ще 
бъдат забравени.

малка ме прив
личаше работата с бои. Когато 
трябваше да се определя, питах 
се дали ще имам сили да успея и 
вътрешният глас, абсолютната 
любов към тази професия ми 
сочиха правия път.

• А остава ли ти време за
учене?

- Всичко запомня на часове
те. Предметите, като география 
история, химия, изискват доста 
да се учи, но аз мога да повторя 
от дума до дума. Не съм визуален 
тип, но онова, което чуя запомня 
го веднага.

по-

• Дали талантът те "напад
на” или ти - Виждаме, че пропадат, обаче безсилни сме да 

предприемем каквито и да е мерки, за да ги за
щитим. Със състоянието 
училища сме запознали и Министерството на прос
ветата на Сърбия и компетентните общински ор
гани. Обаче и от едните, и от другите получавахме, 
един и същ отговор - няма пари. Едвам през ми
налата година Министерството ни обезпечи малко 
средства за инвестиционно поддържане и ето поде
хме акции за поправка на някои от тези сгради. 
Така например досега реновирахме покрива на 
училищните сгради в Белут и Мусул, а обезпечихме 
керемиди и за училищните сгради в Църнощица -

провокативно предиз
вика своите склонности, изпроб
ваше себе си в повече варианти и 
видя, че в художеството си най- 
добра?

на всички такива

' '■■■' - ......................................................:■; ' - ..

- Дълго се търсех и изслед
вах. Биваше ме и за литература и 
за математика. А за това, че съм 
се правилно насочила т.е. опреде
лила, скоро разбрах съвсем слу
чайно. Баща ми, когато бил 
малък имал несполука и оздрав
ял на деня на Свети Атанас и от
тогава той- баща ми чества този 
ден като служба всяка година не
прекъснато, а никой в семейст
вото ни не е знал на каво е защит
ник този светец. Скоро разбрах, 
че той е защитник на художни
ците по грънчарство и аз съм 
много щастлива, че се определих 
тъкмо за това.

• За какво още си надарена?
- Езиците особено добре ми 

вървяха. Печелих II награда на 
град Ниш по повод 12 февруари 
и по-късно същата награда, ко
гато писах по повод деня на Све
ти Сава. Владея отлично англий
ски, а изучавах го и на Работни
ческия университет. Свърших 
всички курсеве (8) когато бях на 
тринадесет години и след това на 
специален курс в Белград, къде
то в посолството на Англия ра
ботех специален тест, който бе 
изработен и преглеждан в Анг
лия и където получих Кембрич 
диплома като най-млада в стра
ната.

м. я.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ПЛОЧА ИМАТ ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ

ЗАДКУЛИСНИ ИГРИ ОКОЛО ПЕНСИИТЕ
В последните няколко броя на "Братство” 

имаше достатъчно думи за село Плоча и това 
най-често в добър тон. Обаче в това село съ
ществуват и някои проблеми, за които мнозина 
не искат или не смеят да продумат нито дума и 
те постепенно стават табу-теми.

Вече петнадесет години село Плоча няма 
”пощар” и поради това пенсионерите от селото 
имат много трудности всеки път, когато трябва 
да вземат пенсиите си - няма кой да им ги донесе. 
В какво е проблемът?

Пощата в Долна Любата обслужва населе
нието от целия Любатски район, т. е. от селата 
Плоча, Барйе, Мусул, Горна Любата, Долна 
Любата, Дукат и Църнощица. Понеже на Плоча 
е по-близо Горна Любара, направен е договор 
пенсиите на плочките пенсионери да се донасят 
в това село, където да ги вземат "определени 
хора”, съгласили се да помогнат по този начин 
далечните планинци. Според договора "опре
делените” хора взимат парите и по-късно ги 
изпращат по някой плочанин, дошъл по една 
или друга работа в Горна Любата, или ги дават 
лично на пенсионерите, когато те дойдат да си

ги вземат. Но какво се случва? Когато някой 
отиде да вземе пенсията си, "определеният”
човек започва да измисля разни приказки: 
"Парите още не са донесени”, "Казаха ми, че ще 
ги донесат утре”... Случвало се е някои пенсион
ери да получат пенсията си със закъснение от 
два-три месеца. През този период "опре
деленият” човек разполага и работи с чужди 
пари. Такова своеволие и нечовещина предиз
виква голям револт сред плочките пенсионери.

Как да се премахне проблемът? Засега ни
кой не предлага конкретно решение. През се
демдесетте години плочани са имали "пощар”, 
човек от селото, който е донасял писмата, ко
летите, пенсиите и останалите пратки от дол- 

батската поща. Работата му е плащана с 
жито - по 600 кг годишно. Може ли и сега да се 
намери подобно решение, например младо не
заето момче да върши тази работа срещу скром
на сума пари? Селата Плоча и Барйе имат общ 
отборник в Общинската скупщина в Босиле
град и той би трябвало да се поинтересува за 
този проблем на своята "база”.

нолю
Кристина Богданова

• Кой е жизненият ти блян 
или цел?

- Моят жизнен блян е да отида 
в Италия на специализация във 
Фиренца, на Академията за 
изящно изкуство за дизайн на на
кит.

• Ако отново би записвала 
, би ли отново из-средно училище 

брала същото?
- Абсолютно ДА. Та нали и 

светецът на баща ми и до 
пазач на моята професия!

Новица Станков
ма ни е • В твоето изкуство къде е 

върхът?
- Философски въпрос. Вър

хът е в самото изследване. До- 
любопитност-

НА СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В НИШКА БАНЯ

Втора вечер на нишките 
божичани

На 14 февруари в хотел ”Пар- 
тизан” в Нишка баня се състоя 
втората вечер на божичани, жи
вущи в Ниш. Като гости присъст
ваха подпредседателят на градск
ото правителство в Ниш г-н Топ- 
лица Джорджевич, секретарят на 
Градската скупщина на Ниш г-жа 
Невенка Стойкович и видни бо
жичани от Белград и Сурдулица.

• От финансова гледна точка 
изплаща ли се да се занимаваш с 
избраната професия?

- Днес се живее тежко незав
исимо от професията. Пари няма 
почти никъде, но ако се работи за 
малко пари, то по-добре е да се 
работи с любов (и за любов!)

• Може ли да се случи да не 
следваш Академия?

- Много са кандидатите, а 
малко се приемат, но аз се над
явам, че ще мина.

• А може ли да се случи пок
рай Академията да следваш още 
нещо?

като съществува 
та, ще стремя към върха. Ако из
падна в летаргия, върхът ще е
имагинарен.

• Дали настроението ти е по- 
голямо към научно-изкуствени
те изследвания или целта ти е по- 
практическа?

- Себе си лично виждам в при
ложното изкуство - в работата на 
ръцете - скулптурата, да се изказ
вам не с думи, а с делата си. Зна
чителен е и научният аспект, вся
ко творческо разсъждава не улу- 
чава и успех и резултат.

• Млада си за изложби, но все 
пък си мислиш за тях?

В залата, която може да при
еме 500 гости всички места бяха 
заети. Богатото меню и музикал
ната програма допринесоха да се 
създаде хубаво настроение и ве
селба. Разновидната и богата ло
тария донесе и много радости на 
посетителите. Половината от па
рите, които са събрани от лота
рията ще се дари на инвалида Дра
ган Стойков за купуване на ко
личка. Тази хуманна акция беше 
приветствана с бурни аплодис
менти.

- Много си мисля за това, мно
го мечтая да използвам знанието 

английски илиезиците
италиански, който в момента уча, 
да запиша филология или може 

изкуството,

на
- На нишкия панаир на кни- 

бяха две мои творби. Също 
във всич-

гите
съм успешен участник 
ки изложби, които организира

би наистория
понеже историята и така обичам, 
а изкуството още повече. Умея 
да се организирам и резултатите 
никога не изостават.

в.и.с.моето училище.
М. Станойевич

о21 ФЕВРУАРИ 1997 г.



БАЛАДА ЗА ЕРМА

Врелото В ден един ош минилоСГю дълбоко 
когато шук се заселваше нашият род 
върху скалите на дълбокия каньон 
двубой ужасен сШана за йървенсШво 
между стария Хермес лиШинеи 
и младия Волос Пришелец 
със русокоса оанешки 1лааа 
между бю!а на търЬниште и крадшлШе 
и бо1а на нишите овчари и 1оведири 
водиха Сйе ю>рвива борби до смърт 
и Падна най-сетне юндрокосияш Волос 
Сйруйа му водата Пенлива Прибра 
Понесе и изхвърли на Първата морава 
>а>дешо селии(,е стана в негова чест 
Власи то се назова а неговата Планина 
Влашка и дори едно езеро Прекрасно 
мургавият Победител със смолесиш коса 
се Смурна мъжки във звънливата река 
и като клен зайлува нагоре-надоле 
из ПланинскоСГи) чу Оловно корито 
орел 1оло2лив над не1о летеше 
свиреха Празнични гусли и медни кавали 
биеха камбани тракаха клеПала 
долината Прекрасна ехтеше 
на Хермес (нова е реката 
Придошлише славяни се смуЮшха 
разбраха че техния госПодар е Ермес 
и че той Похвали очаква ош Сиях

Помия, че здравеняците миеха краката и тя
лото си до пояс и това представляваше някакъв 
вид воден масаж.

Когато валяха продължителни или проливни 
дъждове, врелото се изпълваше и малко се за- 
мътяваше в долната част, подпирано от придош- 
лата Нишава и от пуснатата пода от савака, за да 
не се излее и да не направи беля в градините и 
воденицата. Савакът беше едно заграждение, 
направено от сковани дъски с дръжки и обко
вани с ламарина. Тези капаци се повдигаха, за да 
се отбие водата в странично корито при опасност 
от наводнение, или когато трябваше да сс поп
равя воденицата. Воденичарите Василко Въжа- 
роп, Дьоко, Салдо и най-малкия Младен постоя
нно тъпкаха сстсстпена тор, слама и върбови 
пръчки, за да не изтича водата през сушните 
периоди.

Ние пиехме вода през лятото от горната част 
на врелото, когато сс връщахме от къпане с ба- 
бясли пръсти и седяхме да си починем на хлад. 
Наоколо имаше върбаци, тополи, павит, бъз, 
птици се гнездеха и мътеха малки в гнездата си и 
в издълбаните дупки. Вадата тогава беше богата 
с риба. Воденичарите изпускаха водата и за Све
ти Никола, за да си наловят хората риба за праз
ника. Бях впечатлен, когато веднъж гледахме 
как след "отвръщане” на водата в савака Сенко 
Крумов и Франьо Соколов, тогава студенти по 
ветеринарна медицина, пълнеха кофи с риба, 
хваната с ръце в тясното издълбано от водата 
място под савака между големите камъни. А ри
ба имаше много - къркушка, клен, мрена, плоч
ка, раци. имаше и жаби.

След това дойдоха нови времена. Обрасна
лите брегове на Нишава с върбалак, дори не

Не зная дали има някой царибродчаннн, било 
кореняк или пришълец, да не знае за врелото, 
което се намира в махалата на града, наречена 
Строшена чешма. То е съвсем близо до новата 
гимназия, по-точно до парното отделение. Ня
кога нещата не изглеждаха така. На мястото на 
гимназията бяха така наречените селски гради
ни, конто обграждаха врелото п продължаваха 
по-нататък между река Нишава н сега несъще
ствуващата вада, все до прочутия градски плаж, 
наричан яз. Тези градини се поливаха от реката 
и водата със специални приспособления, нари
чани колела, или пък се напояваха с вадичкн, 
конто бяха прокарали стопаните. Войнишката 
градина пък имаше голям долап, каран от кон, 
защото и тя беше голяма. А, берекет колкото 
искаш - и едри месести домати, п лютиви чушки, 
наречени селски, н чесън, и кромид, н праз лук, и 
зеле, и чубрица и всички видове зеленчуци. Ста
рите домакини не забравяха н градинските цветя 
като звездан, кардашче, върбнца, босилек, кади- 
ица, и то повечето есенни и корави. Някак си 
брането на градините ставаше за няколко дни и 
тогава се пълниха каруците с богат урожай. От 
градински вредители помня само конощипа и къ
ртицата, нямаше го канадския бръмбар или как- 
то ние казваме златнцата, нямаше пръскане със 
селскостопански препарати, нямаше и такова 
маносване.както сега. Вероятно се промени мик
роклимата, замърси се почвата, водата и въз
духа, но това ще оставим да изясняват учените.

От Строшена чешма към пресъхналата вада. 
занемялата воденица и врелото, водят две улички 
черен път, едната от които се казва "Врело”. 
Спомням си как някога изглеждаше това врело. 
То приличаше на голям извор и имаше голям 
дебит, както биха казали спе
циалистите хидролози и балне
олози. Бистрата като ракия 
или като детска сълза вода бе
ше оградена с тежки дялани 
камъни, имаше място за вли
зане и излизане на хората и от 
двете дълги страни бяха напра
вени стъпала, както и място за 
изтичане на водата в река Ни
шава.

глъшнихи ше латинския Последен глас 
и реката ЕРМА ситни в този час.

Марии МЛАДЕНОВ

ИСТИНИ ИЛИ ЛЕГЕНДИ

БАБА ТАЛИНАТА ЧЕРКВА
В село Барйе, североисточно 

от махала Селище, в полите на 
Басара планина (1027 м). се на
мира черквата "Света Богороди
ца , позната като "Баба Талина- 
та черква”. Построена е през 
1932-34 г. върху основите на една 
много стара и богата черква, за
помнена по тежките железни 
врати, чието затваряне се чувало 
дори в Гребен планина. Около 
черквата от Селище до Строин 
дол се намирало село Борово, по 
легендата построено от хора, 
дошли от към Прокупие. Басара, 
Мартин и цялата околност на Бо
рово били покрити сборови гори, 
по които селото и получило име
то. Последен поп в старата бо- 
ровска черква бил поп Мартин.

За събарянето на старата 
черква в Борово съществуват две 
легенди. По едната черквата се 
срутила от силно наводнение и 
изтичане на езерото от Боровско 
поле (днес Локва). По другата ле
генда черквата е срутена от чер
кези, дошли откъм Суково. Ко
гато боровци, начело с поп Мар
тин видели, че не могат да се от
бранят от тях, поп Мартин дал 
заповед всички ценности от черк
вата да се отнесат в манастира в 
Попова долина. Ядосани, че в 
черквата не намерили нищо, чер
кезите я срутили. Насила нака
рали жените с престилките и де
цата с ръце да затрупат с пръст 
съборената черква, та следа да 
няма.

кива, че тя нощем независимо от 
времето, ставала и сама отивала 
в Селище на ливадата. Мъжът й 
Васил и съседите я преследвали, 
докато тя като омагьосана ходи
ла и лягала все на едно и също 
място на ливадата. После се връ
щала обратно и си лягала в лег
лото, не знаейки на сутринта къ
де е ходила, но постоянно разказ
вала същия сън. Постоянно каз
вала, че там, в Селище, има ос
нови на черква. Накрая, нямало 
накъде, мъжът й и съседите 
отишли на посоченото място, за
почнали да копаят и откриват ос
нови на черква точно там, където 
им казала Тала. Учудени, откопа- 
ват целите основи, но не намират 
камбаната. Тогава мъжът й Ва
сил потърсил от властите върху 
откопаните основи да построят 
нова черква.

Строежът започнал през 
1932 г. и с помощта на селяните 
от Борово и от околните села 
черквата е завършена и осветена 
две години по-късно, 1934. Отто
гава па все до смъртта на баба 
Тала там се служела Мала и Гол- 

Богородица и Света Троица 
с богато ядене и народно увесе
ление. На Света Троица старите 
хора оставали около черквата, а 
младите с попа обикаляли всички 
свети места в Борово и пеели. Хо
дили до Свети Илия на Боровско 
поле, оттам на Кръст (в сегашно 
Барйе), където се намирал един 
голям кръст от камък и гроб (от
ворен преди десетина години) и 
през Джурджовско игрище (къ
дето младите от Борово след съ
биране на лечебни билки играели 
хора на Георгьовден) се заврща- 
ли до баба Талината черква.

Цветан Иванов от Борово, 
технолог, Димитровград

Врелото беше една цен
ност, една знаменитост, дар с 
виеше. От него бликаше като 
гюлове на кълба, на кълба, 
кристално бистра и прозрачна 
вода, а дъното му беше пост
лано с дребен разноцветен ча
къл и пясък, които водата ле
кичко повдигаше и спускаше, а 
на повърхността й излизаха 
мехури. Заградено от двете 
страни с реки, то беше като би
сер в огърлица.

По това време нямаше водопровод и вода в 
къщите, та жените переха вълна, пребирни чер
ги, полки, сукно, вълнени чорапи, мъжки и жен
ски кенарени ризи и други тъкани.

Интересно, водата не се замътяваше, а дреб
ните камъни, обработени от водата, не бя 
згави. Жените често се

Врелото днес

позволяваха да се види отвъдния бряг. А когато 
я регулираха, изсекоха върбите, разшириха ко
ритото й, обложиха бреговете с камък, водата 
хлътна в изправеното корито, а градините откъм 
железопътната линия изчезнаха.

На стръмния бряг на вадата, все до яза, се 
простираха къщи, отначало скромни, и хората 
прокараха канализацията във вадата, дори пол
ски клозети накацаха на самия бряг, и рибата се 
затри. След това проби яза, вадата остана без 
вода, а коритото й бързо се запълни със земя и 
обрасна с буренак. Изникнаха и кокетни къщи, 
прокара се канализационна мрежа и средата ста
на неузнаваема.

ямаха хлъ-
нареждаха една до друга 

и пляскаха, изпираха, препираха, изтискваха пра
нето, слагаха го от един леген в друг, или на 
кобилица да се изцеди. От доста 
стояние се

голямо раз-
чуваше глухото тупане на бухалките 

по коравите черги и то продължаваше упорито, 
все докато не излезнеше бялото от съпуна. По 
това време за перални препарати не се знаеше, 
както и за перилни, които донесе цивилизацията 
и промишлено-технологичният възход.

Ние помагахме на майките
Тогава боровци се преселват 

под и срещу планина Перост 
(1032 м), където правят нова чер
ква и манастир.

Минават векове и всички заб
равят старата черква и старото 
Борово. Все до 1929-30 г. Тогава 
една млада жена, Тала Соколова, 
по-късно позната като Тала гле- 
дачката, сънува, че под една ли
вада в Селище съществуват ос
нови на черква. Макар че къщата 
на Соколови е на около два 
лометра от споменатата ливада, 
сновиденията на Тала станали та-

и носехме пра- А какв0 стама с вРелото? С промишления 
нето. Дълбочината на врелото беше различна - възход и него сполетя зла участ. Дойдоха работ- 
някаде достигаше до коленете, някъде над коле- НИЦИ ОТ каУчУкова™ промишленост "ГИД", на
мете, дори и до четала. Някои жени влизаха във правиха му желез°°етонен похлупак, дълъг ок- 
водата, като засукваха между краката полите си °Л° петнайсет и широк около осам метра, с една 
особено когато трябваше да перат по-големи засечена чУпка в кРая> сложиха някаква желязна 
черги и излизаха със зачервени ръце и крака, пРегРада с малка решетка и откараха скъпоцен- 
защото рядко някоя от тях имаше гумени ната вода за промишлени нужди в предприяти- 
ботуши. А ние децата често пъти се обзалагахме СТ°' Когато сезонът е дъждовит, от решетката 
кой ще издържи повече в ледено студената вода цъРдоРи малко вода. Отначало идваха работ- 
и търпяхме все до изтръпване на краката. Ми- Ници и затискаха с някакви парцали водата, но 
навахме през лятото боси по релсата на долната жените> изнервени, всичко разхвърляха. Сега 
страна, която много се напичаше и се стараехме ИМа вода’ но пРез лятото тя сълзи като мътно, 
да запазим равновесие колкото може повече, гУРеливо око и само жаби се гуркат в зеленя- 
като циркови балансьори. салия вир, а по плиткото дъно шават мъмарици,

В тези времена, преди половин век и повече, чеРвеичета- В°Д™ бубулечки. 
имаше и много едър и дребен добитък. Имаше и п
селски козар, както тогава го наричаха,а козите ьодата не я бива и за поливане, защото във
се събираха на ширинта. Добитъка рядко ходеше ви]?а ХВЪРЛЯТ пръчки, пластмасови бутилки и 
на водопой на коритата на чешмата. И сутрин, и ту0и’ Разни отпадъци, дори изсипват джибра. Бо
на обяд и вечер, животинският инстинкт ги во- дата не мирише само на застояло, но вони и на 
деше към врелото, защото водата беше чиста петР°лни продукти и става лигава и мазна, 
като изворите в девствено непокътнатите гори. И остава да се питаме кой повече замърсява 

През лятото водата беше много студена а сРедата» дали човека или екологично замърся- 
през зимата топла. ващите технологии, чийто създател нали пак е

При резки температури над нея кръжи------ той ' човека-
но бял облак 
цията.

Записано По разказите на дядо
Асен и 86-годишния Арсо Ди
митров, който участвал в откри
ване основите на старата черква. 
Молим всички онези, които знаят 
нещо за черквата да ни се обадят.

ки-

Извънреден прием и бурни 
аплодисменти

На 8 февруари т.г. димитровградският театър "Христо Бо
тев с пиесата ’ Женско царство успешно се представи пред 
вранянската публика на традиционната културна манифестация 
Борина седмица”.

Според дамите на димитровградския актьор Слободан Алек- 
сич, пиесата "Женско царство” е извънредно приета от публи
ката, залата е била попълнена до последно място, а аплодисмен
тите са били бурни и дълготрайни.

млеч-
от пара, която създава конденза- Фсвруари 1997 г.

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

Б. Д.
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икГв^рГброд“ историятд на ЯУХОВЛТД МУЗ-
ДА СИ ПРИПОМНИМ

ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ, 

РЕВОЛЮЦИОНЕР И 

ХУДОЖНИК (3)
ХОР, БАЛЕТНИ 

ИГРИ, ОПЕРЕТА
НеГлВопКоРн"ан™„Нов“ИтЯяГаС

дина беше оркест^ционен съ “етглас с ™ теИбър и сигурен
н^ВОЙмГляеРчеТаТВ'ПаВеЛИВ": - нВосГеЧеглаКвИ„УаГрЧоелСяКИПЙ^: 
от тов^ време побСпеЧКИ ученици квачката беше Лилия Йосифо-

Давате^^Георги П]Йосифов]Ргра-

Й? иГ Г= ~
мо имаше много Поп Константинова си след 1944 

ами и спорт и гимнастика, година отиде в София и е 
прави мчлкоЪпоелГЖеНИЯ' На- НапРавила кариера на солистка в 
на гимназиапната” концеРтите сдинхор.сгастролитесиеобик-
и вечер на Йаа1т Уп°на МуЗИКа ОЛИЛа света- Лилия Йосифова 

.. В,балетната имаше висок, кристален сопран, 
ииж«т?ър»л Те бяхме уче- не зная дали после в живота си е 
ничките от V клас, осем на брой пяла. Майката 'беше Мария 
и ни декизираха като белите го- Димитрова с много висок и много 
леми птици с криле и голям чер- топъл сопран, но тя никога от 
вен картонен нос, и крака, боя- скромност не го 
дисани в червено. След това беше Учениците 
Играта на моряците”

вата

и ЦВЕТАНКА АЛЕКСИЕВА^^СИЧАЛЕ:КСОв’ сживойиссезамимавали 11СТОЯННИКОЛОВ

МИНАЛАТА ГОДИНА 
при едно посещение у дома 
на Любомир Росич, 
той си

когато
припомняше някои 

неща за своя род и по-спе
циално за дейността на Вла- 
саки Алексов, забелязах насмисъл за
стената три картини малък 
формат. На две е автор Вла- 
саки Алексов, а третата 
картина е от Стоян Николов, 
царибродчанин, също от тех
ния род, брат на баба му Кос- 
тадинка от Градини.

Власаки Алексов е бил 
голям любител на живописта 
и въпреки ангажирането му в 
революционната дейност е 
намирал време и да твори.
Освен тези две картини, кои
то се пазят в семейството на 
Любомир Росич в Ниш, една 
картина е притежавал д-р Александър Гигов останали от майка му Цветанка, която имала 
и още едно семейство в Белград. А вероятно СЪЩ° талант за рисуване и голяма любов към 
и в Плевен в семейството на Ивкови също има живописта. Като ученичка в Педагогическ- 
картини. Пълна оценка на неговата художес- ото училище в Белград била забелязана от 
тена дейност може да се даде ако се видят известанта художничка МИЛИЦА ЧАДЖЕ- 
всички негови запазени картини. Но и тези две ВИЧ която работила в школата като препо- 
картини говорят за неговия талант. давател по изобразително изкуство. Като до-

Стоян Николов, роден 1900 година, почи- бъР пеДагог и художник, Чаджевич форми- 
нал на 23 години, през 1923 година. Въпреки Рала секция на талантливи ученици и в тази 
че умира млад, той е оставил много картини, секция приела и Цветанка Алексиева. Там

”3а Стоян Николов мога да кажа, спомня под опитната ръка на Милица Чаджевич Цве- 
си Любомир Росич, че в Цариброд е бил из- танка започнала активно да работи, 
вестен като художник. Той е брат на моята 
баба Костадинка. В Цариброд по-възрастни 
хора знаят, че неговата майка Наета, вероя
тно от тъга за рано починалия й син психи
чески заболяла. Говорила е, че сънува места 
на някогашни манастирища. Затова е получи
ла прякор ”Манастирка”. Като Наета ”Ма- Цу 
настирка*’ е била позната на целия град.
Нейният брат Иван Николов е бил известен Щ§ 
като добър работник в електрическата цен- |иВ 
трала в Цариброд”.

Картината (която публикуваме представ- Яр 
лява чешмата в с. Чепърльинци. Стоян е нап- ^ 
равил тази картина когато матурирал. Някои 
картини на Стоян Николов е притежавал 
Илия Ковачев от Димитровград.

И други в рода на Ивкови се интересували 
за изкуството. Лалка (сестра на Стоян) и Кос
тадин са имали дъщеря НАДЕЖДА, която 
преди Първата световна война е била първата 
царибродчанка, която следвала художествена 
академия.

Надежда била отлична студентка с голям 
талант и от нея се очаквало много. Тя обаче 
се разболява от шизофрения и прекъсва след
ването. Починала е през петдесетте години в 
София.

Любомир Росич пази и няколко акварела,

изтъкваше, 
от цялата гимназия 

знаеха текста и мелодията на оп
ерета от началото до край.

Спомням си, че учителя по 
математика носи чертежа на Пи- 
тагорината теорема и пее:

от малко 
по-големи момичета, VII клас иг
ра ”Танца на негрите”, 
но облечени в пера и украшения 
и с ритъма на чернокожите, а 
най-горния 
точка - Фараонски танц (Египет
ски напев и с дълги роби с квад
ратни чертежи) видян във фрес
ките на древната египетска кул
тура. (Има ли някой от съграж
даните ни поне една снимка от 

балетни игри?)
Хорът пък на гимназията бе

ше на два пъти канен на емисия 
чрез Радио-София. Имахме чес
ти хорови репетиции след обяд. 
Не си спомням кога бе точно 
получено гимназиалното пиано, 
но на него г-жа Нейкова даваше 
тона на трите гласа, от които се 
състоеше хора, смесен от моми
чета и момчета. Обаче когато 
хора изнасяше точки в Сокола- 
ната, тя си служеше само с камер
тон. Та бяха подготвени много 
маршове”Бдинци, лъвове титан- 

"Велик е български вой- 
к”, ”Един завет”, 

ни песни. Спомням си, че пътува
хме с влак до София, настанява
хме се при роднини, а в опреде
ления час влизахме в една зала на 
Радио-София и ни предупрежда
ваха, че зелената светлост висо
ко на стената означава, че можем

живопис-

Власаки Алексов, "Изглед от Крупан" (масло)
клас имаше своя

”Г<,ащише на Пишагор, Пи- 
ишгор, Пишагор

шук Привличаш виший взор, 
ваший взор, да.

Ах, шез шеореми, да шеоре- 
ми, да шеореми,

Тях учаш малки и големи,
Тях учиш всички, госПода."

А учителя по български език 
носи изписано на картон е двойно 
и пее:

тези

Кой не знае ”двойно е”, 
”двойно е”, двойно е”,

Нему ще му Пишем две, Пи
шем две, да...

Щ

Следват историк, географ, 
философ, които плашат и на сън 
Павел Иванов. Но, той се събуж- 1ски Шда, приготвя се за школото и си 
изкарва изпита. И така се завър
ши възхода на музикалната кул
тура в гимназията в учебната 
1943/44 година в месец юни. След 
ваканцията трябваше да започне 
нова учебна година - 1944/45. За 
голяма изненада гимназията не 
започна нова учебна година, 

да се приготвяме, а щом се появи Просто престана да работи. Уче- 
”червено” тона на хора влиза в 
етъра и се пренася по радио въл
ните. Всичко ставаше на живо, 
нямаше още магнитофонни лен
ти или записи. Като награда ве
черта ни отведоха в Операта и 
слушахме ”Мадам Бътерфлай” 
от Пучини. Не бяхме до тогава 

* влизали в опера. Същинска и сто
лична. През пролетта на 1943 го
дина госпожа Нейкова, с изящ-

р--
ни китка народ- V

1
:! : V 7Л-/I

ниците, малък брой, се записаха 
в софийски гимназии и стояха 
там само няколко месеци. Един 
срок. Мина зимата и настъпи 
1945 година. През февруари ме
сец гимназията отвори своята ш.врата, но вече под юрисдикцията 
на-народната власт, революцион
ната, на новото време, как искате 
го наречете, настъпи време на 
големи промени, нямаше ги вече 

си вкус и познанства, доведе българските гимназиални, пък и 
от София две артистки от Народ- прогимназиални учители. Създа- 
ната опера. Едната беше пианис
тка, а втората красива руса гос
пожа с колоратурен сопран. В

■ *

1
Цветанка Алексиева-Росич: "Булки" 

(акварел), 1960 г.
Милица Чаджевич е била член на ху

дожественото дружество ЛАДА, в което са 
членували художници хървати, словенци, 
сръби и българи. Това изтъкваме, за да се 
види под какво влияние е била Цветанка, ко
гато е била ученичка. Работила е под вли
янието на една художничка, която започнала 
да се учи при Ристо и Бета Вукманович. А 
Милица Чаджевич (1890-1947) е следвала в 
Мюнхен и Париж.

Цветанка Алексиева е имала много 
акварели. Сега са запазени само няколко и то 
благодарение на нейния син Любомир Росич, 
който също обича изобразителното изкуство 
и специално акварела.

ния

ваше се ново време, за което все 
пак можем да кажем, че беше 
времето на истинското братство 

хора бяха подготвени точките на ^ единство, но само до 1948 го- 
Шопеновата "Молитва”, като 
той стана тих съпровод на певи
цата с високия глас, а пианист
ката имаше две точки класическа 
музика на гимназиалното пиано.
Програмата беше изискана 
си спомням по какъв повод е 
била, но качеството беше високо. Нин Георги Шукарев. Раждаха се, 

И ето, изпълнението на ”Па- развиваха и изявяваха все по-ве- 
вел Иванов”. че и по-мощни таланти и музи-

Либретото е, че Павел Ива
нов е слаб ученик, сънува страш- Аз написах за първите годи
ни сънища, че ще се провали в ни съществувание на духовата 
училище, майка му го съветва да музика в гимназията. За новото 
бъде по-прилежен. В съня си време и многото нови таланти не

ка напише някой по-млад и по-

дина. Това време се провали пред 
нашите очи и в наши дни в кръв,
огън и омраза...

А духовата музика? Тя започ
на да работи под ръководството 
на нашия прекрасен съгражда-

и не

канти...

. Днес, когато правим ойити да направим 
монография за димитровградските художни
ци и търсим корените на изобразителното из
куство в нашия край, освен дейността на Ге
орги Машев не може да изоставим и дейност
та на Власаки Алексов, Стоян Николов и Цве
танка Алексиева - Росич и техните учители.

Богдан Николов

Павел Иванов вижда как около 
него дефилират учителите по сведущ. 
разните предмети, че го викат на Духовата музика, със съвсем 
изпит, помага му и подказвачка- късо прекъсване, живее вече 53

години. Повече от половин век. 
Внушително.

та, но доживява пълен провал и 
двойка по всички предмети (в 
ня си). Ученикът трябва да е рев
ностен и систематичен в знани- 

лошо. За Павел

съ-

Лилия Нейкова Стоян Николов, пейзаж
ята си, иначе
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БОСИЛЕГРАД НА СТРАНИЦИТЕ НА "АЛМАНАХ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ" ЗА 1892 ГОДИНА (3)

Училище съ 6 души учители, 212 ученици и 10 ученички
Мито Харизановъ, помощ, кметъ; Радейко Николовъ, 
секретяръ; Янаки Ранчсвъ, окол. фелдшеръ.

По финансовата часгь: Тошо Стояноггь, ковнеж- 
никъ; Костадинъ Юговъ, контрольоръ, Иванъ Васи- 
лиевъ, фин. бириикъ; Никола Костовъ, фин. бирникъ; 
Никола Витановъ, фин. приета въ.

По правосъдието: Димитъръ Симовъ, мирови съ- 
Димитъръ Читаковъ, секретар-ь; Костанд. П. Ге-

къщите са покрити съ керемиди, а покрайнитс съ слама; 
грпдежътъ на зданията е повечето оть плетъ, намазанъ 
съ глина и варъ. Въ отношение па чистота, населението 
почти въ цялата околия се държи средно, като новъ 
околийски!) центъръ, с. Босилиградъ тепърва се строи 
и съ бързина нараства. Има 9 улици, отъ които 3 са по 
добри, по още нямат название. Едната отъ главните 
спънки за развитието на търговията въ тази околия са 
лошите пътни съобщения по които се пътува само съ 
коньс (всрхомъ). По настоящсмъ иай-голяма нужда се 
има отъ трлейраиие на шоссстата въ тази околия. Като 
околийски центъръ вз» Босилиградъ има всички ок
олийски правителствени и общински учреждения.

Вз» селото има само една православна черква въ 
която Богослужението се извършва огь двама свеще
ници и едно II класно училище съ 6 души учители, 212 
ученици и 10 ученички.

Гостоприемници вз» с. Босилиградъ има няколко на 
които прислугата и наредбата има» е чисто селска.

СПИСЪКЪ ИЛ ПО-ГЛЛВНИТК чиновници 
И ТЪРГОВЦИ

По администрацията: Хр. Чемшироиъ, окол. на чал.; 
Георги Кюркчиевъ, секретари; Ташко Димитрисвъ, 
секретарз».

Общински чиновници: Дойчинъ Стоилковз», кметъ;

ПОМИНЪКЪ. Населението въ Босилнградсклтл 
околия се -занимава поключително съ скотовъдство и 
•земеделие. Поминъка обаче е много слабъ, за това една 
голяма частъ отз» населението отива да търси прехра
ната си било въ Княжеството било въ странство въ 
Ромъния и Сърбия, гдето се занимава сз» дюлгерлъкъ, 
хлебарство и др. Въобще населението вз, Босилиград- 
ската околия е много по бедно сравнително съ онова 
отъ другите околни.

Въ целата Босилнградска околия ставатъ презъ го
дината по няколко събори, гдето се харчатъ разни сто
ки. Най-големите отъ тяхъ ставатъ: па 25 Март и Св. 
Троица въ село Извор; на Светлия Петъкъ и на 11 Май 
въ Босилиградъ; на Возцесение Христово въ Долна 
Любата, на Всехъ Светни вз, Горна Лнсина; на 29 и 30 
Юни въ с. Божица; на 20 и 21 Юлий въ с. Горна Лнсина 
и Топли Долъ; на 15 Август вз» Трекляно п Божица; на 
8 Септември!) въ с. Босилиградъ и на 24 Сеитемвтрий и 
на 14 Октомврий въ с. Изворъ.

Въ селото Босилиграл има само едно дружество 
подъ название "Развитие" основано на 1890 година, 
целта на което е да привлича, къмъ умствено развитие, 
младото поколение отъ околията и да помага на бед
ните ученици материално.

ПОСТРОЙКАТА НА ЗДАНИЯТА въ Босили
градъ както и въ околията е повечето едноетажна,

дия;
оргиепъ, помощ съдебенъ приставъ.

По просвещението: Никола Залряновъ, глав. учи
тел; Ангелъ Зографовъ, Христо Кираджиевъ, Иванъ 
Попповъ, Иванъ Харизановъ и Анастасъ П. Захари
ев з», учители.

По духовната част: Златанъ Коритаровъ и Стоичко 
Величковз», свещеиници.

По военното ведомство: Димитъръ Нешовъ, ок. 
вой. нач. Адвокати: Коста В. Сарафовъ, Атанасгь Сто- 

Рангелъ Диновъ, бакалин!»; Мадамъ Марияяновъ.
Младенова, гостилничарка ; Т. Шикевъ и М. Петровъ 
С-ие, гостилничари . Дойчин Стоилковъ, депутать ; Ди- 

Миленовъ, земеделецъ ; Петъръ Буцелевски, пред
приемач ь ; Заре Харизановъ и Мито Харизановъ, тър
говци; Харизанъ Кръстовъ и Григоръ Заре в-ь, хотел-

но

джин.
- Край - 

Подготови: К. Г.

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИЯТА

СЪБОР НА МЕГДАНЯ В ” СТРОШЕНА ЧЕШМА”
На 14 февруари 1997 година - Свети Трифон Зарезан, 

или както в нашия край му викат "Зерезоя”, радетели по 
възобновяване на традициите в града събраха на мегданя 
(площада) в "Строшена чешма" няколкохилядна пуб
лика. Всъщност, хората почнаха да се тълпят още в на
вечерието на празника, когато на огромен железен ръ
жен бе изнесен набучен вол и лумна огромен огън. Ед
новременно надошлите стотици хора узнаха, че на ут
решния празник безплатно ще се лее вино. докарано от 
града-побратим Александровац Жупски.

След освещаването на манастирчето "Свети Дими
тър ’. това е второто такова народно зържество, където 
организатори и спонсори се стремят да възобновят ху
бавите традиции на града. Защото тук, на мегданя в 
’ Строшена чешма”, преди десетилетия е имало събори, 
на които са идвали старите царибродчани, след прекара
ния почти цял ден в лозята на Димитровград. Сетне тук 
се извивали общи хора и започвали истинското веселие.

Организаторите - частната строителна фирма "Ва
шата къща” с Иован Ружич и "Комуналац” с директора 
Емил Соколов са се погрижили всичко да премине в духа 
на хубавата традиция. Освен вино и месо, обезпечен е 
колач (обреден хляб), музика. Инициативата е подкре
пена от редица спонсори: туристическо-гостилничарска- 
та организация "Балкан”, "Металац”, "Панонияшпед”, 
конфекция "Свобода”, от частните фирми - кафене "Ца
риброд”, лекарските работилници "Пабло” и "Добрица” 
и от други притежатели на частни магазини.

Самият ден осъмна дъждовит, сетне сви фъртуиа, а 
на три пъти прогърмяха и гърмотевици. Вярващите в 
този природен феномен виждаха небесно знамение, за
щото след два-три часа прогря слънце, наистина зъбато, 
но във февруари то е съвсем естествено, почти неест
ествено бяха предишните на този ден топли дни. "Щом 
вали - ще бъде берикетна годината” 
ните.

Може ли Зарезоя без музика?

От вола на края останаха само кокали Мегданят на "Строшена чешма” се препълни от на
род. Тази шаролика тълпа се суетеше или край печещия 
се на ръжена вол. или край колата, на които бяха из
търколени огромни бурета вино. Поде се и хоро. бързо 
и игриво, така, както се играе у нас. Наоколо се тълпяха 
сеирджии.

Лошото време, нетърпеливото мнозинство, ускориха 
"действието" и не всичко премина под знака на замисъла.

Онова обаче, което ще остане запомнено, е самият 
факт, че след няколкодесетнлетно прекъсване на това 
общо народно веселие - традицията се възобновява. Е, не 
е съвсем в духа на онова време, но и времената се менят. 
За мнозина цялото събитие е само един спектакъл. Не
малко, особено по-възрастните, търсят прекъсната ниш
ка с духовността на предишните времена. А може би 
най-числени бяха сеирджиите, онези, които утре ще пре
разказват и ще разкрасяват "събитието" с еснафски от- 
думки и измислици за станали и нестанали неща.

Едно е ясно: замисълът е благороден и всички усилия 
и труд около него да се реализира цялостно - са бла
городни. Прекъснатата нишка е свързана, а на този съ
бор в чест на Св. Трифон Зарезан трябва да се вдъхнат 
нови съдържания, да се осмисли по новому хубавата тра
диция.

- казваха по-възраст-

Не всичко обаче вървеше според заплануваното: 
мнозинството постоянно нагъваше от всички страни и 
вместо тържеството да започне в следобедните часове, от съседна България, 
то започна около обед. Изпеченият вол и 
яващата се наоколо миризма привлече не само поклон
ниците на празника Свети Трифон, но и многобройни 
случайни пътници, дори и дошлите на "битака” търговци

Естествено, нпй-нетърпеливм и най-въодушевени бя
ха децата. Защото пред техните очи за пръв път изниква 
великолепието на едно тържество, на една традиция, не
позната за тях до днешния ден.

разпростран-

Ст. Н.

Не се случва да дойде някой гост на общината „.
страни, а да не посети Гимназията в Димитровград, 1/1 грл..,» 1ГШГЖО,
Основното училище, дори и Детската градина. И * Е н И »I» 41 у пИС
още не се случило някой от посетителите да си оти
де, а да не е възхитен от видяното!

Гимназията е построена и оборудена преди де
сетина години, а когато се влезе в който и да е 
кабинет или стая, всичко е чисто и ново като че ли 
вчера мебелите са внесени вътре, като че ли из
общо не са ползвани. А ползват се всеки ден, правят 
се опити в кабинетите по физика, химия, биология.
В холовете никъде одраскано, нищо написано, счу
пено... Навсякъде цветя.

Да, такива са нашите деца, нашите ученици, деца 
за пример. Разбира се, случват се и нежелани неща, 
но всичко когато се събере положителното е много 
повече.

от кошчета за боклук обърнати, най-често на коло
воза, превърнати цели контейнери с боклук, някои 
запалени. Множество съобщителни знаци 
Дори и тежките пейки от бетон са счупени на ня
колко места в града.

Кой прави всичко това? Нима същите тези наши 
деца, които така примерно пазят своите училища? 
Или става дума за други млади хора, които са извън 
училищата, заети или незаети? Все едно. Пак става 
дума за наши деца или съграждани, става значи дума 
за нас. А знаем, че и кошчетата за боклук, и кон
тейнерите, и пейките, и знаците са сложени заради 
нас. И защо тогава е така? Та нали отделяме за 
самооблагане, за да се купи всичко това? Пак значи 
става дума за нас, за нашите пари или парите на 
нашите бащи, все едно. Защо тогава унищожаваме 
нещо, което ние сами сме си купили? Или ние сме го 
купили, ние и ще го унищожим? Хубава работа, 
няма що!

свити.

А когато рано сутрин, особено на понеделник, 
тръгнете по димитровградските улици, по-точно по 
главната, ще има какво да видите! Тежките бетонни

А. Т.Кои счупи пейките?
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СПОРТ й СПОРТ ] НЕЩО"КИПИ" В "БАЛКАНСКИ"Наши лекоатлети
на митинг в София

На 9 февруари т.г. на лек- 
оатлетичен митинг в София 
участие взеха три атлети от 
Югославия: Марина Филипо- 
вич от АК ”Таш” от Белград, 
Владимир Йоксимович от АК 
"Железничар” от Ниш и Ду
шица Деянова от АК "Желез
ничар” от Димитровград.

При лоши климатични ус
ловия и лоша организация на 
митинга, резултатите са срав
нително слаби. Душица е спе
челила трето място в групата 
с резултат 9,41 секунди на 60 
метра с препятствия (най-до
бър световен резултат е 8,11). 
Въпреки класирането във фи
нала не е тичала поради не
съответните пропозиции.

Футболистите и ръководството 
разговарят чрез съобщения

ТАЛАНТЛИВИЯТ ВЛАДАН
Младият димитровградски 

шахматист Владан Игич 
продължително време привли
ча вниманието на любителите 
на шахматната игра. Въпреки 
че е на ~
Владан има

вече Тези дни температурата в Димитровград е висока за това време, 
а допълнително я повдигнаха футболистите на "Балкански”. От
борът, намиращ се на второ място в Тимошка дивизия и за който се 
очаква да гони по-висш ранг, изведнъж като че ли се намери на 
кръстопът. Футболистите формираха Съвет на играчите, който не 
се предвижда в Статута на клуба и изпратиха до средствата за масова 
информация съобщение, в което се казва, че отборът е в твърде 
лошо състояние и че те, футболистите, са принудени да прекратят 
тренировките си. Казват още, че нямат треньор, че никой от упра
вата не се явява на игрището в спортния център "Парк”. Съоб
щението е подписано от петима футболисти. Освен съобщението 
отправен е и иск към ръководството на клуба, в който се търси:

1. Годишното събрание на клуба да се проведе най-късно до 16 
февруари т. г.

2. Да се сформира ново ръководство на клуба, което ще бъде 
способно да въведе клуба в Сръбска дивизия.

3. Да се направи правилник за стипендиране и възнаграждаване 
на футболистите.

Доколкото това не се направи, подписаните 27 футболисти каз
ват, че ще спрат с тренировки.

Тъй като за това не е било осведомено, ръководството на клуба 
провежда заседание, на което обсъжда съобщението на футболис
тите с основна забележка, че не са се обърнали най-напред към 
ръководството на клуба. Разисквайки върху исковете на футболис
тите, ръководството издава свое съобщение:

1. Съветът на футболистите не е в унисон със Статута на клуба.
2. Годишно събрание насрочва председателят или една трета от 

членовете на скупщината на клуба.
3. Годишното събрание вече е насрочено за 20 февруари т. г.
4. Правилник за стипендиране и възнаграждаване съществува и 

се прилага в зависимост от финансовите средства.
5. Що се касае до треньор, в отбора съществува щабен шеф 

Александър Петров и пръв треньор Новица Алексов, които не са 
сменени от никой.

четиринадесет години, | 
голям опит и за- 1 

бслежителни успехи. На реги- 
оналното първенство за пионе
ри^ до четиринадесет години ] 
той зае второ място, а на съюз
ния турнир в същата конкурен
ция, в който участваха над пет
десетина момчета Владан се 
класира между първите петна
десет. На шахматния турнир в 
Звонска баня, в който участва
ха и неколцина гросмайстори, 
той бе най-добър шахматист от 
редовете на ШК "Цариброд” и 
най-добър пионер на турнира.

На републиканското състе
зание за пионери до 16-годиш- 
на възраст (между 48 млади дан знае> че Ще го намери в по- 
шахматисти) Владан спечели меЩението на димитровград- 
5-то място и по този начин ”из- ския шахматен клуб. Там почти 
воюва” шанс да се състезава и

11 111

тт т>

д.с.

НАСКОРО В 
ДИМИТРОВГРАД ОЩЕ 
ЕДИН СПОРТЕН КЛУБ?

Владан Игич

не гросмайстор.
Всеки, който потърси Вла- Група ентусиасти подеха неот

давна инициатива да се оформи в 
Димитровград каяк-кану клуб и по 
този начин да се използват въз
можностите на реките, които текат 
на територията на Димитровград
ска община и които дават солидни 
условия за занимаване с този

е всекидневно, играе шахмат 
или пък чете някоя шахматнана съюзното първенство, а ако 

и там постигне добър пласмент книга, тъй като смята, че е важ- 
(спечели 8 или 9 точки), тогава на и теорията, 
ще стане майсторски кандидат. Неговите най-големи шах- 

Понастоящем той има вто- матни идоли са гросмайстори- 
те Любоевич и Широв.

атрактивен спорт.
В Югославия в момента съще

ствуват пет такива клуба и то: 
"Академик” от Белград, "Гусар” от 
Ниш, "Дрина” от Байна баща, 
”Ибар” от Кралево и "Студеница” 
от Устие (градче недалеч от Кра
лево).

ра шахматна качествена кате
гория, а неговият блян е да ста- Б. Димитров д. С.

ФУТБОЛ

Ще се съвземе ли ” Партизан” 
от Желюша?

От споменатите клубове, а пре
димно от ”Ибар” и "Гусар” димит- 
ровградчаните очакват съвеща
телна и материална подкрепа. Фи
нансова помощ се очаква и от Об-

Годишно събрание на РСД ”ГИД”
За 25 февруари е насрочено годишното събрание на ра

ботническото спортно дружество ”ГИД” от Димитровград, 
реши на проведеното заседание Управителният отбор на 
дружеството, който същевременно обсъди редица важни

щинската скупщина.
Членовете на клуба в началото 

ще спортуват рекреативно и ако се 
постигнат добри резултати, клубът 
най-вероятно ще започне и офици
ално да се състезава в югославска
та лига.

Всички си спомняме когато през 1985 година в село Желюша бе 
сформиран футболен отбор "Партизан”. Младежите от това село с 

този колектив и бързо заредихаголям ентусиазъм заиграха 
отлични резултати. За късо време от общинска - пиротска, премина 
в окръжна дивизия. Още през първата година на съществуване в 
Югокупата "Партизан” стигна до финала на окръжно равнище, 
което е и най-големият му успех.

И тъкмо, когато се очакваше юбилейната 10-годишнина на този 
симпатичен отбор, той престана с работа. Официално съществува,

че се води акция за

въпроси, които ще се намерят в дневия ред на годишното 
събрание.

Д. С.
Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА но не работи. За щастие тези дни узнаваме, 
реактивирането му. За начало "Партизан” (или може би под някое 
друго име) ще се състезава в Пиротска общинска дивизия и ще играе 
неделя - сряда, за да може да изиграе мечовете от есенния сезон, тъй 
като първенството е на половината. В момента се завършават админ
истративните работи, допълване на Статута и неговото съгласуване 
със Статута на Футболния съюз на Югославия и новия закон за 
спорта в Сърбия.

Що се отнася до състезатели, сигурно няма да има проблем, но 
и помещения засега са наистина нерешим проблем, с който

ВЪЛЦИТЕ НАПАДАТ И КУЧЕТАТА
вълка. Най-успешна бе групата Стоилко Ди
митров, Драган Златков, Ивайло Димитров, 
Георги Георгиев, Васко Генов, Огнян Димит
ров, Зоран Стоименов и Чеда Стоилкович и 
още няколко ловджии от групата на Небойша 
Йорданов. Те в околността на село Ресен за
белязали глутница от пет вълка. След като 
организирали засада, два вълка убили, а един 
наранили, който след три дни бил намерен 
умрял в един храсталак.

Фактът, че вълците все повече върлуват и 
причиняват щети, налага отговорните да 
предприемат съответни мерки, преди всичко 
чрез добре организирани хайки, но и чрез по- 
стимулативни награди за убит вълк. В това 
отношение съвместно решение трябва да из
намерят Общинската скупщина, Ловното дру
жество и предприятието за селскостопанска 
дейност "Напредък”.

В Босилеградска община върлуват вълци 
и причиняват все по-големи щети на живот
новъдите. Според неофициални данни, през 
последните три-четири години, вълците са 
удавили над стотина овце и двадесетина свине. 
Най-много върлуват в селата на Тлъмински 
район, крайграничните села: Ресен, Млекоми- 

, Извор... както и в селата на Лисински 
район. В последно време вълците 
припитомиха, като започнаха да слизат дори 
в селата. Преди десетина дни посред ден въл
ци удавили четири кучета в Тлъмински район 
и две в Рикачево.

Ангел Стефанов, един от двамата 
пазвачи при ловното дружество 
Босилеград, ни уведоми, че някои от ловджи
ите на повече места забелязали следи и от 
удавени диви свине.

Към края на миналата година и от нача- 
настоящата, ловджиите убили шест

терен
най-сериозно трябва да се захване новото ръководство на клуба. 
Търси се и генерален спонсор, който ще помогне резрешаването на 
тези проблеми. За всичко това трябва да се разисква на учредителна 
скупщина на клуба, която трябва да се проведе в най-скоро време.

д. с.

нци
почти се

100 кг месо за ловджийска вечер
I лово- 

"Сокол” в Ловджийското дружество "Видлич” от Димитровград на 21 фев
руари т. г. ще организира традиционна ловджийска вечер в рес
торанта на димитровградския хотел "Балкан”.

За ловджийската вечер ще бъдат приготвени 100 килограма месо 
от дивеч. Очаква се да присъстват 170 ловци, за които вечерта ще 
представлява изгоден момент да се угостят и разказват интересните 
си ловджийски приключения и шеги.

В рамките на своята редовна дейност в дружеството са заплану
вали наскоро да направят ловен резерват на територията на кадас- 
търска община Желюша и набавят едра дивеч, предимно диви свине. 
За изграждане на резервата ще се изразходват около 15 000 динара.

Що се касае до финансирането, да кажем, че първичен и реален 
финасов източник на дружеството е членският внос, който според 
думите на председателя на ловджийската организация г-н Йован 
Владимиров е един от най-ниските в Сърбия.

Следва да се каже, че миналата година в касата на дружеството 
"Видлич” останаха 1600 динара, докато за тази година се предполага, 
че ще останат около 2000 динара.

В Димитровградска община ловът е забранен за всички ловци от 
1 февруари до 31 март. В този период членовете на ловджийското 
дружество възнамеряват да организират хайки на хищници. Б. Д.

лото на

На 23 февруари 1997 година се навършава 
ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, баща и брат

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ 
от с. Желюша

Вечно ще живееш в нашите сърца!
Дълбок поклон пред светлата Ти памет! 
ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруга Десанка, дъщери Цветанка 
сестра Цветанка и брат Цанко

и Зорица,

&21 ФЕВРУАРИ 1997 г.
Я»!
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*?Сгри&яШцре*с е6#кгм БОГДАН
НИКОЛОВ

О-ПОЗИЦИЯ!
Е, мо) побратиме'. Види се да ни влас не вама)е, )ербо ни /V 

живот никакав. Зато) сви бистримо политику.
]а със луди не знам да управлтм, али със стоку знам. Ето, 

ако ми говедо не)е саглам (на пример, ако )е бодмиво), )а га 
одведем на пи)ац, продадем и купим друго говедо. Ако 
вама)е (на пример, ако рита), )а и и,ега продадем, па кугтм 
треНо... Тека, све док не на)дем говедо ко)е иде у бразду, ко)е се 
коми у )еръм и ко)е )сде кво му се тури под прлащу.

Али, не знам какво чу със ови)а оорци за влас’. Ови)а 
су на влас' закоренили се ко травка серума. Пуштили корен 
длабоко. Ажабе сечем, )ербо си па' никне. Ако )у пипнем, она 
смрди. Да Бог сачува!

А ова) нама опозици}а! Аеле, леле! Ока)у, свирка)у, ла)у... 
Джабе! удара)у у мерне, ко па 1среми)у, кад се искару)у зми)е. 
Нц! Влас и не чу)е и не а)е. Ич!

Ете, и ми имамо некакву опозицию у нашу Трбушницу. 
Челници воу. Млекаджи)а, \11ибаджи)а и Попрдан. Ти)а Мле-’ 
каджи)а запаьавил, пмунЬе му се развлаче. Стално пи)ано. 
Аомоти некакво, али га не можем разбереш какво оче. Слугьа 
се ко глува кучка... А Шибаджи)ата турил на уво мофушу, ко 
да )с, да ми простиш, гузерант. Узпе некакьв бар)ак, има със 
н>ега, качи се уз дирек ко ма)мун. Блазни свет...

А Попрдан: шчембав ко скотна жаба, усмол)авена му брада, 
искоколил. А дечишта се збираю при кавану " Пиш-пиш”, че- 

Муа)у руЬе у сцепени джепове, играю "джепни 61
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’ И , ‘ Ти)а Млекаджи)а )е променил све парти)е. А ти)а 
Шибаджи)а се разбира у политику ко Мара у кривак. А Попрдан 
само гледа има ли накакьв Нар од ту)а работу. Бьш гьега брига 
за некакву демократию.

)а не сам за овакву влас, али ми ни опозшдиуа ни)с по вому, 
а и студенти улезли у коло, па из гьсга не умею да излезну. 
Джабе они пале свече и изводе бесне глисте. Они мисле тиНем 
тека се руиш влас. Йок, бре! Могаре од прекор не лгтцууе.

А знам кво ми )е на)чудно? Уз ту)а нашу опозшрпо прил- 
индзил се )е )едън дрт учител>. Пристал деда уз говеда. Прича 
од некакву демократи)}’. Зама)ан човек. Ма, каква демократи) а 
за народ ко)и )е научен да га мамиш със празну торбу и да га 
поткарууеш със помагалЬу! )а мислим да )е на тога учител> 
боме да си седи дима, уз кубе, )ербо ти)а Млекаджи)а, 
Шибаджиуа и Попрдан оче така гадно да га намажу със ла)на, 
да нече да може да га опере цела Аужница.

I.Ш;-$ -!
- Стояне, бре, кво цел дън зазърташ по ливаде?...
- Аи ми доктор преписа витамини, па реко да видим, че излезну ли тея опалискье 
коприве...

КШШЕШГФЕВРУАРСКА
ИАИАИЯ

10КАЧЕНИЕ__________
Зарезоя

''Ела след мен 
в близката дъбрава 
од близостта си 
да се наситим.
Ще любя до забрава 
твоята муцуна", 
говореше така 
лисицата на вълка 
и нежно го целуна 
при срещата в полето.
Възбуда туй ли бе, 
или од почуда 
разтупа се сърцето 
на вълка самотен.
Какво? Не е възможна 
любов такава?
Но, ето, трети ден 
е, както не излизат, 
од тъмната дъбрава.

Иван Царибродски

Празника на лозарите Свети Трифон Зарезан в Димитровград 
бе ознаменуван с един вол на ”ръжънь”и към 600 литра вино на 
ширината в Строшена чешма.

Имайки предвид колко души след това се бяха ”нарезали” и 
колко се сбиха, организаторите едва ли догодина ще повторят 
това начинание. ГУШТЕРЗарезали Е, мо) побраппше! Има )сдна животинка ко)а меша бо)у 

према прилику. Кад )е трава сува, та) животть пепелшва. Кад 
трава озелене)е, та) животни> постане пембили)еста. Така се 
прикрива и уклапа у околину. Тека опстану)е.

А има и такви л^уди. Од ии има да чу)еги вилозовсЬи речови:
"Вржи кои кудс ти газда каже... Како ти сбире, тека игра]... 

Не моча)уз бстар..." Они убск иду низ воду. Од ко)у страну дува 
ветар, они с на ту) страну накриво капу. Они су уз сваку влас. 
Кла/ъю се пред сваког пуравелника. увираю им се ко овце кад 
мрту.

Всички истински лозари от Димитровград на Свети Трифон 
Зарезан обиколиха лозята, за да отбележат своя празник.

Всички останали димитровградчани, които нямат лозя, 
”зарезаха” на ширината в Строшена чешма от печения вол и 
виното от Александровац Жупски.

Повишена заплата
Стачкуващите просветни работници тези дни от правител

ството на Сърбия получиха повишение на заплатите с 30 на сто 
от Нова година насам.

В Димитровград нито едно училище не е стачкувало.

Такъв )е и наш Пс)ча. Он прво беше у КП], па у СКС, па у 
СПС... Прошлу )есен се кандидува да буде одборник за наше село. 
На збор до)дошс они)а из Трбушницу, да га валс и да ни убеЬую 
да гласамо нч'га. Добро. Направилю бирачНи одбор од наши, 
поверлшви луди. И на плакате га турите, на бандере и на 
дувари га укачише, ко да)с, не-дарбоже, липцал!...

И, постадсЬн одборник. Али, да видиш, побратгшс, кво би. 
Из Трбушницу почеше у наше село да дооде некакво долегагрце, 
и то ночу. Вужду лимузине. Што, бре? За влас се боре СПС и 
10А! И, наш Поуча обрне дзагнтцу на СПС и преудс у ЮА. Еве 
што.

А. Т.

АСЕН *
ИШКШИЯшгаЕ СЛАБА СЪРБИЯ, 

СИЛНА АМЕРИКА
Ти)а Поуча си )е роден султан. Али, др Йович, ко)и беше 

некада сила у СПС, прешъл у ЮА. Е! Он )е на нашега Пс)чу 
написал да )е од раооту постал инвалид и - Пе)ча доби)е 
инвалидску пензию. До би) е )ош и додатак на куТшу негу, )ероо, 
бемЬим, не може да се служи кад иде у клозет. А он, побратиме, 

длъТуи краци, па не може да га стигнеш. И све а/ работи. 
Здрав човек. Ете, зато) )е наш Пе)ча прешъл у ЮА. И, дабоме, 
у Трбушницу ЮА преузне влас. За то) )е заслужан и наш Пеуча. 
Прича се де добил и паре, да че да добийе канцелари)у у 
Општину, да че да доби)е и теливон у село...

Ма, пипа наш Пе)ча знауе със ко)е бо)е требе да се намеже, 
кому требе да се увира, у ко)а кола да се укачи. Прави гуитгер, 
нема шта!

А)д у здравл>с!

има

Тво] побратим 
Мана АужничТш
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