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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

325Е1П!АтИгЛМм щ- >Тг 1|м;м.

ПЪРВАТА КОЛОНКА НА 28 ФЕВРУАРИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

СБО- ЖЕЛАНОТО 
ИЛИ ВЪЗМОЖНОТО?
I >"олкото повече се 
1^^ приближават дните, 
I Х.в които трябва да се

• Споразумението беше подписано в присъствието на председателите на Сърбия и Черна гора Слободан Милошевич 
и Момир Булатович и други функционери на федерацията и републиките

Президентът на Съюзна 
република Югославия Зоран 
Лилич и представителят на 
република Сръбска в Предсе
дателството на Босна и Хер
цеговина Момчило Краиш- 
ник подписаха на 28 февруари 
1997 година в Председателст
вото на Сърбия Споразуме
ние за специални паралелни 
отношения между СР Юго
славия и Република Сръбска.
Документът беше подписан в 
присъствието на председате
лите на Сърбия и Черна гора 
Слободан Милошевич и Мо
мир Булатович и други функ
ционери на федерацията и ре
публиките.

Въз основа на това Спо
разумение СР Югославия и 
Република Сръбска занапред 
ще развиват специални отно
шения и всестранно сътруд
ничество в областта на сто
панството, културата, обра
зованието, науката, техноло
гиите, информирането, спор
та и т. н. Ще се създадат необ
ходимите условия за свобод
но движение на хора, стоки, 
капитали...

Веднага след подписване
то му споразумението за спе
циалните отношения между 
СРЮ и РС беше оценено като 
“най-значителният документ 
за съдбата на сърбите след 
Дейтън”. Изхождайки от със
тоянието на сърбско-сръб- 
ските отношения през пос
ледните няколко години, по
литическите
вече нарекоха белградското 
събитие ”Сръбски Дейтън”.
Според многобройни оценки 
става дума за документ с дъл
госрочно значение за сръбс
кия народ и за нова атмосфе
ра в официалните отношения 
между Белград и Пале. Ана
литиците подчертават факта, 
че подписалите споразумени
ето ръководители са се ръко
водили не само от вековните 
интереси на сръбския народ, 
но и от принципите и дого
вореностите от Дейтънско- 
парижкото споразумение за 
мир в Босна и Херцеговина и 
принципите от Хартата на 
ООН и Парижката харта.
“Най-сетне всички сърби по
дкрепят Дейтън и това е факт 
с историческо значение, по
неже Дейтън беше короната

извърши 
реинтеграция на Сремско- 
баранската област в Ре
публика Хърватска, толк
ова по-голяма актуалност 
придобива основната ди
лема за съдбата на 150-те 
хиляди сърби в областта, а 
решението е ясно - да се 
направи това, което иска 
народът или това, което е 
възможно.

Оптималните желания 
на народа, освен макси
мални гаранции за сигур
ността на сръбското насе
ление и имуществото му и 
културна■ автономия, са 
свързани и с териториална 
автономия и демилитари- 
зация на тези краища. Ако 
се има предвид каква те
риториална автономия тъ
рси международната об
щност например за албан
ците в Косово и Метохия, 
тогава тези изисквания на 
сърбите в Хърватска не би 
трябвало да са под въп
рос. До война в Хърватска 
с всичките нейни послед
ствия нямаше да се стигне 
ако бяха приети тези ис
кания на сърбите. Но тъй 
като международната об
щност, в лицето на САЩ и 
останалите велики сили от 
запада, за някого е майка, 
а за друг мащеха и тъй 
като „шут с рогат не може 
да се боде”, политическа
та реалност и прагматизъм 
налагат на сърбите да при
емат онова, което в днеш
ните обстоятелства и раз
пределения на световната 
власт е допустимо и въз
можно - да останат на тези 
пространства при пълна 
гаранция от страна на Хър
ватска и международната 
общност за тяхната физи
ческа сигурност и сигур
ността на имуществото им.

Освен натиска върху 
Хърватска да им обезпечи 
това, сърбите тук все по
вече съзнават, че цялост
ното им положение до гол
яма степен зависи и от тях
ното поведение - от един
ството в организирането 
им и в направляването на 
политическите акции, ко
ито водят. Защото до ня
кои решения и придобивки 
може да се стигне чрез 
обединяване в една поли
тическа партия, чрез съз
даване на обединение на 
общините, в които сърбите 
представляват 
ство.

окончателната

Зоран Лилич и Момчило Краишник подписват Споразумението в присъствие на най-висшите 
представители на федерацията и републиките

на една политика на пълна 
отговорност за съдбата на 
сръбската нация. Мирът и ре
шаването на споровете с мир
ни средтва са единственият 
начин за осъществяване на 
оптималните национали ин
тереси на сърбите в един от 
най-тежките периоди на ис
торията им”, оценяват поли
тически наблюдатели.

Съгласявайки се да подпи
ше едно такова споразуме
ние, Република Сръбска е ре- 
шила да подкрепи авторитета 
на държавата - майка. Разби
ра се, това определение не 
може да остане без отзвук на 
политическата сцена в Сър
бия, Черна гора и СР Юго
славия. По този начин дър
жавният връх на Република 
Сръбска се дистанцира от 
белградските критици 
Дейтънското споразумение и 
те непременно ще се намерят 
на маргините на политичес
кия живот в Сърбия, понеже 
агресивните им програми гу
бят една силна опора. И други 
политически партии в Сър
бия, които досега оказваха 
подкрепа на отнасящите се с 
резерв към Дейтонското спо
разумение политически сили 
в РС, сега са принудени да 
променят 
курс. Така че в момента духът 
на Дейтън е вграден в 
вата на програмите и стреме
жите на най-авторитетните 
сръбски партии и личности.

ЗАПОЧНА ТЕРМИНЪТ НА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ 
НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Три важни 

закона
Според Конституцията и Правилника за работа на 3 март 

започна официалният термин на редовната пролетна сесия 
на Народната скупщина на Република Сърбия. Сесията не е 
свикана, но още сега е известно, че народните представители 
ще имат голяма и важна работа. В дневния ред на сесията 
ще намерят място проектите за три важни закона: за из
борите, информирането и трансформацията на собствено
стта. _______________________ ____________________

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

ДО МЪЖЕТЕ
наблюдатели За утрешния ден всичко се Подгашвя за женише^Пшиаш 

се Писма, честитки, Пеят Песни, купуваш се цветя, Пода
риш, Подготвяш се излети, иъшегиевешвия...

А ние се обръщаме кчш мъжете?
Дали е необходимо? _
Дали е възможно те да се забратиш този ден? Забра- 

съществуванешо на майките, сестрите, жените

ма

вили за
или Приятелките си? _ _

Не, това не е възможно. Възможно е в_шези трудни 
времена Прекалено много да харчите скъпото си време за 
още йо-скъйи ПокуПки. 7Ъва е излишно. Свареше й кафение. 
КуПеше й бижуто, което най-много харесва. На майка си 
Подареше частица от себе си или Понегласа си ио телефона 

Едно цвете на вашето ЦВЕТЕ. Или Поне 
целувка. Искрена, чувствителна, а не лъжовна, защото тя 
е най-горчива. Запазеше я за себе си. Още ио- 
Посегнеше към онова мъжко могъщо средство за същеешву- 

- Портмонето, и дадеше куП Пари, или Пък само една 
банкнота. Никак няма да я въодушевите! А нали това ви 
беше целта?

Хванеше я за ръка, седнеше в някой ресторант, изПийше 
нещо за здравето, напредъка и любовта, и тя ще ви благо
дари с душата и ума и сърцето.

А това сме ние.
Всичките.
Неразделими.

- личен и жив.

лошо е ако
политическия си ване

осно-

мнозин-
(Споразумението между СРЮ и РС 

публикуваме на стр. 3)В. Димитров



ОБСТАНОВКАТА В АЛБАНИЯ ПО ПОВОД 3 МАРТ - НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА 
БЪЛГАРИЯВЪОРЪЖЕН БУНТ В ЮЖНИТЕ 

КРАИЩА, ИЗВЪНРЕДНО 

ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЯЛАТА 

СТРАНА

ТЪРЖЕСТВЕН ПРИЕМ В 
БЪЛГАРСКОТО 

ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД
Българският посланик в Маргит Савович, лрсдссда- 

Бслград г-н Филип Ишпсков телят на Сдружението на 
устрои на 3 март тържествен писателите в Сърбия Слобо- 
мрисм по случай национал- дан Накитим, директорът на 

правник на Република Института за съвременна ис- 
България. тория на Сърбия Славейко

Освен членовете на дип- Терзич и др. 
лома гическия корпус, на ' На тържест вения прием в
приема присъстваха видни българското посолство в 
сч.ючни, републикански и Белград присъстваха и пред- 
дърковни представители,об- ставители на българското 
щсствсни и културни деяте- малцинство в СР Югославия: 
ли, академици, журналисти, Никола Стоянов, прсдседа- 
преводачи и /(рути приятели гел на Общинската скупщи
на Бч.лгария. Сред гостите на в Димитровград, Слобо- 
бяха и Негово светейшество дан Сотиров, художник, Ми- 
патриарх сръбски Господин лорад Геров, поет, П[чедста- 
Павлс, подпредседателят на вители на “Братство”, ТВ- 
съючного правителство Йо- журнала и радиопредаването 
пан Зебич, съюзният минис- ча българското малцинство и 
твр ча правата на човека и други, 
националните малцинства

Салн Бершна отново с набран ча президент на Албания, правителството подаде оставка, през- 
ндентът се готви да потуши „въстанието ', 18 чнгинали в стълкновенията...

На извънредна сесия, отс
тояла се на 2 март, пърламен- 
тът на Албания глаеува ре
шение за спешно въвеждане
на извънредно положение на ламент отново избра Сади 
цялата територия на страна- Бсршпа за президент' на Ал- между въоръжените демои- 
та. Според думите на предсс- (-)1Ш11Я, но в работата на нар- станта и полицията 
датсля на управляващата Де- ламента не са участвали дену- нали 18 лица. 1 олям е броят и 
мократична партия Тритан Татпте от опозиционните на повредените.
Шеху “обстановката в стра- 1шрт„„. Управляващата Де- 
ната е много тежка и затова

пия

...А ПРЕЗИДЕНТЪТ Е 
ПРЕИЗБРАН

нанасяне па съкрушителен 
удар па въоръжените бунтов
ници ц останалите демон- 

НаЗ март албанският нар- стрит и. През последните ня
колко дни и стълкновенията

са чмги-

се е наложило да бъдат взети
спешни мерки”. Той пояснил. V V“ "
че “терористични групи са на- ^ г' •» ,
паднали градовете Саранда. ШтаК.•ШШ' А ; 5 .щ 
Дслвина и Химару и са сьз- гВр |ЯЬ»уМ
дали опасно положение”. яяНКтшмШЯ

Щ

■ -.ф
Ш КЪМ КРАЯ НА МИНАЛАТА СЕДМИЦАйшАгенциите съобщават, че I 

продължителните демонст- 1 
рации на голям брой граж- 1 
дани в южната част на Ал- I 
бания поради фалита на”пи- ! 
рамиднте за бързо забогатя- I 
ване” са преминали във въо- 1 
ръжен бунт протв властта. | 
Демонстрантите са завзели | 
някои казарми на албанската * 
армия и полицейски станции

СОФИЯНСКИ ПОСЕТИ 
МАКЕДОНИЯ11 шк

■■ \ Договор за либерализация на търговията - Двустранна заинтер
есуваност за транспортния коридор „изток - запад”ш

Председателят на временно- либерализация на търговията 
то правителство на Република между двете страни”. Потвър- 
България Стефан Софиянски дена е двустранната заинтересу- 
направи към края на миналата ваност за изграждане на транс- 

мократична партия има 122 Конфликтната обстанов- седмица “блиц-посещение” в Ре- портния коридор ‘‘изток-запад”, 
от общо 140 места в албан- ка в Албания привлече вни- публика Македония по покана на за което може да се получи фи- 
ския парламент, а Бериша е манието на целия свят. Офн- македонския премиер Бранко нансова помош от международ- 
получил подкрепа от 113 дс- циелен Вашингтон я оценява Цървенковски. Това е първото ните банки и финансови инсти- 
путати. Един от присъства- като “твърде критична”, посещение на български държа- туции. Двете страни са съгласни 
щите депутати е бил против, Американската администра- всн ръководител в Македония да основат банки, които ще съ- 
а четирима са се въздържали ция направи опит да убеди след няколкогодишната стагна- живят замрелия платежен обо-

властта и опозицията, че диа- ция на българо-македонските от-
логът е единсвеният начин за нош^ния-

Двамата премиери оцениха ворнте Софиянски потвърди, че

Полиция на улиците в Тирана
Ш

и са взели наличното оръжие.
В град Балона е опожарена 
резиденция на албанския пре
зидент Сали Бериша. “Доко- 
лкото държавата веднага не 
върне всички пари на ограбе
ните спестители, въоръжъни 
демонстранти ще тръгнат 
към Тирана”, се казва в улти- от гласУването. 
матум на протестиращите 
граждани на Балона, който е

рот.
В изявлението си след разго-

Обаче и след това об- решение на кризата, но опи-
предаден по националната становката в Албания остана тът й остана безрезултатен. ра3™!!°рИТе си като “твъРде >'с_ двете стр3»» имат близки стано-
телевизия Демонстрациите в твърде напрегната. Властите Ескалацията на насилието в от 1‘‘зт^кнаха неооходнм°- вшца по голям орои международ-1ьльшиил. дсминсфсщишс и _'____  1 А стта от по-нататъшно развитие ни въпроси, които засягат и двете
прекъ?на^от?феврВуаТриНт! сигурност ^сГр^внвТин^раструстурата

взетото по нелегален начин Енроп.3- ^ седалището на официалното съобщение за раз- понеже тя е основна предпостав-
оръжие. Политическите на- СК_СЕ във Виена сериозно се говорите между другото се из- ка за реализация на идеята за ця-
блюдатели оценяват, че това обсъжда предложението в тьква, че е постигнато споразу- лостна либерализация на взаим-
няма да се случи и властите тази страна Да бъде изпратен мение за “бърза реализация на ната търговия, каза българският

Поради тежкото полити- Ще прибегнат до радикални специален пратеник. македонското предложение за премиер.
ческо положение в страната мерки против въоръжения —------------------------------------------------- ---------------------------------------------- -—---------------------
албанското правителство на- бунт. Президентът предпри- ВЪЛНА ОТ СТАЧКИ И ПРОТЕСТИ В МАКЕДОНИЯ 
чело с премиера Александър ема мерки, от които се прави 
Мекси подаде оставка. През- извод, че албанската армия се 
идентът Сали Бериша прие готви да потуши бунта по 
оставката и помоли досегаш- нареждане от “най-високият 
ния премиер да изпълнява 
длъжността си докато се из-

г.

ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ПОДАДЕ ОСТАВКА...

Студентите протестират
пост”. В подкрепа на това 
предвиждане се привеждат 

бере ново правителство след думите на Сали Бериша, чс

те партии. Оставката на ка- бунта' и тероризмзв стонат-Г остапкстл7 " "1>отсст|Ф:“ работещите, безработните, ограбените спестители... Студентите 
бинета на Мекси е договоре- Той 'Мразил надеадТ чс в просветния министър, албанците изгонват македонците от западните краища...
на в разговор на президента с “Албания ще бъде възстано- м ВЪЛНа от„стачки и пРотест" обхвана почти цяла всички техни искания. Освен това те искат остав- 
представители на демон- вена политическата гтзбип МакеД°""я' Стачкуват и протестират работниците ката на
странтите, но и тази “мярка” 1ЮСТ и б разнищени Рйстроителнн,текстилни и много друг» ято се смята за автор на Закона за официална
не е повлияла за стихване на , °авата на човекз и осноннм Г безработните, ограбените спестите- употреба на албански език, и на председателя на
положението в Албания. В 1Р “й ' » и основни- ли, а най-упорити са студентите и учениците от Съюза на студентите от Скопския университет
едно предаване по държавна- т^™емснно сред""7 1'™''ЩП' Д,ше "■<», за когото ''положително се знае,
та телевизия албанският пре- Резидентът е сменил начал- Бе 1е половин месец учащата се младеж жес- че е човек на властта”.
зидент е заявил, че има ве- ™КЗ "? ГенеРадния щаб ™со протестира против закона за официална упо- В Гостивар и Тетово се появиха афиши, с които
роятност след консултациите ^емо Косова и на неговия Р а ал ансая език на Педагогическия факул- се ’ доказва”, че тази част от суверенната терито- 
с политическите партии но- ?°ст назначил генерал Адем ^ в ^опие, които беше гласуван неотдавна. Сту- рия на Македония е част от Албания. Албанците 
вото правителство да бъде ^пани, досегашен съветник ПОНГ1.пт_/„г^г!,,ически пРотести има не само 8 маке' преудпреждават малочислените македонци час по- 
социалистическо. Най-голя- на пРезиДента по въпросите ппп„ ‘ й.„рпп^’ но~" във всички по-големи гра- скоро да напуснат бащините си огнища. Държав- 
мата опозиционна партия со- на отбраната. На 4 март искат бъ ? пНуПИппР,УагНпИЗаТОрИТе на пР°Теста ните медии в Скопие не придават почти никаво
циалистическата, обГче*е'от- Държавната телевизия е пре- явТуГравГвзЛтзТкепГкГт пТ™ " °бВНН' ЗНаЧеНИе на тези "°™лства към държавния 
хвърлила това предположе- къснала програмата си за да ииявопппвм^!онско-алб;анска коали- суверенитет на Македония и това тяхно поведение

айкя».*® яйкг* =ет=Е=Е =Р=—=~
стпан^тя131;111^,!^ КРизата в ?т севеРната част на стрната кедонски премиер Бранко Цървенковски пък об- Световният македонски конгрес, организация
тохничстко Ф°РмиРането на (край границата със СР Юго- виияют студентите, че са се "сгазили с национал- на преселниците от Македония в различни краища 

пРавителство, ко- славия) са получили заповед «етическата партия ВМРО - ДПМНЕ". Недоволни на света, е издал възвание, в което оказва безрез- 
“редни Да тръгнат на юг. Тези поли- от отношението на властта към техните искания, ервна подкрепа на протестиращите студенти и при- 

р рни изоори. тически и военни действия се студентите решават да радикализират борбата си и зовава всички македонци в страната да подпомог-
тълкуват като подготовка за пРедУпРежДаватза провеждането на гладна стачка, нат тяхната борба.

която ще продължи докато не се удовлетворят

с голяма упоритост
искат

просветния министър София Тодорова, ко-

о ШшштШ7 МАРТ 1997 г.



СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ
ГРАДСПОРАЗУМЕНИЕ

за специални паралелни отношения между Съюзна 
република Югославия и Република Сръбска

Ср-Г,ск“’ оа вршишаиш на Дейи.анско-
ООН и Пир,оккиШхар7шот *Л ~ " Пришитите и пелите ши Харта,Тш ни
нисш, разбирателствои’ра нТ интереси ни сръбския нари,; ри се ризи,ши и мир, сшабил-

С наР"У“ « />««"«« и ти силния си
припиши 'ни т!^ки ,^ииш'ст,Тшги'\\ "9“ ^мъР'<,снсиша,Т, демонраиияши, мири, сиибприша и 
уобросъсерсишошо и ре1ионТншТ 9 рт.ринисяш за разбиран,елен,впит между народите и~«—- яьжяявг*Йри““

РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ 

И РАЗХОДИ
На състоялата се на 28 февруари тази година сесия на Общин
ската скупщина в Димитровград, на която присъстваха 27 от- 
борника, бяха обсъдени двадесетина въпроса. Между тях 
най-голямо внимание отборниците посветиха на отчета за 
бюджета, както и на решението за заключителна равносметка 
на бюджета за миналата година.

През 1996 година са осъще
ствени бюджети приходи в раз
мер на 7 373 022, а бюджетните 
разходи са били 7 368 071 динара.
Разликата между приходната и 
разходната част на бюджета е 
незначителна, така че отборни
ците констатираха, че миналого
дишният бюджет е съвсем ре
ално планиран и реализиран.

По този повод г-н Зоран Ге
ров, отборник и председател на 
ИО на Общинската скупщина, 
заяви, че това е един от най-пре
цизните бюджетни проекти в Ре
публиката, направени през мина
лата година, понеже разминава
нето между запланувано и осъ
щественото е само два процента.

Бюджетните средства са из
ползвани за финансиране на об
щинските управителни органи, а 
значителна част от средствата са 
изразходвани и за финансиране 
на редица инвестиционни проек
ти на територията на общината, 
и то в жилищната, комуналната и 
пътната области.

Член 1
Съюзна република Югославия и Републи- 
Сръбска (по-нататък: “страни”) потвърж

дават решимостта си да усъвършенстват от
ношенията си на основите ~ 
доверието, сътрудничеството

- други области от общ интерес за двете 
страни.

За по-ефикасно сътрудничество в споме
натите области двете страни могат да сключат 
отделни споразумения.

налните такси в Димитровград
ска община са между най-ниски
те в Републиката.

На сесията е прието и реше
ние за градски парцели за строеж 
да се провъзгласят определени 
парцели в комерческата зона на 
гранично-пропусквателния пун
кт “Градина” , иначе намираща се 
на територията на кадастрална 
община Градинье. В приетото ре
шение не са обхванати парцели
те, имащи отпреди такъв харак
тер.

ка

на приятелството,
и уважавенето 

взаимните си интереси и в съзвучие с прин
ципите за независимост, ненамеса 
решните работи, равноправие 
правата на човека и основните свободи.

Член 2
Двете страни потвърждават решимостта 

си да се противопоставят на употребата или на 
заплахата

Член 7
Съветът ще заседава по необходимост, а 

най-малко един път на три месеца. Правител
ствата на двете страни са длъжни да обсъдят 
инициативите, предложенията и заключени
ята на

на

във вът- 
и спазване на

Съвета в срок от 15 (петнадесет) дни. 
Съветът заседава винаги, когато същест

вува заплаха за международния мир и сигур
ност.с употреба на сила в международ

ните отношения и да оказват подкрепа при 
решаването на международните конфликти и 
спорове с мирни средства.

Във взаимните си отношения

Когато е необходимо, Съветът може да 
образува работни тела за отделни задачи или 
области на сътрудничетво.

Член 8
Възможно най-скоро страните ще открият 

процес на установяване на специални паралел
ни отношения заради просперитета на своя на
род и осигуряване на стабилни условия за раз
витие, като при това спазват суверенитета и 
териториалната цялост на Босна и Херцего
вина и Съюзна република Югославия.

Член 9
Страните няма да позволят използване на 

тяхната територия за агресия срещу която и да 
е от тях.

Страните се обвързват да не оказват как- 
вато и да било военна или друга помощ на 
агресор или агресори, когато едната от стра
ните е нападната от трета страна или страни.

Доколкото е извършено такова нападение, 
страните ще положат максимални усилия, за 
да прекратят агресията и да премахнат ней
ните последици в унисон с Хартата на ООН и

СЕДЕМ СЪВЕТА И СЕДЕМ 
КОМИСИИ *

На сесията, съгласно общин
ския статут, отборниците учре
диха седем общински съвета и 
също толкова комисии. Сформи
рани са следните съвети: Съвет 
за развитие на общината (предсе
дател на Съвета Никола Стоя
нов, общо 12 членове), Съвет за 
стопанство (председател Арса 
Тодоров, общо 12 души), Съвет за 
земеделие (председател Димитър

и сътрудни
чество страните ще се ръководят от целите на 
мира, стабилността и напредъка на всички на
роди и държави на основите на равноправието, 
демокрацията и пазарната икономика.

Член 3
Развивайки взаимоотношенията си, двете

страни ще допринасят за разширяване на меж
дународното сътрудичество и разбирателство 
и ще полагат всестранни усилия за укрепване 
ролята на Обединените нации в опозване и 
утвърждаване на международния мир и сигур
ност.

Член 4
Двете страни потвърждат последователна

та си привързаност към международните стан
дарти и задължения в областта на правата на 
човека и основните свободи и готовността си 
да сътрудничат в решаването на международ
ните хуманитарни проблеми.

Член 5
Учередява се Съвет за сътрудничество 

(по-нататък: “Съвет”).
Председател на съвета е президентът на 

Съюзна република Югославия, а негов под
председател е представителят на Република 
Сръбска в Председателството на Босна и Хер
цеговина.

Съветът има 7 (седем) членове, от които 3 
(трима) назначава председателят, а 2 (двама) 
назначава подпредседателят на Съвета.

Член 6

ще използват възможностите от документите 
на ОН и останалите международни органи
зации.

Страните ще уредят с отделно споразум
ение въпросите за условията и моделите на 
сътрудничество в областта на регионалната 
сигурност.

Член 10
Страните ще насърчават съвместното вла

гане на капитали в стопанството, трансфера на 
технологии, инфраструктурното обвързване 
съвместната борба на трети пазари, като за 
целта ще се създават необходимите условия с 
помощта на предписания, икономическа поли
тика, стандардизация и взаимни договори.

Член 11
Страните ще сформират междуправител

ствена комисия по усъвършенстване на сто
панското сътрудничество.

Член 12
Страните са привърженици на принципа за 

свободно движение на хора, стоки, капитали, 
културни, информативни и други ценности.

Гражданите на страните ще минават през 
границата без визи и такси. Митническите ор
гани ще си сътрудничат, за да улеснят транс
порта на стоки през границата и да осуетят 
нарушенията на митническите предписания.

Член 13

Центърът на Димитровград
Славов, общо 11 души), Съвет за 
комунално-жилищна дейност 
(председател Зоран Геров, общо 
10 души), Съвет по здравеопаз
ване (председател Васил Велчев, 
общо 10 души), съвет за социална 
и детска защита (председател 
Йордан Андреев, общо 9 души) и 
Съвет за образование, информи
ране, култура и спорт (предсе
дател Томислав Гаков, общо 15 
души). Съветите ще имат 
съвещателна роля в работата на 
скупщината. Те ще й дават кон- 
стурктивни предложения, които 
ще допринасят занапред скупщи
ната да приема по-целесъобразни 
и съдържателни решения.

Избрани са следните коми
сии: Комисия за стопанство и фи
нанси (председател Йордан Ди
митров), Комисия по обществени 
служби (председател Димитър 
Гюров), Комисия за предписания 
(председател Зорен Колев), Ко
мисия за оплаквания (председа
тел Тома Николов), Комисия за 
урбанизъм и жилищно-комунал
на дейност (председател Драган 
Найденов), Административна 
комисия (председател Васил 
Велчев), и Комисия за крайгра
нично сътрудничество (предсе
дател Никола Стоянов). Всяка 
комисия има по 8 членове, освен 
Комисия за оплаквания, чийто 
състав е от 6 души. Скупщински- 
те комисии ще обсъждат матери-

ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА 
ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ 

КЪМ УПРАВИТЕЛНИТЕ 
ОРГАНИ

На сесията бяха обсъдени и 
приети и отчетите за работата на 
Културния център, Народната 
библиотека, общинската органи
зация на Червения кръст и Съ
юза на спортовете в общината 
през миналата година.

Като гост на сесията присъс
тва и г-н Родолюб Живкович, ди
ректор на междуобщинския Цен
тър за социална дейност, който 
посочи тежкото положение на 
това ведомство. Изтъкнато бе
ше, че ОС Димитровград занап
ред редовно ще изпълнява своите 
задължения към Центъра, обаче 
същото трябва да се отнася и за 
другите общини.

Единодушно е оценено, че 
дейността на общинските упра
вителни органи през миналата 
година е била в унисон с валид
ните законопредписания на Ре
публика Сърбия. В този смисъл е 
подчертано, че гражданите и 
занапред трябва коректно да се 
отнасят към управителните ор
гани, а също така да имат отго
ворно отношение към общест
веното имущесто. Някои отбор- 
ници изразиха недоволството си 
от (по тяхно мнение) високите 
комунални такси, които собстве
ниците на частни фирми в Ди
митровград заплащат на общи
ната. Според думите на Зоран Ге
ров, сведенията сочат, че кому-

Съветът ще насърчава, планира и съгла
сува всестранното сътрудничество, особено 
следните области:

- установяване на специални паралелни от
ношения;

- култура, образование, наука, технология, 
бласти на чо-

в

информиране, спорт и други о 
вешкото развитие;

- стопанско развитие и прогресивно 
рудничество в производството, оборота, енер
гетиката, инфраструктурата и финансите, за 
да се създаде общ пазар;

сът-

бновяване, реконструк-икономическо о
ция и развитие;

- транспорт и комуникации;
- производство и използване на енергия;
- туризъм и защита на околната среда;
- социална политика и здравна защита;
- осуетяване на природни бедствия и према

хване на последиците им;
- сътрудничество на неправителствени ор

ганизации;
- миграция, имиграция и азил;
_ борба против тероризма,

търговия с наркотици и оръжие, прането на 
пари, застрашването на въздушния транспорт 

всички видове организирана прес-

Страните ще създават условия за контакти 
и сътрудничество между парламентите, реги
оналните и локалните органи и институции.

Също така ще насърчават и сътрудничест
вото между младежките организации, синди
катите, просветните и спортните институции, 
професионалните, хуманитарните и други об
ществени организации.

Член 14
Настоящето споразумение трябва да бъде 

ратифицирано в Съюзната скупщина на Съ
юзна република Югославия и Парламентар
ната скупщина на Босна и Херцеговина в съз
вучие с конституциите им.

Споразумението е съставено в 3 (три) иде
нтични екземпляри и подписано на 28 фев
руари 1997 година в Белград.

За Република Сръбска 
Момчило Краишник 

За Съюзна република Югославия 
Зоран Лилич

нелегалната

и против 
тъпност;

- регионална сигурност;
- граничен режим;
- гражданство;
- съгласуване 

отношенията с трети страни и международни
на външните политики и на

°рт-съгласуване на закони и оказване на прав-
алите и процедурните въпроси, 
свързани с работата на скупщи
ната.на помощ;

- решаване на 
цесията на СФРЮ;

въпроси в рамките на сук- Бобан Димитров

о7 МАРТ 1997 г.



ПРИЕТО Е НОВО РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАФЕНЕТАТАВ БОСИЛЕГРАД Е ПРОВЕДЕНО СЪБРАНИЕ НА 
ГРАЖДАНИТЕ СЛЕД ОСЕМ ГОДИНИ ЗАЕКЪТ НЕ Е В ТОЗИ ХРАСТ?
ИЗБРАНО НОВО 

РЪКОВОДСТВО
Миналия петък Общинското скупщина в Димитровград, по препоръка па Изпълнителния съвет 
прие решение, с което работното време но кафенетата се определя до 24 часа всеки ден освен на 
петък, събота, пред празник и но време на празник, както и по време иа ученическата ваканция. 
Тогава работното време се продължава до 2 часа след полунощ.

А за неспазване на работ-Членовете на Изпълнител- родителите прехвърлят своята 
мия съвет на заседание от 26 отговорност за възпитанието ното време съгласно решеии- 
фенруари т. г. стигнаха до так- на децата върху училището и ето на Общинска скупщина все 
она предложение след едноча- обществото, а те са тези, които пак са виновни съответните об- 
сово разискване, в което участ- дават пари за развлечения и щински инспекции, от които се 
виха и психолози те от двете позволяват на децата си да из- търси не само от време на вре- 
училища. Според Светлана лизат толкова късно. От друга ме а постояно, строго и цивили- 
Сиасич, психолог в гимназията, страна като професор, който зовано да контролират изпъл- 
семсйстпото, училището и об- осъществява добри контакти с нението на решението, 
ществото са трите основни учениците, тя изтъква, чс уче- ^ Оказа се, че ЗАЕКЪТ НЕ 
фактора, които имат решава- ниците биха искали в града да Е В ТОЗИ XРАС / ...Основен 
що влияние върху възпитани- работи спортна зала за щаигис- проблем нс с работното време 
ето па децата. Госпожа Спасим ти, физкултурните зали да бъ- на кафенетата, а недостигът на 
е автор на проведената анкета д«зт отворени и следобед, дамо- други мероприятия, които да

гат няк а де да играят тенис на привлекат и ангажират млади
те в свободното им време.

• За председател на Скупщината е избран Стамснко Пенсн, а 
Антон Тончев е новият председател иа Съвета иа местната 
общност

Когпто в една местна общ
ност осем години не се проведе 
нито едно събрание на граждани
те, тогава е ясно. че става дума за 
крайна безотговорност на нейно
то ръководство. Това бе потвър
дено на проведеното на 27 фев
руари събрание на избирателите 
в местната общност Босилеград.
Разисквайки върху отчета за ра
ботата на местната общност и 
комунално-битовите активности 
за периода от началото на 1989 до 
края на изтеклата година, мнози
на изтъкнаха, че избраното пре
ди осем години ръководство на 
местната общност не е свикало 
нито едно събрание на избирате
лите и не нм е дало възможност 
да обсъдят проблемите и да на
мерят решения за тях.

Отчет за работата на мест
ната общност през изтеклия 
осемгодишен период изнесе до
сегашният председател на Съве
та на метната общност Никола 
Савов. Той между другото под
черта, че въпреки неблагоприят
ните стопански и икономически 
условия, местната общност, под
помогната от общинските и ре
публикански институции, е усп
яла да осъществи сравнително 
добри резултати - не само в кому
нално-битовата дейност, но и в 
останалите области на обществе
ния живот.

програмните активности са били 
определяни от отделни ръковод
ни лица, като при това личните 
интереси са били над обществе
ните. Не е имало финансови пла
нове и заключителни баланси. 
Владимир Стоименов между дру
гото подчерта, че отчетът на мес
тната общност ”с обобщен и нек
онкретизиран, без основни данни 
за работата на Скупщината и Съ
вета на местната общност". То- 
миела в Богословоо подчерта, че 
“средствата са изразходвани нер
ационално, строителните работи 
са давани без публична продаж
ба, често пъти на приятели". Вла
димир Младенов говори за хиги
ената в града и подчерта, че тя е 
на незавидно равнище, а Дими
тър Димитров посочи някои съ
отношения в цените на отделни 
комунални работи, конто “сами 
по себе си говорят за отделни 
злоупотреби".

между 95 ученици от гимназ
ията, опаси ща се до работното маса, да имат помещение къ- 
време ма кафенетата и снобод- дето да организират танцови 
ното време на учениците. От забави... 
анкетираните 95 ученика, 53% 
излизат след 22 часа, а 75% от 
тях считат, че работното време 
на кафенетата през работните 
дни трябва да се ограничи до 24

А. Т.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВ
ГРАД РЕШИ

Който не плаща наем - вън!чаен.
ПО-БОГАТА И 

СЪДЪРЖАТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА 

ЗА КУЛТУРА

В Димитровград има сравнително малко обществени 
локали, които се ползват от частни лица, главно занаятчии. 
Миналата година общината имаше проблеми със събиране 
на комуналната такса и наемите, сега положението е 
същото, Се изтъкнато на заседание на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина. И макар че е било договорено 
семтките да се пращат и плащат на всеки три месеца, нае
мите не са плащани в някои случаи и цяла година. Както и 
винаги досега единствено сладкарница “Пчела” редовно 
плаща всичките си задължения, без един ден закъснение.

Имайки предвид дължимите суми и предупрежденията, 
на които досега не е имало отговор, Изпълнителният съвет 
реши наемите да се платят на два пъти, заедно с лихвите до 
12 февруари както следва: 50% до 15 март, а следващите 50 
на сто до 31 март тази година. Доколкото това не се направи, 
до 5 април трябва да се изпразнят локалите. Договорено е 
също през тази година всеки месец да се представя фактура, 
за да не се стигне до сегашното положение. Доколкото пък 
някой не плаща редовно месечния наем, отново се определя 
срок за напускане на локала. Очаква се такъв подход към 
наемателите на локалите, които са общинска собственост, 
да даде очакваните резултати.

е предпочетена пред кафе
нетата от 57% от анкетирани
те. Тона значи пълноценна ра
бота на културно-художестве
ното дружество, оркестъра и 
други подобни дейности, които 
да ангажират вниманието и 
свободното време на младите.
Разбира се, тук са и спортните 
дейности на клубовете, но те, 
според Зоран Геров, ангажи
рат определен брой млади до 21 
или 22 часа, а след това те са 
отново в кафенетата.

И мнението на родителите 
съвпада с мнението на децата, 
участвали в анкетата. Анкети
раните родители, към 70 на сто, 
считат, че обществото трябва 
да принуди собствениците на
кафенетата да спазват опреде- _ л ___ „____ ____
леното работно време. Те са БОСИЛЕГРАД: БРОЯТ НА СОЦИАЛНО ЗАСТРАШЕНИ-
съгласни, че децата не трябват ТЕ ЛИЦА СЕ УВЕЛИЧАВА 
да прекарват свободното си 
време в кафенетата. А и по
ради здравословни причини те 
трябва да са в леглата след 24

На отделно заседание 
новоизбраните членове на 
Скупщината избраха за 
председател Стаменко Пе
нев, за подпредседател Ва
сил Такев и за секретар 
Иван Евтимов. За председа
тел иа Съвета на местната 
общност е избран Антон 
Тончев.

Отчет за комунално-битови
те активности през отчетния пе
риод изнесе Живко Стоилков, 
който между другото подчерта: 
“Местната общност няма собст
вени средства за всички комунал
но-битови активности и затова те 
са обезпечени от повече източ
ници: от местното самооблагане, 
Общинския фонд за пътища, об
щинския бюджет и републикан- 
сите институции. Но независимо 
от това почти всяка година сред
ствата са били недостатъчни. 
Въпреки това през този период в 
местната общност Босилеград са 
прокарани 1577 метра нови водо
проводни мрежи, 4955 метра фе- 
кална канализация, 560 метра ка
нализация за дъждовна вода, про
чистени и разширени са над 10 км 
махленски пътища, асфалтирани 
са 800 м улици, а някои от тях са 
настлани с чакъл. За целата са 
изразходвани над 1 700 000 ди
нара, от които над 500 000 динара 
са от средствата на местното 
самооблагане.”

По време на заседанието бе 
избрана и Скупщина от 25 души, 
като при това бе спазвано пра
вилото еднакво да бъдат застъ
пени всички квартали и в Скуп
щината, и в Съвета. За членове 
на Скупщината са избрани: Сте
фан Стоянов, Антон Тончев, 
Стаменко Пенев, Боян Пенев, 
Любен Богословов, Радомир Йо- 
йич, Захари Сотиров. Васил Та
кев, Рангел Ренгелов, Кирил Гео
ргиев, Славчо Василев, Иван 
Стоилков, Славчо Николов, Ди
митър Димитров, Стефан Тодо
ров, Георги Йовчев, Горан Ива
нов, Владимир Стоименов, Геор
ги Глигоров, Милан Мицов, 
Славко Велинов, Деса Аначкова, 
Иван Евтимов, Глигор Андонов 
и Станиша Зиновиев. Членове на 
Съвета са: Владимир Михайлов, 
Винко Евтимов, Георги Геор
гиев, Стефан Тодоров, Владимир 
Стоименов, Антон Тончев, Лю
бен Богословов, Глигор Глиго
ров и Милан Мицов.

А. Т.

А СРЕДСТВАТА БАВНО 
ПРИСТИГАТ

• ••
часът, считат психолозите от
двете училища, дори изобщо не Лицата, 
са съгласни с това да се про
дължава работното време и 
през уикенда.

РОДИТЕЛИТЕ БЯГАТ 
ОТ СОБСТВЕНАТА СИ 

ОТГОВОРНОСТ?

конто получават постоянна помощ, сега получиха при
надлежностите си за май миналата година. За еднократна помощ 
на 126 души миналата година Общинската скупщина отпусна 11 
300 динара

В Боснлеградска община 
постоянно се увеличават соци
алните случаи, при конто хо
рата не са в състояние сами да 

Миряна Алексич, профе- сн осигурят средства за живот, 
сор в гимназията счита, че все В настоящия момент около 300 
настоявайки да се ограничи ра- ДУШИ получават средства от 
ботното време на кафенетата, Клона за социални грижи в Бо

силеград, който работи в рам
ките на Центъра за социална 
работа в Сурдулица. От това 
число 172 души получават пос
тоянна парична помощ. Трябва

жат от тях. А те много трудно 
се отказват от имота си, казва 
тон.

Не са малко и хората, които 
не могат да получат право на 
постоянна парична помощ и 
понякога търсят така нарече
ната еднократна помощ. Сред
ствата за нея отпуска Общин
ската скупщина и миналата го
дина на 126 души са дадени 11 
300 динара.

Трябва да се подчертае и 
фактът, че и хора, които са на 
работа в предприятията в об
щината, нерядко изпаднат в-бе
да. Засега пет такива лица по
лучават материална помощ.

Социалните помощи са и 
малки, и нередовни. Постоян
ната парична помощ се движи 
от 19 до 300 ду нара на месец и е 
в зависимост от материалното 
състояние на семейството. За

Повечето от участниците в 
разискванията подчертаха, че м. я.

ТРУДНОСТИ и - оптимизъм
Миналата събота в Бабушница пребивава 

м-р Иван Маркович, член на Дирекцията 
ворител на ЮЛ. След като посети Общинската 
скупщина, “Лисца” и цеха за вътрешни 
гуми, Маркович води разговор със стопанските 
дейци от Бабушнишка община, в който между 
другото изтъкна, че Югославската левица като 
носител на властта в общината ще положи мак
симални усилия за съживяване на бабушниш- 
кото стопанство. В деня на посещението беше 
открит стационар към Здравния дом, а през го
дината, според думите на Маркович, ще бъде 
открит Дом на младежта, ще бъде поправен и 
реконструиран регионалният път Бела паланка 

Бабушница и ще бъде завършено изгражда
нето на басейна. “ЮЛ ще се бори за равноправие 
и напредък, за нови работни места, а не за увол 
нение на работници ’ - заяви Иван Маркович.

Макар че бабушнишкото стопанство 
паднало в тежко положение поради застарелите да се подчертае, че не са малко 
технологии, излишната работна ръка и недо- и х°рата, на които е нужна фи

зическа и друга помощ. Според 
сведенията сега 105 души по-

е из-и го-

авто- имъка на специалисти, стопанските дейци 
загубили оптимизма си. “Лисца”, “Тигър” 
мическата промишленост “Лужница” работят лучават средства за такива гри- 
сравнително успешно, а в предстоящия период
трябва да бъдат реализирани няколко качес- Петър Митрев, ръководи- 
твени производствени програми. ИМТ “Стил” тел на Клона по социална ра- 
ще започне да работи в рамките на “Тигър”, бота в Босилеград казва, че 
общественото предприятие “Вукотворине” ще броят'на социално застрашени- 
мине в състава на “Пиротекс” от Пирот, “Луж- те лиЧа в общината е по-голям, 
ница” има три интересни програми, за реали- но не всички могат да получат 
зацията на които са необходими 1 милион ДМ.. право на парична помощ. Гол- 
И ”Лисца” има перспективна развойна про- яма част от тях, казва той, имат 
грама, която може да се реализира в кратък имоти, които не могат да обра- 
срок, но й е необходим капитал от около милион ботват, но според законопред- 
германски марки.

не са 
и хи

жи.

чужда помощ и грижи на месец 
се получават по 178 динара. По
настоящем тези социално зас
трашени лица получават при
надлежностите си едва за май 
миналата година.писанията не могат да получа

ват помощ, докато не се отка-Д.Чирич На да Стойнева
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Цехът за сушене на овощия и 
зеленчуци в Босилеград пак не 

работи
КООПЕРАТОРИТЕ ОТ „ГРАЖДЕВИНАР" В БОСИЛЕГРАД НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА 
СЕ ПРОДАВА ДЕЛОВАТА СГРАДА

Цветан Борисов: „Освен кооперацията, 
всички други имаха полза от фалита”

• С принудителните управления и фалитни процедури 
въвеждат. Поверителите си вземат

Вече два месеца цехът за сушене на овощия и 
Босилеград не раооти. Основна 
суровини.

зеленчуци в 
причина за това е недостигът на невинаги се постигат целите, за които се 

своето, а имуществото на длъжника нерядко може да 
пропадне дотолкова, че той се намира в още по-безизходно положение, казва Цветан Борисов, 
някогашен директор на „Граждевинар”

Наистина, и други години 
през зимния период често произ
водственият процес тук бе пре
късван. Обаче тогава

римо е твърдението на специал
истите, че и климатичните, и при
родни условия са благоприятни 
за производство на тези сурови
ни, а от друга страна, изгражда
нето и започването на работа в 
този цех ще бъде първата крачка 
към по-интензивното __ 
на Босилсградска община 
райето на миграцията на млади
те. Разбира се, основно значение 
трябваше да имат колективите, 

със
дейност, преди 

“Напредък” със своите коопера
тори. В началото на стопанисва
нето на цеха, “Напредък” опре
дели и няколко опитни площи за

Строителната занаятчийска 
кооперация “Граждевинар” в Бо
силеград, която бе формирана 
през 1982 година и след десет го
дини фалира с пример за това как 
законопредписанията се тълку
ват различно и как имуществото, 
което

предприятие трябва да заплати 8 
хиляди динара за работата на фа- 
литния управител. Работниците 
на кооперацията, се казва по-на
татък в

безценница обекта, който обек
тивно струва над 200 хиляди гер
мански марки.

Дълговете са върнати на по- 
всритслитс, но голяма част от 
имуществото на кооперацията по 
време на инфлацията е разпро
дадено на безценица. Една част 
от имуществото преди това е 
разграбено от някои работници в 
кооперацията. Голям брой нейни 
длъжници нс са й върнали дъл- 
говете-едни поради давност, 
други поради деноминация на на
шата валута.

- Всички други имаха полза от 
фалита, освен кооператорите и 
работниците на кооперацията. 
Даже голяма част от тях се от
казаха и не търсиха дълговете от 
кооперацията. Някои работници 
формираха услужно-оборотна 
кооперация “Универсал” в Боси
леград, за да се борят по този на
чин за правата си. Сега изискват 
от Стопанския съд в Лесковац да 
премахне фалита и да извърши 
статусна промяна, с което на 
“Граждевинар” да се даде въз
можност да станс онова, което 
беше, казва на края Борисов.

В. Б.

прекъсва- 
поради други при- 

- най-често поради непро
ходимостта на пътя през Влас- 
ина. Сега, когато зимата бе толк
ова благоприятна и прекъсвания 
в пътно-транспортните съобще
ния нямаше, прекъсването на 
производствения процес се дъл- 

изключително на нередовно
то обезпечване на

нето ставаше 
чини

решението, щс 
работа в “Услуга”.

Освен заплетените осем хил-

минат на
развитие 

и спи-
трябва да се спаси, често 

“изчезва” и пропада.
Дълговете, поради които та

зи кооперация бе докарана до фа
лит, отдавна са върнати. Всс още 
обаче не е премахнат “чадърът”, 
който й бс сложен поради тях.

Тази занаятчийска коопера
ция навремето имаше делови ед
иници в Белград, Ниш, Подгори- 
ца, Косовска Митровица, Скопие 
и Враня с около 1500 коопера
тори и 56 души в трудови отно
шения. Бс завоювала имидж на 
строителна кооперация с майсто
ри, които сторят бързо и качест
вено. Във финансово отношение 
стана кооперация, която бе да
лече по-силна от повечето пред
приятия в целия край. Даже фи
нансираше и кампании на опре
делени хора за да могат да заемат 
обществени поставс. Обаче по
ради лични слабости и пропуски 
и наличните икономически и по-

яди динара, които, както казва 
Борисов, е дала Общинската 
скупщина в Босилеград, от оста
налото нищо не се осъществи. 
Представители на кооператори
те са обжалвали решението на 
лссковашкия съд и през декем
ври 1995 година Висшият стопан
ски съд в Белград го анулира. - 
“Това решение приехме едва 
през септември миналата година. 
В него обаче се казва, че трябва 
да се прецени колко струва де
ловата сграда на кооперацията 
ни в Босилеград от220 м2 ползва- 
ема площ и да се продаде. Без 
оглед констацията на Стопан
ския съд в Лесковац, че коопера
цията вече никому не е длъжна, 
даже бе проведен и публичен 
търг с цел тя да сс продаде. За 
щастие от продажбата нищо не 
стана”, изтква Борисов. Ясно ни 
е, казва той, че са големи апети
тите на някои хора да вземат на

жи занимиватци се 
топанска

селскос-
всичкосуровини от 

страна на предприятието “Здра- 
вйе” от Лесковац, в чийто състав 
влиза и босилеградската суши
лня.

литически процеси в предишна 
Югославия, сега тя се намира в 
безпаричие и дългове.

Стопанският съд в Лесковац 
с решение от 15 юли 1992 година 
откри процедура за фалит.

“Не бяхме много длъжни в 
сравнение с имуществото си, но 
кооперацията бе обявена във фа
лит”, казва Цветан Борисов, то
гавашен директор на “Граждеви
нар”. ”Джиро-смстката ни бе 
блокирана поради дълг от 2 
140 000, а различни борчлии ни 
дължаха над 20 000 000 тогаваш
ни динара!”

След връщането на дългове
те фалитният съвет на Стопан
ския съд в Лесковац, в началото 
на март 1995 година взе решение, 
с което прекъсва фалита и дава 
право на кооперацията отново да 
стане правно лице. Същевремен
но, с това решение я присъедин- 

предпр
комунална дейност “Услуга” в 
Босилеград. “Целокупното иму
щество - предмети, пари и права - 
минава в собственост на "Услу
га” - сс казва в решението и сс 
подчертава, че комуналното

В КОНФЕКЦИЯ„СВОБОДА"

Производството се нормализира
Друг е въпросът, че всс още производство моркови, 

кромид лук и други зеленчуци. 
Резултатите бяха твърде добри, с 
което бе потврдено и мнението 
на специалистите. Обаче вместо

След почти двуседмичното прекъсване на работата на 17 фев-основното количество суровини 
сс обезпечава от вътрешността - 
от Лесковац и повечето места 
във Войводина - което поскъпява 
производствения процес и затова 
досега цехът няма печалби. 
Впрочем, това потвърди и Ката- 
рина Петрови1!, директор в Сек
тора за производство на лекар
ства и дехидриране на овощия и 
зеленчуци в “Здравйе”, по време 
на миналогодишните разговори с 
Андрея Милосавлевич, мини
стър за локална самоуправа в 
правителството на Сърбия.

При всяко принудително спи
ране на машините си припомняме 
за обществените изисквания 
половината, та дори и повечето 
от суровините да се произвеждат 
на територията на Босилеград- 
ска община. И това наистина бе
ше добра и целенасочена задача, 
понеже, от една страна, неосно-

руари т. г. отново производството започна в новия цех на димит
ровградската конфекция “Свобода”, а на 24 февруари една смяна 
започна работа и в стария цех на предприятието.

Димитровградските конфекционери понастоящем произвеждат 
за партньори от СА1Ц и за домашния пазар, а наскоро се очаква да 
започне и реализация на програмата за партньорство с Италия и 
Германия.

Най-главната причина, която принуди “Свобода” да спре произ
водството в началото на февруари бе страхът на партньорите от 
чужбина от острите политически спорове в Сърбия. Благодарение 
на голямото ангажиране на ръководителите на “Свобода”, както и 
на отговорното поведение на всички работници, чуждестранните 
партньори отново са върнали необходимото доверие в димитров
градската фирма.

това да се разгърне и сред 
селскостопанските произ
водители, всичко спря и сега тази 
босилеградска фабрика, се снаб
дява изключително със суровини 
от вътрешността, което е и 
скъпо, и нерентабилно.

Сега, когато от година на го
дина транспортните разходи все 
повече обременяват и по.скъпя- 
ват производството и когато паз
арната икономика изисква нови 
начини на стопанисване, все по
вече е под въпрос по-нататъш
ното стопанисване на този боси- 
леградски цех. Разбира се, докол- 
кото навреме не се намерят нови 
производствени програми.

Б. Д.

НАСКОРО В ДИМИТРОВГРАД

Още едно сдружениеява към явното иятие за

На 27 февруари т. г. в Димитровград сс проведе инициативно 
събрание на димитровградските собственици на частни фирми, на 
което присъстваха около тридесетина частници, предимно търговци,м. я гостилничари и занаятчии.

На събранието те решиха в близко бъдеще да формират сдру
жение на частните работодатели-предприемачи, с което занапред 
по-лесно, бързо и ефикасно ще решават своите проблеми.

В БОСИЛЕГРАДСКИ„НАПРЕДЪК"
Б. Д.Избрани скупщина, управителен съвет и временен директор

„КОЖАРА" - жЕЛЮША
• Председател на Скупщината е Захари Миланов, а председател на Управителния съвет е Ванче 
Димитров • На досегашния директор Бранко Младенов е гласувано недоверие и за изпълняващ 
длъжноста директор е назначен Стоян Захариев

„Тройка” за спасение
Кожообработвателното обществено предприятие “Кожара" от 

село Желюша от 24 февруари т. г. има ново ръководство, което ще се 
тежкото икономическо положение. В

Съветът назначи за изпълняващПрилагайки най-новите раз
поредби на Закона за предпри- длъжността директор Захари 
ятията, работниците в обществе- Стоянов, магазинер в предпри- 
иото предприятие за селско сто- ятието. Трябва «а се подчертае, 
панство и търговия “Напредък” чс между Младенов и една 
в Босилеград избраха и учредиха от работниците и досега съще- 
нови органи - Скупщина и Упра- ствуваха големи разногласия, 
вителен съвет. 58-те работници Обвиняваха го, че като директор 
най-напред избраха Скупщина от уж приватизирал предприятието, 
21 души която избра за свой че продавал и разпилявал част от 
председател Захари Миланов, имотите му, че по негова заповед 
работник в администрацията, добитъкът на сслскостопански- 
След това членовете на учереде- те производители е изиддщаи със 

Скупщипа избраха Управи- закъснение от три-четири мссс- 
телен съвет от девет души. На ца, че не успял да организира раз- 
учредителното си събрание чле- витието на селското стопанство 
новете на съвета избраха за пред- въф фирмата... Какво е отноше- 
седател Ванче Димитров, магази- нието между Младенов и работ- 
онерв местния магазин в Босиле- ниците^гол^степен „оказва

ГР® Веднага след учредяването си доверието на членовете на Скуп- 
уипавигешшяг съвет започна да ципата да влезе в състава на Уп- 
лейства като гласува недоверие равителния съвет. За него гласу- 
шз д^гашния директор на пред- ваха само девет души и всъщност 
приятаето Бранко Младенов, той получи най-малко гласове.

Освен Ванче Димитров, в 
състава на Управителния съ
вет са избрани: Захари Атана
сов (шофьор), Йордан Петков 
(изкупвач на добитък), Йордан 
Джонсв и Станиша Кирилов 
(трактористи), Крум Стоянов 
и Владимир Стойнев (колячи в 
кланицата), Влада Спиридонов 
(лесовъден инженер) и Захари 
Стоянов.

опита да го избави от твърде 
новия ръководен екип на “Кожара” са влючени Тодор Манич - генер
ален директор. Йовица Антич - технически директор и Югослав Стс- 
фанович - комерчески директор. Всичките те до неотдавна са работили 
в кожообработвателното предприятие “Драгош” от Пирот.

част

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"

Пътник без билет 
- кондуктор без работа!

Най-новите промени в това 
босилеградско предприятие пре
дизвикаха различни мнения 
всред тукашната общественост. 
Докато едни считат, чс Управи
телният съвет н% ще има сили да 
води предприятието напред, дру
ги вярват, че всичко ще бъде по- 
лесно без Младенов зад корми
лото му.

ната - Водачите на рейсове, техни помощници и кондуктори в 
"Автотранспорт” в Босилеград занапред ще останат без работа док- 
олкото на пътник не дадат билет...На такива работници не се дава 
възможност да търсят прием при директора и останалите ръко
водители, за да са оправдаят...

Между другото това е написал Ивалчо Станчев, директор на 
босилсградски "Автотранспорт”, в съобщението, което с дал на 
екипажите на рейсовете с намерение да спре явлението "лявата ръка 
не знае ка^во прави дясната” и да се увеличат средствата в касата на 
фирмата.

В.Б. В. Б.

о7 МАРТ 1997 Г.



В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

АКЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА 
ГЬБОТВОРКАТА ТРАЙКО И 

НЕГОВОТО 

БОГАТСТВО

Формиран е общински щаб по унищожпппнс на п»б отпор ката и първите резултати са налице
Тъй като гъботворкатп, из

вестна сред народа като горска 
гъсеница, е открита и на терито
рията на Босилеградска община 
и тъй като това може да има ка- 
тостофалнн последици за широк
олистните дървета, по решение 
на Изпълнителния съвет на Об
щинската скупщина в Босиле
град е формиран общински щаб 
от 7 души със задача да унищожи 
яйцата на този инсект. Ръково
дител на Щаба е председателят на 
Общинската скупщина Сотир 
Сотиров, а членове са професи
оналисти от Горското управле
ние в Босилеград,селскостопан
ското предприятие “Напредък" и
републиканенят инспектор в об- щниа този вредител е засегнал

горите в района на Млекоминцп 
Става дума за инсект, който и Бранковци. В Бранковци в 

при благоприятни условия толк- местността "Гумнищс" на площ 
ова бързо се размножава, че от от 16 ха през миналата седмица, 
едно гъсенично генздо могат да съгласно постановлението на ре- 
излязат и до 1000 гъсеници. Ако публиканското министерство за 
не се унищожат навреме, дърво- стопанство, лесовъдство и водно 
добивът и растежът на дървета- стопанство и Общинския щаб бе 
та намалява. След като изсушат проведена еднодневна акция, а в 
горските насаждения, гъсеници- село Млекоминци в местостта 
те се прехвърлят и върху овощ- “Ръжев дол” и “Избище" двуд

невна акция зп унищожаване 
яйцата на гьботворката. Според 
думите на Якимов, акциите и в 
едното, и другото село са успеш
но проведени и отзивчивостта на 
местното наслелсние е похвална. 
Дори в акцията са у 
лица, които не са собственици па 
гори в тези местности. Начина
нието е ръководено от специал
исти в Горското управление в 
Босилеград.

Според Якимов, най-ефика
сен начин да се предотврати раз
ширяването на гьботворката е 
физическото унищожаване на 
яйцата: изтъргпанс чрез различ
ни железни предмети, събиране и 
изгаряне. Същевременно неряд
ко успешно се използват и иет- 
ролей, нефт и други химически 
средства, с които се третират 
гнездата. Най-подходящ период 
за тази акция е краят на зимата - 
до 20 март, защото след това вре
мето се затопля и от яйцата изли
зат гъсеници, чисто унищожа
ване с много по-трудно и скъпо.

ннте дървчета, дори унищожават 
и градинските култури, казва 
Минко Якимов, републикански 
инспектор по горско дело. Той ни 
уведоми, че гьботворката е на
паднала 7800 хектара широко
листни, предимно дз.бовн гори п 
5 от общо 7 общини в Пчннски 
окръг. Най-много е разпростра
нена в Буяновачка община - па 
4740 хектара, след топа в Пре- 
шево - 2360 ха, във Браня - 220, 
във Владичин хан- 420 п в Бо
силеград на 50 хектара 
кн нападнати гори 5620 ха са об
ществена, а 2170 ха - частна соб
ственост.

Засегп в Босилеградска об-

частвали и
- Какво ли нс съм бил и гер”, купена на старо. А нова 

какво ли нс съм правил през струваше 3 хиляди динара - 
почти два чифта волове илиживота си - сам сс нита и дава 

отговор 79-годишният Трай- 150 майсторски надници - 
коАрсснков Христов от Гор- спомени си бай Трайко, 
на Лисина, понастоящем пен
сиониран майстор-строител го заварила като войник в 

Осиек - Хърватско. Бил е 
немски военопленник в Нови

. От всич- Войната през 1941 година

Брандсбург-Северна Герма
ния. Осем месеца по-късно е 
предаден на българския Чер
вен кръст и станал българ
ски войник в Момчилград.

ластта на горското дело.

- Войниклъкът и лленни-
чеството ми отнеха повече 
от две години. Имах щастие 
да се върна в Лисина жив и 
здрав през 1942 година, ко- 
гато се и ожених. И започнах 
нов, семеен живот...

След войната Трайко уп
ражнява и трите си професии 
- земеделец, терзия и строи
тел, но неволята го кара по
вече да стане печалбар, за да

м. я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Състоянието на есенниците е добро
В ДИМИТРОВГРАДСКИ 
КРАЙ

Според неофициални данни. по селско стопанство в Общин
ската скупщина в Босилеград.

“Засега всички есенни посеви 
с изключение на няколко места в 
Паралово успешно издържат на 
ниската температура. С оглед на 
това, че все още са във фазата на 
застой, те не са в опасност” - под
черта Анастасов.

Засега оцеляват и овнощните 
насаждения. В настоящия мо
мент те са в същата фаза и ако 
дневната температура се задър
жи още седмица-две, най-вероят
но и настоящата година ще бъде 
берекетна. Разбира се, ако няма 
студове в ранна пролет.

Ваксинират 
се говеда 

срещу антракс

Трайко Арсенков Христовселскостопанските производите
ли в Босилеградска община ми
налата есен са засели с ръж само 
тридесетина хектара. Казвамо 
“ само” поради това, че на терито
рията на общината има около 12 
000 хектара обработваема площ. 
Обаче поради миграционните 
процеси тези площи от година на 
година стават необработваеми. 
Най-много площи са изорали 
селскостопанските труженици в 
Млекоминци, Ресен, Извор, Гру- 
инци, Бранковци, Паралово, Ри- 
барци...

”В какво състояние са есен
ните посеви?” - попитахме Васил 
Анастасов, агроном и инспектор

в Ниш. Със съпругата си Ми- прехрани многлюдното си
лаика, по години негова връ- семеислво 
стница, живеят в собствен

- През 1972 година, кактоапартамент на десетия етаж 
в един от трите 
блокове, преобладаващи в 
квартал “Дурлан”.

- Най-важното е, че с ба
бата отгледахме седем деца: 
три дъщери и четирима сина. 
От тях имаме 11 внучета от 
17 до 30-годишна възраст н 8 
правнучета. Точно 28 души!

Челядта на нашите зем-

13-етажнн и мнозина нашенци, напуснах 
родния си край и се настаних 
в Ниш. Все до 1988 година 
работих по строежите като 
майстор и изкарах трудов 
стаж от 15 години, с който ме

Ветеринарната станция в 
Димитровград от 17 февруари т. 
г. започна да провежда нова пре
вантивна акция на територията 
на Димитровградска община. 
Ваксинират се говедата срещу 
антракс (синя пришка) и съще
временно се контролират виме- 
ната на кравите от заразно за
пушване.

пенсионираха.
В Ннш започнал да строи 

голяма къща, 8 на 16 метра, 
на два етажа, за да има жи- 
лшца за него и за синовете

Б. Д.м. я.
ляци живее като се почне от 
Ниш (тук са най-вече), та чак 
до Тиват в Черна гора и Шу- * Купих евтино нива “по
мен в България. В родното скРая от Ниш, защото пар- 
село на майстор Трайко Гор- Целите в градската строи-- 
на Лисина няма нито един! телна зона бяха много скъпи. 
Земята си е дал на държа
вата, а сградите са се разпад
нали. Трайко н съпругата му КЪ1Да в подножието на баира 
се гордеят със своята челяд. Впник, но, уви! Хвана ни 
Бай Трайко е горд и с трите Ч^сето на околовръстното 

шосе и къщата ни бе срутена. 
Общината нн даде четири по-

му.ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В КЛИСУРА ДНЕС

Липсват пари за поддържане на обектите
В основното училище в Кли

сура, което над сто години високо 
носи знамето на възпитанието и 
културата в целия този край, от го
дина на година учат все по-малко 
деца. В сегашното училище, което 
носи името на Иво Лола Рибар, в 
момента учат само 30 ученика. 
Всъщност, толкова ученика има от 
Клисура и останалите села в този 
край: Драинци, Грознатовци, Стре- 
зимировци, Кострошевци, Сухи 
дол и Паля. Освен в Кострошевци, 
където учи само един ученик, в ос
таналите села поради липса на уче
ници училищата са закрити. В дол
ните калсове учат 12, а в горните 18 
ученика. Тук работят десет препо
даватели, двама от които в долните 
калсове (един в Кострошевци).

Мирча Стоянов, директор на 
училището, прелиства летописна
та книга и ни разказва, че и учи
лището, и селото в този край преди 
години са били пълни с деца. През 
1958/59 година например училище
то е имало 11 подведомствени учи
лища с около 900 ученика. “Въз
можно е догодина, а и през след
ващите години да се увеличи броят 
на учениците и това ни радва. Без- 
спокои ни обаче фактът, че пет- 
шест преподаватели са пред пен
сия, а нови учители няма и този 
въпрос може да се превърне 
проблем” - казва той.

Клисурското училище,
, много пъти досега е получвало раз
лични признания и отличия, днес 
може да работи с малко ученици 
благодарение на разбирането и фи
нансовата помощ от Министер
ството по просветно дело. Има

обаче големи трудности с наглед- на средства обаче е рухнал покри
лите средства и с поддържането на вът на училището в клисурската 
училищните сгради. “Нямаме сред- махала Кебапови. Няма средства 
ства нито за едното, нито за дру- даже и за поддържането на 
гото, а финансова помощ не могат училището в Клисура, в което учат 
да ни окажат нито министерството, децата. Постройката не е белосва- 

Общинската скупщина в Сур- на цели 15 години! Стените са за- 
дулица” - казва Стоянов. “Особено пазени само благодарение на дис- 
трудно е с поддържането на обек- циплинираността на учениците.

За две-три години се наста
нихме в недовършената ни

нито
занаята, с които е отгледал и 
задомил децата си: зе
меделец, шивач и майстор по малки апартмента в града, 

които сетне купихме на из-строежите.
годна цена и днес сме същин
ски граждани... Синовете си 
построиха вили в околността 
на град Ниш, така че жилищ
ният ни въпрос е решен. Пен
сионният ми стаж е малък, 
само 15 години, но по моя 
сметка на строежите съм 
работил повече от 55 години. 
Пенсията ми е малка, но не 
ни забравят децата и внуците 
- нашето най-голямо богат
ство. Челядта е нан-големнят

- Моите родители имаха 
осем деца: четири мъжки и 
четири женски. Аз бях най- 
старият, роден съм 1919 го
дина. Като 14-годишен, мо
ите родители ме дадоха да 
уча за шивач в моето село 
при терзията Занко Анаста
сов Самоходов и след три го
дини се научих да шия дрехи, 
каквито се носеха тогава. 
Най-голямата майстория в 
този занаят е да ушиеш сая. 
Особено сая за по-богатите

Основно училище в Клисура - старата (долу) и новата сграда
тите. Какво ще стане ако утре има 
деца, а сега сградите рухват пред 
очите ни!”

Благодарение на добрата воля 
на определени хора, които помагат 
с работа, някои от обектите са из
бавени от скорошно пропадане.
Стоянов казва, че през изтеклата 
есен са извършили ремонт на учи
лището в Драинци. Преди това са 
поправили това, което са могли в 
училището в клисурската махала 
Смудиини, извършен е ремонт в 
Кострошевци, поправена и подме
нена е част от покрива на строто 
училище в Клисура. Поради липса

капитал на човека...
За най-голямото си жела-

Училището, което
липса на средства няма и телфон (в 
селото има около 30 телефонни 
номера) сигурно не би изпаднало в 
такова материално положение, ако 
беше останало собственик на бо-

поради
моми и булки: от казмир, 
обточена със сърма, бикмета 'ние в сегашн11Я момент Трай- 
и гайтани. За тези модерни и ко Арсенков Христов без 
богати саи материалите се 
внасяха нелегално от Бъл-

двоумение казва:
- Да бъде мир и спокой- 

гария или откъм Македония, ствие в държавата и на Бал- 
Една зелена казмирна сая с каните. Да могат винаги да 
всичките украшения пред- ми дойдат внуците от Сър- 
ставляваше цяло богатство, бия, Черна гора и България и 
Върху нея се работеше и по добре да се разбират и пома- 
няколко седмици... Да, да! гат.
Имах шевна машина “Син-

ровите гори, които навремето са 
заседили учениците. Тук твърдят, 
че са

в

притежавали 25 хектара гори, 
с които сега разполага “Сърбия- 
шуме”. Ако това богатство бе ос-

което

танало на училището, поддържа
нето на училищните обекти няма
ше да се поставя под въпрос.

Стоян СТАНКОВ
В. Б.

о Ш/шгШ7 МАРТ 1997 г.



МЛАДИ ТАЛАНТИ В ПРЕС-ЦЕНТЪРА НА „НАРОДНЕ НО- 
ВИНЕ“ В НИШ

ГОРАН ИГИЧ

ПОЕТ,
ФИЛОСОФ,

КОМПЮТЪРИСТ...

ПРОМОЦИЯ НА 
” ДРУГАРЧЕ” И 

СТИХОСБИРКАТА 
„КАК ЛИ Е ПОЕТ 

ДА БЪДЕШ

1 оран е по-големият брат на шахматиста Владан Игич, а ро
дителите им - майка Темелка от Бребевница и баща Радован от 
1ланиница - живеят и работят в Димитровград. Считах, че лич

ността му е интересна за читателите, тъй като той е талантлив 
млад поет, след това почувствах силата на неговата философска 
мисъл и желанието му да осъществи повече свои блянове.

От кога започна да се за- * Вече започнахме с публи- 
нимаваш с поезия и как започ- кадиите. Поне тези стихчета 
на това? отиват за печат в „Братство”.

- Като отличник във втори Ако се почувства рима, винов- 
клас на гимназията взех учас- ник *Де е преводачът... 
тие в литературния конкурс на - За нас би било полезно и 
Република Сърбия с три мои да се печата двуезично, 
стихотворения и спечелих тре
та награда. След това продъл
жих, защото почувствах, че та
ка просто позволявам на мис
лите ми да се изливат и офор
мят.

носител на зва-
По повод 35-годишнината от излизането на 

първия брой на детското списание “Другарче” 
прес-центъра на нишкия всекидневник “Народ- 
не новине” на 27 февруари се състоя промоция 
на юбилейния брой на списанието.

Главният и отговорен редактор Денко Ран- 
гелов най-напред изказа благодарност към най- 
заслужилите за раждането и извървяния път на 
“Другарче”: първия главен и отговорен редак
тор на “Другарче” Миле Николов Присойски, 
на един от най-редовните сътрудници д-р Спас 
Сотиров и на илюстратора Димитър Димитров. 
Представяйки юбилейната книжка на списани
ето, Рангелов изтъкна многобройните честитки 
и благопожелания на читателите и сътрудни
ците във вид на поезия, писма, телеграми и ан
кетни изказвания. Богдан Николов, Милорад 
Геров, Мила Джорджевич, Вукица Стоименова, 
Момчило Андреевич, Снежана Виданович, Рад
ко Стоянчов, Александър Дънков, Русалка 
Ташкова, проф. д-р Слободан Василев, Матея 
Андонов, Милош Бакич, Милка Станойевич и 
Новица Иванов също честитиха юбилея на 
“Другарче” със свои творби и му пожелаха още 
много години “да живее и като славейче да ни 
пее”, както се казва в приветствието на ученика 
Владимир Костадинов от Босилеград. Публику
вани са поздрави и от “Дечйе новине” - Горни 
Милановац, “Славейче” от София, от Детското 
посолство “Меджаши”, от Змаевите детски иг
ри, от фестивала “Край зелена Зета” 
Комиксът “Шибил” възкресява спомени за нез
абравимия Методи Петров, а тортата, изрису
вана на първата корица, напомня не само за 
юбилейното тържество, но и за това, че вели-

в

* Защо, от кого и как зао- 
бича гръцкия език?

кият художник Мето има и винаги ще има нас
ледници докато съществува “Другарче”.

- “Тържествени одежди имат и редовните 
рубрики: ”Из нашите училища”. “Народно 
творчество”, “Литература”, “Първи стъпки”, 
“Забавен кът” - изтъкна главният редактор.

В чест на юбилея на нашето детско списание 
свои творби на промоцията прочетоха неговите 
редовни сътрудници: Миня Илиева, Мила 
Джорджевич, Русомир Арсич и Ясмина Първу- 
лович.

* Мислиш ли да ги „преле- 
и на хартия, т.е. да ги пуб

ликуваш някъде?
- Нужни са стимулиращи 

моменти, какъвото е този. С 
една дума казано - ще се опи
там. Обещавам.

* На кои езици пишеш, кои 
езици владееш?

еш

В промоцията на стихосбирката на ученици 
от димитровградското Основно училище “Как 
ли е поет да бъдеш” участваха директорът на 
Народната библиотека в Димитровград м-р 
Драган Колев, рецензентът на стихосбирката 
Денко Рангелов и младите димитровградски по
етеси Йелена Ранчева и Валентина Ставрова.

М. Станойевич

И т. н.

- Естетствено, най-чисто 
мисля, чета и пиша на сръбски 
език. Надявам се да не звучи 
нескромно ако “призная”, че и 
по български език съм един от 
най-добрите, да не кажа най- 
добрият. Уча в училището ан
глийски и руски език и доста 
добре ги владея. А сам изу
чавам гръцки и македонски 
език. Гръцкият особено ме ин
тересува.

Горан ИГИЧ

- Особено ме занимава она- В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД
мотологията, науката за име
ната, и етимологията, наука за 
потеклото и значението на ду
мите, и може би заради това се 
заинтересувах от гръцкия ез
ик. Моето име Горан е от гръ-

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ

Тези дни в основното учили- което ще даде възможност на сумата за тях и то по сегашната 
ще “Георги Димитров” в Босиле- учениците от босилеградското гарантирана цена. 
град са актуални две дейности: основно училище да посрещнат 
подготовка на учениците за пред- по-подготвени състезанията.

цки произход и означава дума- 
* Чувствам, че имаш богато та момче - НАГОРИ е преми

навало в АГОРЯНОС, без грц- 
кото - ОС и излишното А, става 
ГОРЯН, а от там - ГОРАН.

об Николов подчерта, че и ед-разование.литературно ната, и другата инициатива са до- 
Когато пък става дума за дру- бре приети от учениците, което- Освен що чета, аз се зани

мавам и с превеждане от сър- 
бски на български и обратно.
Освен поезия пиша и проза.
Интересува ме тоталитетът на 
нещата и смятам, че частаич- 
нотоимизучване,бездасеобе- нимавам с компютри, с изра- 
дини и разисква цялостно, ця- ботка на софтоуер. Не съм до- 
лостта като такава, не допри- волен от своя компютър, но се 
неся за нищо и е празна гно- надявам, че ще си купя, по-до- 
сеология (наука за безсмисле- бре казано, ще си набавя по- 
ността на знанието). съвременен, по-нов. Имам вре

ме за всичко

стоящите състезания по отделни 
предмети и абонамент за учебни- гата дейност, Николов подчерта, се потвърждава от техниия до- 
ци за следващата учебна година, че и тази акция се провежда вече бър отзив. Особено охрабрява 

Борис Николов, заместник- няколко години. Неин организа- ентусиазмът на учениците, с ко- 
директор в училището, ни уведо- тор е Заводът за издаване на 
ми, че поради стачката на отдел- учебници в съдействие с учили-

* С какво още се занима
ваш? ито те се включват в отделните 

училищни състезания, в чийто
училища (училищата в Боси- щата. Учениците, които желаят подготвителен етап участват над 

леградска община не са стачку- навреме да си осигурят учебници 200 ученика, 
вали) училищните състезания са за следващата учебна година, мо- 
отложени за след две седмици, гат сега на две вноски да заплатят

- Повече аматьорски се за-
ни

м. я.

ОТ ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
за компании, 

Позна-* Философски ли си настро
ен или така ми се струва? ПОДКРЕПЯТ ИСКОВЕТЕ, 

НО НЕ СТАЧКУВАТ
приятели, приятелки.

„ вам много забележителни, из-
- Просто казано чета много. вестни ХОра, бързо прониквам 

Салмон Ружди, Гргол, Досто- навсякаде Всичко се осъще- 
евски, когото особено предпо- стява КОгато силно се желае, 
читам, също Шекспир, а се 
въодушевявам и от руската ли- 

на 20 век: Солжени-

На 24 февруари т. г. в Пирот янието в областта на здравеопаз- ка в здравните заведения, 
се проведе заседание на Окръж- ването в окръга, както и в цялата ще продължи от 11 до 12 часа. 
ния отбор на синдикалия съюз на страна, е доста тежко. Затова е Медицинските работници по- 
работещите в здравеопазването прието решение на 25 февруари сочват като основна причина за 
от Пиротски окръг. На заседа- работещите да организират ед- стачните действия, недостига на 
нието е констатирано, че състо- ночасова предупредителна стач- финансовите средства, които са

необходими за покупка на лекар- 
| ствени препарати и санитарен

която

* Кой е по-добрият шахма- 
- ти или брат ти? Кой коготература 

цин, Флоровски, Фларенски и 
Нобелова награ-

тист,
учи:

носителят на 
да Булина.

* А от поетите?

- Той е по-малкият и щом 
като е станал “първенец” гор
дея се, че ми е брат. Притежа- 

- Поезията обичам, разбира тел съм На 3 шахматна кате- 
се. Чета я, а съм привърженик ГОрия, заех 11 място на инди- 

Милто- видуалното първенство на сре
дните училища, което се про- 

на миналата 1996

■I
риал.матеР Изхождайки от решението на 

синдикалния съюз, работещите в 
Здравния център в Пирот на 25 
февруари прекъснаха работата 
си в определенето време.

За разлика от тях, в Здравния 
дом в Димитровград (който при
надлежи към Здравния център в 
Пирот), не е се стачкувало, въ- 

:'•* преки че персоналът напълно 
подкрепя исковете на своите ко- 

ИЯ леги в окръга.

1 ■и на така нареченото 
ново становище за римата - че 
най-добра е римата там, къде веде в края

Така и пиша. Ще ви ГОДИна в Матарушка баня. 
кажа няколко стихчета само:

;
Iто я няма.

.!* Къде след гимназията?Когашо слушам невинните й
детски думи _ _ - Най-вероятно във фило-
и въздържан йлач на техните софския факултет в Ниш. Мо

же би ще се посветя на литера
турата, може би на информати- 
ката...

сълзи,
стоя и слушам шума 
на набуялише реки 
и морски вълни 
в тяхната малка душа.

Б. ДимитровЗдравният дом в ДимитровградМ. Станойевич

о7 МАРТ 1997 г.
№



КЪМ ЛЮБИМИТЕ НИ МЪЖЕВ ЧЕСТ НА 8 МАРТ - ДЕНЯ НА ЖЕНАТА

АКО НИ
ПРЕВЪЗПИТАТЕ, ЩЕ 

ВИ ЧЕСТИТИМ ОТ 

ВСЕ СЪРЦЕ!

КОГАТО МАЙКАТА 

ПОЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ И 

ПОЛИЦАЙ, И ПРОКУРОР...
ЗА МАЙКИТЕ ОТ ВУКОВАР, КРАЙНА, СЛАВОНИЯ, МОСТАР... ПЪК И ЗА НАС

“Жената седи на пейката лите. 
със забрадена глава. Дълго 
трая войната, загубихме я.
Родината вече не съществу
ва, загубихме. Идват хора и 
сядат до нея. Тя казва:

- Имах трима сина. Еди
ният си дойде сляп след пър
вата война, вече е покойник.
Другите двама паднаха на 
фронта, в боевете.

- Героите няма да бъдат 
забравени.

- Защо ги поведоха в тези 
войни? Кой ги измисли? Мо
жете ли да ми отговорите?
Нали във всичко трябва да 
има смисъл? Момчетата вяр
ваха кавото им разправяха.
Те само крещаха: победа, по
беда. А сега?

- Какво сега?
- Нима моите момчета 

трябваше да обмислят война
та? Те ли я направиха? Някой 
попита ли ги? Трябваше да 
слушат и единственото, кое
то им разрешаваха, бе да ка
жат “амин”. Господине, кой 
разпали войната?

- За бога. какво питате?
Роднината зовеше. Последва
хме нашия фюрер.

- В първата война тръгна
хме подир кайзера и загуби
хме, във втората война - по
дир фюрера, и пак загубихме.
Никой не попита сляпото ми 
мъртво момче, не попитаха и 
другите двама. Но.им позво
лиха да паднат.

- Родината.
- Това съм и аз. Да, и аз 

съм родината. И момчетата 
ми са родината.

Тогава майката, обхвана
та от странно желание към 
справедливост стана обвини- 
телка. Не в тържествен та- 
лар, а в рухото на бедна жена, 
и не с параграфи в главата, а 
с възмущение и болка в сър
цето, тръгна по пътя си и по
жела едновременно да бъде и 
полицай, и прокурор, и един 
след друг да посети в домо
вете им онези, които бяха ви
новните, помощниците, извъ
ршителите, плодоползувате-

да не се меси в работите й! И да 
не търси доказателства за при
вързаността й към него, към 
децата, към дома и семейство
то, даже и към отечеството!

Кой се нуждае от тези до
казателства? За кого са толко
ва значителните? Чии недоста
тъци се компенсират с тях? 
Кой иска да излекува собстве
ните си комплекси с такива до
казателства и по какъв начин? 
Кой е вечният виновник? И ко
му е нужен виновник?

Признайте!
По-лесно ще ви прощаваме. 

По-лесно ще разберем вашия 
неуспех на работното ви място 
или пред “приятелката” ви, ня
ма да ви се сърдим, когато за 
хиляден път ни казвате, че же- 
иидбата ви е била несполучли
ва, че сутринта сте стъпнали 
първо на левия си крак и че ви 
е изневерила колата ( а може 
би и жената)...

Пояснете ни. Ще ви разбе
рем, когато имате нужда да си 
купите нов костюм, да смените 
парфюма, понеже досегашни
ят ви вече не е моден, да бояди
сате косата, защото ненужно и 
безуспешно искате да скриете 
годините си и да отидете в спор
тните зали, понеже са се отпус
нали мускулите ви.

Дойде и вашият ред! Да по
работите малко - като нас, да се 
понзмъчите малко - като нас, 
да бъдете малко и вие като 
нас...

Независимо от това дали е 
лекар, инженер, юрист, архео
лог, журналист’, архитект 
поет, спортист и учител, незав
исимо от това колко години е 
прекарала над работната маса, 
с различни бои, нагледни сред
ства и инструменти, включвала 
е апарати, карала е кола,трам-

кой не смес да сс надува сега. 
Виновните трябва да сс посо
чат. Хората, приличащи на 
животни, чакаха шепа карто
фи и малко мармалад.

Тогава гневът и омразата 
па майката отлетяха. О

или
Отиде в дома на един ин

дустриалец, чисто име сс мъ
дреше под всички патриотич
ни апели. Дълго звъня и хло
па на врата па хубавата къща, 
докато най-сетне сс показа 
човек с вид па градинар и я 
запита какво желае. Нали 
вижда, че няма никой.

-А, къде е нзлъсканият 
господин, който по-рано се 
явяваше навсякъде?

- В Швейцария. Вас какво 
ви засяга? Какво искате?

- Тъй ли, значи, дим да го 
няма, и скъпото семейство 
подир него, милостивата гос
пожа и милостивите деца. На 
зимен курорт в планината, а?

- Няма никой вкъщи. Про
сяци не допускаме.

- Всички заминали. Така 
си и мислех. Всички отишли в 
чужбина, след като предвари
телно са се погрижили. Нас 
не ни взеха със себе си. Нас ни 
оставиха в мърсотията. Да се
дим и да сърбаме попарата, 
която те надробиха.

И тя тръгна по пътя си, 
странствуващата справедли
вост, с болка и възмущение в 
сърцето, и реши да се заеме с 
някои от онези надути мехо
ве, които се наричаха работ
нически водачи и по-рано ко- 
мандуваха профсъюзите, а 
накрая се перчеха в трудовия 
фронт.

Но в къщата на един та
къв даже не я приеха, дебе
лият избяга в друга стая, а же
на му така блъсна майката, че 
тя изхвръкна в коридора. 
Сетне заключи и пусна жел
язната верига. И майката за- 
трополи надолу по стълбите. 
После се присламчи към нек
олцина, наредили се на опаш
ката, а те бяха досущ като 
нея, жени със забрадки, с 
празни пазарски торби, всич
ките затъпели, мрачни. По
нечи да им обясни какви пре
стъпления бяха вършени, и 
че хората трябва да открият 
виновните. Всичко трябва да 
излезе на бял свят. Нека ни-

ТЧ21И-

Жените.
Това ли беше целта ви? За

това ли през целия си живот се 
борихте, карахте, викахте, под
ценявахте ни, унижавахте ни - 
само за да ни промените!?

Успяхте ли в това?
Щастливи ли сте като таки

ва? Кръвното ви ще бъде ли 
отново нормално? А захарта?

Дано да сте ни живи още 
дълги години!

Ще бъдем щастливи, кога
то разберем, че сте успели да ни 
превъзпитате! И ще ви чести
та им от все сърце!

От името на всички жени 
това ви го казва (надява се - • 
достатъчно индискретно и 
нежно, с неизмерима обич и 
възторг) една от многоброй- 
ните ваши...

но сплете ръце. Сълзи избиха 
в очите й. Искаше й се да рев
не високо, но не го строи. На
ли и аз съм като тях. Всички 
сме пропаднали, прегладне- 
ли, погубени. Изтръгнаха 
сърцата ни от гърдите. Вече 
не вярвам в нищо, в нищичко.

И така тя остана на опаш
ката с другите, всичките ча
каха за малко мармалад и ня
колко картофа, тя също. 
Скърцаше със зъби и призо
ваваше справедливост... ’

вай и автобус, или се е катерила 
към недостъпните върхове на 
най-високите планини - профе
сията на жената винаги е била 
да бъде ЖЕНА. Тя никога не е 
престанала да бъде майка и на 
своите, и на чуждите деца. дори 
и на своите братя, съпрузи и 
приятели, даже и на шефовете 
си, отвръщайки на безбройни
те им въпроси: къде си била 
досега, къде е вестникът ми, 
как се казва лелята на вуйна, в 
коя страна е на посещение пре
зидентът, какво ще бъде вре
мето утре, за кого си се дока
рала, кой се обади по телефона, 
какво не трябвало да забра
ви...?

❖ ❖
Из Писвам стринините 170, 171, 
172, 173 <>ш романа ,Хамлет или 
дългата нощ" на Алфред Дм- 
Слин. Написани са 1954 година, 
ала се отнасят и до времето, в 
което живеем.

Мъжат никога и в никакъв 
случай не трябва да забравя, че 
има само една майка, само една 
жена и само една секретарка! И Милка СТАНОЙЕВИЧ

Подготви: Л.Нейкова

■ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА 
ЖЕНАТА

Жените от Босилеградско 
бавно се включваха в 
обществения живот

Жените от Босилеградско по-смело започнаха 
да се включват в обществения живот след ос
вобождението. Преди години в общината имаше 
повече жени, отколкото мъже. Сега положението 
е обратно. Днес младежите, особено селските, по 
мома идат в “девето село”.

От значение е да се подчертае и женската носия 
в Босилеградско. Сегашната изобщо не се различва 
от тази, която носят жените във вътрешността. На 
специалистите по етнология обаче ще бъде много 
трудно да изучват носията на жените в Босилеград
ско през вековете. В началото на 20-ти век жените 
са носили саи, които станали традиционна носия. За 
момите и жените, които носили бели саи съще
ствува и една изворна песен:
Тия мома, тая 
с бела ши соя 
с белини» соя 
тънка висока мома,

1
Днес жените в Босилеградска община, впрочем 

както и навред в страната , са равноправни 
развитието на семейството и обществото. Преди години 
обаче, рсобено на село,те бяха като някакви робиии, 
измъчвани от тежък физически труд и без свободно 
време и което бе най-позорно, те за нищо не се питаха.

Без оглед на интелектуалните им качества, “те не са 
били за училище”. Ето няколко данни, които показват 
колко жените изостават след мъжете в правото на шко
луване. През 1887 година в Крайщето е имало 947 гра- 
“°™" мъже, т.е. 7,66 на сто от броя им, а само 9 гра
мотни жени (0,02 /а). След 18 години, т.е. през 1905 го
дина са били грамотни 5008 мъже (31%) и 437 жени 
/,оЬ от целокупното им число.

с мъжете в

зайеяла и шанса. Повела. 
Хоро се разиграло 
в хоро се хванало 
и младо и сш аро.

г"г:;

Стоян ЕВТИМОВ

или Жени от Босилеградско в народна носия 
(снимката е от 1937 г.)

о 7 МАРТ 1997 г.



отзиви
ДА СИ ПРИПОМНИМ

В подножието на Перос 

боровци са изградили 

четири черкви

БЪЛГАРСКО-СРЪБСКА УЧИТЕЛСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЦАРИБРОД

- Конференцията се състоя в салона При черквата
- Над 300 учители от Белград, Пирот, Бела Паланка, Бабушнииа, Цариброд, Годеч, Драгоман, 

Сливница и София разискваха върху задачите па училищата в новото време
- Конференцията откри КРУМ ТАСЕВ, училищен настоятел в Цариброд
Сам° осем месеца след освобождението на лижим към общите интереси, за да може поне в 

Цариород от фашизма в града се състоя българ- бъдещето 
ско-сръбска учителска конференция, която пое- трофи и да 
тави важни задачи пред учителите в България и 
Сърбия. Идеята за провеждане на конференция ИЗКОРЕНИМ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИЯ 
дойде от Окръжния народноосвободителен ко- И ВЕЛИКОСРЪБСКИЯ ШОВИНИЗЪМ 
митет в Пирот, по-конкретно 
от референта за народно про
свещение, учителя Чедомир 
Андрич, роден от с. Заганица.
Организацията за провеждане 
на тази конференция пое На- 
родноосвободителният отбор 
на Цариброд чрез училищния 
настоятел Крум Тасев.

- Конференцията започна 
на 22 април, а завърши късно 
вечерта на 24 април 1945 годна 
с богата културна програма, - 
разказва Крум Тасев. - Ние не 
сме имали никъкав опит за ор
ганизиране на подобни кон
ференции, а имаше трудности 
и с осигуряването на квартири 
за 300 делегати. В цариброд- 
ския хотел тогава нямаше 
места и голяма част от учи
телите бяха настанени в частни 
квартири. Но това беше голямо събитие и хората 
в града помагаха кой с каквото може.

Споменям си, че за всичко сами вземахме 
решение. От Белград само ни казаха да водим 
конференцията на български език. Учителите от 
България говореха на български, а тези от 
Сърбия на сръбски език - без преводач. Заедно 
направихме резолюцията.

БАБА ТАЛИНАТА ЧЕРКВА”, “Братство”, брой 1625)
Оня, който иска да разбере го боровци избягват 

яше иИбт,Спе°п,е° “ИНгало’насто' стРани: едни на юг, днешно Ба-

л Ь2ЮВ° е сРеДнопланинска Борово е старо село. Пре- 
областг южно от Цариброд. За- данието разказва, че то е осно- 

площ от 10 800 хектара и вано в пределите, обраснали с 
о хваща три села: Било, Барйе борови гори и оттам е дошло и 
и Берзар. За миналато на Бо- името му. А че става дума за 
рово се знае малко. Предани- едно село, по-късно разделено 
ята казват, че първото селище на три с решение на ОС в Ди- 
е било в подножието на план- митровград, говорят общите

да спасим нашите народи от катас-
на три

Тодор Самодумов и Райна 
Шарова бяха известни педаго
гически работници, Самоду
мов, световноизвестен педа
гог, беше автор на няколко 
учебника.

На втория ден конферен
цията разисква върху темата 
на Джордже Златкович “Роля
та на новото училище в из
граждане на нови отношения с 
ОФ на България”. Изказаха се 
много делегати от двете стра
ни. В разискванията взе учас
тие и министърът за пропаган
да в НР България ДИМО КА- 
ЗАСОВ.

След това пиротският учи
тел Чедомир Антич говори за 
ролята на учителите в изграж
дане на братски отношения 
между българския народ и 

югославските народи. А късно вечерта делега
тите изслушаха и учителката ВАНЯ КЕПОВА 
от София, чиято тема беше: “Сръбско-българ
ските отношения в световната история и днес”. 

На третия ден се гласува следната

•! .Шема •!
1

■ ;

Ш Щ *

а Ш
■1

Крум Тасев откри 
конференцията

РЕЗОЛЮЦИЯ
1. Да се направи прочистване на просветните 

редове от фашистки елементи и унищожат 
всички учебници, които пяма да бъдат полезпи 
за. повото възпитание и образовапие на по
драстващото поколение.

2. Новата история трябва да създаде прави
лен мироглед на децата и да послужи като ръко
водство за изграждане на братските отношения 
между българския и югославските народи.

3. Да се покани Николай С. Державин, както 
и югославски и български историци, етнолози, 
които па едно съвместно заседапие ще дадат тез- 
иси за изготвяне на нова история на България и 
Югославия и особено да хвърлят нова светлина 
върху българско-сръбските отношепия в мина
лото, които са били повод за разширяване па 
шовинизма.

4. Материалите от конферепцшгга да се от
печатат на български и сръбски език.

5. Учителските дружества от двете страни да 
размепят научна, историческа и педагогическа 
литература.

6. Учениците от двете страни да се запознаят 
с освободителната борба на двата народа.

7. Младежките организации УСАОЮ и ЕМО 
в училищата също така да създадат връзки за 
сътрудничество.

Резолюцията бе изпратена на Маршал Тнто 
и Кимон Георгиев, тогавашен председател на 
българското правителство.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ВАЖНИ 
ПРОБЛЕМИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

Малкият салон при черквата едва събра де
легатите. Учители от Б.елград, Пирот, Бабуш- 
ница, Цариброд, София, Годеч, Драгоман, Слив
ница. Разискваше се по важни проблеми, които 
стояха пред двете страни и учебното дело. 
Идеите за сближение, които бяха мечта на много 
генерации от далечното минало, сега трябваше
да се осъществят при новите условия, след ос
вобождението от фашизма.

Конференцията избра в почетния президиум 
Йосип Броз Тито и Добри Търпешев. В деловия 
президиум бяха избрани Борис Манов, учител от 
Годеч, Димитрис Ранчич, учител от Пирот, Во
ислав Тошич от Пирот и Крум Тасев от Цари
брод.

След официалната част делегатите бяха при
ветствани от ПАВЛЕ РАДОМАН, секретар на 
синдикалния съюз на просветните работници в 
Белград.

- Царибродските учители поставиха крайъ
гълния камък на приятелство между нашите 
народи - казва Павле Радоман. - Приятелството, 
което се ковеше в четиригодишната освободи
телна борба сега трябва да се разширява и за
дълбочава в мирни условия.

След това Тодор Самодумов от София го
вори на тем^“Характерните черти в образова
нието на славянските народи,” а Райна Шарова 
сподели своите впечатления от световния синди
кален конгрес в Лондон, където тя бе присъс
твала като делегат на учителите от България.

- Нашата задача - каза Р. Шарова - е да оста
вим дребните интереси настрана и да се приб-

Стефан Истатков Тудовски най-добре познава 
историята на Борово

Басара, в местността Стро- имоти и молебените. Жителите
са чествали сво-

ина
ин дол. В края на 17 век селото на трите села 
е нападнато от кърджалии, ите празници на едни кръстове: 
които избиват всички мъжки Гергьовден, Спасовден, Илин- 

Само по чудо се спасяват ден, Малка и Голяма Богоро- 
децата на най-стария човек в дица, Света Троица... 
селото Лилан-Лалча (чолпан): Аз проучих корените на
Адам, Петър, Йоца и Велко, всички родове в село Било и 
По време на погрома те са били част от Верзар, което може да 
слуги при поп Мартин и брат послужи на всички заинтересо

вани за родословните дървета 
на своите семейства. Матери-

❖ ❖❖
Българско-сръбската учителска конференция 

в Цариброд бетс една от Първите и най-важните 
манифестации на българскогсръбскаша дружба. 
Тя определи и мястото на Цариброд в тия от
ношения.

глави.

Богдан Николов

му. В селото останали само 
жени и деца. По нареждане на 
поп Мартин жените е прес
тилки и децата с ръце за-

От учители-комунисти до комунистическо ръководствоалите са автентични, взети от 
живота, тъй като аз съм отрас- 

трупват с пръст черквата. нал в село Било, махала Тудо-
Бягайки от турците, боров- вица, центъра на Борово. Раз

казали са ми възрастни хора, 
някои от които за съжаление 
вече не са живи. Това са Асен 

Миялков и

Отблясъците на прогресивното работническо 
движение в света отдавна започнали да се чувствуват *■* ~~ *
и в тогавашния беден Босилеградски край. Още през 
.1919 година например за народен представител от Бо- 
силеградско е била издигната кандидатурата на Иван 
Алексов - Радин, обущар но професия. Поради малкия 
брой гласове не бил избран.

По време на кралска Югославия в Босилеградско ИИ||^^И 
идват много учители, сърби и черногорци по нациои- 
алност. Повсчсто от тях са комунисти. Това са про- 
гресивни хора и учители, които се противопоставят на > . 
шовинистките идеи независимо от това кои са техни ^ - 
застъпници. Тези интелигентни люде помагат на най- 
бедните ученици и разпространяват идеята за спра
ведливост сред бедния народ. Те основават и учител
ско сдружение. На 25 юни 1939 година е организирана 

ителска забава, на която учителският хор изпява 
химна “Хей, словени”. Мнозина от тези просветители от 
през НОБ стават народни герои.

През септември 1944 година в Босилеградско са 
създадени НОО, НФ, СКОЮ, АФЖ. На 5 март 1945 
година в сградата на сегашното Управление за при- стантинов от село Радичевци. СЮК в общината е 
ходи в Босилеград е учреден първият Околийски ко- разформиран през октомври 1990 година.

ЮКП. Пръв негов секретар е Милачко Кон-

»

заселват в местносттаци се
Старо село, в подножието на 
планина Перос и там изграж- _
дат четири черкви. Към среда- ^Йорданов, Санда 
та на 18 век в селото върлува Станко Манчов от Тудовица, 
чума, от която умира полови- Тинка Лекина от Масларци - 
ната от населението. А близо- село Било и дядо Кола от Лгос- 
стта на новопрокарания друм кавац - Верзар. 
отново излага населението на Особена благодарност дъл-
ТУОСКИЯ данък десетък и на жа на Стефан Истатков - Ту- 
тож Оттова време са и гро- довски, който ми даде иай-мно- 
бищата в непосредствена бли- го сведения за обработка на ет- 
зост до Старо село, разделени нологията на боровци. Надя 

д части- билски; барски и вам се, че това четиво ще е ин- гасти. оил г полезно за моите

На снимката от 1952 година са членовете на Бюрото 
на Общинския комитет за Босилеградска околия.

УЧ дясно е Раде Чирич, Влада Митов, Божа Стоянов, 
Милутин Ристич, Славчо Сотиров, Бранимир 

Лужнички - секретар на ОК, Димча Евтимов, Влада 
Радич, Павле Велинов и Васил Игнятов

на три -
верзарски, и рухналата от чо- тересно 

Р небрежие черква “Све- земляци, 
та Троица . Единствените жи
ви свидетели на погромите са 

дъбови стъбла.
Под натиска на отоманското и-

вешко
Влада Петров от село Било, 

юрист в "Комуналац" 
Димитро вград митет на Стоян Евтимовстолетните
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църква? А за Васил Левски се знае - 
Апостол е на свободата и неговите думи: 
“Ако спечеля, печеля за цял народ, Ако 
загубя - губя само себе си” 
достатъчни за всеки човек да оцени него
вото значение, неговата жертва и 
величие. И натрупаните скъпи венци от 
живи цветя пред паметника на Левски не 
бяха нужни. С /гарите от венците можеше 
да се купи хляб и мляко за сираците и 
бедните.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СОФИЯСилно впечатление ми поправи ин
тересното съботно телевизионно преда
ване “Панорама”, което подготвя и води 
известният журналист Иван Гаролоп. В 
неговата популярна емисия видях две ис
тории, конто ме доведоха до сълзи. Пъ
рвата е как спонсори, богати българи от 
Виена, са изпратили нари, за да се готви 
безплатна храна за бедните, която се раз
дава е голямо парче хляб край една от 
софийските градини. Много стари, ока
яно изглеждащи хора, се биеха с канче
тата си кой пръв ще стигне до спасител
ната порция. А какво ще правят те от 
понеделник, питах се аз, щом храната се 
дели само в събота и неделя? Другата 
история разказваше за селяните отс. Пс- 
търч. Те се бяха събрали на митинг, по 
много бедно облечени, с почерпели ръце 
и измъчени лица. Дори и на село ли няма 
храна, зърно, картофи? Пак по телевиз
ията на 14 февруари освен Св. Трифон 
Зарезан - традиционния, познат п необ
ходим празник на лозаря, се честити и 
празникът на някакъв си Св. Валентин, 
светец на влюбените. Питах се защо ли 
го заемат от католиците, поздравяват се 
официално и натрапват чужд празник в 
нашите християнски обичан.

И денят на 124 години от обесването 
на Апостола се прослави, по моему, по
грешно. Двама патриарси, един офици
ален и един разколник, си оспорваха пра
вото да почетат паметта на Васил Лев
ски. Патриарх Максим пя опело в храма- 
паметник “Александър Невски”, а па
триарх Пимен в черквата “Св. Богоро
дица”, като провъзгласи по някакви 
църковни канони Васил Левски за светец 
- Св. монах Игнатий. Защо не се съберат 
и разберат кой е глава на българската

Храна за бедните, 

православен и католически 

празник, Апостола...

са

Ц Софии Пребивавах двадесет опи. Понеже доешаипешо Познавам града, 
имам много Познати и чесию съм били ишм, мога да изкажа менениеи/о си Гю 
никой ат,Проси, каГПо непосредствен свидетел и наблюдаел на събишинШа

Влязох и в много аптеки. Български
те лекарства от години вече са утвърдени 
чрез добрата си технология и опаковка. 
Исках да си взема “Аминалои”, руски 
препарат, който е особено необходим за 
бавно развиващи се деца и лекуващи се 
от инсулт. Купих го, но видях как дваде
сетина човека нямаха достатъчно пари 
да си купят лекарствата, предписани им 
на рецепта. За българските граждани те 
бяха неимсовсрно скъпи и недостижими. 
А върлуваше грип и много деца бяха бол-

С най-голяма болка наблюдавах дъл
гите опашки от граждани, които часове 
наред чакаха за хляб и това бяха пре
димно възрастни хора. Добре, че не беше 
студено. И се вслушах в един горчив виц. 
Казаха: “Ако пенсионерите преживеят и 
месец март, ще трябва да дават изявление 
пред Татарчев (Главния прокурор) как са 
постигнали това...”

Но видях и много мартеници, пред
вещаващи идващата пролет. Това е един
ственият оригинален български начин да 
се честити настъпващата Баба Марта и 
аз си взех повече от десетина. Ще ги из
пратя в Белград, Младеновац, Чачак и 
Ниш на моите познати.

ни.

Лилия Нейкова

СТИХОТВОРЕНИЯ от 
ЕВТИМ ЕВТИМОВСТАРИТЕ ЛОЗЯ

Казват, че нашите места вече не ста
вали за лозя. Нито почвата, нито клима
тът били подходящи. Замислих се, обхо
дих местата Унгуна, Карнишор, припом
них си за някогашните лозарски места в 
Желюша, в Градинско, и се озадачих. На
истина, сега живуркат само няколко по- 
стари или възобновени лозя като тези на 
Сандо Бачовски. на Спасен и Косена, на 
Денко Шабан, на Боян Вацин и комай най- 
голямото лозе на Рашко Планинички. 
Вярвам, че няма да се докачат спомена
тите заради прякорите или имената по 
месторождение, понеже те са станали 
просто техни фамилни имена и придават 
известна колоритност на лицата.

Така след няколкодневно наблюдава-

хитектура. Макар че вече някои от тях са 
с изпочупени стъкла, с проядени от червеи 
прозорци, други пък са със затворени ка
паци и с олющена мазилка, все пак при
вличат окото и провокират любопитство
то. Обикновено са построени на два ката - 
отдолу мазе за инструменти, сечива, каци 
и бетонен басейн за вода, който се пълни 
от олуците. В самите колиби се виждат 
или изкривена маса и разклатен стол, или 
ръждясал железен креват, а вратите са 
затворени с катинари. Някои олуци са 
пълни с окапала шума, други са пречупени 
насред като презряла краставица,трети са

Необрано лоземерих нещо като археологични останки. 
Тук е било лозето на Гала Бачовски, после 
станало собственост на Перчо Цацурката 
и на сина му Панта, за да доживиее кон- 
чината си при Кольо Кирков и Мето Дра
ганов. Тук са били лозята и на Йордан 
Славински, на Сандо Жольин, Любо Гръ- 
нчара, Петър Попов, Владо Ковача, на 
Матея Вретенаров, на Мина Цветков и 
Пангеровите лозя.

Тези земи сега са пустеещи. Насаж
денията особено рязко намаляват след две 
жестоки градушки. Последните лозя в По
пов дол изчезват някъде към седемдесет и 
седма година.

Бях вцепенен, когато едва открих сру
тените колиби на това място. На три места 
се забелязваше само каменната долна 
част. Мазилката се ронеше дори при

Напразно Пази те Пазача мрачен 
за бъчвата на своето венчило, 
напразно златото на Пръстен 
брачен
използва вече само за Платило.

Пред твоите зрели гроздове 
треперя,
отново заколняли за винари.
Дано не те отмине гроздобера 
на любовта зад тъмните дувари.

Сега е време за бране на грозде 
сега си нещо чакано, голямо... 
Едно затворено, необрано лозе 
отдавна гарвани клулват го само.

не и размисъл направих опит да пресъздам 
миналото и осъзнах, че причината за 
изчезването на лозята е друга.

Преди десетилетия хората са се пре
питавали от тях. Лозовите насаждения или 
масиви бяха в покрайините на градчето. 
Те започваха там, където завръшваха 
нивите и където започваше гората. Тогава 
почти нямаше семейство без лозе.

А лозата обича стръмните слънчеви 
места и долчинките, изложени на припек. 
По това време най-известни лозари бяха 
Георги - Жорж Гайдаров, Мица Гоински, 
Спас Гоински, Лека Янков от Желюша, 
Петър Симеонов, Гаца Калотски, Петър 
Цацурката, Спасен и Мита Класката, 
Влайко и Бонка, Геро Ковачът, Личко и 
Тона Ковачеви, Дудините. И да не изреж
дам всички, защото рискувам да пропусна 
много хора. Така цялото градче беше об
градено с плътни лозови насаждения, а в 
тях растяха и праскови, и мушмули, и оре
хи и особено череши.

Сега, при целенасочените ми разход
ки, намерих тези места в окаяно положе
ние. Наистина по хребета на тези леко 
заоблени възвишения изникнаха

допир, защото през деветдесет и трета 
година местността бе опожарена. В ка
менните останки на колибата на Перчо 
открих басейн, дълъг около два метра, 
широк един и половина и дълбок също два 
метра. Беше пълен с вода. Такъв огромен 
басейн има и в лозето на Мица Гоински. 
Бунарът пък на Йордан Славински е пос
троен още през двадесет и седма година и 
в него има прясна вода. Открих още един 
бунар и до него басейн. Този бунар има 
бетонен пръстен, но водата на дъното е 
черна и на петна, блестящи като слюда. 
Преди някои от бунарите са били с чекръг 
за вадене на водата и са били покрити.

Обаче огромният пожар, който избух
на през деветдесет и трета година, се раз
вихри на кълба: ту пращеше, ту се 
насяше високо, вилнееше в своята стихия, 
стихваше и се вдигаше напорист пушек 
със святкащи искри. И когато пожарни
карите го укротиха или той сам се успо
кои, стигнал вече до нивите и къщите, 
остави пустош и апокалиптична гледка. И 
сега

Лоза
В лозата влюбена живее Птица. 
Погалят ли я нежно две очи, 
ще стане сред лозите тя лознииа 
и до небето ще се изкачи - 
от гроздето си, от звездите 
здрави
за своя Гоейод вино да направи.

пени клони като пребити криле на птица.
Най-големите лозя са били между 

осем и десет декара. В тях е имало и цветя 
като перуника и ружа, садени са и малки 
градини. Пръскало се е само с разтвор от 
син камък и гасена вар, винаги след дъжд, 
против маната.

В Парасине нямаше бунари, мястото е 
безводно и вода се ползваше от Куртин 
камък или от тогавашното изворче при 
параклисчето “Света Мина”. След изчез
ването на лозята се появиха свлачища. 
Горското стопанство прокара път, бяха 
посадени борчета и баирът стана неузна
ваем.

по-

Гала Бачовски и Перча Цацурката в 
лозето на Перча в Попов дол - 1955 г.

проядени и надупчени от ръждата, като че 
ли са боледували от едра шарка. Старите 
колиби имат една или две стаи, чардак и 
нещо като отворено таванско помещение. 
Като надничах през цепките на затворе
ните капаци, видях разсъхнали каци със 
свлечени обръчи и с особения синьозелен 
цвят, който се получава от разтвора за 
пръскане. Дъските на чардаците са почер
нели, обработени от годините, от атмос
ферното влияние и от изоставеността. 
Веднъж моят компаньон при разходките 

осемнадесетметровия бунар в 
Гациното лозе, който за жалост бе затру
пан и покрит с тръни.

Освен омазаните с хоросан колиби, 
видях и няколко по-скромни, с дървен ске
лет и пълнеж от кал.

На два пъти посетих Попов дол

малки,
но спретнати вилички с лозови насажде
ния, големи колкото една стая или малка 
зеленчукова градина. Техни собственици 
са по-престижните граждани и като че ли 
се появиха повечето за показност 
имидж.

Попов дол изглежда зловещо. Дръв
четата са овъглени, обгорели, накои са 
съвсем бели и без кора, на други тя 
отделила от стъблото и изглежда като 
разпадаща се плът, болна от проказа. Без
жизнените дървета гледат като паметни
ци в гробища. Подритвах лозови дънери и 
те се търкаляха като отрязани глави. А 
някога вместо ръждясалите остатъци от 
емайлирани печки, кюмбета, скелети на 
фиатчета, тук е кипял живот, леела се е 
пот от работниците, копаело се е, пра
шило, пръскало, рязала се е лозата, връз
вала се е с лико, заривала и плевила. Така, 
покрай другото, видях един орех - столет
ник как гние, грохнал от старост, с почу-

се е

или
След този пейзаж от бодливи необла- 

городени сливи - самораслеци, след тази 
пустош и глухота, обгорени дървета, при
личащи на привидения, след гледката от 
тук-таме израстнали диви лози с превити 
като лък и полегнали на земята пръчки, 
ще се завърнем в романтиката на мина
лото, когато ни разпускаха от училище за 
гроздобер.

Но да не се отклоняваме 
моя интерес към старите лозя. Това са 
вече изоставени и пустеещи земи, някои 
силно ерозирани и сетне залесени, както в 
Парасине. Тук-таме се виждат оцелели 
стари колиби, както тези на Петър Фур- 
наджията, Гаца Калотски, на Спасен Кла
ската и на Ваца Трънчарев. Тези най-ста
ри колиби имат своеобразен стил и ар-

от темата за

ми показа

Властимир Вацеви на-

«о ШшшШ7 МАРТ 1997 г.



ДИМИТРОВГРАД ИМА И КЛУБ НА ГЪЛЪБАРИТЕ
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВАГЪЛЪБИТЕ ВИСОКО 

ЛЕТЯТ Протестна разходка” на
една овцаДимитровград 

спортни клубове: футболен, бас
кетболен,

има много зание за млади гълъби, а още 
един неотдавна е постигнал ре
зултат на световно равнище, ле
тейки непрекъснато седем часа и 
четиридесет и две минути.

атлетически, 
матен и други. Малко е известно, 
че в нашето градче съществува и 
клуб на гълъбарите под название 
“ТЕКИР”. Той

шах-

е учереден 1994 
година и понастоящем има около 
40-тина членове,

Златко е и официелен рефер, 
признат от Съюза на гълъбарите 
на Сърбия и на Югославия. Спо
ред него в Димитровград се от
глеждат многобройни сортове на 
гълъби, но все пак качествените 
сортове са рядкост. Златко е об
ективен, когато казва, че нашата 
среда още няма необходимата 
традиция за отглеждане на качес
твени гълъби, както например в 
Земун, Панчево, Вършац и други 
известни центрове на гълъбарст- 
вото.

които отглеж
дат предимно така наречените 
“високолетящи сръбски” гълъ-
би.

Клубът членува в Съюза на 
гълъбарите на Сърбия, както и в 
Югославския 
ите.

съюз на гълъбар-

Председател на клуба е Злат
ко Захаров, който с летящите си 
любимци вече е постигнал забе
лежителни успехи на общински
те, регионалните, републикан
ските
Един от неговите любимци 
налата година е спечелил второ 
място на републиканското състе-

Изведнъж всички я видяха как тича откъм Строшена чешма. 
Като всеки пешеходец, тя внимателно се движеше само по тро
тоара. Не се отби в пощата да си купи бинго или да прати 
телеграма. Някои се опитаха да я спрят, но тя като всяка овца, 
твърдоглаво вървеше напред. Като че ли е тръгнала към кооп
ерацията да си вземе парите за млякото.

Този факт може би и не е тол
кова важен. Най-важното е, че 
гълъбите даряват истинско удо
волствие на своите собственици и 
страстни обожатели.

и съюзните състезания.
ми-

Златко Захаров със своите 
летящи любимциБ. Димитров

А. Т.

В ОКРЪЖНИЯ съд 
ВЪВ ВРАНЯОТ ИСТОРИЯТА НА ФУТБОЛА

ИГРА С НАЧАЛО В ДЕЛЕЧНОТО МИНАЛО Гоше
СтаноевичЗа футбола е прието да се казва, че е “най-важното второ

степенно нещо на този свят”. Но футболът е преди всичко игра с 
топка, чието начало е в далечното минало.

Как се е “родил” футболът? Най-старата игра с топка е “СУХ- 
К1Х” (СУХ - бутане, К1Х - топка). Значи - бутане на топка. Основател 
на тази

правила, дефинирани в 13 члена, и оттогава се смята, че футболът е 
отделен от ръгбито. Най-старият футболен отбор е “Шефилд” - 
създаден е през 1855 година. От 1863 година футболът се играе само 
с крака и кръгла вместо с яйцевидна топка, както е при ръгбито. 
Състезателите са носели панталони и шапки. Вратите са били от
белязани с два вертикални стълба от по 6 стъпала, а първата мрежа 
се появява през 1891 година. През 1863 година Лондон и Кембридж 
основават собствени футболни съюзи и оттогава е решено отборите 
да имат по 11 състезатели.

Благодарение на студентите и моряците футболът е “излязъл” 
от Англия около 1875 година. “Новата” игра най-напред завладява 
Холандия и Дания, а до края на 19 век става позната и се превръща в 
признат спорт. Швайцарците приемат футбола през 1882, чехите и 
словаците 1890, австрийците и гермаците 1894 година и т. н. За пи
онер на футболната игра у нас се смята Франьо Бучар, който се 
запознава с футбол в Швейцария през 1892 г. Една година по-късно 
той полага основите на футбола в Хърватско (“Хрватски сокол” се 
е наричал първият футболен отбор) и донася първата топка от Пра
га. В Сърбия първата топка е донесена 1898 година, а първият отбор 
е сформиран през 1903 и е наречен “Соко”. След това 
отборите “Шумадия” (Крушевац), ХАШК (Загреб), “Приморац” и

е осъден на 
петгодишен 

затвор

игра е китайският император Шин Хуанг Ту, който през 221 
година преди новата ера обединил китайските кралства в едно силно 
царство, а тази игра е използвал да повиши физическата 
издържливост на войниците си. На играчите е било позволено да 
играят с крака, гръб и рамене, но им е било забранено да играят с 
ръка. Вратите са били “направени” от две бамбусови тръсни, високи 
5 метра. Играели са два отбора с много състезатели, а победтел е бил 
отборът, който пръв прокара топката между бамбусовите тръстики. 
Топката е била направена от кожа и напълнена с пера и косми от 
животни. Топка, напомпана с въздух, за първи път е създадена през 
618 година от новата ера.

Всичко това не се знае със сигурност, понеже подобни игри е 
имало и в стара Гърция, и в Рим. В Гърция подобната на днешния 
футбол игра се е наричала “пискирос”, от която в Рим се е развила 
играта на римските легионери “харпастум”. Тази игра е описана 
подробно в книга, излязла през 1555 година във Венеция. Топката е 
имала диаметър 10 цм и тегло 280 грама. Игрището е било толкова 
дълго, колкото е могъл един силен човек да хвърли камък, а ши
рочината му е била на половината от това разстояние. Всеки отбор 

по 27 състезатели, разделени на четири редици. Било им е 
позволено да играят с всички части на тялото, дори и да носят топ
ката. Тази игра наподобава на днешното ръгби.

Колкото Шин Хуанг Ту настоявал неговите войници да упраж
няват тази игра, толкова повече английският крал Едвард III е бил 
против нея. Той смятал, че поради тази игра войниците не упраж- 

традиционните войнишки упражнения (игра със сабя, лък и 
стрела) и забранил играта през 1365 година.

Историята на модерния футбол започва през 1863 година, когато 
е създадена английската футболна асоциация. В нея са членували 
всички тогавашни отбори. Същата година са написани и футболните

Тези дни Окръжният съд 
във Враня произнесе при
съда, с която Гоше Стано
евич от село Назърица, 
учител в това село, се осъж
да на 5-годишен затвор. Въз 
основа на няколкомесечни- 
те разследвания на обстоя
телствата и разпитване на 
свидетелите съдът е устано
вил, че Станоевич през сре
дата на септември миналата 
година се е опитал да убие 
Зорица Стойкова от същото 
село.

се създават

други.
През 1904 година футболът завладява цяла Европа и се появява 

необходимост от създаване на международен футболен съюз. Този 
съюз е формиран на 24 май 1904 година, а днес се нарича Интерна
ционална федерация на футболните асоциации (ФИФА).

С развитието на футбола еволюират и правилата на футболната 
игра. От 1870 година е забранено да се играе с ръка и е позволено да 
се играе с глава, поради което шапките стават излишни. Отборите са 
сменяли страните на игрището след всеки гол, а от 1875 година ги 
сменят само в началото на второто полувреме.

Това е кратка история на футбола, който днес е най-популярната 
игра в света и един от най-доходните бизнеси.

е имал

Зорица, майка на три не
връстни деца, която при 
опита на Станоевич да й от
неме живота е била при съ
седа си Борис Миланов, е ос
танала жива само поради то
ва, че в момента, когато Ста
ноевич с ловджийска пушка 
е стрелял в прозореца, до 
който е седяла, се навежда 

Борис да запали

нявали

Димитър СТАВРОВ

В ПЪРВИЯ КРЪГ НА ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ

Редовно заседание на скупщината на 
БК „Димитровград - Панонияшпед”

КЪМ
цигара.

ГИД” - „Желюша” 5:4 (5:2) М. Я.
засе-На 27 февруари т. г. в Димитровград е проведено редовно 

дание на скупщината на баскетболния клуб “Димитровград - Пан
онияшпед”, на което е обсъден и приет финансовият отчет и отчетът 
за работата на клуба през миналата година. След това присъст
ващите се запознаха с предложената концепция за финансовия план 
през настоящата година, както и стазгодишната програма на дейнос-

ТИТ<Пои разглеждането на финансовия план от миналата година е 
р и около 30 500 динара, а около 6000

На 10 март 1997 година се навършават ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на

В субота, на 1 март т. г., в 
спортния център Парк трябваше 
да се играят два мача от първия 
кръг на югокупата на терито
рията на Пиротски окръг.

В първия мач се срещнаха 
футболистите на РСД “ГИД” и 
ФК “ЖЕЛЮША". След добра и 
интересна игра по-добри бяха 
“гумарците” и заслужено се кла
сираха във втория кръг.

Във втория мач трябваше да 
се срещнат отборите 
—к и “Реал” от Църнооклище 
край Пирот, но “Реал”, член на 
Пиротската общинска дивизия, 
не дойде на мача. Срещата ще 
бъде регистрирана със служебен 
резултат 3:0 за “Балкански’, а 
срещу “Реал” ще бъдат предпри
ети дисциплинарни мерки.

СТОИЦА ПЕТРОВ 
от село Било, Димитровградско

че годините отминават, той остава в 
а като съпруг, баща и дядо.

ден ще посетим вечната му 
къща на димитровградските гробища. 
Опечелени: съпруга Дацка, деца Любица, Йоца, 
Влада и Борислава, внуци Мария. Душан, 
Анжела и Александър

Макар 
нашите сърц 
В 10 часа на тозиподчертано, че са изразходвани 

динара са останали на джиро-.сметката на клуба.
На заседанието е констатирано, че миналата година клубът е 

постигнал извънредни успехи, които са едни от най-добрите в не-Шшшшт
е посочено, че в Димитровград отдавна не се е появявала такава 

баскетболна генерация.

на “Балкан- Изминаха ШЕСТ тъжни години от смъртта на 
обичания ни син, брат и девер

КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ 
от село Радейна

Времето минава, но то никога няма да заличи 
спомените ни за теб. Поклон пред светлата ти 
памет!
Скръбящи: майка П лов дина, баща Велин, брат 
Ивица, снаха Даниела, многоброини роднини и 
приятели.

ски

талантлива
Макар че димитровградчани

болиети, а и Ф“»™™ ™нзия. Причината за тази ориентация 
По този повод е казано, че клубът ще

понастоящем имат добри баскет- 
е съвсем задоволително, целта

през този сезон 
е липса на зала за тренировки.

амбиции след три или четири години. д. с.
има такива Б. Димитров

Ф7 МАРТ 1997 г.ШшШ



* СаТи Ра * забава

ПАНА
Я, а/о/ побратиме! Не)г джабс речено: „До/ -му влас па му 

слуша/ дллс". Зя /по/ /V до/сяз и мо] другар Пана. Еве зашто и 
како.

Пана )е Старомалац. Од мснс ;е по млад две годиш-. Знам га 
кад беше сопумав. (А и са чъс-чъс па си преврите нос). Навика.) 
Играли смо и логипу. Ардуи/е, он сопетмив и кракмав, па не)е 
роден за ту) игру, а ли врташе лопту кад побегне у )ендек. 
Хендекат увек беше пун със батлак и гр/ганскг/ постил/р/, на 
дру})и нече да си мъшка)у руке, а Пана оче, само да га не 
искарамо из игру.

у школу )е преписувал, нарочно из ерпем/, )ер не)е бъш 
грамотан. А кад се степамо, он увек уз они)а ко)и су по;аТи/. А 
при дево)чети)а умнлмат ко мачка. Море, със ти се и дружеше, 

„женсЬи Петко“. Како оне игра;у, тека и он. 
Ар му мака облече сукту, не би се познало и/то не;е женско.

Про;де време и Пана постаде голем човек. Изучи за чи
новника. Продавал )е новине. Учлани се и у Партию. Бил ]е 
послушан и добар. Учлаш/ се и у друи/тво „Шопови и и/опке '. 
По) е, а ли у групу, )ербо сам не сме)е.

Ожени се. Арбг/ черку. Не;е му мило. )а га пита:
- Пане! Кво те мучи!
- Ама, питал би те неи/то, али стра ме че ме за;ебаваи/...
- Нечу, Пане. Ко) лъже, маНе му га!
- Еве кво ме мучи, Мане. Тел би да имам сина...Ти имаш сина,

па смо га ока ли

па ми казки како...
- А! то; ли те мучи? Еве како чеш. Прво, да нишании/ горто 

лево Ьои/е. Арую, Х(]д ти )е на;тужно, ти немо; да стискаш 
зуби, да му не прегризеш пачето...

После годину дана тегоба жена па роди - женско. Среше ме 
он, невесел.

- Кво )с, Пане?
- Аои/е Мане! Па женско!
- Па, ти послуша ли ме како сам те )а научил ?
- Не могу да те лъжем.
- Што, бре?
- Еве што. Кад се укачим на жену, ;а се ис/провим, па не 

знам ни куде су врата а камоли Ьои/е, а ат/скам - те ми зуби 
скрца;у...

- Пане... А;де да се мг/ нег/ипо додумамо.
- Ко;е?
- Аа ти ;е помогнем да будс мушко.
- Како, бре?
- Па, да га )а направим!
Он ме напгуува г/ огги/де а/. После несмо оратг/ли годжа

,ЛЕКС
СПЕЦИАЛИС"

Свети Трифон Зарезан бе ед- вече са съветниците, 
инствената възможност да 
опитат месо през последните 
една-две години.

По идея на Борис Лазаров от 
Димитровград

„РЕШЕНИЕ“
Пенсии в миналата събота в 

Димитровград получиха само 
живущите на главната улица - 
“Балканска”.

Вече няколко пъти се раз
исква най-сериозно за работно
то време на кафенетата и как
да отървем младите от тях. 

Много просто - да върнем 
Кой казва, че в обществе- “внучетата (малки шишенца с 

ракия) в магазините, където се 
продават закуски, скара...

Пенсионерите от Чуй петъл САМОУПРАВЛЕНИЕ 
предлагат най-спешно Общин
ското събрание да приеме спе
циално решение, с което улица 
“Христо Ботев” се провъзгла
сява за главна, та и те да 
получат пенсии.

ните предприятия вече няма са
моуправление!

Съгласно валидните закони 
директорът на предприятието 
всичко сам(о)управлява.

А. Т.

БИНГО СИГУРНОТО Е
сигурноТЕЛЕФОН

Почитателите, а и останали
те граждани на Димитровград 
тези дни съвсем оправдано 
твърдят, че шансовете да спе
челят главната премия на Бин- 
го са по-големи, отколкото да 
улучат кога могат да гледат 
ТВ-журнал на български език 
по телевизията.

време.Съюзът на пенсионерите в 
Димитровград поиска от Из
пълнителния съвет пари за те- Общинския отбор на СПС в 
лефон. Тъй като в момента Босилеград на събранията за- 
няма пари, някой добави:

- Нека чакат - мобифон!

Пана ;е бил послушан гигрпгг/яг/и Кад у стару малу требе 
неи/то да се уработи, влас задужи Пану. Имало га у ебе: и у 
Парти;у, и у АФЖ, г/ у бузбал „Крв и косЬе“ ...А )а сам, ко што 
знай/, увек мочал уз встар. Мерак ми да се г/натим със ош/;а 
пуравелнг/цг/. Аа им не)‘е бъги увек благо ;едстето и т/)стсто 

ггудж рачун...На ;едън збор Пана беше преседава)уЬ1/. )а се 
;авлям за реч, а он се прави да мс не види. Кад се заври/и збор, 
я га топа:

Тъй като някои членове на

почнаха все повече да се по
зовават на Устава на СПС, 
председателят на общинския 
отбор на СПС в Босилеград за
почна да носи Устава във вът
решния джоб на коженото си 
яке. Сигурното си е сигурно!

на >
СЪВЕТИ

На сесия на Общинската 
скупщина са формирани седем 
съвета за разни области.

Колкото по-малко власт ос- 
тава на общините, толкова по-

- Пане, што ме за;еба?
- Мане, знам к<гкъв г/маги ;сзик...
Кад умре Тг/пго, Пана ;е викал у голели/ глас. Тскле су му 

слъзе ко крушке. Вг/дел сам кад беше довел и черЬе да се 
попии/шуу свеску ожалоапсш/...Али, почеше да нг/ца;у апранке 
како псчурЬе. Появг/ се и Аемократска. Сви мор/ преци (прадеди, 
деди и башта) бг/ли су Аел/окрапш. ]а реши: „И ;а чу у ту; 
странку!и Кад тамо, у гпу; странку се веч учланили ;едне 
комутаре. А на чело им - Пана!... }а га за;сба да се учлату;ем.

После Пана постаде преседник у нашу За;едш/цу. Манул да 
продава новине, него збира дрте ствари, ко Чоча из нашу малу.

Кад почеше ови;а митинзи Пана тамо главан. Али, не 
г/злати се он, него пушта дру1)и, а он сал/о обикалш ко мачка 
окол жежак качамак.

А у мене се наталожг/л неЬи ;ад, па би окнул до небо да се 
чу;е. Реши: чу узнем микровонат да напцу)ем сви, па и Пану. да 
ми лъкне. Придо при Пану:

- Пане! Ако ли ;а да кажем неи/то?
Он ме гледа, гледа... ]а се сети како се правеше на ония збор 

да ме не вг/дг/. Али, са ме вг/ди, али се прави да ме не чу)е. Обрну 
се и и/мугну у народ, а г/з масу се чу: „Аоповг/! Аоггови!...“ )а се 
помиел//: „И Пана ;е тг/н другар“.

А;д у здрав;е!

ВОЛ
За повечето пенсионери от 

Димитровград печеният вол на м. я.
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