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ПЪРВАТА КОЛОНКА ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

НАШИЯТ МОСТ
|—ч азведряването на с 
г—* ъбско-българските 
1 отношения през из
теклите няколко години и 
многобройните инициати
ви на писатели, културни 
дейци и политици от Сър
бия и България за духовно 
сближение, политическо, 
културно и стопанско съ
трудничество реафирми- 
раха становището за бъл
гарското 
Югославия 
мост" между двата народа 
и двете държави. Тези об
стоятелства

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В СТАБИЛИЗАЦИЯТА 

НА ЦЕНИТЕ И КУРСА НА ДИНАРА
" ^[?дготовката 33 пролетна сеитба върви според плана - Потреблението трябва да бъде съгласувано с постиженията 
в сферата на производството - РТС трябва да въведе в програмата си емисии и хроники, които ще отразяват обективно 
дейността на партиите

На заседанието си от 20 фе
вруари правителството на Ре
публика Сърбия оцени, че про
грамата на пролетната сеитба 
се реализира според плана. За 
да не се покачват цените на из
куствените торове, от аграрния 
бюджет ще се регресира цена
та на газа, който се използва за 
производство на изкуствени 
торове. По решение на прави
телството цените на всички из
куствени торове не могат да се 
покачват без съгласието на ре
сорното министерство.

В стабилизацията на цените 
и курса на динара са осъщест
вени добри резултати, конста
тира кабинетът на Мирко Мар- 
янович на заседанието си от 21 
февруари. В началото на 1997 
година на домашния пазар има 
достатъчно стоки, а износът е 
увеличен с 40 процента. Пора
ди типични сезонни причини и 
външния обръч на санкциите

ството реши да вземе допълни- нашите граждани.
Обсъждайки актуалнитетелни мерки за ускорен ръст на 

промишленото и други видове въпроси в областта на обще- 
производство, за да се осъще- ственото информиране, прави- 
ствят заплануваните увеличе- телството на Република Сър- 
ния на продукцията с 14 и на бия оцени, че в най-кратък 

срок трябва да се подготвят за- 
Републиканското правите- конопроект за общественото 

лство оцени, че от секторите на информиране и проектореше- 
общесвеното потребление се ния в областта на радиото и те- 
върши голям натиск за по-го- левизията, в които да бъдат 
леми заплати. Голям натиск ид- вградени положителните све- 
ва и от лобито на длъжниците, товни и европейски опити и ре- 
Доколкото не се подсече коре- шения в тази област. По тези 
нът на тези явления, същест- законопроекти трябва да се по-

малцинство в 
като "жив

износа с 40 на сто.
насърчиха 

мнозина от малцинството 
да подемат самостоятел
ни инициативи за посте
пенно изграждане на "на
шия мост". Последната 
констатация е валидна 
най-много за Димитров
град и неговото ново-старо 
ръководство. Благодаре
ние на промените в поли
тическото мислене и на 
благоприятното му место
положение това градче 
все повече става един от 
"епицентрите“ на новите 
югославско-български от
ношения и на желателната 
роля на българското мал
цинство в тяхното разви
тие. Тук се срещат и раз
говарят премиери и минис
три, партийни и синдикал
ни представители и деле
гации, гостуват поети, пи
сатели и театрални ансам
бли, местният театър иг
рае пиеси и на двата езика 
и с тях се представя в Съ
рбия и България, за първи 
път бяха ангажирани пос
тановчици от България и 
т.н. В изграждането 
"живия мост" тези дни се 
включиха 
"Братство" и Народната 
библиотека в Димитров
град с хубавата съвместна 
манифестация "Мостове 
на културата". Тук трябва 
да споменем и изложбата 
на димитровградските-ца- 
рибродски художници, ко
ято беше експонирана в 
няколко български градо
ве. Както е известно съор
ганизатор на тази изложба 
беше "Братство". Така и 
нашето издателство 
почна да се владаее в духа 
на имената на неговите из
дания - "Братство”, "Мост" 
и "Другарче".

За голямо съжаление 
Босилеград абсолютно е 
вън от тази хубава тради
ция. Една от основните 
причини е замрелият кул
турен живот в това градче 
и затънтеното му местопо
ложение, но и несъобразе
ното поведение и полити
ческо мислене тук.

вува опасност да се надигне го- веде диалог между партиите, да 
ляма инфлационна вълна. Ул- се изкажат експертите и най- 
тимативните искания на служа- широката общественост и след 
щите в обществените служби и това да бъдат гласувани на про- 
работещите в някои стопански летната сесия на Народната 
предприятия нямат реална опо- скупщина. В програмата на 
ра в осъществената продукция РТС трябва да се въведат еми- 
и прилива на средства във фон- сии и хроники, които ще отраз- 
довете и бюджетите и затова яват обективно дейността на 
правителството ще отстоява партиите и особено активнос- 
становището си, според което тите им в парламента. Парла- 
потреблението трябва да бъде ментарните хроники като об- 
съгласувано с постиженията в лик на подробно и обективно 
сферата на производството. В информиране на обществе- 
рамките на правомощията си ността за работата на най-ви- 
правителството ще съдейства сокото народно представител
на стопанските субекти да уве- ство съществуват във всички 
личат обема на продукцията си, страни с парламентарна тради- 
да укрепят досегашните и да ция. Само с навременно, цялос- 
развиват нови връзки с парт- тно и точно информиране РТС 
ньори от чужбина и ще допри- може да допринесе да се ува- 
нася да се мобилизират потен- жават принципите на свобода- 
циалите на обществото, за да се та, демокрацията и равнопра- 
създаде основа за повишаване вието, оцени републиканското 
на общото жизнено равнище на правителство.

Мирко Марянович
производството е увеличено 
само с 1,4 процента. Правител-

Д-Р РАДМИЛА МИЛЕНТИЕВИЧ ПРЕД СИ-ЕН-ЕН

Милошевич ще 

демократизира 

Сърбия
За шест седмици ще бъде подготвен нов закон за медиите, 
който ще бъде резултат на диалог с всички политически 
партиина

Американската телевизи- ”3а това определение получих 
онна мрежа Си-ен-ен тези дни пълна подкрепа от председа- 
излъчи разговор с д-р Радмила теля Слободан Милошевич и 
Милентиевич, министър на ин- премиера Мирко Марянович” - 
формациите на Република Съ- заяви републиканският минис- 
рбия. В този разговор д-р Ми- тър на информациите, 
лентиевич между другото из- След като изтъкна, че с пре-
тъкна, че в срок от шест сед- дседателя Милошевич е водила 
мици ще бъде подготвен нов за- разговор цели два часа, д-р Рад- 
конопроект за медиите, който мила Милентиевич добави: 
ще бъде резултат на диалог с ”Уверенасъм,четойщепо- 

политически партии, веде Сърбия по пътя на демок- 
радио-телевизионни станции и ратизацията в областта на ик- 
вестници. онимиката, което означава, че

”С новия закон трябва да Сърбия ще се обърне с лице 
бъдат премахнати слабостите към приватизацията и пазарно- 
на съществуващия закон за ме- то стопанство, и в областта на 
диите, който е гласуван през политиката, което означава, че 
1990 година. Като основа ще занапред ще има много повече 
вземем най-либералния закон в диалог с опозицията”, 
западна Европа и ще го прие- Тя подчерта желанието на 
пособим към нашите условия”, Сърбия да подобри отношени- 
заяви д-р Радмила Милентие- ята си със Съединените амери- 
вич. Тя навести отслабване на кански щати и цялата между
държавния контрол над РТС, народна общност, за да могат 
за да може тази информативна Сърбия и СР Югославия да се 
къща по-добре да отразява реинтегрират в международна- 
сложния политически живот в та общност и да се осигури мир, 
Сърбия. В тази насока Минис- стабилност и демократично 

1 информациите развитие на Балканите.

издателство ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

ГЛАСЪТ КАТО НАИ-СИЛНА 
ФОРМА НА ВНУШЕНИЕ

Всички жадуваме за уейех. Усйех в училището, йри мо
мичетата и момчетата и йо-късно, а най-често на работ
ното място.

В срещите с тези, които са неприкосновени, строги, 
големци или бащи на Прелестни девойкщ милионери и По
добни не се страхувайте, не се срамувайте.

Докарайте се обикновено. С хубава прическа и чисти 
обувки. Обърнете внимание на Първото ръкуване.Налии 
на вас не ви харесва, когашо някой ви Предлага ошиуснаша 
ръка? И гледайте го Право в о1ште! _ _

Особено важна е височината на витият тон. Не бър
борете тихо, но и не се надвиквайте със събеседника си. А ко 
той е човек с остър език и бързо се възбуждава, вие зайазеше 
спокойствието си, като сесшараеше да говоршие здър- 
жано, но уверено, и ще видите, че галсът на Паршньора_ви 
ПоаиеПенно ще се Принизи до вития. Той ще се Почувства 
малко засрамен, а от това вие само ще сПечелите.

Хората, които Притежават тези способности винаги 
бедители. Вашият глас, който изразява всички нюа

нси на чувствата ви, е една от най-силните форми на вну
шение.

всички

за

ся По

ОПишайше се да го използваше. Ако това свойство не 
Притежаваше, оПишайше се да го научите.

И да го използваше.натерството 
ще действа енергично и бързо.К. Георгиев



МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ХЪРВАТСКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР МАТЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯСЛОБОДАН
ГРАНИЧ

Президентът върна 

избирателния закон
ГОТОВНОСТ ЗА ДОБРОСЪСЕДСКИ 

ОТНОШЕНИЯ
С последователна реализация на Ердутското споразумение трябва да се нормализира поло
жението в СБО и да се създадат условия за свободен и равноправен живот но всички граждани

Председателят на Република Сърбия Спо- 
бодан Милошевич тези дни прие п Белград хър- пата реализация на Ердутското споразумение, 
ватския външен министър Ма ге Граним. Съ- понеже само по този начин може да се нормал- 
ществува двустранен интерес да се подобрят изпра положението в Сремско-бараиската оо- 
югославско-хърватските отношения и да се ра- ласт и да се създадат условия за свободен и 
звива полезно сътрудничество, констатираха равноправен живот на всички граждани в оо- 
събеседницнте. В билатералннте отношения е 
осъществен напредък: двете страни водят ди-

рамките на който трябва да се създада т аптеките отношения и решаването на спорните 
условия за решаване на отворените въпроси, да въпроси в духа на добросъседството е интерес 
се изгради разбирателство и да се възстановят на СР Югославия, Република Хърватска и тех- 
връзките в областите от съвместен интерес, ннте граждани и фактор на мира и стабили- 
Милошевич и Граним оцениха,'1е е необходимо зацията па политическите обстоятелства в ре

гиона - единодушно констатираха Милошевич

Стоян Сталев, външен министър: ”Не виждам никакви ос
нования Русия да се чувства 
бъдещо членство в НАТО” - Александър! омов оглави иова 
партия

Подчертано е значението на последовател- засегната от желанието ии за

Президентът на Републи- правителство. Няма основа- 
България Петър Стоянов ния за някакви опасения от 

разглеждане в нейна страна. Това не с г~ 
който заплашва която и да

калаела. акт,върна за ново 
парламента промените
бирателния закон. Спорният било трета държава, 
въпрос е по-ниската бариера Разглеждаме интегрира
ла влизане в Народното съ- пето ни в НАТО в контекста 
брание от 4 на 3 процента, на общоевропейската стаби- 
гласувана от мнозинството. лизания и сътрудничество по 

'Това изменение е сери- проблемите на сигурността, 
промяна на избирател- Убеден съм, 
правила. Такива промс- между Русия и НАТО ще се 

На- задълбочава. Москва ще

Успешното развитие на югословско-хър- в из-
алог, в

да се повиши интензитетът на активностите но 
реализация на Споразумението за нормализа- и Граним, 
ция на междудържавните отношения.

че диалогътозна 
ните
ни трябва да стават от 
родно събрание, което има намери достатъчна гаранция 
широко обществено доверие за своята сигурност. За Бъл- 
или при наличието на съ- гария е важно да бъдем по- 
гласие на основните поли- литическа част от Европа, в 
тически сили” - пише в мо- никакъв случай да не изос

таваме и да не се самоизоли-

МИЛОШЕВИЧ - КРАИШНИК

Високо съгласие за съвместните интереси
В началото на седмицата председателят на 

Сърбия Слободан Милошевич прие в Белград * 
члена на председателството на Босна и Херце- | 
говина Момчило Краншннк. В разговора са I 
обсъдени въпроси във връзка с подобряването | 
на взаимните връзки в съзвучие с възможнос
тите от Дейтънското мирно споразумение.

Събеседниците констатираха, чс съществува 
високо съгласие за съвместните интереси. Взаи
моотношенията трябва да се подобряват непре- »: 
къснато и за целта е необходимо да се предприе- I 
мат съвместни мерки и активности.

тивитс си президентът.
Парламентарният шеф раме... 

Благовест Сендов свика спе
шно правната комисия да об
съди положението след ука
за на Стоянов, но комисията

НОВА ПАРТИЯ: 
ДВИЖЕНИЕ НА 

ЕВРОЛЕВИЦАТА
не събра кворум и не можа да 
приеме становище по върна
тия закон. ”Няма пречка да

На 22 февруари в София 
се състоя основателски кон
грес на нова политическасвикам парламента, но няма 

да го направя, защото това партия - Движение на евро- 
ще бъде още едно унижение, левицата. Сред основателите 
Затова решавам - стига толк- й най-числени са недовол

ните бивши членове на Бъл-Милошевич и Краишник ова, унижението е унижение 
и на България, и то остава за гарската 
сметка на президента” - зая
ви пред журналисти Сендов.

Президентът Стоянов из-

социалисгическа

ГРЪЦКА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ОФАНЗИВА
ползва отлагателното си ве
то само ден преди да се раз
пусне парламентът. След ка
то Народното събрание няма 
да се събере, изборите ще 
протекат по досега действа
щия закон, твърдят юрис
тите.

ДА СЕ ПОМОГНЕ НА СЪРБИЯ, 
БЪЛГАРИЯ И АЛБАНИЯ

”С Европейския съюз и американците ще потърсим нови идеи и инициативи за стабилност на 
Балканите” - навестиха гръцки дипломати

Тъй като се смята за ката- мощ на Сърбия, България и 
лизатор в решаването на про- Албания.” 
блемите в региона, Гърция ус
корено подготвя "балкански 
пакет”, в основата на който ще 
се намери "анализ на обстанов
ката на Балканите от всички 
аспекти”. Преди известно вре
ме шефът на гръцката дипло
мация Теодорос Пангалос пот
върди готовността на Атина да 
поведе разговор с партньорите 
й от Европейския съюз и аме
риканците, в рамките на който 
да се потърсят нови идеи и ини
циативи за стабилност на Бал
каните. Шефът наресора за ев
ропейски работи Йоргос Папа- 
ндреу беше още по-конкретен:

"Гърция ще предложи на 
европейския съюз план за ико
номическа и хуманитарна по- и по въпроса за интеграцията

им в европейските структури. 
”Не искаме да се случи балкан
ските страни да изпуснат реда 
за зачленяване в Европейския 
съюз само затова, че имат оп
ределени проблеми”, заявил 
Йоргос Папандреу и добавил, 
че гръцката инициатива за ин- 
тервентна инжекция на бал
канските страни е мотивирана 
от необходимостта "тези стра
ни час по-скоро да тръгнат в 
крак с развитите демокрации”.

Преди две седмици Атина 
поиска да бъде координатор на 
целокупната помощ, която сс 
отпуска на балканските страни 
и предложи да се свика съвмес
тно събрание на страните от 
Европейския съюз, САЩ, Ру
сия и балканската "тройка” СР 
Югославия, България и Алба
ния.

АКТ, КОЙТО НЕ 
ЗАПЛАШВА КОЯТО И 

ДА БИЛО ТРЕТА 
ДЪРЖАВА

Той оцени, че най-напред 
трябва да се помогне на Бъл
гария с храна,лекарства и кре
дити за съживяване на нейната 
икономика. И Албания се нуж
дае от спешна помощ, понеже 
правителството й се намери 
под голям натиск на много 
граждани след колапса на "пи
рамидите за бързо забогатява
не”. Сръбската икономика е 
съсипана от международните 
санкции и лошото ръководене 
и това, според гръцките дип
ломати, е достатъчен повод да 
й се отпусне икономическа по
мощ.

Стоян Станев
Временното правителст

во прие решение, в което 
официално декларира жела
нието на България за пълно
правно членство в Север
ноатлантическия съюз. По 
този повод външният мин
истър Стоян Сталев заяви в 
интервю на в. "Труд”, че про
блемите за членството в съ
юза трябва да се обсъждат 
открито, в цялата им пълно
та от обществото, от всички

партия, както и бивши чле
нове на десетина по-малки 
левичарски организации. За 
председател на Политичес
кия съвет на евролевицата 
единодушно е избран Алек
сандър Томов.

- Нашите амбиции са да 
привлечем онази част от об
ществото, която стреми към 

-зая-Гърция е готова да съдей
ства на балканските си съседки

левия център и центъра 
партии, за да няма нищо нея- ви Томов> който досега беше
сно и скрито. лидер на Гражданския съюз

за република. Евролевицата, 
добави той, ще бъде отворе-Попитан дали президен

тът Стоянов трябва да насро
чи референдум, външният 
министър отговори, че въ
просът не бива да бъде ре
шаван с референдум, а- тря
бва да бъде решен в парла-

на партия с колективно ръ
ководство.ОТ НАЧАЛОТО НА АПРИЛ

Турция ще изгони 400 000 български турци На втория по значение 
пост в новата партия - поли
тически секретар на Евроле- 

мента, защото нямало нужда вицата е избран Николай 
от отделно допитване по тази
тема. ' В момента е важно тел на парламентарната ко- 
България да влезе в крак с мисия по въшна политика. В 
другите .

В отговора си на въпроса 
очаквате ли реакция от 
страна на Русия, министър 
Сталев изтъкна:

Властите в Анкара са решили да върнат в ти на Турция в изявление на Би-би-си е пот- 
България около 400 000 български емигран- върдил решението на турските власти за ре- 
ти, които не са получили документи за преби- патриация на емигриралите от България 
ваване в Турция. Акцията ще започне на пър- граждани от турското национално малцин- 
ви април, твърдят българските вестници, по- ство. Това решение на властите вече е 
зовавайки се на информации от турския вест- обжалено от Федерацията на българските 
ник Милиет”. турци, най-голямата емигрантска органи-

Както съобщи Българската телеграфна зация в Турция, 
агенция (БТА) става дума за български турци, "Турското правителство смята, че българ-
които са се изселили в Турция след 1993 го- ските турци трябва да живеят и работят в

страната, в която са родени”, пише ”Конти- 
Българските вестници твърдят, че източ- нент” въз основа на изявления на официални 

ник от Министерството на вътрешните рабо-

Камов, досегашен председа-

началото на февруари Камов 
напусна БСП.

Основоположниците из
тъкват, че новата партия ще 
се застъпва за идеите на 
европейската социалдемок- 

нования Русия да се чувства рация и ще балансира между 
засегната от това автономно

- Не виждам никакви ос-дина.

БСП и Обединените демок-турски представители. решение на българското ратични сили.
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ЗАПОЧНАХА КОНСУЛТАЦИИТЕ
СЪЮЗНО ПРАВИТЕЛСТВО

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВА НА НОВОТО РЕГИОНАЛНИЯТ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ В НИШ 
ПРОМЕНИ ИМЕТО СИ В СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛ
СКИТЕ КООПЕРАЦИИ ОТ ТРИ ОКРЪГАСПС ПОДКРЕПЯ 

КОНЦЕПТА НА КОНТИЧ СЕЛО БЕЗ УЧИЛИЩЕ, 
ЧЕРКВА И КООПЕРАЦИЯ 

НЕ Е СЕЛО
Международната ня ' ннпната държава н реннтеграцията й в

Кандидатът 
дое Контим във вторник^оди пячтнл Д Р пРавителствена програма, с който ще излезне 
ералния секретар на Социалистичег^ят ° ГеН" ПреД де|?Утатите в Съюзната скупщина и из- 
тия в Сърбия Горица гГевич и теГ Р" "ССе «котвената си визия за състава на бъ-

връзка със състава на новп™™4““" ВЪВ основните определения на СПС. Всичко е на- 
телство. съюзно прави- сочено към развитието, укрепването на съюз

ната държава и реннтеграцията й в между
народната общност. Сигурна съм, 
правителство ще предложи адекватни 
вори на предизвикателствата на нашето вре-

Кооперациите са най-подходящата форма за организирана 
дейност на селксостопанските домакинства и трябва да се 
формират там, където съществуват условия и истинска воля

Ргионалният кооперати
вен съюз в Ниш тези дни про
мени името си в Съюз на зе
меделските кооперации от 
Нишавски, Пиротски и То- 
плишки окръзи. Наред с про
мяната името трябва да се 
внесат и коренни промени в 
ролята на тази селскостопан
ска асоциация, за да може тя 
да тласне напред развитието 
на кооперативното дело и да 
допринесе за подобряване 
живота на земеделците и жи
вотновъдите в тази част на 
Сърбия.

Разбира се, за да има Съ
юз на земеделските коопер
ации, първо трябва да има зе
меделски кооперации, а бро
ят на кооперациите в споме- 

• натите окръзи е малък и 
всички са изпаднали в тежко 
положение. Затова паралел
но с усилията за избавление 
на съществуващите коопер
ации трябва да се правят 
стъпки и за формиране на ко
операции по селата.

същността му съвпада с обекти и пр., селските магаз
ини и други об 
зацията - бе предложено да се 
намери решение, което ще 
даде предимство на истин
ските селскостопански про
изводители, значи на ония се
мейства и стопани, които 
решат да изкарват поминъка 
си само с помощта на земеде
лието и животновъдството. 
Необходимо е да се предло
жат изгоди и облекчения, ко
ито ще върнат на земята из
лишните работници от заво
дите, които вече няколко го
дини са на (платен) отпуск и- 
ли получават заплати, на
пълно недостатъчни за егз- 
истенция на семействата им. 
Налага се да се създадат ус
ловия за здрава конкуренция 
между
дейност и работата във фаб
риките, за да не запустява 
земята и да се смекчи пробле
мът с излишните работници 
и служащи.

екти и механи-

- С господин Контич че новото 
отто-водихме един много 

съдържателен разговор - заяви Горица Гае- 
вич. - Той ни представи концепта на новата ме.

НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАЗАР В СЪРБИЯ КОНКУРЕНЦИЯТА Е ВСЕ ПО-ГОЛЯМА

2319 ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ, 

101 РАДИО И ТВ-СТАНЦИИ
- От всекидневните информационно-политически вестници държавна помощ не получават: 
т^1”Л^’’,Бу1“«у”ЕКСПРеС * Новости ’ ” Наша борба”, ” Блиц”, ” Дневни телеграф”, ” Демокра-

- Вукойе Лукич: Държавата осигурява условия за редовно излизане на вестниците”
През последните няколко 

години броят на вестниците, 
списанията, радиостанциите и 
телевизиите е увеличен двой
но. През март на 1991 година в 
нашата република бяха регис
трирани 1020 вестници и спи
сания и 42 радиостанции и те
левизии, а днес излизат 2319 
вестници и списания и работят 
101 радиостанции и телевизии.

Съобщавайки тези данни, 
секретарят на републиканско
то Министерство на информа
циите Вукойе Лукич изтъкна, 
че 2109 вестници и списания са 
основани от правни, а 210 от 
физически лица. Сред основа
телите на писаните медии от 
редовете на правните лица се 
появяват обществени, частни и 
смесени предприятия, акцион
ерни дружества, учреждения, 
верски общности, общини, по
литически партии, разни сдру
жения и дружества...

селскостопанската
"Политика”, "Политика- 

експрес” и ”Вечернье новости” 
са учредени като акционерни 
дружества, а "Борба” е един-

КОИ ВЕСТНИЦИ 
ПОДКРЕПЯТ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО?
ственият всекидневен вестник 
на федерацията (основател му 
е Съюзната скупщина). Осно
вател на войводинските всеки
дневници ”Дневник” и "Ма
джар со” е Скупщината на АП 
Войводина, на ”Йединство” от 
Прищина Народната скупщина 
на Република Сърбия и на ”На- 
родне новине” Градската скуп
щина на Ниш.

Частните всекидневни вес
тници, казва Лукич, не могат да 
се смятат за медии, които под
крепят политиката и мерките 
на правителството. Това са ме
дии, които предимно протежи- 
рат становищата на опозици
онните партии (”Блиц”, "Наша 
борба”, "Дневни телеграф” и 
"Демократия”). Всекидневни
кът на албански език "Буйку” 
пропагира становищата на се- 
паратисткото движение в Ко
сово. Добави ли се към тези 
факти и критическото настро
ение на "Маджар со" към вла
стта, тогава е очевидно, че в 
Сърбия излизат много повече 
опозиционни всекидневни вес
тници, казва Вукойе Лукич.

В Сърбия излизат и два 
спортни ежедневника: "Спорт” 
и "Спортски журнал”. Ежед
невник е и "Привредни прег
лед”, вестник за икономически 
информации, теми и въпроси.

Във връзка с влиянието 
върху редакторската политика 
на всекидневните вестници Ву
койе Лукич изтъква, че върху 
редакторската 
"Борба” влияе федерацията, 
концепцията и съдържанието 
на "Йединство” са под влияни
ето на републиканската скуп
щина, "Дневник” и "Маджар 
со” са под "шапката” на По- 
крайнинската скупщина, макар 
че от време на време всекид
невникът за унгарското мал
цинство публикува статии, в 
които се изнасят становища, 
различаващи се твърде много 
от становищата на основателя. 
Характерът на влиянието вър
ху редакторската политика на 
"Народне новине” вероятно и 
занапред ще зависи от отбор- 
ническия състав на Градската 
скупщина на Ниш.

Селско ежедневие

Проблемите на пролет
ната сеитба отново бяха тема 
на остри изказвания. Налага 
се, изтъкнаха участниците в 
дискусията, държавата час 
по-скоро да отдели средства 
от бюджета както за финан
сиране на пролетната сеитба, 
така и за изплащане на ми
налогодишната продукция. 
Намаляването на данъците 
също се вижда като помощ 
на селяните, която ще им да
де възможност да осигурят 
една част от разноските око
ло пролетните земеделски 
работи. "Държавата знае, из
тъкнаха дискутантите, че 
ние нямаме възможности за 
съхраняване на реколтата и 
ни дава цена, която си иска. И 
понеже няма пари, като ком
пенсация ни предлага стоки, 
от които не се нуждаем и ко
ито са по-скъпи отколкото в 
търговските магазини. Така 
ние, селяните, претърпяваме 
двойна щета. Отгоре на всич
ко това държавата ни сплаш
ва с евтин внос. Нека ни 
заплати миналогодишната 
продукция и ние сами ще си 
финансираме пролетната се
итба.”

На заседанието, на което 
беше взето решение за но
вото име и роля на досегаш
ния Регионален кооперати
вен съюз, председателят на 
Кооперативния 
Сърбия проф. д-р Виден Ран- 
джелович изтъкна, че сел
ските земеделски коопера
ции са най-подходящата фор
ма за организирана дейност 
на селскостопанските домак
инства. На съюзно равнище е 
гласуван закон, който дава 
възможност на производите
лите да се защитят не само от 
матрапазите и останалите 
крадци на хляба им, но и от 
държавата, която досега чес
то манипулираше с тях. Ко
операциите ще осигурят и 
по-добър пласмент на селск
остопанската продукция на 
пазара. Село без училище, 
черква и кооперации не е се
ло, заяви проф. Ранджелович 
и добави, че кооперациите 
трябва да се образуват там, 
където има възможности и 
истинска воля.

За известните белградски 
"Политика”,

политика на
всекидневници 
Политика-експрес” и "Вечер- 
нье новости” може да се каже,

ШЕСТНАДЕСЕТ
ВСЕКИДНЕВНИ

ВЕСТНИЦИ че са привърженици на прави
телството, макар че тези вест
ници и предприятия са само
стоятелни в дейността си и се 
мотивират от профита на паз
ара.

съюз на
От 16 всекидневни вестни

ци пет са издания на частни 
предприятия: три от Белград и 
по едно от Нови Сад и При
щина. Частни вестници са бел- 

всекидневници Държавата участва във фи
нансирането само на онези 
вестници, чиито основатели са 
"обществени субекти”. Без 
държавна помощ излизат ”На- 

борба”, ”Блиц”, "Демокра
тия”, "Дневни телеграф”, "По
литика”, "Новости” и "Екс
прес”.

градските 
”Блиц” (издава го частното 
предприятие "Блиц-прес”), 
"Дневни телеграф” (”Де-Те 
прес”) и "Демократия” (НИП 
”Демер”). "Наша борба” е 
издание на новосадското пред
приятие "Фининвест”. И "Буй
ку” от Прищина е частна соб
ственост.

ша

Може ли държавата все пак 
да влияе върху работата и на 
тези вестници? Вукойе Лукич 
изтъква, че държавата осигур
ява условия за редовно изли
зане на вестниците като им по
мага да се снабдят с хартия, по
неже държавата има интерес 
вестниците да се появяват на 
пазара. Държавата обаче не 
може да се меси в редактор
ската им политика.

От 87 радиостанции в републиката девет е основала 
държавата, 17 са собственост на културни институции, 43 на 
обществени предприятия, две на акционерни дружества и 15
на частни предприятия. _ _ __„

14 телевизионни станции в Сърбия излъчват 19 про- 
гпами Държавата е основател на най-силната - Радио- 
тел евйзшикГсърбия. Основател на ” Студио Б” е ^адската 
скупщина на Белград. Пет телевизии са

” Арт”. _____________

На въпроса как да се вър
не имотът на кооперациите - 
площите, на които са постро
ени летища, пътища, военни М. СтанойевичПо материали 

от “Политика"
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НА СЪБРАНИЕТО НА СОЦИАЛИСТИТЕ В РАЙЧИЛОВЦИ
ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

МНОГО ВЪПРОСИ ОСТАНАХА 

БЕЗ ОТГОВОРСесия на Общинската
скупщина

дисциплина - Под отгонорност да бъдат подведени най-отговорни! е
Ратискппйки върху инфор- ловци, Гложйс и Долна Люба- дава чаплата, Ганко Каранфи- 

мацията на Главния отбор на та. Той .ккочи и реди.щ ненра- лов, председател на местнап, 
СПС и заключенията във връз- вилности и -злоупотреби при организация на СПС в Рай ш- 
кч е тачи информация на Об- настаняването на работа. При- ловци, се час-,-,...и ча преодоля- 
щш'ския от(йр ш. СПС в Бо- емапето се върши бсч конкур- нане на »сички нсдорачумения 
силсград социалистите в мест- си,чреч приятелски врч.чкиили между Социалисти |сскага 
нат^органиъщия на СПС в се- ча "дебели" пари. Драга.. То- партия и Югсщлавскаталеви^, 
ло Райчиловци на проведеното доров се сиря вч.рху нерешава- чащото и една та,■« ДРУ™, л ' Р‘ 
па 21 февруари тачи година съ- него на комунално-битовите тия имат И '
брапие изнесоха широк кръгот проблеми не само в Райчилов- програми. Само единни те ще 
проблеми и 1П,проси и дейстиу- ци, но и и общината като цяло. могат да > р 
нането на Социалистическата 
партия па Сърбия па всички |||| 
равнища. Социалистите от та- |||| 
зи най-голяма партийна орга- |||| 
иизация в общината попп.рди-

Втора сесия на новоизбраната Общинска скупщина ще 
се проведе днес в Димитровград. На дневен ред между дру
гото е и отчет за миналогодишния бюджет на общината, 
приемане на окончателната равносметка па бюджета, както 
и отчетите за работа на Центъра за култура, Народната 
библиотека, детската градина, общинската организация 
Червения кръст. Съюза на спортовете и още някои органи
зации. Ще бъдат обсъдени и плановете за тази година. Меж
ду другото на дневен ред е приемане решение за формиране 
Съвет на скупщината и иазначване членове на същия, а 
също така и членове на определени комисии при скушци- 

Ще бъде преразгледано и решението за работа на 
гостилничарските обекти (кафенетата) в града, което 
евремено предизвика револтеред младите.

па

ната.
сво-

А. Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ В 
ДИМИТРОВГРАД

ха, че съществуват и широки | 
пространства за ефикасна и съ- 1 
държатели» дейност, както и I 
безрезервно разграничение с а 
онези членове, които в досе- I 
гашната си дейност са се отк- I 
лонявали от партийните реше- 2 
пия и становища.

Отделно внимание бе нос- |

ЗАКОНЪТ ЗА ТРУДОВИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ ТРЯБВА ДА 

СЕ КОРИГИРА
Щу* ащА

На 13 февруари т.г. в Ди- такива случаи неизбежно трябва 
мнтровград се проведе заседание да се консултират синдикалните 
на Общинския синдикален съюз. организации, 
на което бе разгледан новият 
Закон за трудовите отношения, 
приет на 8 януари тази година в душно застанаха на становище- 
републнканската скупщина.

Присъстващите констатира- правото на жалба срещу първо- 
ха, че в Закона са въведени някои степенните решения, (отнасящи 
несъответни норми, които значи- се до техните права), които прие- 
телно променят доскоро валид- мат директорите им. Жалбите ще 
ното трудово законодателство, се подават на второстепенните 
Те посочиха, че в Закона са уточ- органи, които окончателните ре- 
нени компетенциите на директо- шения не трябва да приемат без 
рите, но от друга страна не са да уважат мнението на синдика- 
определени задълженията им На та. 
заседанието е предложено да се 
коригират части на закона, от- то заседание на Общинския син- 
носящи се до дисциплинарната дикален съюз са изпратени до Ре- 
процедура и дисциплинарните публиканския синдикален съюз. 
мерки, които се предприемат сре
щу обвинените работници. В

истено пърху опечи цъпроси, 
които няколко години обре- г \ 
меняват хората. Преди осичко (

шш
В края на 'заседанието участ

ниците в разискванията едино- У ;:Л&■ и Швъпроси във връзка с некон
тролираното изразходване на 
средствата от местното само
облагане, неправилности при с.Райчиловци

упо^банГ™якои”видни”3ли- ПР>< това той подчерта и от- предстоящите републикански 
па в това отношение както и Делни неправилности и злоупо- избори. Каранфилов подчерта, 
** г ’ треби от страна на съответната че занапред в СПС на всички
областгашп стопанството ко- общинска служба, нерацнон- равнища ще трябва да се

ално харчене на средствата от напусне форумния начин на 
местното самооблагане и пр. работа и да се

то, че работещите трябва да имат
Штш

ето въпреки премахването на 
санкциите и икономическата 
блокада, вместо да се заздрави, 
има тенденция на спадане.

Разисквайки и по материа
лите, които бяха прочетени на 
самото заседание, Влайко Ев
тимов между другото потърси 
отговорност от всички членове 
на СПС, без оглед на функ
цията им, които по време на 
предизборната и изборна ак
тивност не са зачитали дого-

започне сЗаключенията от проведено-

Като активисти, задължени да дадат отговор на някои от 
въпросите, на събранието трябваше да присъстват и Боро 
Стаменов, председател на ОО на СПС в Босилеград, Сотир 
Сотиров, председател на ОС в Босилеград и Васил Йованчов, 
председател на ИО на ОС в Босилеград. Въпреки че тримата 
са били осведомени за събранието, те не се появиха, което 
предизвика голям револт всред членовете на партията. Още 
повече ако се има предвид, че поради тяхно неприсъствие 
събранието един път бе отсрочено. Поради това социалис
тите на МО на СПС в Райчиловци поискаха партийна отговор
ност от тримата.

б.д.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

Предупредителна стачка
Работниците в Здравния дом в Босилеград дадоха подкрепа на 

решението на Републиканския отбор на синдикатите в областта на 
здравното дело и социалната защита в Сърбия и на 25 февруари 
организираха едночасова предупредителна стачка.

Преупредителната стачка на здравните работници в републи
ката, както изтъкват синдикални активисти от босилеградския 
Здравен дом, има няколко цели. Републиканският отбор на синдика
тите в здравното дело иска от правителството на Сърбия занапред 
да бъде равноправен субект в преговорите и реализацията на колек
тивните договори, да се увеличи най-ниската цена на труда до 60 
процента от средната заплата в стопанството на републиката, а 
заплатите и останалите принадлежности на здравните работници да 
се дават до 20 в месец и до 5 в следващия месец.

ворените партийни решения. 
Преди всичко отговорност за 
онези членове, които в на
чалото се отказаха да бъдат Поради това той призова да се действуване всред избиратели- 
кандидати за отборници, а след направи всестранен финансов те. По този начин СПС ще за
това самоинициативно, или под 
влияние

контрол от страна на профе- здрави и укрепи своите пози- 
на други участваха в сионални лица и съответната щш всред широките народни 

изборите като кандидати на служба да дава тримесечен от- маси.
група граждани. С това те на- чет. Тодоров поиска и отговор В разискванията участвува- 
правиха раздор всред избира- на въпроса по кон критерии са ха и Драган Илиев, Раде Зарев, 
телите и отрицателно повлия- приети координаторите в мест- Любен Дионисиев, Винко Ник- 
ха върху изборните резултати ните общности Босилеград, олов и други, 
на СПС в тези избирателни ко- Горно Тлъмино и Горна Лю- 
легии, както се случи в Райчи- бата

м. я.
н от кои средства им се

СТАЧКАТА НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

САМОСТОЯТЕЛНИЯТ СИНДИКАТ СЕ 
СЪГЛАСИ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 

16 ФЕВРУАРИ
Учителите от основните н средните училища в Сърбия трябва да прекратят стачката си, а 
републиканското правителство да изпълни дадените обещания

Стачката на просветните работници се прек- на просветните работници се съгласи и с раз- 
ратява и се приема споразумението, което на 16 поредбата в споразумението от 16 февруари, спо- 
февруари подписаха председателят на правител- ред която коефициентите на учителите се уве- 
ството на Република Сърбия Мирко Марянович личават с 30 на сто, а цената на труда остава 
и председателят на Съвета на самостоятелните съща - 220 динара.
синдикати в Сърбия Томислав Банович. Това ре- Представителите на самостоятелния еннди- 
шение беше взето на закрито заседание на Ре- кат от Панчево, Ягодина, Ниш, Суботнца и Кра- 
публиканския отбор на самостоятелния синди- лево не бяха пуснати на заседанието. От прего- 
кат на образованието. ворителския отбор на просветните работници

На същото заседание беше решено и след- присъстваха само Драган Карайович, Ненад Ра- 
ното: доколкото заплатите на просветните ра- дойчнч и Йово Гаврнч. Останалите членове на 
ботници не се дават според утвърдената дина
мика, учителите ще започнат нова стачка на 15 
април, както се и предвижда в подписаното спо- светните работници пред зградата на Мнннстер- 
разумение.Републиканския отбор на синдиката ството на просветата на Република Сърбия.

ШяШ.'
Здравният дом в Босилеград

Републиканският отбор на синдикатите в здравното дело също 
така търси да се променят онези разпоредби в закона за трудовите 
отношения и закона за стачката, които застрашават работниците и 
синдикалните активисти. Доколкото не се изпълнят споменатите 
условия, здравните работници ще организират генерална 
предупреждават от Републиканския отбор 
здравното дело.

този отбор напразно се опитваха да влезнат в 
заседателната зала и отидоха на митинга на про-стачка - 

на синдикатите в

В. Б.
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НАСКОРО СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ с животновъди

На селското стопанство трябва да се помогне” Търгокооп” ще открие 
магазин в Градинье

ГмХ;стНвааЖИТСЛИТС В ССЛОТО' а ™й-м„ого „а'ст„;™ 
„„Д3 кажем’ че през ноември миналата година "Тъпгокооп”=Е^г=.в=гк.’гЬ«
хранителни^продукти.3 33 Д3 КуПуВЗТ "“й-необходимите

оои”>иоепимноИи^ГаЗИНИ В Димитровградските села, "Търгок-
оои предимно иска да помогне на селяните, тъй 
вооткрититс магазини 
ефекти.

Занапред в предприятието възнамеряват да 
съществуващите магазини 
Смиловци, а може би

При едно от посещенията ни 
село Горна Ръжана - Босиле- 

градска община, между другото 
се заинтересувахме и за състо
янието, проблемите и перспекти
вата на животновъдството. За- 
Щото това село някога бе село на 
напреднали животновъди, добри 
домакини.

Дългогодишният 
кмет, делегат и понастоящем от- 
борник Захари Станчев подчер
та, че селското стопанство все 
още е главен поминък на хората. 
Наистина в последно време гор- 
норъжанчани орат само толкова, 
колкото да обезпечат кърма за 
добитъка. Тук все още има добри 
животновъди с по двадесетина и 
повече овце и по няколко говеда.

Един от по-добрите е и Добри 
Иванов.

Тези дни поприказвахме с не
го за животновъдството

Добри Иванов понастоящем 
отглежда над 35 овце 6 крави и 
три телци, 2 коня... Има над 12 
хектара обработваема площ. 
При обработването на земята му 
помагат синовете Захари и Сло- 
бодан, снахите Рада и Иванка, 
съпругата Славка и четирите 
внучета.

Иванов има добре обзаведена 
къща с всички електроуреди: 
хладилник, телевизор, няколко 
радиоапарата, печка и пр. Има 
два големи плевника, пълни със 
сено. Казва, че миналото лято 
със синовете накосили и събрали 
над 20 тона сено.

- Минималната година бе из
вънредно берекетна. Всичко се 
роди: трева, картофи, джанки, 
ябълки, пък и житата бяха добри. 
Друг е въпрос, че ние занемари
хме оралията. Ако към това до
бавим и млякото, вълната, си
ренето, от които едно количест
во може и да се продаде, защо да 
не кажем, че от селското стопан-

в

селски

в

като от но- 
нс сс очакват значителни финансови

реновират
селата Поганово, Драговита и 

„„„ _ и °Ще някои. "Търгокооп” вече е ренови-
рал два магазина в село Височки Одоровци.

в

Дядо Добри с едно от 
четирите си внучета

занимават с тази дейност от го
дина на година обърщат "гръб” 
на животновъдите, казва той. Не 
искаме те да ни помагат с друго, 
освен навреме да ни обезпечат 
кърма, а най-много да организи
рат изкупуване на нашите изли
шъци и навреме да ни плащат то
ва, което от нас купят, а не да ги 
чакаме и по три-четири месеца. 
Може би и държавата в това от
ношение би трябвало да предпри
еме някакви мерки, чрез облек
чения в данъчната система да 
създава интерес всред младите за 
селскостопанската дейност. Ако 
всичко остане както и досега 
животновъдството все повече ще 
стагнира - подчерта Иванов.

Б. Димитров

ЖЕЛЮША село
то.

Както и в повечето села в об
щината, и в нашето село има ус
ловия за интензивно отглеждане 
на добитък. Имаме хубави паси
ща и добри ливади, от които по
лучаваме добър сснодобив. Оба
че в последно време тези природ
ни ресурси все по-малко се полз
ват. Нивите вече не се обработ
ват, а и много ливади остават 
неокосени. В нашето село не тол
кова, обаче има села, където над 
50 на сто от ливадите остават нео
косени, а ливада, която остане не- 
коссна една година тя вече нс с 
това, което е била. От друга стра
на и предприятията които се

ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ В 
ГОЛЯМОТО СЕЛО

ство и на село може да се живее 
добре, дори и по-добре, отколко- 
то в града. Само то търси работа, 
от сутрин до късна вечер - добави 
нашият събеседник.

Накрая да кажем, че Иванов 
е не само добър домакин и усъ
рден животновъд, но е и твърде 
гостолюбив човек. Впрочем, и 
всички останали хора в това пла
нинско село, отделечено от Бо
силеград двадесетина километра 
и граничещо сс със Сурдулишка 
община, са гостолюбиви и харак- 

м. я.

Местната общност Желюша 
втора по големина в Димитровградска община, обаче 
битовите й проблеми. Селото

със своите около 2000 жители е 
големи са и 

няма канализационна мрежа, а 
съществуващата водопроводна система не обезпечава достатъчно 
количество питейна вода за населението.

Затуй жителите на Желюша на 1 октомври миналата година се 
определиха за местно самооблагане, с което разчитат да решат поне 
частично сегашните битови проблеми.

Според думите на председателя на местната общност в Желюша 
г-н Васил Цолев парични средства от самооблагането няколко ме
сеца вече се внасят на джиро-сметката на МО, обаче засега това са 
скромни суми. Въпреки това известни благоприятни ефекти от 
самооблагането могат да се видят. Реставриран е Културният дом, 
няколко улици са застлани с чакъл, а наскоро с запланувано и да сс 
асфалтират.

терни хора.

ОТСРОЧЕНО Е ДЕЛОТО НА МЛЕКОМИНЧАНИ ПРОТИВ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, 
ОС В БОСИЛЕГРАД И ПТТ ВЪВ ВРАНЯ

Никой нищо не е обещал?
Насроченото за 21 т. м. в Об- трябва да се намери вещо лице да 

щинския съд в Босилеград гле- изчисли колко струва тя. 
дане на делото на 17 души от Директорът на ПТТ Враня 
Млекоминци, които търсят от Момчило Бошкович е дал отго- 
местната общност в селото си, вор на тъжбата и в писмена фор- 
Общинската скупщина в Босиле- ма е осведомил съда, че ПТТ в 
град и ПТТ от Враня да им за- никакъв случай нс с поела задъл

жение да извършва работи за 
прокарването на телефони, че не 
е подписала никакав договор, ни- 
то какъвто и да е акт, с който да 
поеме задължение за откриване 
на телефонни постове за млек- 
оминчани. Също така ПТТ не е 
дала ни устно обещание или гара
нции за извършавано на работи
те. Това ще рече, че ПТТ не е 
дала никакво съгласие да обез
печи кабел, както това се посоч
ва в тъжбата, гласи отговорът.

Очевидно е, че за такъв вид 
работа и за такова значително 
капиталовложение трябва да има 
и документация (проект, разре
шение за строеж, мнения, съгла
сия и пр.) и че всички субекти 
уреждат задълженията си с под
писване на договор за съвместно

изграждане. Такъв договор ПТТ 
не е подписала и не може да бъде 
"виновна", казва се между дру
гото в отговора.

Подобно бе и изявлението на 
пълномощника на Общинската 
скупщина Здравка Гагулска, об
щински правозащитник.

- Между ОС в Босилеград и 
местната общност в Млекоминци 
няма нито писмен, нито устен до
говор за копаене на канала и за 
прокарване на телефон. Нито ед
ин от общинските функционери 
не е обещал и не е дал гаранции 
на ръководството на тази местна 
общност да поведат хората да 
копаят канал, каза тя.

На делото не дойде Иван Бо- 
гословов, председател на Съвета 
на местната общност в Млеко
минци, за когото някои от съсел
яните му казват, чс ги с измамил 
да копаят канала. Преди месец и 
половина той заяви, че най-много 
е работил на канала и че е имал 
"устно разрешение от хора в 
ОС”.

платят изкопаването на двукило- 
метров канал за полагане на те
лефонен кабел е отсрочено. Съ
дията Любинка Веселинова нас
рочи ново гледане за 10 март т.г.

Както "Братство” писа по- 
рано, през октомври по-минала- 
та година 20 домакинства от Мле
коминци са изкопали канал от 
Радичевци до селото си на дъл
жина от два километра, дълбо
чина от 70 и широчина от 50 цм. 
Преди това някой ги е излъгал, 
че ПТТ от Враня ще положи ка
бел и прокара мрежа до домовете 
им. От всичко това накрая нищо 
не стана. Даже бяха принудени да 
затрупват канала. Сега търсят от 
Общинския съд да установи кой 
ги е измамил и да му се наложи да 
им заплати работата. Преди това

Културният дом в Желюша

Канализационната мрежа и по-нататък представлява належащ 
проблем за селото. Многото семейни сенкрупи вече са се разлели и 
направили огромни материални щети, а в следствие на това могат да 
сс появат и заразителни болести с епидемичен характер и с катастро
фални последици.

В Местната общност вече са направили "слаборат за изграж
дане на канализационна мрежа, според който изграждането ще се 
проведе в три етапи.

Засега финансовите средства не позволяват в тази насока да се 
направи нещо повече. Затова в МО се надяват да получат определени 
финансови средства от Общинската скупщина, както и от по- 
широката общественост1.

Б. Д. В. Б.

защита на паметниците в Ниш, а някои са откраднати. 
Според някои твърдения оригиналните документи за ста
рата божичка черква са съхранени в един архив в София.

Божица е единственото село от нашите краища, ко
ето се споменава в "Малка енциклопедия” на издателска 
къща "Просвета” от Белград, издадена през 1968 година. 
Божица е известна и но един трудов подвиг от първите 
следвоенни години: с помощта на гравитационен канал 
Божичка река потече в обратна посока и вместо в Дра
говищица се влива във Власинско езеро.

Божичани са кротки, трудолюбиви и честни хора. 
Надалече са известни като майстори-строители, които са 
построили безброй къщи и други обекти в Ниш, Белград 
и много други градове в Сърбия и вън от нея. От Божица 
има и учени хора, които са уважавани в новата си среда 
като авторитетни специалисти в професията си.

През 1996 година в Ниш беше формирано сдружение 
на божичани "Слатина", което се нагърби с благород
ната задача да тачи културните и други традиции на 
родния край, да помогне родното село, да тачи и развива 
земляческите, роднинските и приятелските връзки 
между божичани и да сътрудничи с институциите и ор
ганизациите на Ниш и родния край.

водят потекло от Божица.
Не съществуват сигурни сведения за старостта на 

село Божица, но някои легенди и сведения подсказват, че 
тя е едно от най-старите селища в този край. Според една 
легенда някой селянин от българското село Копиловци 
имал 70 кобили, които се загубили. Селянинът ги търсил 
дълго време и най-сетне ги намерил в божичката кот
ловина. Очарован от красотата на това място, той решил 
да се засели тук и си построил къща. Мястото нарекъл 
Божич, понеже кобилите си намерил на Божич (Коледа), 
а по-късно го преименувал в Божица. Според друга 
легенда селото получило името си по една много красива 
жена. Тази жена се казвала Божица и имала много ревнив 
мъж, който никак не понасял жадните погледи на 
мъжете, затварял жена си и много я тормозил. За да сс 
спаси от лошия мъж и страшния живот, Божица избягала 
с децата си и се заселила в божичката котловина. Имала 
трима синове - Деян, Кода и Велко и дъщеря Марица. 
Когато се оженили и омъжили, децата на Божица се 

оформили махалите Деянова, Кодина,

БОЖИЦА НЯКОГА И СЕГА

От най-голямо до 
най-безлюдно село

Със 716 квадратни километра повърхнина и около 
500 домове Божица едно време беше най-голямото 
в цялата южна част на Република Сърбия. Селото е 
махленски тин с много махали и големи разстояния меж
ду тях Тук ще споменем по-големите божички махали: 
Кодина, Велкичева, Дедичина, Дарковска Златанова, 
Деянова, Манчина, Чорбанова, Дживина, Маричева Ца
рица и Могила. Най-високите места в Божица са: Пан- 
джин гроб (1662 м), Букова глава (1469 м), Острика (1671 
м) и Плоча (1704 м).

Божичките махали __
живеят по няколко стари хора и след 5 до 10 години

ва нова, още но-голяма миграционна вълна към Сур 
пулица Ниш и Белград. Според някои преценки в Ниш 
днес живеят от 3500 до 4500 божичани или хора, които

село

останаха без жители. В някои от

тях отделили и 
Велкичева и Маричева.

Селото има богата, но незаписана история. В Божица 
съществува стара черква, за която се твърди въз основа 
на недостатъчно сигурни сведения, чс с построена преди 
1000 години. Иконите в тази черква имат неоценима ху
дожествена стойност, две от тях се пазят в завода за Йордан Величков, адвокат, Ниш
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КЛИСУРСКИ КРАЙ ДНЕС

СТАРОСТТА НАТИСКА СЕЛАТА
край ВСС повече стареят, а селяните имат трудности в снабдяването и не са доволни от босилеградски 

пенсионери номощуват на по-възрастни от себе си!
Клисура. Имат обаче проблеми е под
държането на пътищата. Пътищата 
към Драиици и Кострошевци са отдале
чени по два километра от главното шо
се, но асвплтовпта настилка отдавна е 
изчезнала, а те не са в състояние сами 
да ги изградят. Има проблеми и в прие
мането на първата и втората програма 
на РТС, трета изобщо нямат.

Днешната картина на селата в този 
край даже е трогателна ако се има пред
вид вз.зрастовата структура на населе
нието. В тях има около 230 пенсионери, 
а едвам 30 ученика! Наистина, мигра
цията през последните пет години сиря, 
но май вече няма кой да се изселва. 
Стигна се дотам, че сериозно се повдига 
въпроса кой да помощува старите 
всекидневия им живот.

- Аз съм пенсионер, казва Стоян 
Христов от Кострошевци, живущ в 
Скопие, но повече съм тук, понеже ня
маше кой да се грижи за тъщата ми, 
която неотдавна почина и за майка ми, 
която е на 96 години. За съжаление 
моят пример не е единствен. В нашите 
села голямо число пенсионери помо-

Селата в целия този 
” Автотранспорт”. Стигна се дотам , чс

В селата в Клисурски край - Дра- собственост на "Звезда” от Сурдулица, 
ннцн, Грознатовцн, Стрезимировци, но той почти е празен. В него няма как- 
Кострошевци, Сухи дол. Паля и Кли- во да се купи. Казват, че чсрноборса- 
сура, която им е център във всяко от- джийството било незаконно, но без от
ношение, миграцията остави изключи- лед на топа главни снабдители са ни 
телно сериозни последици. В тях сега черноборсаджиите. Ако не идват про
живеят едвам около 300 домакинства, давачи” от Бз.лгария, положението ще 
от конто половината в Клисура, Малко бъде още по зле, подчертава Петров.

Какво е положението в снабдява
нето, показва и фактът, че в селата в 
този край няма брашно н фураж за до- 

Тъкмо безлюдността повлия тези битъка. Стефан Джуров от Клисура 
села бз>дещето си да си да планират за- казва, чс са принудени тези стоки да 
едно. Толкова останаха малко хора, че 
всяко село няма условия да има местна чериоборсаджии срещу увеличени це- 
общност, казва Любен Данев, шеф на ни. За сто килограма брашно ни търсят 

канцелария в Клисура, която 380 до 400 динара. Какао да правим, ку- 
обслужва всички села в този край. Той пуваме! - ядосва се той. 
пояснява, че само Клисура има само- Хората от този край казват, че пе сп 
стоятелна месата общност. Драиици, доволни от едно число шофьори и кон- 
Грознатовцн и Стрезимировци са ор- дукторн на "Автотранспорт" от Боси- 
ганнзирани в една, съвместна общност, леград, който поддържа рейсовата ли- 
докато Кострошевци. Сухи дол и Паля ния Власина - Стрезимировци.

- Дали рейс ще пристигне в Стрсз- 
имнровцн или ще спре в Клисура зависи 
от настроението на екипажа му. Тогава 
пътниците от селата бият пеша; тези от 
Паля даже по десетина километра, каз- 

- Освен Клисура, която е в по-из- ва Рангелов. Още един проблем нмамс 
годно положение в сравнение с оста- с едно число кондуктори. Взимат ни па- 
налите села, останалите две мест ни об-

са домакинствата с по трима души, а 
още по-малко онези, в конто има млп- 
дост.

купуват от частни производители или

местата във
Искат да подобряват селския си бит, 

но не могат всичко сами: Хора от Сухи 
дол преди седем години помощуваха в 

разширяване на пътя към селото си

Хората от този край казват че це 
направляван от ”погрешни ръце”, 
во бе намерението на гьрделичани, каз
ват хората работили в цеха, показва и 
фактът, че още при откриването му но
вите машини бяха оставени в Гърде- 
лица, а тук докараха стари и износени.

Очакваше се принос в развитието на 
селата да даде домашното ръкоделие, 
което на времето пое "Народна ради- 

Сурдулица. Пунктът в Кли
сура, казва Богданка Йосифова от Су
хи дол, поради липса на материал не 
работи вече една година. Преди това 
имаше около 20 кооперантки.

- Активизирането на модерно изгра
дения обект в Клисура и на домашното 
ръкоделие трябва да стане незабавна 
задача на плановиците, казва Йосифо
ва. Зщото по друг начин младостта 
трудно може да се върне в селата ни.

В. Божилов

хът е 
. Как-

в друга.

СНАБДЯВАТ ГИ 
ЧЕРИОБОРСАДЖИИ

щуват на по-стари и по-изномещели от 
себе си.

Какво да се направи, та селата в 
Клисура да не стареят още повече?

Този въпрос е задаван кой знае 
колко пъти и кой знае от кого все още 
не. Задавали го и го задават обикнове
ните хора, политическите дейци, пла- 

. Преди няколко години всич-

ри, а билети често не ни дават и ръко- 
щности са изправени почти пред едни и водството на предприятието съвсем ес- 
същи проблеми - казва Митко Рангелов тествено идва до заключение, че лини- 
от Стрезимировци. Някога в нашите ята е нерентабилна, казва той. 
села се живееше по-тежко, но животът 
беше по-интересен и съдържателен.
Такъв го правеше младостта. Сега, ко- 
гато старостта натиска селата ни, все
кидневието не може да бъде разноо
бразно. Заедно с годините натискат ни 
и проблемите, особено в снабдяването.

ност от

НАЛАГА СЕ ДА СЕ 
АКТИВИЗИРА ЦЕХЪТ В 

КЛИСУРА

новиците
ки се съгласиха, че младостта в селата
ще започне да се връща само ако тук се 
изгради някой промишлен цех. И ка- 
зано-сторено! Със средства на Републи
ката Текстилната промишленост от 
Гърделица в Клисура изгради цех за 
производство на одеяла и платове, в 
който работа намериха около 40 души. 
Цехът обаче не работи вече пет години.

Населението в този край не е изпад
нало до там, че да няма с какво да се 

Андрея Петров-Пая от Клисура е препитава. Търси обаче да се подобря- 
по-прецизен. ва живота му. Доволни са от електро-

- Снабдяването със стоки от първа снабдяването. Нямат особени забележ- 
необходимост е твърде лошо, казва ки на заетите в здравната станция в 
той. Единственият магазин в селото е

аКРЕМИКОВО НЯКОГА И СЕГА

шк-\Най-малката босилеградска махала
Гуйчак. Тук сега живеят техни 
праправнуци. Дядо Пейча и баба 
Лоза отгледали девет деца, от ко
нто пет женски: Нона, Еленка, 
Стана, Райна и Виторка. Синове 
им били Христо, Коле, Мите и 
Васе.

Много селища в Босилеград- 
ско останаха с малко хора или са 
заличени. Най-малката махала 
на Босилеград - Кремиково ос
тана само с едно домакинство, в 
което живеят Станка и Стойне 
Ангелови. Това е днешната кар
тина на Кремиково, а вчерашна
та му изобщо не беше такава .

Това възвишение източно от 
Босилеград получило името си 
по кварцовите камъни, 
старите наричали 
Имало бели и червени кремъни. 
От всички страни на Кремиково 
се намират останки от римско 
време, Най-значителни са белез
ите в с. Белут, особено знаменити 
са ”Селишки камик” и "Орлов 
камик” в края на Кремиковски 
рид. Тук има стена с изкопана

дупка,която е укрепена с печени 
тухли. В непосредствена близост 
е месността Свети Илия, а доле 
към Драговищица местността 
Анова.

■И

Когато този край завладели 
турците, всички селища били 
унищожени, а боровата гора опо
жарена. Тукашното старо сели
ще било наричано Долна Елса. 
Някогашните селища опустели. 
Преди около 450 години тук пак 
се населили хора.

Най-старият кремиковчанин 
Боян Христов Пейчов казва:

- По предание знаем, че баща 
на дядо Пейча и Заро бил дядо 
Стоян. Дядо Пейча и баба Лоза 
били първите основатели на Кре
миковска махала. По-рано живе
ли в Бусиловград, в местността

Христо изучил кожухарски 
занаят при съседа Мито Димкин. Щ 
Сетне и неговите синове Боян и 
Славчо станаха кожухари. Боян 
всъщност бе последният кожу- ааа|зБ 
хар в цяло Босилеградско. Мите Рз||а 
Пейчов беше шивач-майстор за 
везене на казмирни саи. Васе бе
ше земеделец, синът му Петре 
днес живее в града, но си поддър
жа имота в Кремиково. Старите 
сгради в Кремиково рухват. Дядо 
Пейчовите наследници станаха 
учени хора - инженери, лекари, 
просветни работници. Днес те 
живеят в Босилеград, вътреш
ността на Сърбия, Македония, 
България.

Подир в кремиковската мест
ност Орлов дол се населил Ангел 
от босилеградската Раднинска 
фамилия. Дядо Стойне Стоянчов 
Ангелов е последният кремиков
чанин, който остана тук да живее.

През Кремиково минава зем
лен път. Има и ток. Но сухо е, 
няма вода. През последните го
дини местността Криви дол стана 
депония на Босилеград. Депони- 
ята не се урежда и се разширява 
на-нагоре, към някогашните ни
ви и пасища. Някогашните пло-

КОИТО
кремик". ■

Седят три етърви и двама братя - от лявата страна са Райна и 
мъжат й Мите, до него Вена и мъжат й Христо, на края Стойна, 

съпругата на покойният им брат Васе. Стоят: Грозданка, 
съпруга на Славчо Пейчов, Петър, син на Васе и Стойна, Венка, 

дъщеря на Грозданка и Славчо, д-р Васил, майка му Тена и 
татко му Боян.

дородни ниви и ливади станаха
търнаци. Осемте някогашни де- В Кремиково има условия за изкуствени ливади. Какви са били 
рета са засадени с акация и бор. някогашните ливади, показва и заснетата снимка през 1961 

Стоян Евтимов година. В тревата стоят Владо Митов и пок. Славчо Сотиров, 
тогавашни общински функционери.

Трудова акция на бригадата "Църноок" на някогашното средно 
икономическо училище от Босилеград в местността Орлов дол 
на 25 октомври 1959. Снимката засне покойният преподавател 

Боян Алексов.
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| МЛАДИ ТАЛАНТИ
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА-НЕЛИ | В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

Изложба на художници-съпрузи от Пирот
На 21 февруари в димитров

градската галерия бе открита из
ложба на младото семейство 
дожници от Пирот Озренка Май- 
сторович и Йовица Илич. Те из
ложиха тридесетина свои платна, 
а любителите на изобразително
то изкуство от Димитровград ще 
имат удоволствието да ги наблю
дават петнадесет дни.

Озренка Майсторович е ро
дена 1960 година в Пирот. Худо
жествена академия е завършила 
в Сараево при проф. Миливой 
Ункович. В момента се занимава 
с живопис и графика и работи ка
то моделиер в "Първи май”. 
Участник е в няколко колектив
ни изложби в Пирот, Белград, 
Любляна, Неготин и други гра
дове.

Преживява природата в себе си и 
при това задминава абстракцията 
като съвременна тенденция.

Йовица Илич е роден 1958 го
дина в Пирот. И той е завършил 
художествената академия в Са
раево при професор Ункович. 
Живее и работи в Пирот. Учас
твал е в много колективни из
ложби, имал е и самостоятелни 
изложби и е удостоен с няколко 
награди. За разлика от съпругата 
си той е поборник на съвременни 
идеи и следи актуалните художе
ствени събития. Стожер на всеки 
негов мотив е човекът. Отделно 
място заемат пейзажите с мотив 
на мочур, наситени с фини линии 
и движения, които преминават 
във фантазия. Хубостта на кар
тината не е важна, художникът 
обръща внимание на рустиката 
й. Картините му са заснети на 
противоположностите 
светло, топло-студено, голямо- 
малко, право-криво. На всички 
платна се забелязва логичен ред 
при доминация на синя и сива боя 
със суптилни решения.

Даниела Христова - НЕЛИ е 
шестнадесетгодишна певица на 
народни песни. Работи и настъп
ва заедно със своя състав "Ме
дено сърце”. Ученичка 
ри клас на средното химическо 
училище "Ратко Павлович” 
Ниш. Тя е по-голямата дъщеря 
на баща й Звонко от Божица и 
майка й Добрица от Ниш. С кон
стантния

обичаш да имитираш, на кого би 
искала да приличиш?

- На всички, а най-много на 
себе си.

ХУ-

е във вто-
* По твое менеие, кои са пев

ци номер едно в настоящата 
наша музика?

- Шабан Шаулич и Снежана 
ишич.

в

Джур
Озренка М., Край ЕрмаИмаш ли свой мениджър?

- Баща ми е всичко. Засега. 
Не искам да съм натрапничава, 
просто искам да съм забелязана, 
да заинтересувам някого, да бъда 
открита от "истинските”.

* Какво не ти харесва 
вата ти работа?

- Това, което се обича

си оркестър издаде 
първата си касетка, която вече се 
намира в магазините.

* Понеже още 
малко известна, не зная г- 
да започна. Откъде и откога за
почна ти?

си млада и
откъде

в но-
- Пеех, но не мечтаех да 

певица. Локалната телевизия ор
ганизира състезание на млади 
певци и певици и аз реших да се 
опитам с това заразяващо сред- 

- микрофон. ТВ-Бубамара 
директно предаваше (състезани
ето) и се случи чудо - бях първа! 
Първото ми докосване до микро
фона, освен наградата, предста
вляваше и полет към небето, вну- 
шителност, която много обеща-

стана и ра
боти с любов, няма недостатъци. 

* Как се отнася семейството?
Художничката ни се предста

ви с картини, работени предимно 
в техника на масло, а мотивите й 
са пейзаж и натюрморти, които 
вижда със свои очи и настроение. 
Тя не спазва началата на сара- 
евската академия - пейзажите си

- В началото майка ми беше 
първа "за”, баща ми "против”, но 
когато разбра с кого има работа, 
не само че се придружи, но стана 
"главен”. Родителите, а и цялата 
фамилия ме насърчават, подк
репят и ми се радват, когато ме 
чуват или виждат по телевизия-

тъмно-
ство

рисува с ярки и чисти тонове, с 
леки а не тъмни и тежки сенки. Д. Димитров

Йовица Илич, Глухарче
ва. МАЛЪК ПОРТРЕТ* Кой най-много искаше да 
тръгнеш по този път?

- По-малката ми сестра, уче
ничка в основното училище. Ка
за ми: когато станеш певица, ще 
ми купиш "Рибок” кецове. И та
ка и стана.

* Какви бяха подготовките ти 
за първата ти естрадна изява?

- Подготовките се състояха в 
избиране на най-подходящ гарде
роб: дали това да бъде рокля, по
ла или панталон? Майка ми беше 
задължена за това. Пеех песната 
"Београд" от Цеца и "Видим те” 
от Йована, а оркестърът, който 
ни съпровождаше беше "Меде
ното сърце”, който, както вече 
казах, сетне стана и сега е МОЙ. 
Заедно ще си изграждаме успех.

ение на чии гени

ЮРИСТ И ХУДОЖНИК
Зоран Свиленков може би е 

един от най-талантливите димит
ровградски художници-любите
ли. Роден е 1961 година в Дими
тровград, където е завршил ос
новно и средно училище. През 
1984 година той завършва и Юри
дически Факултет в Скопие, а 
шест години по-късно от първия 
опит полага и правосъдния из
пит. От 1985 година работи като 
дипломиран юрист в димитров
градското предприятие "ГИД”.

Свиленков е добър юрист, но 
същевремено той е и добър ху
дожник. На неотдавнашната из
ложба на димитровградските са
модейни художници в градската 
галерия той се представи с че
тири картини и наистина въоду
шеви съгражданите си с художе
ствения си талант.

Когато говори за изобрази
телното изкуство и за първите си 
художествени стъпки, Зоран 
най-напред си спомня за препо
давателя Никола Денков: "Први- 
те знания от областта на изобраз
ителното изкуство получих от

Никола Денков. Той ме съвет
ваше след основното да запиша 
средно художествено училище, 
обаче аз първо завърших гим
назия тук в Димитровград, а след 
това станах юрист. Докато след
вах право, не се отдалечвах от 
живописта, напротив и тогава ри
сувах с обикновени бои и правих 
графики. След Факултета имах 
повече свободно време и започ
нах да рисувам на платно в тех
ника на масло”.

Зоран ни споделя, че е прочел 
много книги, отнасящи се до изо
бразителното изкуство и разноо
бразните техники и стилове в жи
вописта. За него рисуването 
представлява идеален начин, с 
който един човек може да изрази 
своите чувства. Той е привърже
ник на реалистичния художест
вен стил, а досега най-много е ри
сувал пейзажи.

С оглед, че в Димитровград 
наскоро трябва да се оформи дру
жество на самодейните художни
ци, попитахме го какво е него
вото становище във вързка с

Даниела Христова - НЕЛИ
Зоран Свиленков

учредяването на дружеството?
"В Димитровград има много 

талантиви хора, които се зани
мават с живопис и които творят 
красиви картини без оглед, че са 
самодейци. Но някои от тях 
нямат ни минимални условия за 
любимото 
считам, че бъдещото дружество 
до голяма степен ще помогне на 
тези художници да се изкажат в 
тази област”.

та.
* За пеене в хор, дует или по

добно, какво е мнението ти?
- Казала бих всичко в свое 

време. Като ученичка от основ
ното училище пеех в хор. Сега си 
имам свой оркестър, който съ
чиняват млади момчета - четир- 
ма, усилено работим всички и се 
надяваме, че ще станем истински 
професионалисти.

* След първата касетка...
- Запланували сме промоция 

на първата, а сега вече готвим 
втората. Със задълбочена рабо
та се успява, нали?

* Кой би обичала да те по
кани на своя концерт?

- Най-напред бих обичала да 
ме повикат съседите от Ниш: Це
ца, Бобан Здравкович, Биляна 
Йевтич, Бранка Совърлич, Мики 
Иванович и т. н.

* А кого ще обичаш ти да 
поканиш на совя концерет?

- Всички млади талантливи,

* Благодар 
стана певица?

- На баща ми. Той също мно
го ми помага при избиране на 
стиховете, а и при конпониране- 
то. А дядо ми още по онова време 
свиреше кемене.

* Имаш ли амбиции за музи
кално образование?

- Средното училище обеза
телно ще свърша, а по-нататък 
ще видим. Засега вярвам на та
ланта си и дано нямам време за 
следване, зарад работата, която 
обикнах.

* Дали младите певци виждат 
само парите или с пеенето се за
нимават заради популярността, 
славата?

хоби. Затуйим

Б. Димитров

ВРЕМЕ (НЕ)ЗАБРАВИМО

Хамлет в Димитровград - Мирко Джунев в 
Горни Матеевац

- Чувствам особено задовол
ство, надарена съм и желая да 
"харча” своя глас, талант и за не
що, в което ми предлага голяма 
наслада и зарад сестра ми. Ос
таналото ще дойде само.

* Ако не успееш (чукам в 
дърво), какво би искала да бъ
деш?

1 - Бива си ме и за друго, но още 
е рано, току-що се формира моя
та личност, още се уча... Моето 
време идва...

" V Кой ти беше пример, кого

ни глави очакват развръзката. 
Още по-голяма тишина.• • •

Димитровград. Време след 
освобождението. В салона при 
черквата учителска конферен
ция. На дневен ред: демократи
зация на обществото.

Салонът е пълен с учители. И 
не само с учители. Тук са пред
ставители на обществено-поли
тическите организации, властта 

държавната 
(УДБА). Докладчикът говори за 
най-новите директиви за демок
ратизация на обществото, за 
някои отрицателни явления, за 
това каква трябва да бъде крити-

ката и самокритиката и пр.
Минава се на разискване.
- Другари, имате думата, мо

жете свободно да изнесете сво- След известно време Джунов 
ето мнение, Ние се борим за де- и неговата съпруга (също учи- 
мократично общество. телка) са преместени в Горни

В салона мълчание. Хората Матеевац, недалече от Ниш. Ед- 
се поглеждат. Но никой не се

които започват и чиито път е 
труден, а които са упорити. Оби- 

бих да им помогна. А ще 
поканя и по-старите, които също 
няма да забравя.

* А представителите на пе

чала
на вечер на селско събрание 

обажда да вземе думата. От пред- Мирко се среща с Жика Радой- 
седателя идва пак обяснение и лович, който идва от Белград ка

то представител на Социалисти-
сигурности

покана хората да взимат думата.
Дълго мълчание и най-сетне 

някой от задните редове повдига 
ръка.

чата?
ческня съюз.

И когато конференцията за
върши, двамата познати - Жика 

- Има думата другарят Мирко радойлович и Мирко Джунов 
Джунов! отиват в квартирата му на кафе.

Мирко става и от мястото си ЖиКа> който бил секретар на 
започва да говори. Дава ЮЮП в Димитровград знее Мир- 
подкрепа на докладчика и след ко като добър просветен работ

ник, но ето тази вечер случайно

- Надявам се, че те ще дойдат

МИЛКА СТАНОЙЕВИЧ
сами.

представлението ще играят общо 12 млади "актьори 
и "актриси”, подбрани чрез конкурс, за който интерес 
проявиха около шестдесетина заинтересовани деца. 

Да си спомним, че миналата година г-н Методиев 
бе подготвил 

на съ-

ДЕТСКАТА СЦЕНА ПРИ ДИМИТРОВ
ГРАДСКИЯ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"

това пита:
- Другари. За каква демокра- у3нава) че мирко е преместен в 

ция може да става дума, когато Горни Матеевац. 
шефът на УДБА Костич с ник
ого не приказва. Ходи из чарши- 
ята с повдигната глава като Хам
лет!

дим итровградски де ца
пиесата ”Пипи дългото чорапче” по романа 
щата писателка, с която "Детския театър” пожъна 
успехи на детските Фестивали в Лебане, Бечей и Бач- 
ка паланка.

Г-н Методиев предполага, че и новата пиеса ще 
доживее голям успех, както и предишната и особено 
подчертава, че са твърде талантливи децата, с които 
подготвя новото представление.

Премиерата се очаква към средата на март.
Б. Димитров

с талантливитеПодготвя нова пиеса
- Мирко, казва Жика, изви

нявай, но ще те питам защо ти 
дойде дотук?

- Защо ли? Ти
Костич в първия ред седи с реше; "Критикувай Мирко, сво- 

наведена глава. В председателст- бодно критикувай”. Аз те послу- 
вото нещо се допитват, а в салона 
просветните работници с наведе-

Детската сцена при димитровградския театър

"Л-, АсЗ= КХЖ
Търново (Р. България), който и миналата година бе 
ангажиран от страна на димитровградския театър, 
носителите „а главните роли са младите Димитров^ 
градчзни Александар Алексич и Миша Каменов. В

винаги ми гово-

шах и ето затова стигнах дотук!
Записал: Б. Николов

а
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

МОСТОВЕ НА КУЛТУРАТА
ДИМИТРОВГРАД ОРГАНИЗИРАХА ПРЕМИЕРА НА НОВОИЗЛЕЗЛИТЕ КНИЖКИ ССПИСАНИЕ "МОСТ” И НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В

слово, представлява най-яркото менни български автори на На- 
потвърждсиис та итключител- родната библиотека в Димигров- 
пото културно събитие и успеха град. Топла благодарност та да- 
нл литературната вечер. И тоти репите итрати Драган Колев, 
път литературните творци от итттжвайки че димитровградска- 
двете съседни страни покачаха, та библиотека тъкмо се нуждае 

най-лесно се свързват от такава литература, 
хората на изкуството и че те са Първата литературна среща

С цел за по-непосредствен бовски, съвременен български 
контакт със своите почитатели и поет от София, Зоран Милич, 
към предстоящия идущата годи- съвременен агъбски пост от Бел- 
на стогодишен юбилей на Народ- град, Горан Станковнч от Ниш, 
ната библиотека в Димитровград както и поетите от народността, 
(Царибродско читалище) на 19 живущи в Белград - Симеон Кос- 
февруари, тази година, се състоя тон и Мнлорад I сров, живущите 
културната манифестация "Мое- в Ниш - Велимир Костов, Милка 
тове на културата". Христова Стапойенич и Момир

че винаги

■■

Бойко Ламбовски

"Мост” Денко Рангелов, 
новоизлезлите

ние
представяйки 
книжки на списанието, особено 
подчерта, че то трябва да бъде 
огледало на духа и духовността 
на българската и югославските 
култури.

Горан Станкович, Велимир Костов, Бойко Ламбовски, Милорад 
Геров, Денко Рангелов, Зоран Милич, Милка Станойевич, Венко 

Димитров, Симеон Костов и Момир Тодоров
Всред публиката беше и Вукое Лукич, секретар на 

Министарството за информации
За научната рубрика на спи

санието говори неговия дългого
дишен сътрудник д-р Спас Соти
ров.

Тодоров, поети от Димитровград 
- Стефан Николов, Биляна Цвет
кова - Антова, Борис Тодоров и 
Бобан Стойнев, както и младите 
поети от димитровградската гим
назия Горан Игич, Милена Ми- 
това и Марян Миланов и наче
ващите поети от основното учи
лище Йелена Ранчева и Вален
тина Ставрова.

На тази манифестация бе из
вършена промоция на новата по
редица на списание "Мост”, ко
ето от месец май миналата го
дина започна да излиза с видо
изменена физиономия и съдър
жание, главно посветено на ли
тературното творчество на поети 
и писатели от редовете на бъл
гарското национално малцинст
во, както и на съвременни юго
славски и български творци, от
носно представяне на върхови 
постижения на чуждестранни ли
тератури. Освен това въведени са 
и някои нови рубрики, следещи 
културното развитие на българ
ското малцинство и неговите 
постижения, а във всеки брой се 
представя по един художник, 
главно от Димитровградско, чий- 
то брой вече достига към 60 
души.

в предюбилейната година на 
Народната библиотека показа, 
че наред с постиженията в изо
бразителното изкуство, забеле
жителни са и постиженията на 
литературното поле, за което 
най-добре свидетелствуват и най- 

"Мост”. Ди- 
библиотека

най-успешните посланици на об
щуването и взаимността.

Преди литературната вечер, 
участниците в манифестацията 
''Мостове на културата" посети
ха новите помещения на Народ
ната библиотека (адаптираното 
здание на някогашното първона
чално училище "Христо Ботев"), 
където за мястото и ролята на 
Народната библиотека присъст
ващите гости запозна дирек
торът й м-р Драган Колев, както 
и димитровградската гимназия, в 
която за развоя на учебното дело 
в общината говори директорът 
на това учебно заведение, обору- 
дено със съвременни нагледни 
средства, Томнслав Гаков.

Участниците в манифестаци
ята с добре дошли приветства и 
председателя на Общинската 
скупщина Никола Стоянов. За
познавайки ги с основните данни 
за общината, той изтъкна удо
волствието си от културната про
ява в града и изрази готовността 
за оказване на подкрепа.

По тържествен начин поета 
Бойко Ламбовски в качеството 
на директор на националния цен
тър на книгата към Министер
ството на културата на републи
ка България връчи скромен по
дарък - поредица книги от съвре-

С хумористично-сатирична 
песен за своеобразните мостове,

новите книжки на 
митровградската 
съвместно с "Мост” поема шеф- 
ството на едно от най-благород- 
ните начинания: да стане истин
ски културен мост между юго
славските и българския народ, 
между югославската и българ
ската литература.

На литературната вечер бяха 
изложени и няколко платна на
димитровградските художници 
Димитър Димитров и Димитър 
Илиев.

Културната манифестация 
откри м-р Драган Колев, дирек
тор на Народната библиотека, 
който изтъкна, че Димитровград 
има дълбоко вкоренена традиция 
на четене и че через списание 
"Мост”, относно стиховете и 
прозните творби в него се из
граждат мостове на културата, 
които свързват два духовно близ
ки народа.

Литературната среща, както 
и литературната вечер, премина
ха на високо равнище, което от 
своя страна оправдава начинани
ето и разкрива огромни възмож
ности за плодотворно литератур
но сътрудичество и литературни 
изяви.Централно място на манифе

стацията "Мостове на култура
та” зае литературната вечер, в 
която участваха поети от Бъл
гария и Сърбия, както и творци 
от българското малцинство. 
Пред многобройни почитатели 
на поетичното слово, всред които 
бе и Вукойе Лукич, секретар на 
министерството за информации 
на Република Сърбия, ученици 
от основното училище и гимназ
ията, се представиха: Бойко Лам-

Валентина Ставрова Тази среща, според думите на 
Драган Колев и останалите съор
ганизатори Денко Рангелов и 
Венко Димитров, е само първата 
крачка към предстоящото задъл- 
бочване на литературните връз
ки между двата съседни и духов
но твърде близки братски наро
ди. чиято душевност най-ярко из
разяват поетичните творци.

които се строят между хората от 
двете страни на така наречените 
битпазари се представи дългого
дишния сътрудник на списанието 
Момчило Андреевич.

Вниманието, с което бяха из
слушани всички участници, как
то и бурните аплодисменти с ко
ито ги възнаградиха димитров
градските ценители на писаното

Венко Димитров,' директор 
на "Братство" в речта си се спря 
върху културната функция на из
дателството, подчертавайки, че 
то представлява стожер около 
който трябва да се събират не са
мо литературни творци, но и ху
дожници, учени, публицисти...

Главният редактор на списа- Ст. Н.

ПО СПЕЦИАЛЕН ПОВОД

Дали хубостта е преминаваща (заразителна) ”МОСТ”• ••
Толкова хубост в един ден!
19 февруари 1997 година.
Толкова красоти на едно място/ 
Димитровград.
Или Цариброд. Все едно.

Тя сияе.
Домакините сияят.
Ние, гостите, сияем.
Освен домакините, добре дошли ни 

пожелават още вратите, завесите на 
прозорците-огледа лата надутата на то
ва чудесно здание, цветята в холовете, в 
ученическите стаи, аквариуми в каби
нетите, топките в залите, инструменти
те и компютрите, чистите подове... И 
стените ни милваха дори.

Чувствам дъха на нещо живо в това 
здание. Дали това са сърцата на децата, 
невинни, чисти, здрави и прави, вгра
дени в тази красота? Колкова любов в 
такава любов! Към училището, към до
ма, към себе си. И къмто нас. Гостите.

Малко е да се каже, и как да се каже 
- благодарим.

В библиотеката - също. Отстрани 
личеше на Невяста. Така се чувства, та
ка ни посреща, така я преживяваме. И не 
питаме на колко години е, макар че раз
брахме.

Запознаването с домакините и ос
таналите гос ти личеше на среща с бра
тя и сестри, с които не си се виждал 
години наред. Нищо по-хубаво от това!

Има по-хубаво и от това. Когато ду
шата се отваря, иска й се да запее, поет 
да напише още една, а критиците да ка
жат своята.

Аз съм гост. Чувствам се така. И 
още много по-хубаво!!!

А като зрител, посетител на театъ
ра... Да не беше тоягата (от рая излязла) 
може би още ще съм в това царство.

Обаче аз бях в друго, по-прелестно 
царство. Където дъжд не валеше, макар 
че валеше. Където всичко чисто беше. 
И още е. Понеже ние не изцапахме тази

Към края на февруари 
Писатели млади-сшари 
Всеки ни е мил, скъй гост 
ще строим ”културен мост

С гостите се разхождаме и се смеем 
Показваме им с какво се гордеем.
Ходихме до ггшназияша и лека-Полека 
видяхме и новата библиотека.
И тека Полека: кара-вара, 
разходихме се до бит-Пизара.
Съгласихме се много лесно, 
че там е много интересно.

Я ме слушай, Приятелю, мен, 
ние сме тука всеки ден.
Аз тука сия и аз сгьм гост 
ние Пък строим "битов” мост.

И шя остана весела и ведра 
шоз ”биш-Пазар ’’ - каква катедра!
Те учат сръбски, ние български 
И това са, госПода, културни връзки!

Момчило Андр<

(По повод промоцията на последните две 
книжки на списание "Мост")

Състав от "отбрани”, в който имах 
чест да бъда и аз, тръгна от Ниш за 
Димитровград и най-напред свърна до 
Погановски манастир. Този божи конак 
покрай Ерма, зелена, чиста, прекрасна, 
жива, чудно тиха и още по-чудно говор- 
лива, с околност от ниви, овощници, 
стърми почти вертикални масиви, ка
ньони, където природата все пък ни дава 
възможност да и идваме , да ги видиме 
всичките заедно на едно място-рай божи 
около природата: слънце и небе, мъгла 
и сняг, зеленина и вода, хук и тишина - 
говор на природата...

Всичко чухме.
Макар че в ушите ни малко шумеше 

или от възбуждението,

Рочистота на душата, на училището, теа
търа и града.

Ние бяхме (обикновени) гости, но 
чувствам че, поне малко, поне тогава (а 
може би и по-късно и винаги) украсихме 
тази хубост, и получихме малко от тази 
красота.

Хубостта преминаваща ли е? Нека 
да е и заразителна! Заразяваща. Да пре
минава навсякъде...

Боже, подай ми тоягата.
А ти Стоянчо, (от представлението) 

пазиш ли цветето? Аз не го донесох. 
Нито го понесох. Охотно ще дойда за 
него или с него.

N
"V

от височината 
може би...

... И така ни посрещна красавицата 
на Ди мит ровград - ГИМНАЗИЯТА!!! 
Има ли някъде по-хубаво училище? От 
тази единадесетгодишненка която ми
риса на младост, цвете или дете. Милка Станойевич

О 28 ФЕВРУАРИ 1997 г.



ДА СИ ПРИПОМНИМКЬОШКАТА НА 27 ФЕВРУАРИ 1950 ГОДИНА

Цариброд е преименуван в 
Димитровград

Срещу семейното ми жилище в "Строшена 
чешма - част на Цариброд, където най-много се е 
запазил дъха и аромата на старинното, се е прос
нало едно здание, дълго около тридесет разкрача и 
доста тясно. Без някакви претенции да бъда пре
цизен, ще му дам поне сто години възраст. Тази 
постройка и дядо ми и баща ми 
което значи, че в нея някога 
или поне са

И за мен, и за другите деца разказите имаха 
някъква чародейна мощ. Привличаше ни и сюже
тът на разказа, и емоционалната нагласа 
казвача, и измислените 
разказа
спречквания, форимираха се враждебни групи.

И жените, когато бяха свободни от домашните 
полски работи плетяха, предеха 

своето бездействие разменяха пикантни ин
формации и клюки.

на раз-
подправки, които правеха 

интересен. Ставаха и сбивания и

наричаха яхър, 
са отглеждани коне 

престоявали пътници с коне, добитък
С указ на правителството на НР Сърбия на 27 февруари 1950 

година Цариброд бе преименуван в Димитровград. Указът 
гласи:

или 
или в

на кьошката
или с конски впряг.

Още като дете изпитавах ”3а да се отбележи трайно споменът на Георги Димитров, 
изтъкнат борец за по-добър живот на трудещите се, за свобода 
и независимост на малките народи, за братство и единство на 
южните славяни, по случай годишнината от 27 февруари 1934 
година, когато Георги Димитров бе освободен от фашисткия 
затвор след Лайбцигския процес - Президиумът на Народната 
скупщина на Народна република Сърбия въз основа на чл. 4, 
точка 24 на Закона и по предложение на изпълнителния отбор 
на Областния народен отбор на Нишка област, което е приело 
и Правителството на Народна република Сърбия, обявява 
УКАЗ за изменение името на град Цариброд в Димитровград и 
околия Царибродска в околия Димитровградска”.

Значи, вчера се навършиха 47 години от тази важна дата в 
историята на града.

Да си припомним по този случай за старото име Цариброд.

лоние да надникна вътре,„а зърГзТдТгТр^ 
капаци на широките прозорци за да задоволя дет
ското си любопитство, защото смятах, че вътре ще 
открия нещо приказно-романтично, дори 
тично. Е, влизал съм

Особено оживление наставаше през празни
ците като Зарезан или Власов-ден. Духовата муз
ика примамваше цялото градче. Извиваше се хоро, 
едно или две на ширинта, и докато едни играеха, 
повечето докарани занаятчии, търговци или за
можни земеделци гледаха отстрани, дори и от ули
ците, а ние децата се провирахме сред тълпата, за 
да видим по-добре. Мита фурнаджията едвам смог
ваше да ни облсужи с мекици, като ги вадеше топли 
от църцорещия казан.

Кьошката беше свидетел и на исторически съ
бития. Казват, че активистката Цеца Нейчина след 
войната произнесла възторжена реч. Спомням си 
речта на Андрей Иванов в предизборната му кам
пания, вероятно за първ народен представител през 
новата власт и възгласите на народа "Андрей, Ан
дрей...”, след това словото на Тодор Вацин за съби
ране на бакър за първия петгодишен план за индус
триализация и електрификация на страната, спо- 
меням си по младежки възторжената реч на-Тодор

и мис-
и Друг път в широкото цен

трално помещение, където стопаните съхраняват
слама и сено за добитъка. Обаче преди някой ден 
влезнах в помещението и за голяма 
рих загадката.

изненада разк-

Някога тази сграда е била хан, нещо като дне- 
мотел. В предната част има дълго помещениешен

с напълно оцелели пейки за гостите, поставени от 
единия до другия край на по-дългите стени. Те са 
заковани и не се местят. Това помещение е 
свързано с кухня, откъдето са подавани храната и 
пиенето, а в една издадена напред стена се намира 
камина и то в отлично състояние. Най-пространно 
е помещението за отдих и престой на добитъка с 
дълги ясли и с греди за връзването му.

ОТ РИМСКА СТАНЦИЯ БАЛЛАНСТРА ДО ДНЕС

Според утвърдените исторически истини на мястото на 
днешния Димитровград се намирало по време на римляните - 
римска станция Балланстра. Славянското име Цариброд 
показва, че тук е съществувало селище преди идването на тур- 
ците. За пръв път Цариброд с това име се споменава в публи
кации от 1584 година.

През 1521 година тук е логорувала турска войска и това 
място на турски се казвало ТИКВЕР БИКАРИ, което може да 
се вземе като превод на турски за Цариброд. Като място за 
логоруване на войска го споменават и пътеписци от 1533. За 
немеца ханс Дерншвам обаче Цариброд е "бедно село”, където 
неговата свита пренощувала под открито небе. При входа в 
селото те видяли голям дървен кръст. В турските официални 
статистики е записано, че Цариброд се явява през средата на 16 
столетие. Тук ще споменем няколко имена на селото. Първо
начално селището се наричало Малък Цариброд, когато е имало 
около 500 домакинства. След това се споменават в статистиките 
две села с имената: Малък Цариброд и Голям Цариброд. Жи
телите на първото село са имали задължение да хранят конете 
на турската пощенска служба и се наричали - улакчии. В Цари
брод е имало около 60 такива семейства. Знае се, че селата 
Цариброд, Драгоман и Калотина са били собственост на турския 
голям везир от сърбско потекло Мехмед Соколович. Тогава 
Цариброд турците изговаряли като Чариброд. Чужденците, ко
ито тук минавали - чуждестранни пътеписци го изговаряли като 
Зередарейк и Зарин брод (пътеписци от Дубровник).

Цариброд е провазгласен за град 1878 година.
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Пише се, че Цариброд е получил това име, защото тук се 
срещнали два цара с войска. Сръбски автори пишат, че това бил 
сръбски цар, който се срещнал с цариградски^цар и тук на 
Нишава дали нареждане да се плаща "бродарина”.

Български автори пишат, че това бил български цар Си
меон. В една статия, обнародвана през 1943 година във "Българ
ски запад” се казва, че българските войски се движили на запад 
по време на Крумовите походи против аварите, но Крум не може 
да бъде, защото Крум не е бил цар, а хан и неговите войски не са 
минали през Цариброд. Михаил Шишман във една война със 
Сърбия е минал по долината на Струма и затова остава пред
положението, че това може да бъде само Симеон. Сръбски 
автори пишат, че това може да бъде Неманя. Но исторически и 
това не отговаря, защото Неманя от Ниш не е ходил с войска на 
изток. Както и да е от царския "брод” произлезнало името 
царски брод и след това Цариброд.

Това предание за името и споменатите царе не може да се 
вземе за исторически точно, а само като предание.
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"Кьошката" - Илюстрация на Сретен Игов

Славински и бях впечателен от бурните възгласи 
на ентусиазирания народ "Триест е наш, Триест е 
наш”...и все така, докато кьошката изчезна почти 
незабелязано, изядена от челюстите на времето.

Обаче с нея не изчезнаха и сладостните спо
мени за един, струва ми се, по-спокоен живот, от-

Но най-голяма притегателна сила за нас децата 
и младежите имаше кьошката, издадена като коз
ирка пред мазето, в което и през най-сушните го
дини имаше застояла вода.

Споменям си как изглеждаше тази кьошка. Бе
ше подпряна на няколко греди, подът й се жъл- 

здрави дъски. Странично бе оградена с 
кръстосани летви, по които личеха следи от жълта 
боя, а вратенцата приличиха на тези в уестърните. 
Стъпалата пък бяха от много мазен синкавочерен 
камък. Та тази кьошка беше нашето свърталище 
и в пек, и в хлад, и денем, и нощем. Играехме на 
гоненица, на жмичка, на хайдути и стражари. А 
когато вече се смрачаваше, започваха приказките 
и хвалбите на по-старите за различни приключения 

любовни похождения. Кьош-

ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО В ЧЕСТ НА НОВОТО ИМЕ
несен от вихъра на времето.

Яхърът, бил някога хан, оцелява 
за сборника с разкази "Вечери в Антимовския 
хан”, от Йордан Йовков с магнитно привлекател- 

Сарандовица, с дяволитата усмивка и пращ
ящи гърди от младост и буйност, която омайва и 
постоянния гост Калмука, размеква сърцето и 
строгия и делови Матаке, който черпи цялата 
кръчма и остава без парите си, спечелени от про
даденото жито. А кьошката пък възкресява 
паметта ми жизнерадост, волност и романтика и 
поражда и у мен мисли, че може би тук, в този хан 
някога е имало подобна чародейна кръчмарка. 
Кьошката създаваше всяка вечер по някой Бла- 
голаж, както в разказа "Косачи” от Елин Пелин, 
който с облещени и воднисти очи разказваше ия-

тееше от Петвековната история на Цариброд не е тема на тази статия. 
Ние искаме да си припомним за времето, когато Цариброд бе 
преименуван в Димитровград и в началото на статията изтъкна
хме как е станало това.

Цариброд е преименуван по политически причини. Това 
изобщо не е спорно.

На 27 февруари 1950 година в Димитровград стана голям 
митинг, на който присъстваха около 5000 души. Говори Иван 
Караиванов, народен представител. Във вестник "Глас на бълга
рите в Югославия” бе забележело:

"Тържеството бе голямо. Малкия пограничен град бе пре- 
с народ. Навсякъде ечеха възгласи, песни, играеше се без 

отдих. Тържествено украсения град приличаше на везба, прот- 
кана от хармоничните цветове на народните носии, в които бяха 
облечени местните жители. Изглеждаше, че улиците са тесни, 
за да поберат всички ония, които идваха от най-далечните 
краища по границата, за да поделят радостта на димитровград- 
чани, тая редка радост, рядка чест, техния край да носи името на 
великия син на българския народ - Георги Димитров.”

Ето, вече изминаха 50 години от тази дата. Както ние не 
знаем откъде името Цариброд, така сега младото поколение 
в града не знае почти нищо за Георги Димитров, не знае 
нищо за какъв Лайпцигски процес става дума и пр. И 
все по-често се поставя въпроса: кога ще се върне старото 
име на града - Цариброд?

Но това е друга тема

и ми напомня

ната

на

в
подвизи и рядко за

беше нещо като главна квартира, където се 
планове кое лозе, зеленчукова градина, 

. Това бяха

ката
правеха
сливник или ябълкарник ще щурмуваме 
годините на Втората световна воина, както и след- 
доените години, изпълнени с недоимък. Оттук 
гледахме в небето американските бомбардиро- 

изтърсваха тежкия си товар над София 
в Плоещ. Събирахме се и

пълнен

коя приказка.
вачи,които

нините Бузините, Ненините и да кажа поимнно 
някоГкатоУ Пера Пужа, Драга и Рада Мацок, Гоша 
и Иван Бузини и се прибрахме чак тогава, когато 
чувахме крещящите гласове на майките.

Някак магическа привлекателност
имаха по-възрастните Пиип

Албанецът, Пера Мишев и брат му Дина - 
Мешко и брат му Киро, Вана Дудин

Но цялата поезия и романтика на спомена рух- 
опечаления хан безна, когато през лятото пред 

кьошката видях съдии, съдебни заседатели, секре
тар-протоколист и стълпени свидители, някои и от 
моя персонаж, как даваха показания, че точно тук 
е била кьшкота. Видях и беловласите потресени 
собственици как дават показания, седнали на стол, 
защото краката вече не ги държаха и изпитах нещо 
пределно тъжно, като че ли някои смачка сърцето

затова
^ за нас мла- 

като Тота Мана,доците 
Коста
Диклето, Бока 
- Клепалото и много други.

ми. Богдан НиколовВЛАСТИМИР ВАЦЕВ
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ВПЕЧАТЕЛНИЯ ОТ СОФИЯ

ПРИСЪСТВАХ НА СЪДБОВНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ДНИ
млади хора, които ча пръв път тръ
гвали в София. Били от Бела паланка. 
Попитали го как могат да пренощуват 
в столицата, защото било късно ве
черта. Гого ги просто взел със себе си, 
нахранил ги, настанил ги в своята 
квартира, дал им пари за първо време 
и те стояли няколко дни. Набързо ста
нали годеници, после семейна двойка, 
днес имат деца и считат о г все сърце 
Гого и неговите домашни за свои род
нини и скъпи познайници- Това е само 
малак разказ за любовта на Гого към 
хората, дуржслюбието му и широката 
му любвеобилна душа.

И така потекоха двадесетина дни, 
коиго за мен са мили и пълни с впе
чатления. В чантата си носех много 
бройки от вестник "Братство”. Подар- 

ги на нашенци, които с любов ги 
прегръщаха и носеха в къщи и про
читаха ги от корица до корица. Всеки 
от царибродчаните ми се обажда и по 
два и по три пъти. Един ми 
влака, като си тръгна, да изпращам 
поздрави от Цариброд до Ниш, а друг 
да стана на кръстовището в Цариброд 
при Дома на култура и на вси четири 
страни се обърна и поздравя града, ба
ирите и Строшена чешма. Имат нео- 
бикновенно силно развито чувство 
към нашия край и всеки момент с лю
бов и носталгия следят новостите и с 
крайчеца от сърцето си надничат в къ
щите и пределите, в които слънцето ги 
е огряло.

За мен това са незаборавими сре-

имена на дънки и маратонки. Никой не 
шоколадови бомбони, които

вейков”, къдсто всеки ден си купувах 
по една книга, улицата ”Граф Игна
тиев” и паметника на Патриарх Ев
тимий. Там се намира и прекрасната 
черква ”Свети Седмочисленици”. Там 
паля свещи за моите мъртви и там се 
полюбувах на красивия, кичест храм. 
Външният му изглед и фасадата са бо
гати, разкошни, стилът е хармоничен, 
сложен, впечатляващ. Внушава ува
жение към старите майстори, които са 
я построили за вековете. В черквата се 
помолих хората да имат надежда в по
добри дни, защото на ничие лице не 
видях усмивка. Видях много бедни и 
просещи хора, за които курсът на до
лара, нарастващ всеки ден, нямаше аб
солютно никакво значение. Едип ден 
се намерих на Витошка улица. Там чс- 
ках цял час трамвай Но7 и без да искам 
станах наблюдател на тъжни картини. 
Един инвалид свиреше Штраусови 
валсове на акордеон и чакаше поде- 
яння. По-надолу клекнало момиче, 
слабичко и облечено в дрипи, държе
ше голяма кутия от цигари и на нея 
беше написано "Помогнете на сира
ците”. Една глухоняма жена плетеше 
кокетни дамски шапчици от бял и чер
вен тънък конец и ги предлагаше като 
мартеници. Никой от гражданите не 
купува вестници (скъпи са), а по-рано 
в трамваите всеки четеше или вестник, 
или книга. Никой не купува топли ге
вреци (скъпи са), никой не влиза в 
сладкарница, затвърят се кафенетата, 
които по-рано винаги бяха пълни с по
сетители. Пустеят магазини със скъпа 
стока, чуждестранни фирми и прочути

В самото начало на февруари се 
намерих в София, на голямата гара. 
Преди да тръгна нищо не ми подсказ
ваше, че ще присъствам на съдбовни 
за България дни. Да, присъствах на 
дните, когато в столицата бяха най-ак- 
туални някои думи като разумна про
мяна, гражданско неподчинение и 
граждански сблъсцн.

На гарата ни посрещна остър, свис
тящ вятър и изцапани, остарели так
сита. Другият транспорт е спрял. Не 
вървят трамваи, няма тролеи и авто
буси, само по цялото платно на ули
цата загриженн хора, тръгнали да из
купуват и последните останали стоки 
по бакалиите и много стари, лошо об
лечени хора. Помислиш си къде е тази 
столица с четирите широки, красиви 
улици, които бяха главни артерии на 
големият град. После по телевизията 
излъчиха картината на барикадите и 
митингите. Добре е, че поне нямаше 
побои, сълзотворна газ и водена зам
разяваща струя. На третия ден от ид
ването ми едната от партиите джен
тълменски се отказа от правото си и 
президентът Петър Стоянов имаше 
правомощия да образува служебно 
правителство. Тогава на улиците се 
върна по-нормалння живот, но все пак 
при рязко намален градски транспорт 
и с все по-дълги редици от граждани, 
които чакат хляб. А той поскъпваше 
всеки ден, също и останалите храни
телни продукти...

Аз обичам София, идвала съм мно
го и често. Имам си и "лобните” места. 
Това са букинистите на Площад "Сла-

кунува
бяха традиционния поздрав на домак
инята при влизането на гости. Няма ги 
тълпите от туристи, за които в Бъл
гария всичко беше ефтино и интерсс- 

. Тогава се изместих и чаках тролей 
Но2. Б препълнения тролей се при- 

"главна

но

брах на Хиподрума, моята 
квартира"...

Хиподрума, Лагера, Трети гараж, 
Красно село, Петър Берон спирката 

трамвай Мо5, улиците "Погановски 
манастир”, "Нешково" и "Нишава са 
допълненията
"Царибродския квартал". В 
хиляди домове, къдсто са живяли, а 
днес живеят потомците на хората, 
дошли от нашия край след 1920 година. 
В този обширен квартал има много 
любов към родния край, към Цари
брод. Край бялата черквичка на хипо
друма, на ъгъла на Връх Тумба има 
една къща, построена с игла и конец. 
Повдигнали са я трима царибродчани, 
прочути майстори шивачи, двама от 
които за съжаление са покойници - 
Кръстю-Кета Пържоин и Гоша Пър- 
жоин, които ги знаят всички нашенци. 
Изявените майстори шивачи са оста
вили потомци, а нашият домакин, дру- 
желюбив, всеотдаен човек и другар е 
Гого Шушнаров. Той е третият соб
ственик на блока, той е мой роднина и 
оттук ще търся другите роднини и поз
нати. Веднаж Гого се връщал с влака 
от Цариброд. В купето намерил двама

на

към главното название 
него има

явах

каза от

ши.
Лилия Нейкова

НЕЧИСТОТА НА БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧАВА ТРЕВОЖНИРАЗМЕРИ
ОФИЦИАЛНО

68 Димит- 
ровградчани 
заболели от 

грип

НАВСЯКЪДЕ БОКЛУК И СМЕТИЩА
Все докато културата на гражданите не се издигне на по-високо равнище и докато не се обезпечат контейнери, Босилеград ще 
остане такъв, какъвто е досега - затрупан с боклук, нечист и непривлекателен

Години наред чистота на Поради това, навсякъде,отдел- ледно време тук все по-голям 
Босилеград все повече е под но пред обществените и част- боклук оставят черноборсад- 
въпрос. Обаче все повече не ните предприятия и работилни- жиите от съседна България, 
съществува и единодействие за ци могат да се видят купчета от Понастоящем услужното 
премахването на този наболял боклука, а околността му се предприятие "Услуга" има ня- 
проблем, което не само, че бо- превърща в сметища. Несъзна- колко души за поддържане на 
де в рчите, но може и да предиз- телни граждани все повече хигиената в града, които бок- 
вика нежелателни здравослов- изкарват и изхвърлят боклука лука изкарват с трактор на де
ни проблеми и последици. При- край речището на Любатска и понията в Кремиково. Боклука 
чини за това има повече. Една Божичка река, Драговищица, се товари ръчно, возилото е от- 
от тях, както подчерта Иван край пътя към Паралово, Гру- крито и много пъти докато го 
Тончев, директор на явното инци, Извор. откарат до градското сметище,
предприятие "У слуга", което е Ив самия град на няколко той се разпилее по пътя.
задължено за поддържане хи- места има сметища: пред авто- В предприятието подчерта- 
гиената в града, е че всички гарата, зад колективната жи- ват, че за сега са безсилни да се 
създават боклук, а че всички лищна сграда на улица "Георги заловят с проблема. Нямат 
еднакво не се интересуват за Димитров” (до пощата), мест- средства за обезпечаване на съ- 
правилно опазване на жизнена- ността "Груйчак" (до бензио- ответно возило. Работниците 
та и трудова среда, за отстран- станцията), както и по-голяма пък, колкото и да полагат уси
лването му от улиците, трото- част на Кея, отделно към бол- лия градът да бъде чист и ху- 
арите и другите площи в града, ницата и пазарището. В пое- бав, ако гражданите и частните

фирми, занапред безотговорно 
се отнасят към този проблем, 
ако не се обезпечат поне десет
ина контейнери, или железни 
варели, както и специални ко
фи за боклук и ако не се ус
танови единодейстнве между 
предприятието и домакинст
вата, Босилеград, въпреки при
родните му възможности и мес
тоположението му и занапред 
ще бъде такъв какъвото е сега 
- нечист и отрупан с боклук. И 
разбира се, непривлекателен 
не само за жителите му, но и за 
минаващите през него хора, ко
ето от своя страна, сега когато 
настъпят по-топли дни, може 
да има и твърде лоши здравни 
последици.

Заключително с 20 
февруари в Димитровград 
официално са регистрира
ни 68 души, заболели от 
грип. Предполага се обаче, 
че числото на болните е по- 
голямо, понеже много за
болели не търсят лекарска 
помощ.

Лекарката Мариола 
Вучкович, епидемиолог в 
Здравния дом в Димитро
вград, ни уведоми, че гри
път е предизвикан от така 
наречения "вирус А-2”, 
който се развива бързо и 
досега се е появил в много 
европейски страни. В на
шата община главно са за
болели възрастни хора, 
обаче засега грипът няма 
епидемичен 
Признаците на грипа са: 
главоболие, мускулни бол
ки, общо изтощение и т. н.

Лекарката Мариола 
съветва на болните си съ
граждани да пият доста то
пли напитки, съдържащи 
витамин Ц, да ползват ас
пирин и ацетисал, да из
бягват сериозни физичес
ки усилия и да почиват и 
лежат, колкото е възмож
но повече.

Особено се предупреж
дават болните работници 
да не идват на работа в сво
ите фирми, понеже докол- 
кото грипът се разпрос
трани още повече, най-ве
роятно ще се яви епидемия.

БЛ.

м. я.

>5 ЗАРЕЗОЯ” - ДА, НО КАКЪВ?
Празникът на лозаря - "Трифун Зарезан” (или Зарезоя") в 

Димитровград премина под знака на възобновяване 
традицията. Край "Строшена чешма" - "на Ширинта” на ръжен 
се пече вол, а бяха докарани и към 600 литра вино. И всичко това 
се раздаде на многолюден събор безплатно.

И може би тъкмо това бе в дълбок разрез с традицията. 
Защото по традиция лозарите прекарват във веселба по коли
бите „в лозята над града, а едва привечер се събират на "Шир
инта”, където се извиват хора и ечи музика. Няма съмнение: 
лозарите и придошлите граждани са идвали зарад веселбата, да 
тропнат хорце и психически да се настроят за предстоящите 
трудни лозарски работи.

Какво стана тази година? Вместо в следобедните чесове, 
тържеството започна преди обед. Това "тържество" се 
състоеше главно в блъсканица да се вземе парче месо и да се 
наточи шише вино. Немалък брой се връщаха по няколко пъти, 
а когато виното зашумя в ушите дигна се непоносима гюрюлтия 
и се стигна дори до побоища.

Картината стана печална: мнозина грабят направо, за да се 
запасят и презапасят с вино и месо. Някои отсичат парчета 
недопечено месо, други поднасят към бурето не чашки, които бе 
осигурил организаторът, а шишета и дамаджани. Явно -

общ грабеж, а музикантите - цигани от пиротските села не 
проявиха коректност нито към организаторите, които са им 
заплатили да свирят, нито към ония, които пожелаха да поведат 
хоро, а също им бяха дали бакшиш.

Организаторът бе предвидял 
подготвят сандвичи с месо, но незаситните и тук се намесиха и 
създадоха истинска суматоха, в която се надпреварваха кой 
повече ще заграби.

Следователно, нито следа от хубавата традиция!
Не са доволни нито организаторите, нито по-възрастните 

царибродчани, които с носталгия си спомнят за миналото, 
патриархален дух, скромност и приличие, които са царили някога 
на такива тържества.

Организаторите сами са си извлекли поуките. Те и занапред 
не се отказват от намерението си да възобновяват хубавите 
традиции. Още отсега се обмислят кои мероприятия да се пред
приемат, за да се предотвратят нежеланите и обиждащите 
традицията явления. Те ясно съзнават, че патриалхалните 
порядки отдавна са изчезнали и че старите празници трябва да 
се осмислят по новому, което да запази духа на традицията.

характер.
па

за децата отделно да се

за оня

Ст. Н.
стана
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ДИМИТРОВГРАД

Пчеларите отбелязаха 

празника си

ОТНОВО В ОБЕКТИТЕ НА 
"БАЛКАН" НА ГРАНИЦА-

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ТА

ПОКЕР С 

АВТОМАТИ
Ако ви се играе покер, не е 

нужно да търсите партньор 
сред хората. Достатъчно е да 
отидете в обектите на гос-
тилничарската организация 
"Балкан” на граничния пункт в 
ресторанта "Градина”. Там, 
срещу съответна сума, ще си 
купите жетони и ще можете да 
играете покер с един от инста
лираните на 19 февруари авто
мати за тази хазардна игра. 
Ако сте с късмет, можете да 
получите най-много 20 хиляди 
динара. Всяка събота пред телевизионните екрани, когато се определят 

печалбите от Бинго, всеки с билет мечтае да го сполети голямо 
щастие и да получи поне един автомобил.

А какво "щастие” изпита Николай Петров от Димитровград , 
когато преди десетина дни буквално му "паднаха” на къщата не една 
кола, а, цял автовоз с десет леки коли. И то какви коли! Най-нов 
модел "Мерцедеси”!

За истинско щастие Петров мина само със счупена ограда на 
терасата, която на времето специално е направена да защити къщата 
тъкмо от такива "щастия”. Също за щастие на водача на автовоза, 
нито едно от возилата не е повредено, така че всичко се реши 
благополучно. А на Николай и семейстовото му остава пак да чекат 
събота и Бинго.

Разбира се, "покер-автома
тите” преди всичко са предзна- 
чени за чуждестранните гости, 
транзитни туристи. То и всеки 
друг може да си опита щасти
ето, но какви са ни заплатите, 
стига ни хазарда със сметките 
за тока, телефона, водата...

Към стотинз димитровградски пчелари в димитровградската 
черква Рождество на Св Богородица” в присъствие на местните 
свещеници ознаменуваха своя празник Свети 
Харалампий. Естествено бе и дошлите пчелари да обменят опит 
и опитат вкуса на меда, произведен от техните пчели. По 
традиция всеки пчелар остави по един буркан мед, който 
черквата ще стои 40 дни.

великомъченик

в
А. Т.

А. Т.
А. Т.

В ПЪРВИЯ КРЪГ НА ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ ОКРЪГ 
”Гид” - ”Желюша”, ”Реал” - "Балкански”
__ В първия кръг на югокупата на територията на Пиротски окръг, 

който ще се играе на 1 и 2 март ще се серщнат следните футболни отбори:
ДИМИТРОВГРАД: "ГИД” - "Желюша”; ЦЪРНОКЛИЩЕ: "Реал” - 

"Балкански”; ВЕЛИКИ ИОВАНОВАЦ: "Будучност” - "Гнилан”; 
БЕЛА ПАЛАНКА: "ЙЕДИНСТВО"- "Йединство” (Пирот); ПОЛСКА 
РЪЖАНА; "Младост” - "Лужница”; ПЕТРОВАЦ: "Падеж” - Прогре- 
спродор”; БЛАТО: "Звезда” - "Танаско Раич”; БАРЙЕ ЧИФЛИК: "Бо- 
рац” - "Пърчевац”; КРУ ПЪЦ: "Задругар” - "Слобода”; ИЗВОР: "Напре- 
дак” - "Драгош”; КОСТУР: "Хайдук” - "Победа”; МАЛИ СУВОДОЛ: 
"Младост” - "Слога”; ТЕМСКА: "Темац” -"Йерма”.

Новини от АК 
” Железничар”ДАРКО ДИМИТРОВ, ДЕСЕН НАПАДАТЕЛ НА 

"МЛАДОСТ" * В АК "Железничар” в Димит
ровград още от сега мислят за ля
тото, по-точно за международния 
митинг на висок скок и дълъг скок, 
който се провежда по време на мла
дежкия футболен турнир. Вече е 
сключен договор с атлетната феде
рация на Турция, според който че
тирима техни национали ще вземат 
участие в тазгодишния митинг. Оч
аква се да участват и най-добрите 
български, македонски и югослав
ски състезатели в споменатите дис
циплини.

* В "Железничар” в момента 
тренират всичките членове на жен
ския състав. Според думите на тре
ньора Александър Марков, в мо
мента най-голямо внимание се от
деля за създаване на женска ща
фета 4x100 метра. Членки на тази 
щафета са Душица Деянова, Тама
ра Стефанова, Йелена Николов 
Иелена Владимирова, от които се 
очакват добри резултати.

Нова надежда на 
босилеградския футбол

Във футболния отбор "Мла
дост” от Босилеград понастоящем 
играят повече талантливи млади 
футболисти. Но когато става дума 
за футболистите, които обезпеча
ват победа на отбора, значи фут
болисти от нападателните редове, 
засега без конкуренция е Дарко 
Димитров.

Димитров е роден 1980 година 
в Босилеград. Ученик е в трети 
клас в босилеградската гимназия.

Футбола, казва Димитров, зао- 
бича още като дете. В Основното 
училище в Босилеград играех за 
училищния отбор, а от 1993 година 
станах член на втория отбор на 
"Младост”. През следващата годи-

Д. С.

ДВЕ ПРОВЕРКИ НА ФУТ
БОЛИСТИТЕ НА"БАЛ

КАНСКИ"

ФК "Партизан" с ново 
име -"Желюша"

уза от две и половина 
’’Партизан” от Желю-

След па 
години ФК 
ша продължава с работа и състе
зания, но сега под ново име - ФК 
"Желюша”. Това е решено на го
дишното събрание на клуба, което 
се проведе на 22 февруари. За нов 
председател на клуба е избран Жи- 
кица Мнлошев, частен гостилни
чар, а за треньор е назначен Драган 
Дончев, бивши футболист на клу
ба. Избран е и Управителен съвет 
от пет члена.

В рамките на подготовките за 
пролетния полусезон футболисти
те на "Балкански” играха два прия
телски мача - най-напред с футбо
листите на РСД "ГИД ’, който спе
челиха с 6:0, а след това се срещ
наха с един от най-добрите отбори 

окръжната дивизия, отбора на 
"Ерма” от Суково. И в този мач 
"Балкански” се наложи с 5:0, но 
при игра, за която не може да се 
каже, че е на задоволително рав
нище, тъй като до 66 минута бе от
белязан само един гол. Очевидно е, 
че на димитровградските футбо
листи недостигат още мачове, за да 
се стигне до необходимата за Ти- 
мошка дивизия форма. "Балкан
ски” игра без членовете си от "Рад- 
нички” от Пирот. Д. С.

в а и

д. с.на от време на време играех и за 
първия отбор, а от 1995 година съм 
постоянен член на първия отбор.

Треньорът му Георги Георгиев ства за състезания в дивизията, 
казва, че Димитров се изборил за Мои лични амбиции са да бъда 
място всред първите единадесети- между първите единадесетмина и 
на с добра игра и съдействие с дру- да бъде най-добър голмайстор в от- 
гите играчи, както от нападател- бора. 
ния ред, така и с тези от защитата.

Най-често играе като десен на
падател, но по нужда успешно иг- . _____
рае и като среден или последен за- ОТ ГОДИШНОТО СЪБРАНИЕ НА ФК "БАЛКАНСКИ

Оставка на председателя, 
извинение на футболистите

Дарко Димитров
На 6 март 1997 година се навършават 40 ДНИ от 
неочакваната смърт на нашия мил син, съпруг,не
баща и тетин

ТОДОР ПЕШОВ 
от Димитровград

На този ден в 10 часа 
ще на скъпия 

димитровградските гробища, за да положим 
цветя и залеем гроба му със сълзи.
Опечалени: майка Йованка, съп 
дъщеря Мая, син С

м. я. ще
ни

посетим вечното 
покойник нажили

руга Смиляна, 
аша и останали роднинищитник. През есенния полусезон 

Димитров вкара четири гола и е 
най-добрият голмайстор на "Мла
дост”. Казва, че се радва много на 
всеки отбелязан гол. Радва се и ко-

на се навършават ТРИ 
смърт на

На 9 март 1997 годи! 
ГОДИНИ от ненадейна

гато създава на съиграчите си го-

рце, мъжки и безко Р ’ На годишното събрание бе извесен отчет за досегашната работа,
никога с намерение!Д „пУй_По- който с малки допълнения е приет единодушно. След познатите
противника си. на т Р ” случки със съобщения на футболистите и ръководството това показа, че
бре сътрудничи с Владиц недоразуменията са преодоляни. Обаче след това досегашният предсе-
сиев и Любомир Димов, същ пател на клуба Чедомир Стойкович си даде неотменяема оставка, обяс-
млади и талантливи футо , нявайки я като лично решение, обусловено от здравословното му със-
казва треньорът I еоргиев. тояние. Макар че категорично изтъкна, че случилото се преди известно

Дарко Димитров е привър - ше (съобщенията) нямат никава връзка с оставката му, все пак остана 
ник на футболния отбор цьрвена н^доразумение защо я подава. Не помогнаха никакви молби да остане на 
звезда” от Белград, а от футоолис- пост^а си сЪГласи се все пак да остане на тази длъжност още един месец, 

обожава Деян Савичевич. ново ИЗВЪНредно събрание. До тогава сегашният Управителен съвет 
клуба и Съюза на спортовете трябва да проведат спешни консултации 

за нов председател. Това е соломонско решение, за да може клубът да 
продължи с подготовките си за сезона, който е на прага. Последва и 
извинение на футболистите за постъпката им, което не повлия на пред
седателя да отмени оставката си.

Накрая на събранието бяха връчени признания на девет наши 
спортни дейци по повод 100 години футбол в Сърбия и 75 години от 

пласмент през пролетния полусе- яне на първата футболна топка в нашия град.
зон. Имаме сили и възможности за събранието присъстваха председателят на ОС Никола Стоянов и
това. Разбира се, трябва да прове- едателят на ИО Зоран Геров,
дем по-сериозни тренировки и на- I 
време да бъдат обезпечени сред-

та и ранна

ИВАН СОКОЛОВИЧ
от Димитровград

Коварната смърт го отне от всич 
^ беше закрачил в истинския живот

оста

вече
ки нас, когато 
\ Но той вечно 

не в нашите сърца, весел, жизнен йще си 
. мил!

Поклон пред паметта му!
Опечалени: баща Мирослав, майка Светлана, 
сестра Йелена и останали роднини.

тите
Дарко е скромно момче, добър уче
ник и примерен другар, уважаван 
от всички.

За есенното класиране на 
"Младост” казва: - Безпорно е, че 
четвъртата ни позиция е успех. 
Обаче нашите амбиции са по-висок

На 27 март 1997 година се навършават ПЕТ 
ГОДИНИ от неочакваната смърт на нашия мил 
съпруг и баща

на

ВУЛЕ МАРКОВИЧ 
от Димитровград

Думи за утеха няма, нито времето ще го отнеме 
от нашите сърца и спомени.
Опечалени: семейство Маркович

д. с.

&28 ФЕВРУАРИ 1997 г.



Ху&Аг&р?* сатиРа * забава

ТУЖИБАБА
Кша бсомо деца и йоще идеомо у основно училище из 

нашуту малу се събиранемо на булюци и с Ьеслетия на рамо< 
вагжайемо къмто училището. Я мислим дека науката тъгасс 
не ни сърбеше, а бегаомо от дома да не ни вате на некикву 
работу. А некако и у това време излезе закон: сва мъничка деца 
требе да иду барем у основно училище, а после, ако сакаю може 
да уче, а ако не - нека вачаю тоягуту и да пасу стоку.

Работата ни беше детинска: прайеомо пакос на човеци 
нарочно кира дойде Песен - градинете и ябълкарниците беоше 
пиенули от нас. Това нищо не ни чудеше, я мислим дека и 

-старите ней е })и чудило оти и онн су били догщ. Све се 
чудеомо кнко на йутре дън све се знайеше: кой се не качил у 
ябълкуту, у чио Ьесле смо събирали ябълЬете, и недай боже, кои 
йе откъртил сълп, ако ни се случеше. Голем Ьотек претърпемо.

по

Почемо да зазирамо йедън от друг. И манумо да идемо на 
булюци, а само по неколко души. Ама и това се изялови: пак 
некой ни клеветеше и пак ние измъкнеомо по-дебелото на 

Решимо: че вачамо кой ни издава. Имаше йедънтоягуту.
ябълкарник на бай Санду, там ябълЬете беоше най-убаве, ама 
он вардеше с пушку, па и пцета имаше. Елем по-бла^е ябълЬе 
не смо йели ка га издебнеемо.

беомо навърлъили, а случи се на йеднога, 
нийе га окайемо Веца, а дали беше Велин, Ванча, Верда - не знам, 
та он строши сълп. На йутре ден набелъосаше Марка: он 
строшил сълпат. Тука ватимо работуту: кико преди точно се 
знайеше кой йе строшил сълпат, а съга збгъркашеК И нийе се 
досетимо - Веца ни йе клеветил...И 1Ючемо да бегамо от ньега.

Завъришмо школе, разпърскамо се на све стране, минуше 
родине и я колко се сечам Веца заглави три годин у седми 
Елем тука преди неколко годе сне я случайно отидо у вабрику за 
четЬе, потражи послово%уту, а они ми рскоше: че питаш само 
за Вс1(у. "Тужибаба Веца?" - зину, а они се спогледаше и нищо 
не ми рскоше. Найдо га, он се приссти кой съм и зачас ми опран 
работуту. Ама мене ме глодже да питуйем кико йе станул 
послово})а. Пазачат на капиюту не истърпе и отвори уста: 
” Видиш ли, я имам средно училище, а он нсма ни основно, а све 
я чмаим тука, а он руководи с целу йедну смену. Ама он има 
уво - све чуйе, има око - све види и има зъл йезик - све казуйе 
на директоратога. Сви знаю това, ама никой нищо не му може. 
Директорът га избута, па съга сви гледаю да не га сретну, оти 
може да каже нещо, па после да тегли яд...”

" Тскъв си йе от дете, не може ако не каже кво йе било, 
затова га и окайемо "Тужибаба Веца!". - тепаш га я.

"Море да каже кико йе било, орно че будс! Ама он и 
попридадне нещо, та да излезне работата по-съглам!"

Я бео забоварил за Тужибабу Вецу, ако преди некой месец, 
на йедну расггърницу не беоше се ударила кола. Гледам Веца 
пришъл до милиционератога и му маа с руЬе и распрая нещо, 
а милиционерат га и не погледжуйе, ама само пише..." Пак пудри 
нскога - помисли ас я - недай Боже, ако некоя от чукнутата 
кола су нъсгова. Виновни има да буду сви, па чак и милицион
ерат!”

Йеднуш тека се

ТЕЛЕФОН ЧУДНА КОМПАНИЯ
Аани се збраме селото цело 
и решимс телефон да доведеме у село.
Сито копаме канал на терен твърд и мек 
и ситс искаше ме с телефон у XXI век. 
Копанъсто нареди селскио кмет 
а народо од радос беше слеп.
Едни копат, други рипат, 
сек работи, никой не кара инат.
Уработи се работа голема и теиска 
но това беше наща голема грешка.
Км сто ни наредил това на своя глава 
искал човеко да си добие голема слава.
Бадява сме ние канало копало 
и руцете по каменяците разбивало.
Кабел за телефоно у канало не турия 
и тъгай се. сите у глава удария. 
у селото пукна голема брука 
и видоме кой е крив за наща мука.
Путарете ни канало затрупая 
и наиу? планове, ни пропадная.
Тражиме от км сто работата да ни плати 
а он седнал на стол, свирка и се клати. 
Искривил глава и прави се луд 
но ние ванаме и го дадоме на суд.
Сега не може да ни помогне ни светец, 
ако ни е, ка за кмет туриме. другоселец..

Бранко Андонов 
Млекоминци

Край една голяма нива 
на една къща " чурсс" комина.
Тук жимвсс баба стара 
казва се Мара.

Котките намират топъл дом 
на стария висящ балкон.
Тук ги храни бабата стара 
и с тях спокойно разговаря.
Беше месечина и късна есен, 
надалече се чуваше приятна песен: 
" Ой, Маро, ой Марице, 
дуто и сърце..."
Това се виждаше дори от моста: 
с баба Мара танцува дядо Коста. 
Той беше смел и бърз 
лакомо я хващаше за дебелия гъз.
Докато тя от наслада рипа, 
старият поп я поизпипа 
с мършавата длан 
по тънкия шарен фъстан.
В хорото се хвана и дядо Йово, 
и песента започна отново.
Мара, попът, Йово и Коста 
за тая компания са доста.

клас.

Еленко Станчов

^ АСЕН Тия дни отидо у Пирот, гледам дигла се 1)урунтия. Ока се 
против све и свакога. Я си имам работу не съм отишъл на зяй, 
па реко че заминем, ка теЬи на йедну масу се качил Веца и сипе 
ли сипе...

- Кой йе тия? - питуйем йеднога из навалицуту.

- Кой ли? Окаю га Веца, дойучера бил секретар на \дър
вените, а съга износи непраницете им.

- А съглам че 1)и нагърби! - рекао я. - Плав ли йе, или Зелен?

- Одека да зналс? Не видиш ли от Цървен кико стайе Плав, 
а йутре ка почне против овия що %и са вали, може и да 
позеленейе...

" Нашъл йе калъчкуту кико да се избутуйе напред!" - рекао 
ас я, па от яд вати да меням бою, та се уплаши за мене ас да 
не помисли некой род съм му.
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