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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXXVIII *БР0Й 1628* 14 МАРТ 1997 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА*^ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА СРЪБСКА И НЕЙНИТЕ ДОМАКИНИ ОТ 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯКУЛТУРНИЯТ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ ЗА СТОПАНСКИ ПОДЕМ НА СРЮ И РСДИМИТРОВГРАД
римерът на Димит
ровград, Гаджин хан 
и други градчета от 

по-дълго време показва, 
че културата не е привиле
гия само на метрополиите 
и че в провинцията също 
може да избуява културен 
живот, който би могъл да 
бъде достояние и на голе
мите градове.

Димитровград е все 
пак нещо особено. Не по 
броя на културните ведом
ства и обекти, нито по броя 
и качеството на културни
те прояви, нито пък по фи
нансовите и други средст
ва, предназначени за кул
турната дейност. Всичко 
това в големите културни 
центрове го има много по
вече и на по-високо рав
нище. Там са популярните 
представления на големи 
професионални 
художествените изложби 
на световноизвестни май-

П Мирко Марянович, Гойко Кличкович и Боро Босич информираха председателя на Сърбия за интензивната съвместна 
работа в полза на развитието и сътрудничеството

С ефикасни мерки и добреТези дни председателят на телството на БиХ Боро Бо- домакини от републиканско- 
Сърбия Слободан Милоше- сич. В разговора участваха и то правителство информира- планирана дейност държав- 
вич прие делегация на Репуб- представители на правител- ха председателя на Сърбия за ните органи от «двете страни 
лика Сръбска, оглавена от ството на Сърбия начело с интензивната съвместна ра- трябва да насърчават стопан- 
председателя на правителст- премиера Мирко Марянович. бота в полза на развитието и ския подем и дейността на ик- 
вото на РС Гойко Кличкович Членовете на делегацията на сътрудничеството, 
и съпредседателя на прави- босненските сърби и техните

ономическите субекти и пар
тньори от СР Югославия и Ре
публика Сръбска, изтъкнаха 
събеседниците. При това?1 ГЩЖ л '
правителствата и ресорните 
министерства непрекъснато 
трябва да укрепват законно
стта и енергично да осуетяват 
престъпността, нелегалната 
търговия и други нелегални 
действия, понеже те нанасят 
големи щети на гражданите и 
държавата.

Обща е увереността на 
участниците в разговора, че с 
договори и съгласувана дей
ност правителствата и дър
жавните органи от двете 
страни ще могат да осигурят 
успешно осъществяване на 
интересите на гражданите и 
да създадат необходимите 
предпоставки за напредък на 
СР Югославия и Република 
Сръбска.

театри,

стори, промоциите на кни
ги й литературните вечери 
на прочути поети и писа
тели.

Всичко това там става 
в особени обстоятелства - 
по протоколи, сценарии, 
блестяща декорация, пред 
специална публика, хлад
но, строго професионално, 
безжизнено. Там култура
та по-често е професия, 
дори и мода. За културен 
живот, за културата като 
духовна храна на човека 
там едва ли и може да се 
говори.

Особеностите на Ди
митровград и 
култура са именно в това, 
че тук тя се организира и 
възприема искрено и спон- 
тано, с голям усет и чув
ствителност, с любов и 
вдъхновение, със страст. 
Като вкусната храна, сту
дената вода, чистия въз
дух...

Председателят и делегациите на правителствата на Република Сръбска и Сърбия

ПРАВИТЕЛСТВО НА СЪРБИЯ СЕ ЗАСТЪПИ ЗА ЕНЕРГИЧНА БОРБА ПРОТИВ 
ПРЕСТЪПНОСТТА

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪ
ЮЗНОТО ПРАВИТЕЛ
СТВО

Законопроект 
за потвърж

даване на спо
разумението 

между 
СРЮ и РС

” РЪКОПАШЕН БОЙ” С 

ПРЕСТЪПНИЦИТЕнеговата

и нелегалната икономика компетентните сюзни и
републи1анскиРо0ргани'трябва ^осъществят пълна координация на действията си
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=

степешю значение. Налага се вителството на Република верността на органите на 
-скоро да бъдат разк- Сърбия взе мерки, с помоща контрола в републиката, 
скоро да д н на ^оито ^ издава възмож- Републиканското прави-

ност за компетентните съюз- телство призовава правосъд- 
ни и републикански органи да ните органи да бъдат по-ефи- 
осъществят пълна координа- каста и по-отговорни в рабо- 

и преди ция на действията си. Под тата си, разбира се, в съгла- 
”компетентни съюзни и ре- сие със законите, и по този 

се по- начин да подпомогнат борба-

Публиката на художес
твените изложби на Сло
бодан Сотиров, Методи 
Петров, Перица и Душан 
Донкови, Богдан и Бранко 
Николови, на някои теа
трални представления, на 
литературната вечер 
"Мостове на културата и 
други културни манифес
тации красноречиво пот
върди това. Не с това, че 
тя беше многобройна, а с 
това, че на тези предста
вления изпълнителите мо
жеха да почувствуват как 
изчезват границите между 
тоя, който създава худо
жественото произведение 
и оня, който го възприема 
и как те стават едно - 
творци на културата.

Съюзното правителст
во подготви законопроект 
за потвърждаване на Спо
разумението за специални 
паралелни 
между Съюзна република 
Югославия и Република 
Сръбска, което беше под
писано на 28 февруари 1997 
година.

Кабинетът на Радое 
Контич предложи на ръко
водството на Съюзната 
скупщина да включи зак
онопроекта в дневния ред 
на насрочените за 20 март 
сесии на Съвета на граж
даните и Съвета на репуб
ликите.

час по
рити и прекъснати 
ните канали за внос на стоки

нелегал- отношения

в страната, да се премахне не
легалният стокооборот на

пазардомашния
всичко да се осуети нелегал- „

акцизите3 «разбират двете министерст- та на държавните органи 
финансите, Съюзното против всички видове прест- 

митниците, Ре- ъпност. От съдилищата се из-
по-бъ-

ната търговия със 
които се плащат 
фт и нафтени деривати, ци-

™ петмбГиПодкопават це- Републиканската инспекция престъпността в стопанската 
икономическа и по труда, финансовата поли- дейност и дрзлги области 

Съюзното министерство обществения живот, 
на вътрешните работи и Ре

ва на

ки и наказ-

локуггната
обществена система, 
републикансото правителст-

Затова ция
Венко Димитров



В ЖЕНЕВА ЗАПОЧНА ГОДИШНА СЕСИЯ НА 
КОМИСИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ОБСТАНОВКАТА В АЛБАНИЯВЕСТИ БЕРИША НАПРАВИ 
ОТСТЪПКИ, 

БУНТОВНИЦИТЕ 
ИСКАТ НЕГОВАТА 

ОСТАВКА

ПРЕДИШНА 

ЮГОСЛАВИЯ НЕ Е 

СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ?

• Президентът на Руската 
федерация Борис Елцин сме
ни всички членове на руското 
правителство, освен премие
ра Виктор Черномирдин и ви- 
це-премиера Анатолий Чуба- 
йс. Елцин подписа декрет, с 
който даде пълномощия на 
Черномирдин да извърши рек
онструкция на правителство
то, Политическите кръгове в 
Москва оценяват, че предсе
дателят и подпредседателят 
на правителството ще бъдат с 
"отвързани ръце" при състав
янето на нов кабинет, който 
трябва да въдвори ред в

х страната и да я избави от ос
трата икономическа криза.

• "Мирният процес в Близ
кия изток се намира в сери
озна криза", заяви палестин
ският лидер Ясер Арафат в 
Газа. Палестинците остро 
критикуват решението на из
раелското правителство да 
строи къщи за евреи в източ
ната (арабската) част на Еру
салим, а израелсият премиер 
Натаниаху се опитва да ги 
"неутрализира" с предложе
ние за изтегляне на израел
ските войски от "голямата" 
територия на Западния бряг, 
т.е. да предаде на палестин
ците още 9 процента от окупи
раните земи. Тази "сделка" 
обаче няма изгледи за успех, 
а политическите наблюдате
ли дори предвиждат, че това 
ще бъде повод за нова вълна 
от терористични действия на 
радикалните арабски групи и 
организации.

• "НАТО и Русия трябва да 
подпишат споразуемние, кое
то ще бъде основа на сигур
ността в света през следва
щото столетие", заяви в пар
ламента на Казахстан генер
алният секретар на западния 
военен съюз Хавиер Солана. 
Той изтъкна, че разширяване
то на НАТО на изток не пред
ставлява заплаха за сигур
ността на тази страна, както и 
за останалите държави, кои
то бяха създадени след раз
падането на Съветския съюз.

• Съединените американ
ски щати си послужиха с вето 
и по този начин не позволиха 
в Съвета за сигурност на ООН 
да се приеме резолюция про
тив плановете на израелско
то правителство за изгражда
не на къщи за евреи в араб
ската част на Ерусалим. "Този 
документ не може да бъде на
сърчение за мирния процес в 
Близкия Изток", обясни офи
циалният американски пред
ставител в световната орга
низация. На пресконферен
ция след разговора с египат- 
ския президент Хосни Муба- 
рак американският президент 
Клинтън заяви, че "въпросът 
трябва да се урежда с диалог 
между Израел и палестинци
те, а ООН не са форум, който 
трябва да се занимава с та
кива проблеми".

Зя дискусията и този авторитетен световен форум са подготвени 
доклади от»в връзка със свободата на мисълта и мнението, вер
ската и расова толерантност, правата на жените и децата, пра
вата на бежанците...

В началото на седмицата в 
Женева започна петдесет и 
третата редовна годишна се
сия на Комисията за правата 
на човека, на която трябва да 
бъдат разгледани всички на
рушения в тази област и да 
бъдат предложени мерки за 
преодоляване на този глоба
лен световен проблем.

За да се подобри спазва
нето на правата на човека в 
целия свят, участниците в 
тазгодишната сесия ще гласу
ват голям брой решения и ре
золюции. Комисията има ам
биции да повиши съзнанието 
на хората и държавите за нео
бходимостта от създаване на 
благоприятен климат за изк
ореняване на расизма и вер
ската нетолерантност и съз
даване на условия за свобод
но мислене и изказване и 
спазване на основните права 
на човека.

Вниманието на участни
ците в сесията ще бъде насо
чено към някои приоритетни 
държави, региони и теми. За 
разлика от изтеклите някол-

• Албанският президент и представителите на 10 политически 
партии подписаха споразумение, въз основа на което трябва да 
бъде образувано правителство на националното спасение и да 
бъдат проведени преждевременни парламентарни избори • 
” В ъстаниците” разширяват ” свободната” територия и не искат 
да нредадат оръжието

Острата
криза в съседна Албания про
дължава да привлича внима
нието на целия спят. Под на
тиска на големите "военни” 
успехи на бунтовниците в

ко години предишна Юго
славия няма да бъде един от 
приоритетите на Комисията, 
а в коментара на правител
ството на СР Югославия се 
изтъква, че за тази промяна 
съществуват само две въз
можни обяснения: или се е по
добрило положението в об
ластта на правата на човека в 
тази част на Европа, или пък 
светът вече няма воля да се 
занимава с тежкото поло
жение на сърбите в Крайна и 
други части на Хърватска, с 
конфликта между хърватите 
и мюслиманите в Босна и 
Херцеговина и несъстоятел
ните обвинения на косовски- 
те албанци по адрес на влас
тите в Сърбия и СР Юго
славия.

Като официален доку
мент на сесията ще бъде раз
гледан и коментарът на пра
вителството на СРЮ във 
връзка с доклада на специал
ния пратеник на ООН за пра
вата на човека в предишна 
Югославия Елизабет Рен.

мепни парламентарни избори 
през юни т.г., а въоръжените 
демонстранти трябва да пре- 
дадат взетото оръжие до 20 
март. Реализацията на поли
тическия договор вече е за
почнала: Бериша е назначил 
кандидат-премиер, който те
зи дни трябва да завърши 
консултациите във връзка с 
министерските постове във 
временното 
П ол итическ ите 11 а бл издател и 
предвиждат остри разпри 
между партиите най-много 
около кандидата за министър 
на вътрешните работи, поне
же опозицията е на станови
ще, че бъдещият вътрешен 
министър трябва да изиграе 
голяма положителна роля в

политическа

правителство.

Сали Бериша периода до извънредните из
бори.южната част на страната пре

зидентът Сали Бериша на
прави значителни политичес
ки отстъпки, но все още не е 
ясно дали това ще бъде дос
татъчно за начална нормали
зация на положението.

След двудневни прегово
ри албанският президент и 
представителите на десет по
литически партии подписаха 
в неделя в Тирана споразу
мение за преодоляване на 
кризата с политически сред
ства. Споразумението пред
вижда формиране на вре
менно правителство от пред
ставители на всички партии и 
провеждане на преждевре-

Макар че споразумението 
между Бериша и политичес
ките партии получи подкрепа 
от централния град на бунта 
Балона, никой не може да 
предвиди дали ”въстаници- 
те” ще предадат оръжието в 
определения им срок. Демон
странтите са добре въоръже
ни, все повече разширяват 
"свободната” територия и 
формират своя власт в "но
воосвободените”
Окуражени от тези успехи, те 
не проявяват готовност да 
спазят духа и словото на спо
разумението и дори все по- 
упорито искат оставката на 
Бериша.

Размисъл
Във тези тежки времена, 
на смут и хаос в нашата страна 
една надежда ни остава.
В НАШТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 
ВСЕКИ БОРИ СЕ ДА УПРАВЛЯВА.
НО НИКОЙ НЕ ЗАСЛУЖАВА ТАЗИ СЛАВА.
Едните на митингите ни викат, 
а другите краката си Преплиташ.
Отвсякъде разПравяш: "Не ще се оПравим”, 
а всъщност ний сами Процеса бавим.
Когашо Пиша тези редове, 
надявам се, че ме разбираше добре, 
аз всъщност никого не Подстрекавам, 
а ситуацията обобщавам.

градове.

СР ЮГОСЛАВИЯ - МАКЕДОНИЯ

ЮГОСЛАВСКИЯТ 

ПОСЛАНИК 

ПОСЕТИ БИТОЛЯ

На ешо МВФ дойде, 
и Покрай него - ум да ши зайде.
И как шум няма да се вдига, 
когашо валутен борд К7хм нас Пристига?! 
И с огромните си ПиПала 
се кани да оПравя нашата 
страна,Прекъснатият платежен оборот е най-голямата бариера пред 

сътрудничеството между двете страни
Посланикът на Съюзна 

република Югославия в Ре
публика Македония Зоран 
Яначкович тези дни посети 
Битоля, където води разгово
ри по въпросите на стопанск
ото сътрудничество между 
двете съседни и приятелски 
държави.

крайноно време веч
град в разговора с югослав
ския посланик. Те отправиха

настъпи,
да Престанем да се Правиме 
на шъПи.остри критики към македонс

кото правителство, че не се 
вслушва в исканията им да се 
премахне най-голямата бари
ера пред югославско-македо
нските икономически

И стига 
били,
та нали един народ сме се 
родили.
Червени или сини, стига 
вече,
шоз вечен сПор надолу 
завлече.
Рънеше си е време да Протегнем 
и заедно държавата да стегнем.
Един е начинът да се оПравим, 
и той е старите вражди да забравим.
Тогава не ЕвроПа, а света ще смаем, 
не ний от тях, а ше от нас ще искаш заем.

сме се колили и

отно
шения.

• Партията за демократи
чен просперитет на албанци
те като победител на общин
ските избори 
част

"Впреки че Македония и 
Югославия подписаха дого
вор за стопанско сътрудни
чество, стокообменът 
тях все още не е на желаното

Югославският 
Зоран Янкович заяви, че пра
вителството на СР Югосла
вия отново ще повдигне въ
проса за прекъснатия плате
жен оборот пред македон
ските власти, понеже това е в 
интерес на голям брой пред
приятия от двете страни и на 
страните като цяло.

нипосланик Георги Владимиров е 
12-годишно момче от 

София, ученик в 6 
клас. Дядо му по майка 

е царибродчанин.

в западната 
на Македония тези дни е 

обнародвала намерението си 
Даисъздаде "албански реги- 
он". за да се създадат усло- 

"реализация на специ
фичните искания на албанск
ото население в Македония".

между

равнище, понеже не е възста
новен платежният оборот”, 

представителите 
стопански

вия за изтъкнаха 
на най-големите 
фирми от този македонски Георги ВЛАДИМИРОВ

о 14 МАРТ 1997 г.



РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДЛОЖИ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА РЕКОН
СТРУКЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВАПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОБРО НАЧАЛОпо повод споразумението между СР Югославия и Република Сръбска
ности и ускорено да се включи 

за ду- в съвременните интеграцион- 
ховно, морално, културно, сто- ни процеси в света.

3. Споразумението предста
влява непосредствена подкре
па на усилията за укрепване на 
доверието, сътрудничеството 
и разбирателството на Балкан
ите и в Европа. Споразумени
ето е съобразено с принципите 
за укрепване на стабилността в 

мението между Съюзна репуб- региона и не е насочено против 
лика Югославия и Република интересите на нито един народ 

роект за тази декларация: Сръбска и държава. То е отражение на
зродната скупщина на 1. Народната скупщина на приемствената политика на 

епу лика Сърбия - уважавай- Република Сърбия поздравява Съюзна република Югославия 
ки вековния стремеж на сръб- Споразумението за специални и Република Сърбия всички 
ския народ да живее в свобода паралелни отношения между проблеми да се решават в мир, 
и мир, да развива равноправно Съюзна република Югославия с политически средства. Спора- 
сътрудничество с останалите и Република Сръбска. зумението е и конкретна подк-
народи и държави на основата 2. Споразуемнието предста- репа на реализацията на Дей
на толерантността и добросъ- влява континуитет на полити- тънското споразумение, 
седството; да учреди институ- ческите стремежи на сръбския 
циите си в съгласие с принци- народ да защитава и опазва на- република Сърбия се надява, че 
пите и идеалите на свободата и 
правата на човека и граждани- тойнство, да обедини и афир- върди Споразумението за спе
те, демокрацията, национално-

След като обсъди 
тивата на инициа- ните световни и европейски ин- 
група „а СПсТртпубГкан* тегра>™ - заета, пва 
ския парламент, правителство- панско и политическо сплотя- 
то на Република Сърбия пред- ване, обновяване и развитие на 
ложи на Народната скупщина сръбския народ - гласува след
на Сърбия да гласува деклара- ната 
ция по повод Споразумението 
за специални паралелни отно-

Представители на формирания църковен съвет за рекон
струкция на димитровградската черква "Рождество Бого
родично” посетиха тези дни нишкия епископ Ириней и дирек
тора на Завода за защита на паметници Аца Радович в Ниш. 
Поводът беше предстоящата реконструкция на черквата.

Както изтъкна Зорица Милева, член на съвета, и госпо
дин Ириней, както и директорът на Завода за защита на 
паметниците радушно приемат инициативата на димит- 
ровградчани да възобновят духовния си храм, който в мо
мента се намира в така наречено предзащитно положение в 
Завода в Ниш. След реконструкцията черквата ще се зачита 
като паматник на културата под защита на държавата. А 
това веднага предполага и неговото редовно поддържане. И 
сегашното положение, и състоянието на обекта позволяват 
да не се прави класически проект за реконструкция, а само 
съкратен, което от своя страна означава по-малко средства 
за тези цел. И църковните власти, и в Завода изтъкват, че те 
нямат пари, но са готови и могат да настояват пред съответ
ните институции за обезпечване на средства. Емил Соколов, 
също член на съвета за реконструкция на черквата, осве
доми присъстващите, че ще се изготви проектодокумен- 
тация за цялостна реконструкция, а работите най-вероятно 
ще се провеждат етапно, съобразно обезпечаването на сред
ствата. Проектодокументацията ще направят специалисти
те на Завода от Ниш, които тези дни трябва да посетят 
Димитровград, за да "снимат” черквата и състоянието й. 
Това означава, че през следващите петнадесет-двадесет дни 
може да се получи проект и след един месец работата да 
започне. Най-напред ще бъдат покрити двете кубета с ба- 
кърена ламарина и ще се промени покривът. След това ще 
се оформи фасадата. Според Соколов, всички външни рек
онструкции на зданието би трябвало да бъдат завършени до 
края на годината, респективно на строителния сезон. Реал
ният срок за цялостното завършаване на предвидените ра
боти ще зависи от прилива на средства. Но облекчаващо 
обстоятелство е това, че и провеждащите работите, и обез
печаващите средства са едни и същи хора - димитровград- 
чани.

ДЕКЛАРАЦИЯ
шения между Съюзна репуб- на Народната скупщина на 
лика Югославия и Република Република Сърбия за Споразу- 
Сръбска. Кабинетът на Мирко 
Марянович предложи следния

4. Народната скупщина на

ционалните си интереси и дос- Съюзната скупщина ще пот-

мира духовните, стопанските, циални паралелни отношения 
то равноправие и солидарност- културните, моралните и поли- между Съюзна република Юго- 
та; да се включи в съвремен- тическите си традиции и цен- славия и Република Сръбска”.

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

ШИПОВАЦ: ” РАДИКАЛНИ МЕРКИ 

ЗА СТАБИЛНО ПРОИЗВОДСТВО”
На второто заседание на съвета за реконструкция на 

черквата е отправено искане до фирмите в града да внесат 
начална сума, за да може работата да започне. Сформирани 
са и два отбора - за маркетинг и за събиране на средства. В 
първия са включени Емил Соколов, Зорица Милева и Йор
дан Димитров, а във втория - Васко Алексов, Чедомир Стой- 
кович и Иван Янков.

Заинтересованите граждани могат да внесат пари 
джиро-сметка 42802-763-37 с предизначение за реконструк
ция на черквата или да ги приложат в черквата.

Правителството полага усилия да съживи производството във всички отрасли, а аграрният сектор 
има предимство в това отношение

Пролетната сеитба във 
циално” започна към края на миналата сед- съюзната Дирекция за резерви), 
мица. Макар че са изправени пред сериозни "Нашето правителство полага усилия да 
финансови трудности, селяните запретнаха съживи производството във всички отрасли, а 
ръкави и поведоха поредната борба за хляба с селското стопанство има предимство в това от- 
надеждата, че държавата ще намери начин да ношение - заяви вицепремиерът Неделко Ши- 
им помогне в тази много важна работа. повац. -През тази година ще проведем още по-ен-

На съвместно заседание на синдикатите в ергична акция за обновяване на селското стопан-

Войводина ”офи- да бъде намален с 50 милиона динара (ще ги даде

на

А. Т.

В РАЗВОЙНИТЕ ПЛАНОВЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО 
- РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ

водството на съществуващите.В документа на общинската
организация на СПС ”Босиле- Оттук, все повече е илюзорно да 
град 2000 година - крачка в новия се очаква дребното стопанство да 
и::” и развойната програма на поеме бремето за намаляване на 
Босилеградска община за перио- съществуащата безработица в 

19% до 2005 година дреб- общината, макар че ежедневно 
нарастват нуждите и потребнос-

век

да от
ното стопанство заема важно 
място. И в единия, и в другия до- тите за откриване на нови, преди 
кумент се подчертава, че дреб- всичко сервизни и занаятчийско- 
ното стопанство, като една от обслужващи работилници.

За да се реализират заплану- 
активности в областта на

възможностите за по-ускорено и 
ефикасно устройване на работа ваните 
на младите, ще има всестранна дребното стопанство,

по-конкретно да се посочат дей 
период. ствителните възможности. Раз

Изхождайки от този факт, бира се, необходимо е да се 
Общинската скупщина макси- ретизират и редица други меро 

ще стимулира тази форма прнятия и дейности, които ще на 
облекче- сърчават младите хора да работ 

ят в тази област. Не се посочва 
откъде ще се обезпечават сред-

се налага
подкрепа в настоящия развоен

конк

мално
на стопанисване чрез 
ния в областта на комуналните 
такси и облагания, отделно за де
фицитните занаяти, обезпечване ства за реализирането на тези 
на делови помещения и създа- дейности. Безспорно е и това, че 

инфраструктурни усло- не са нужни големи капиталовло- 
вия за тези обекти, както и про- жения, за да се създадат условия 
фесионално усъвършенствува- за развитие на дребното стопан- 
не-обучение на лица, преди ство и да се използват всички ре- 
всичко за старите и вече забра- сурси в тази област.

Ето защо сега би трябвало 
главните насоки, но не се конк- по-обстойно да се разисква върху 
ретизират кои отрасли и до коя всички обстоятелства, като се на- 
степен ще се развиват. бележат и конкретни акции и ме-

Затруднените условия на сто- роприятия в тази обалег. В про- 
занапред ще ограни- тивен случай и настоящите за

планувани дейности в тази оба- 
на нови обекти, ас лст ще останат, както и в досе

гашните, само празни желания 
или неосъществени мечти.

за ста-ство и ще предприемем радикални мерки 
билно селскостопанско производство. С банките 

селяните да получат необ-
селекото стопанство и тютюневата промиш
леност подпредседателят на правителството 
на Република Сърбия Неделко Шиповац 
заяви, че очакваната помощ няма да закъснее. 
Републиканското правителство ще създаде 
необходимите условия за успешна пролетна 
сеитба, изтъкна той и добави, че в тази насока 
вече са осъществени положителни резултати. 
По настояване на сръбското правителство 
дългът на преработвателите към селскос
топанските производители е намален с /13 
милиона динара (Народната банка е отпуснала 

обмен на стоки посред-

направихме договор 
ходимите пари. Нафтната индустрия на Сърбия 
временно "пренебрегна” дълговете за горивото 
и'това ни дава възможност да обезпечим дос- 
татъчни количества дизел за пролетната сеитба. 
За да осигурим и необходимите количества мин
ерални торове, правим опит да сключим износна 
сделка. Подготвяме и мерки, с помоща на които 

подобри положението на тютюневата 
е повело ен-

ване на

Посочват се ивени занаяти.

ще се
промишленост. Правителството 
ергична борба против нелегалната търговия с 
цигари и това явление ще бъде премахнато в 
кратък срок. И в данъчната политика може да се 
намерят ефикасни временни решения, за да се 
създадат необходимите предпоставки за дълго
срочни мероприятия в стабилизирането и разви
тието на селското стопанство.”

110 милиона, а чрез 
ством Дирекцията за резерви са върнати още 
103 милиона динара). Следователно прер
аботвателите трябва да върнат още 187 мил
иона динара. Дългът на съюзното и републи
канското правителство към първичното про
изводство възлиза на 400 милиона динара, но 
съществуват реални изгледи в скоро време той

панисване и 
чават капиталовложенията в из
граждането 
това и откриването на нови за
наяти. Затова единственото, ко-

м. я.ето може да се направи, е модерн
изиране и разширяване на произ-

14 МАРТ 1997 г.



ПИРОТИЗ ДЕЙНОСТА НА СПС В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА РЪКОВОДСТВАТА НА 

СПС И ЮЛ

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА 
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ИЗБОРИ

Местните орпшмтнции ни СПС обсьждит нт.ирпсн и преднрисмят нкцпи, за да се нодобринн 
жнпотьт на хората, което е и основното услопис да се спечелят предстоящите републикански 
избори

На 5 март т. г. и Пирот сс 
състоя съвместно заседание 

на СПС и 
на ко-

заседанието, единно влизат в 
предизборните дейности за 
предстоящите републикан
ски избори и са готови да вло
жат максимални усилия, за да 
получат доверието от граж
даните и ефикасно да осъще
ствят вече разработените 
програми за развитие на Пи- 
ротски окръг, Република 
Сърбия и Съюзна република 
Югославия.

Същевременно е изразе
на подкрепа на миролюби
вата политика на СРЮ, както 
и гга политиката на председа
теля на Република Сърбия 
Слободагг Милошевич.

Б. Димитров

всичко от себе си, та локалната то” на опозиционните партии в 
самоуправа да изиграе ролята общината, 
си. Особен принос ще дадсм в От въвеждането на много- 
решавпнето ма въпроси из об- партийна система у нас социал- 
ластта на инфраструктурата - петите в Сурдулишка община 
изграждане и поправка на пъ- винаги побеждаваха на избори- 
тища, канализация, водопрово- те. На миналогодишните съгаз- 
дн, подменяне на токовата мре- ни избори доверие им оказаха 
жа”, казват тук и подчертава т, 85 на сто от гласоподавателите, 
че в решаването им ще се В сегашния състав на общин- 
включи и общинският фонд за ската скупщина, която има 35 
строителни площи и пътища, отборпика, един е от редовете 
Тези активности ще започват на ЮЛ, грима па група граж- 
ведиага и ще продължат през дани и четирима от Сръбската 
цялата година”, казват в най- радикална партия, а 27 на СПС.

Социалистите в Сурдулиш
ка община - над 3500 души, ор
ганизирани в 25 местни органи
зации - от началото на този ме
сец започнаха усилено да дей
ствуват с намерение да спечел
ят доверието на .18 800 пълно
летни граждани в общината и 
да победят на предстоящите 
републикански избори. За да 
постигнат това, те сега обсъж
дат становищата на Осмото за
седание на Главния отбор на 
СПС и информацията на гене
ралния му секретар Горица Га- 
свич, конто им налагат да ана
лизират състоянието в средите 
си и да изготвят конкретни про
грами за решаване на жизне
ните проблеми на хората. Ед- 
новремено с това тс посвеща
ват внимание и на собствената 
си (не)организираност, (без) 
действуване, омасовяване на 
редовете си с нови членове и 
отлъчване на онези, конто на
рушават програмните опреде
ления и партийната дисципли

на ръководствата 
ЮЛ в Пиротски окръг, 
сто присъстваха председате
лите на окръжните и общин
ските отбори на двете пар
тии, както и членовете на 
главните отбори на СПС и 
ЮЛ.

На заседанието бе оказа
на дълбока подкрепа на ле
вите партии и на всички пат
риотични сили, както и на 
тяхната решителност да про
веждат действителни и коре
нни промени в нашето обще
ство.

СПС и ЮЛ, е изтъкнато на

В ДОЛНО ТЛЪМИНО НЕ СЕ СЪСТОЯ НАСРОЧЕНОТО 
СЪБРАНИЕ НА СОЦИАЛИСТИТЕ

БЕЗОТГОВОРНОСТ НА 
НАЙ-ОТГОВОРНИТЕна.

За да направлява тази дей
ност, Общинският съвет на 
СПС неотдавна организира съ
вещание с председателите и оп
ределен брой секретари на мес
тните организации. На него бе 
обсъдена информацията на ге
нералния секретар и програма
та за действуване на Общин
ския отбор, органите и телата 
му през тази година.

В рамките на разисквани
ята по информацията на 
Главния отбор на СПС и зак
люченията на Общинския от
бор на СПС в Босилеград във 
връзка с тази информация бе 
насрочено събрание на соци
алистите от Тлъминския 
район. Събранието, както бе 
и заключено от страна на Из
пълнителния отбор на ОО на 
СПС, е насрочил предсе
дателят на Общинския отбор 
на СПС, който заедно с 
Рашко Кирилов, Крум Накев, 
Драган Иванов и Райчо Йор
данов бе задължен като ак
тивист за този район. Обаче, 
както ни уведоми Кроне Ни

колов, член на местната орга
низация на СПС, отборник и 
председател на Съвета на 
местната общност в Долно 
Тлъмино, събранието не е 
проведено, въпреки че отзи
вът е бил добър. Причината 
за това е ' проста": предсе
дателят на Общинския отбор 
Боро Стаменов и останалите 
активисти нито са дошли, 
пито пък са осведо.\пши, че 
ще отсъстват. След няколко
часово чакане дошлите на съ
бранието социалисти с голя
мо негодуване и разочарова
ние са се разотишли.

Сурдулица

Освен, че имат доверие в изби
рателите, социалистите ще от
лъчат от редовете си онези, ко
ито нарушават партийната дис
циплина, а ще положат усилия 
да формират местни организа
ции в местните общности, в ко
ито това все още не са напра
вили. Извършили са подготов-

висшия партиен орган в общи
ната.

В ОО на СПС смятат, че 
имат и сили, и време да реализ
ират заплануваните активнос-

Общинският отбор на СПС в Сурдулица има 55 члена, а 
го оглавлява д-р Драган Китанович, директор на Здравния 
дом и болницата в Сурдулица. Неговият Изпълнителен 
съвет наброява 19 души, а секретар е Горан Вукашинович, 
директор на Дирекцията за строителни площи и пътища.

И в ОО на СПС, и в изпълнителния му орган са избрани 
авторитетни хора от всички структури. Най-много има ди
ректори.

ка и, както казват, наскоро ще 
формират организации в Загу- 
жанье. Ново село и Костро- 
шевци (в Клисура, Божица и 
Драинци съществуват органи
зации). м. я.

Социалистите считат, че
”На съвещанието взехме ти и да спечелят предстоящите 

решение местните организа- избори за народни представи- 
ции веднага да изготвят конк- тели в Скупщината на Сърбия 
ретни програми за дейстуване и и за президент на републиката, 
да вземат участие в решаване- Когато казват това, те имат 
то на всекидневните въпроси и предвид няколко неща: резул- 
проблеми на хората в средите татите от досегашните избори, 
си ’- казват в ОС на СПС в Сур- резултатите, които ще послед- 
дулица. СПС, като носител на ват след като реализират се- 
властта в общината, ще даде гашните планове и ”безсилие-

все още нямат силен полити
чески противник, който ще 
може да превземе властта в об
щината. Смятат, че коалиция 
"Заедно” почти бездействува, а 
че са "безсилни” и общинските 
отбори на Югославската леви
ца, Нова демокрация и на Сръ
бската радикална партия.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКА
ЛЕН СЪВЕТ

ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ 

ДЕТСКИТЕ ДОБАВКИВ. Б.
На 4 март т.г. в Димит

ровград се проведе заседание 
на Общинския синдикален 
съвет,
обсъдени исканията на група 
работници от търговското 
предприятие ”Търгокоп” да 
се изплатят детските добав
ки на всички заети в Димит
ровградска община, които 
имат правото на тези допъл
нителни приходи.

Изхождайки от достовер
ни статистически сведения, 
присъстващите констатира
ха, че детските добавки не са 
изплатени още от април ми
налата година в почти 50 на 
сто от общините в Сърбия.

С оглед на това, че иконо
мическото състояние на сто
панството в цялата страна е 
доста тежко, на заседанието 
е изтъкнато, че понастоящем 
и Републиканският фонд за 
детска защита се намира в не
завидно положение, но все 
пак съществуват известни 
възможности скоро да се за
почне с изплащането.

Участниците в разисква
нията единодушно подкрепи
ха искането на работниците 
от "Търгокооп” и същевре
менно решиха във всеки ко
лектив поотделно да се на
правят списъци на работни
ците, притежаващи правото 
на детски добавки и същите 
да се изпратят до Републи
канския синдикален съвет, 
който до 15 март т.г. трябва 
да уведоми Общинския син
дикален съвет какви мерки 
се предприемат с цел да се 
нормализира изплащането.

Като се има предвид, че 
доста млади димитровград- 
чани учат в Пирот, синдика
тът отправи иск и до ръко
водителите на Автотранс
портното предприятие от 
Пирот, от които се търси да 
намалят цените на ученич
еските месечни билети.

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

АНАЛИЗ НА ЧЕТИРИГОДИШНАТА 
ДЕЙНОСТ

което бяхана

Изборите в седемте местни сдружения па борческата организация в Босилеград 
до 25 март, а в Общинската организация - до средата па април гази година

С проведеното на 7 март тази ните функции в общинската ор- 
година заседание на Общинския ганизация. Местните 
отбор на Съюза на бойците в Бо
силеград започна изборната ак
тивност в тази организация. При
ета с изборна програма и са ут
върдени изборните срокове. В 
местите сдружения на бойците в 
Долно Тълмино, Назърица, Гор
на Любата, Дукат, Долна Лисина,
Босилеград и Бранковци избори
те ще се проведат до 25 март, а 
Общинската изборна конферен
ция ще се състои до средата на 
април тази година.

На изборните събрания ще 
бъдат избрани нови ръководства
- председател, секретар и касиер
- и представители в органите на 
обищнеката организация - Скуп
щината и Общинския отбор. Съ
щевременно ще бъдат предложе
ни и кандидати за най-отговор-

щс се проведат

си дейност и за активността на 
общинската организация, нейни
те органи и тела и ще приемат 
програма за следващия период.

сдружения 
ще обсъдят отчет за досегашната

Членовете на Общинс
кия отбор на Съюза на бой
ците в Босилеград изказаха 
недоволство от свалянето на 
петолъчката от Градската 
скупщина на Белград, оск- 
верняването на исторически 
паметници, както и разру
шаването на бюстове на на
родни герои. Не е достойно и 
уволнението на добри и ква
лифицирани работници и от
страняването на отлични 
специалист от ръководни 
места само заради това, чс нс 
са членове или симпатизан
ти на политическата органи
зация "Заедно”.

Членовете на Общинския от
бор на Съюза па бойците в Бо
силеград сс запознаха и с избор
ното възвание на Републикан
ския отбор на Съюза на бойците, 
в което между другото се подчер
тава, че бойците са били между 
първите във всички дейности в 
местните общности, общтште и 
републиката. А най-важна актив
ност е тази, че борческата орга
низация с запазила единството 
си, което е гаранция, че и занап
ред тя ще бъде активен участник 
във всички обществено-полити
чески, стопански и комунални 
дейности.

В края на заседанието бе 
изтъкнато, че е нужно учили
щата да продължат абона
ментните срокове за учени
ческата кухня.

Б.д.м. я.

о 14 МАРТ 1997 г.



в "ГИД" ПАК СЕ ОПИТВАТ ДА СМЕНЯТ ДИРЕКТОРА ИЗ ДЕЙНОСТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ЕДИН ЧОВЕК НЕ МОЖЕ 
ДА ВОДИ ФИРМАТА

от 15 ДУ“" с председател Рангел Филипов, който е и 
председател на синдиката във фабриката.

На среща с журналисти в по- 
мещенията на Общинския синди
кален съвет

В ”ЮМКО” 1000 НОВИ РАБОТНИКА
Холдинг компания ”Юмко” от Враня, тексти

лен комбинат с над 13 000 работника, не 
стопанисва отговорно предприятието си, но от на
чалото на настоящата производствена година 
предприема и необходимите мероприятия за раз
ширяване на мощностите си. Тези дни ”Юмко” об
народва конкурс за приемане на 1000 нови работ
ника - квалифицирани текстилци и техници-кон- 
фекционери, които ще работят в производствените 
отдления във Враня, Прешево, Владичиин хан, 
Сурдулица, Поляница, Радовница, Буяновац, Прес- 
лап и Барелич.

Същевременно в ”Юмко” е открит дългосро
чен конкурс за тридесетина висшисти с различни 
специалности: икономисти, юристи, технолози, ма
шинни инженери...

От началото на настоящата производствена го
дина в "Юмко” полагат усилия да възобновят и 
деловото сътрудничество с някои фирми от Сло
вения. Става дума за предприятията 'Текстил” от 
Любляна и "Лабод” от Ново Место - делови парт
ньори, с които вранският текстилен комбинат и по 
време на санкциите не е прекъсвал сътрудничес
твото си. Вярно е, че по пътя от Враня до словен
ския пазар все още има различни гранични и мит
нически бариери за юмковите изделия, но незав
исимо от това в ”Юмко” се надяват, че през нас
тоящата година ще осъществят доход от над мил
ион и половина германски марки от тази бивша 
югославска република.

само че

бъдещето на "гумарата” 
политиката на преживяване, а в 
развойна програма, която да пре
дложи добре организиран екип 
специалисти. Отделни цехове все 
още нямат свои ръководители.

Бранко Рангелов, ръководи
тел на сектора за контрол на ка
чеството, обвини директора 
Иван Марков, че няма качества 
на организатор, че не разбира 
значението на стандарта ИСО 
9000. Според него това е марк- 
сизъ 
рата

не е в

представители на 
стачния комитет съобщиха усло
вията на стачкуващите и причи
ните за организиране на стачка, а 
те са:

1. Директорът на "ГИД” да 
даде отчет за дейността на фир
мата от момента, когато бе 
бран за директор (преди две го
дини, по време на стачка, начело 
на която беше той), до 31 декем
ври 1996 г, както и отчет

(М.Я.)из-

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИ 
ПЛАНОВЕм, който не е нужен на”гума-за дъл

жимите суми и за тези, които дру
ги дължат на ГИД.

2. В най-кратък срок, 
по-късно от 10 март т.г., да се 
подпише колективния договор с 
работниците и да се изплати най-

Йордан Вацев като финансов 
ръководител посочи някои дан
ни, според които през 1995 г. е 
имало загуби за над 4 милиона 
динара, а в края на миналата го
дина - 710 хиляди динара. Той от
чете и похарчените за репрезен- 
тации и пътувания пари, за които 
не коментира дали са много или 
малко, но тези разходи явно не са 
дали очакваните резултати.

Присъстващите обвиниха ди
ректора и за лошо сътрудничест
во с журналистите и общинското

ЕЗЕРОТО Е ПЪЛНО ”КАТО ОКО”но не
Четирите водни електроцентрали на Власина 

през първите месеци на годината започнаха успеш
но да реализират заплануваното тазгодишно про
изводство на 279 милиона киловтчаса ток. През 
януари са произведени около 24 милиона, а през 
февруари 19,4 милиона коловатчаса. Производст
вото е могло да бъде увеличено, но, както казва 
Бранко Станишев, инженер във "Върла 3”, не е 
било необходимо, понеже всички електроцентрали 
в републиката са работили без прекъсване.

Не са произвели повече ток, но за сметка на 
това пък Власинското езеро, чийто води задвижват 
генераторите на централите, е пълно с вода. Сга- 
нишев казва, че в него сега има над 100 милиона 
кубически метра вода, която е достатъчна да се 
произведат необходимите милиони киловатчаса 
ток. Това водно богатство ще бъде "по-скъпо от 
злато” в началото на април, когато се очаква да

започне текущият ремонт на термоелектроцентра- 
лите и водните електоцентрали в републиката.

Трябва да се подчертае, че Власинските водо- 
централи, които работят в състава на явното пред
приятие "Гердап”, през последните години винаги 
преизпълняват годишните си планове. Особен при
нос за това имат и водите от Лисинско езеро, които 
чрез помпи, тръби и канали отиват във Власинско 
езеро. Миналата година например, когато ВЕЦ 
преизпълниха плана си с 30 на сто и произведоха 
360,5 милиона киловатчаса ток, Лисинското езеро 
оказа "помощ” със 104,2 милиона кубически метра 
вода и взе участие в производството почти с една 
трета. По-миналата година дори половината от 
производството се дължеше на водите от Лисинск
ото езеро.

ниската цена на труда с оглед на 
това, че са изминали две години 
от встъпването на директора на 
тази длъжност, за което време 
той е имал възможност да подо
бри дейността на фирмата.

3. Да се изплатят заплатите 
на работниците за период от де
кември миналата година (вклю-

В. Б.

В КОНФЕКЦИЯ"СВОБОДА"

За пръв път 
- нередовни заплати

Голямо затруднение в стопанисването "Свобо
да” има поради високите банкови лихви, които се 
движат на месечно ниво от 10-15%. Освен това, 
както изтъква финансовият ръководител на кон
фекцията Владимир Стоименов, за вяко продъл- 
жване на договорите банките взимат още 2%, като 
за това не се издават никакви документи. Това до
пълнително поскъпява капитала. Става дума за до
говори за ползване на средства за съживяване на 
производството, които поради неликвидност на 
фирмата не дават възможност за редовно връщане 
на заема и това води до ежемесечно продължаване 
на договорите с банката.

Няма резултати от програмата на правител
ството за стимулиране на износа, защото липсват 
кредити за неговата подготовка. Тепърва ни пред
стоят трудни дни, тъй като ние все още сме високо 
рискова страна, изтъква директорът на конфек
цията в Димитровград Арсен Тодоров

За пръв път след толкова време в "Слобода” 
се случи заплатите да не бъдат изплатени навреме 
и... вероятно това няма да е и последният подобен 
случай. Защото мощностите ще бъдат ангажирани, 
но реализация се очаква чак през април. От друга 
страна, стимулация за износ няма, курсът на динара 
е дестимулативен, а предприятията и занапред си 
остават социални учреждения. Досега износът се 
осъществяваше през Македония, но сега и там са в 
сила така наречените "квоти” и да се осъществят 

контакти е почти невъзможно. Но...

ръководство. Що се отнася до 
последното, то може би е точно, 
но когато става въпрос за "Брат
ство”, директорът никога не е от
казвал срещи. Единствено след 
пресконференцията на стачния 
комитет, когато се опитахме да 
чуем и другата страна, той не ни 
прие, но обеща да ни повика през 
следващата седмица.

Каквото и да се случи, е ясно,

В понеделник директорът 
на ГИД е забранил физическо 
присъствие на стачния ко
митет в помещенията на фаб
риката и управителната сгра
да, състоящ се от 15 човека.

Обяснението е, че те може 
би ще подстрекават работни
ците да започнат оповесте
ната стачка. Един работник 
веднага е получил решение за 
уволнение, тъй като се опитал 
нещо подобно. Също така ди
ректорът не признава стачния 
комитет за легален, нито пък 
председателя на синдикалната 
организация Рангел Филипов, 
за когото твърди, че вече е 
сменен от този пост.

за развитие на икономиката я няма почти никъде.
В момента "Свобода” работи със 60 на сто от 

мощностите си, като производството е предзна- 
чено за износ и за задоволяване на домашния пазар. 
Износът е предназначен за четири известни ку
пувача - два от Канада, един от Германия и един от 
Италия с поръчка за 5500 бройки. В ход са прего
вори с двама купувачи от Германия, но поради до
бре познати обстоятелства всичко се протака. От 
САЩ има осъществени договори за попълване на 
мощностите от април за следващите пет месеца. От 
Канада има нови купувачи за 20 хиляди бройки, или 
досега осъществените договори са на стойност от 
около 800 хиляди дойч марки.

А що се отнася до заплатите за януари, работ
ниците са получили само топла закуска и 150 ди
нара регрес. Най-вероятно така ще бъде, докато не 
започне реализацията на износните сделки.

пълноценни
има и други страни, в които може да се изнася про
дукцията на фирмата и "Свобода” е на път да раз
реши и този проблем.

Що се отнася до
ците в "Свобода” изтъкват, че те са имали двама 
представители в Белград, които са дали пълна под- 

исканията на стачниците. Засега стачката

че само сменянето на директора 
да реши проблемите наняма

ГИД. Своевременно Оскар Фо- 
дор, министър на индустрията, 
при посещението си в "гумарата” 
след току-що завършилата стач
ка и идването на сегашния дирек
тор на този пост заяви, че трябва 
да се внимава, за да не се стигне 
дотам да няма кой да води фир
мата, тъй като при трудностите, 
в които се намираме като дър
жава, хората трудно поемат отго
ворност за ръководни постове в 
стопанството. Дошло ли е това 
време?

оповестената стачка, текстил-

крепа на
е замразена, а исканията са отправени към пра- 

Директорът Арсен Тодоров напомня, 
че конфекцията е единственият отрасъл, който 
най-бързо донася валутни средства, а в плановете

вителството.
А. Т.

ЧАСТНИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД ФОРМИРАХА СВОЕ СДРУЖЕНИЕчително), до февруари т.г. най- 
късно до 15 март, съгласно с ко
лективния договор за химия и не- 

анекс 4 на същия и Зак- ЗАЕДНО СА ПО-СИЛНИметали,
она за трудовите отношения на 
Република Сърбия.

4. До 10 март да се отмени 
решението на Работническия съ
вет на ГИД за купуване на квар
тира на директора.

При условие,
споменатите

ния съвет са избрани Йордан граждани, които продават на ди- 
Петров, Тошко Алексов и Гео- митровградския "битак” храни- 
рги Йорданов. телни

На събранието е прието ре- "дреболии 
шение, с което участникът в 
сдружението на частните пред
приемачи Нака Соколов се пред
лага и за член на Комисията по 
развитие при Общинската скуп- сокият размер на общинските ко- 
щина мунални такси и затова те в най-

На събранието бе изтъкнато, скоро време ще настояват пред 
че новосформираното сдруже- компетентните общински органи 
ние занапред ще настоява колко- тези такси да бъдат намалени, 
то е възможно , повече да защи- Собствениците на частните ка- 

частните фенета особено остро реагираха

А. Т. Двадесетина собственици 
частни предприятия и работил
ници в Димитровград, преди 
всичко търговци, гостилничари и 
занаятчии, проведоха на 6 март т. 
г. учредително събрание, 
ето сформираха свое сдружение 
с официалното название "Сдру
жение на частните предприемачи 
в Димитровград”.

Присъстващите най-напред 
приеха статута на сдружението, а 
след това избраха за председател 
на скупщината Драган Рангелов, 
който е назначен и за председа
тел на Управителния съвет на 
сдружението. За подпредседател 
на Управителния съвет е избран 
Емил Петров, за касиерка Еми
лия Пеева, а за членове Деян Ма- 
ринков и Любомир Костов.

За членове на Надзирател-

на

стоки, текстил и други 
”, докато стоката в 

обществените магаз-
"КОБОС" - БОСИЛЕГРАД

КОНКУРС ЗА 40 
РАБОТНИКА

частните и 
ини си остава по рафтовете.

Друг проблем, който в мо
мента тревожи частниците, е ви

на ко-че не бъдат из
искания,пълнени

ще се настоява за оставка на ди
ректора, а работниците ще за- 

ефективна Конфекция . "КОБОС” 
Босилеград тези дни публикува 
конкурс за 40 работника.

За новите работници се пред
вижда обучение в продължение 

след това най-

вгенералнапочнат
стачка.

"Един човек сам не може да 
фирма като нашата!" - 

Николайчо Манов, техно- 
ГИД. За това е необходим 
от специалисти във всяка 

инженери,

изводи 
тъква 
лог в 
екип
област-технолози, 
юристи, икономисти. Според Ма
нов, всътпвайки на длъжност 
преди две години директорът е 
обещал това, но през цялото вре- 

вършел тъкмо обратното. А

тава интересите на 
предприемачи. Тяхното негоду- срещу практиката да се консуми- 
вание е насочено най-вече към ра алкохол в търговските храни- 
нелоялната конкуренция от стра- телни магазини, тъй като те не са 
на на черноборсаджиите, чийто регистрирани като питейни заве- 
брой напоследък постоянно се дения. 
увеличава. Недоволството им е 
отправено и към българските

на три месеца, а 
успешните ще бъдат приети на 
постоянна работа в предприяти
ето.

Средствата за обучението ще 
бъдат осигурени от Републикан- 

трудова борса. Б. Димитровската м. я.
ме е

14 МАРТ 1997 г.



ЦЪРМОЩИЦА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
СРЪБСКИ БЪЛГАРИН И 
БЪЛГАРСКИ СЪРБИН

за дейността на търговското 
предприятие "Слога”. И ед
ното, и другото предприятие 
извършват изкупуване на до
битък, но след това идват 
проблемите със заплащането 
му. Бе изтъкнато, че някои 
селскостопански производи
тели трябва да чакат за па
рите си потри-четири месеца. 
Отделни забележки се чуха и 
за работата на Електоразпре
дел ителиото 
което наредовио отчита из
разходвания ток, а чести са и 
прекъсванията в електросна
бдяването. Снабдяването на 
хората с продукти от първа 
необходимост също така е на 
незадоволително 
Търговското 
"Слога” не зарежда магазина 
вече цяла година, а частният 
магазин не работи всеки ден.

В началото на месеца 
местната общност Църнощи- 
ца проведе отчетно-изборно 
събрание, на което бе приет 
отчет за досегашната дей
ност и програма за работата 
през настоящата година. Из
брано бе ново ръководство - 
Скупщина от 11 и Съвет от 7 
души, както и членове и пред
седател на Помирителния съ
вет. За председател на Скуп- 
цината бе избран Томислав 
Димитров, за председател на 
Съвета Владимир Владими
ров, а за председател на По
мирителния съвет Владимир 
Иванов.

През изтеклата година, бе 
подчертано в разискванията, 
не всички запланувани меро
приятия 
Причината за това, от една

страна, е пасивността на от
делни членове в ръководст
вото на местната общност, а 
от друга - неадекватната по
мощ от общинските служби. 
Поради това пътят за махала 
Петковци остана непочистен, 
въпреки че бе отбелязан като 
приоритетна задача в про
грамата за 1996 година. Ос
танаха недовършени и сгра
дите на трите гробища, осо
бено когато става въпрос за 
сградата на гробищата в ма
хала Прндол.

На събранието бяха засег
нати и редица други въпроси, 
конто ежедневно обременя
ват живота на населението. 
Преди всичко се чуха остри 
забележки за работата на 
селскостопанското 
приятие "Напредък”, както и

Ако си в София и ако искаш да се видиш с царибродчани, 
да пропуснеш инж. Миленко Андреевич, Той е 

дружелюбия, сърдечен, общителен, търсещ и даващ 
нашия край и хора при всеки случай и не 

скъпейки времето си. Веднага ще кажа, 
пребиваване в София се виждахме, три пъти. И то в 
продължение на много часове. Той не иска да му поставян/ 

- това не е и нужно; той е като пълно, набъбнало 
зърно, което се разпуква и разпръсква знания във всички 
посоки. Най-напред му казвам, че съм забелязала неговите 
две статии за спорта и футбола в Цариброд в "Братство”, и 
го питам как е запомнил толкова имена с такава точност. Той 
ми отговаря, че помни доста, но се е съветвал с нашенци за 

. уточнение на сведенията и 
I имената. После надълго ми 
I разказва колко е доволен, че 
I е поканен за празнуване на 
I 50-годишния юбилей на бас- 
| кетбола в Цариброд. Пълен 
‘ е с топли чувства и впечат- 
I ления за начина, по който е 
I протекло празненството, за 
I то плота та, с която са ги до- 
I чакали в града ни, главния 

организатор на тържестве- 
! пата среща Зоран Геров и за 

останалите активности по 
случай празника на баскет
бола в Димитровград. Горд е, 

I че е допринесъл за спорта в 
града ни тогава, когато е бил 
младеж, силен и готов за със

тезания и спортуване. Така че гой много знае и помни за 
първите години след 1944 година, когато отделните спортни 
дисциплини започнаха масово да се въвеждат и упражняват. 
Неговата биография е богата със сведения за постижения и 
титли, спечелени през трудовия му живот.

Той е роден през 1930 година в село Обреновац, край 
Цариброд. Живи и непокътнати са спомените му за топлата 
река и летните, безгрижни детски дни на село и после в 
Цариброд. Баща му, Джоко Обреновски, имаше кръчма 
покрай долната рампа, а зад ж.п. линията - къща. Миленко 
има сестра в Цариброд, а брат му Новица е починал в 
България. Има още един брат. наш съгражданин и мой мил 
отличен ученик - Мики Андреевич, архитект в Лесковац, за 
когото тепърва ще пишем и ще го помолим да помогне със 
знанията си в преустройството и реставрацията на града ни.

Миленко Андреевич е по професия инженер-геолог. Ав
тор е на много книги из областта на геологията и благо
дарение на многобройните си публикации е член на Съюза 
на учените в България. Член е и на Дружеството на сръбско- 
българското приятелство, носител е на сребърен медал на 
труда, а по случай 100-годишнината на българската геология 
е носител на златен медал. Дарил е на Музея на науките в 
София свои специални сбирки на кристали и други полезни 
изкопаеми. Има съпруга, работеща в областта на обра
зованието, две дъщери с виеше образование и две внучки. 
Женската обич и топлина - това е неоговото огромно богат- 

и той се старае да бъде нежен, добър и всеотдаен съпруг, 
баща и дядо. Всичко това инж. Миленко Андреевич е постиг
нал в България от 1949 година. Но както и всички останали 
царибродчани, и той е тъгувал, че две толкова близки във 
всяко отношение страни са разделени с граници и препят
ствия от вякакъв вид и е имал тъжни години, когато не е 
можел да вижда майка си и баща си, родния край, бреговете 

Нишава, Обреновац. Сънувал ги е, носел ги е в душата си, 
а болката си изливал в песни. Защото Миленко е и лирик, 
написал много стихосбирки. Пише ги и на сръбски 
български език. В Димитровград, по време на спортния 
празник в Дома на културата е събрал аплодисментите на 
публиката, защото е рецитирал свои стихове и на български, 
и на сръбски. Той пише и говори с еднакво езиково умение 

Двата езика. Привърженик е на идеята да 
връзки между двете култури, да няма граници в нито едно 
отношение между сърби и българи, И на мен подарява 
няколко песни, изписани на ръка. Изпраща на Радио-Цари- 
брод една касетка със стихове на сръбски и български език. 
Казва ми, че едно от стихотворенията му за Дядо Коледа е 
отпечатано в читанката за 3 клас. За редакцията на "Брат
ство” изпраща свои ръкописи, посветени на родния край. На 
Царибродската библиотека е подарил всички свои книги, 
посветени на геологията. Изпраща по мен поздрави и на 
директора на "Братство”, с когото се е запознал на из
ложбите на художниците от Царибродско. Праща поздрави 

своя роден край и Обреновац, където е играл покрай 
реката, и на Цариброд, където е учил, спортувал, играл във 
фолклорни групи и театрални представления. На 
читателите на "Братство”, българският сърбин, сръбският 
българин изпраща стихове:

Природата е чародеец майстор 
нейовторима със свойта красота.
Природата е музика без струни, 
тл Пее и говори без думи.

няма шанс

сведения за
че за моето късо

въпроси

предприятие,

* .равнище. мпредприятие
оса реализирани. пред-

Х9.
т:--------ц • •*“':,А 1те Критикувани бяха и някои 

държавни институции, които 
нередовно изплащат социал
ните помощи, детските до
бавки и други помощи.

В хода на събранието но
воизбраната скупщина изне
се своето виждане за ориен- 
тационната програма през 
настоящата финансова годи
на, в която централно място 
заема уреждането на трите 
селски гробища, довършва
нето на сградите при тях и 
разширяването и прочиства
нето на махленските пътища.

м. я.
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Инж. Миленко Андреевич
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Църнощица

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ РАДЕЙНА

ЖИТЕЛИТЕ РЕШИХА ДА ВЪВЕДАТ 
МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

На 22 февруари т. г. жителите на село Ра- 
дейна, намиращо се на седем километра от Ди
митровград, чрез писмени изявления решиха да 
въведат местно самооблагане за периода от 
1997 до 2002 година.

Финансовите средства, които ще се съберат 
от самооблагането, ще се използват предимно 
за изграждане на местни пътища и за под
държане на вече съществуващите, за реставри
ране на помещенията в старата училищна сгра
да, която ще се приспособи за здравна амбула
тория и за построяване на сграда, в която ще се 
внесе голям кантар за тъглене на добитък. Ще 
бъдат ремонтирани също така и Културния дом, 
селската черква, селското гробище и т. н.

В бъдещия петгодишен период за самообла
гане ще отделят средства жителите, които имат

постоянно местожителство в Радейна, гражда
ни, които имат недвижими имоти на терито
рията на МО Радейна, както и всички работещи, 
които живеят в селото, без оглед на това къде е 
работното им място.

Условията за самооблагане предвиждат ра
ботещите да отделят 2 процента от заплатите 
си, 2 процента е самооблагането на приходите 
от занаятчийски и други допълнителни стопан
ски дейности, докато за приходите от земеде
лието и горското стопанство ще се отделят 10 
процента.

Жителите на Редейна разчитат и на финан
сова помощ от Общинската скупщина, която и 
досега е помагала за решаването на редица 
местни проблеми.

ство

на

и на

Б. Д.

п па има много
ЛОШО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕДИЗВИКА АВАРИИ В ЕЛЕК
ТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

ЩЕТАТА - 200 ХИЛЯДИ ДИНАРА
Лошото време, което неотдавна обхва- пени 20 дървени електрически стълба 

на Босилеградска община, предизвика се- хл 
риозни повреди в електрическата мрежа. Милча Лазаров, шеф на клона на ”Елек- 
Въпреки положените усилия та да се пре- тР°ДистРиоуция в Босилеград казва, че 
махнат, определен брой домакинства все матеРиалните щети надвишват 200 000 ди

нара.още нямат ток. Колко сериозни са били 
повредите показва и фактът, че от силния 
вятър са падали и дори са се чупили 
тални и бетонни стълбове

на
Извършихме ремонт на по-голяма част 

ме- от мрежата, но все още не са премахнати 
на нисковолто- всички дефекти в някои махали в Горна и 

вата и далекопроводната мрежа. Лошото Долна Любата”- казва той и подчертава 
време предизвика най-големи , че

Любата. В Караманица например са счу- ветрове и виелици. Лилия НейковаВ. Б.
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| МЛАДИ ТАЛАНТИ СЛОБОДАН РАНГЕЛОВ | ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАШИТЕ УЧИЛИЩА

НАШИЯТ ” ГЕРМАНЕЦ” В 
”РАДНИЧКИ”

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ПРЕДЛАГАТ 
ТРЕТАТА ВЪЗМОЖНОСТ

Слободан Рангелов

™‘ ■ осн°вното училище, където учи до седми клас.
„ Е щ Ниш и тук завършава образованието си в гимна

Стеван Сремац . Но неговото ” футболно образование 
още продължава...

* Кога и как започна ” 
фесията” ти с топката?

- Още в Германия. Просто 
играех тази "детрка игра”, 
то сега ми стана професия. Тре- не е такъв, 
ньорът на пионерския отбор 
”Кикерс” - Кауфман, от Щут- 
гард - ме забеляза, предложи да 
се срещне с родителите ми и 
така спонтано започна зани
манието мис тази чудесна игра. га'

Изучването на българския 
език винаги е било актуална те
ма в средите, където живее 
българското малцинство. Днес 
може би още повече.

В Основното училище в Ди
митровград български език се 
изучава само два часа седмич
но, макар че, както каза дирек
торът на училището Милисав 
Стоянов, ”

програма за изучаване на бъл-II И, малко по-различно.
Тъй като все още има гене- гарския език. От основното 

рации, които са започнали обу- училище в Димитровград са 
чението си по двуезичния мо- предложили последния вари- 
дел, то на практика по третия ант, а това означава само два 
вариант (с два часа седмично) часа седмично български (от 
се обучават учениците от пър- първи до осми клас) с елементи 
ви до пети клас. В шести и сед- на национална култура. От Бо- 
ми клас български език се силеград, както ни осведоми 
изучва в четири учебни часа, а Стоянов, са предложили бъл- 
в осми - в три. Догодина обаче, гарски език да се учи пет часа 
ако се продължи по този модел, от първи до пети, и четири часа 
български ще се изучава в два седмично - от шести до осми

зията 
” все възможностите са

големи, но мнението на роди
телите е друго, а то е реша
ващо”.

про- харчат за свои покупки цялата 
ти заплата. Как би се отнесъл 
ти с такава жена?

часа от първи до шести, след
ващата учебна година от първи 
до седми и т.н.

клас.
Що се отнася до възмож- Остава Просветното ми

нистерство на Република Съ-- За щастие, случаят с ”нас” ностите, които предлага зако
нът, те са три. Първата е всич
ки предмети да се изучват на 
майчин, на български език, а 
българският език като отделен 
предмет - пет часа до пети клас 
и четири часа седмично до осми 
клас. Втората възможност е 
така нареченият "двуезичен 
модел”, според който в първи и 
втори клас българският е за
стъпен с два часа, в трети и че
твърти - с три, от пети до седми 
с четири часа и в осми клас - с 
три часа. Третата възможност 
е всичко да се учи на сръбски, а 
български да се изучва като 
майчин език с елементи на на-

коя-

* Кон ”вас”?
- Момичето ми, Оливера 

Милосавльевич, е ”и 
та”, тя е моята бъдеща съпру-

стинска-

телите т и**Ге дна га бяха” за ”^? ^ ^
- Всичко беше игра, никой 

нищо не плануваше тогава.
* Майка ти сърдеше ли се 

заради изцапаните крака, пан
талони или кървавите колена? ^

Бях си кротък. По-малкия 
ми брат бе "абониран" за тези 1
укори - като всички по-малки ' 
деца.

9
уи. ; Димитровградското основно училище

От Просветното министер- рбия да изучи предложенията 
ство на републиката основните на двете училища и приеме 
училища в Димитровград и Бо- окончателно решение за про- 
силеград са получили задача в грамата за изучаване на бъл

гарски език в тези училища.
А. Т.

ционална култура, и то два часа 
седмично във всички класове. 
Засега това е и официално при
етият вариант в основното учи
лище. На практика обаче е

* Как продължи, кои бяха 
твои пътепоказатели, учители, 
треньори?

рамките на посочените закон
ни възможности да направят

■-ж#;

- Щом пристигнах в Ниш, 
заиграх за "Раднички” и като 
гимназист станах капитан на 
този отбор по времето на Не- 
над Цветкович. След това оти
дох в казармата, малко изгубих

-V ОТ ПРОСВЕТНОТО МИНИСТЕРСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА ЗА ПОЧИВКА НА ЧЕРНО МОРЕ
Слободан Рангелов За периода от 1 юни до 31 август са осиг- 

митровградско и Босилеградско организира- урени 4 смени по 12 дни, като в една смяна 
Черно море. Вече втора година, могат да почиват 50 деца и техни ръково- 

съгласно договора между просветните минис- дители. 
три на Сърбия и България, покани се изпра
щат до училищата, за да бъ 
нален ред. И тези дни националният център за 
ученически отдих и туризъм като специализ
ирано звено към Министереството на обра
зованието, науката и технологиите кани деца 
от български произход за летен отдих през 
1997 г. в курорта Равда, който се намира на 30 Д° април, 
км от Бургас.

От няколко години деца и ученици от Ди-от кондицията си и затова се 
върнах в "Железничар”, а след 
това играх в "Чукарички” по
препоръка на Драган Джаич. премия (награда) - 
Не успях да вляза в първия тим тите няма да те питам? 
на ”Црвена звезда”, обаче ус- _ Когато се борехме с ”Бу- 
пях в ”Раднички”, който ме дучност” от Подгорица кой ще 
прие с удоволствие и ето - успя- отиде в Първа А лига, всеки 
ваме заедно да преодолеем футболист получи по 5000 ди- 
проблемите в тези и за спорта Нара - и то във времето, когато 
тежки времена. това бяха и толкова германски

* Колко бе най-голямата ти 
за запла- но отиват на

Стойността на един лагерен ден за едно 
дете е 4 щатски долара. Тази сума включва 
нощувка, хранене 4 пъти на ден, охрана, ме
дицинско обслужване, курортна и пътна 
такса.

де всичко по ка-

Списъците трябва да бъдат представени ;у
* Кои са предпочитаните от 

теб учители?
марки. А. Т.

* С кои спортове се зани- 
- В началото това бяха Ачи- маваш допълнително?

, Радоньич, сетне Стева-
"Раднички” - Мило- бала, плуването... 

рад Янкович и Слободан Хали- *Лесно ли преживяваш 
лович. Трябва да спомена спе- ” карантината” ? 
циално името на Славко Виде- 
нович, 
баща.

- Обичам баскетбола, ханд- КОСТРОШЕВЦИ ДНЕСмович 
нович, а в

УЧЕНИК И УЧИТЕЛ - ЦЯЛО УЧИЛИЩЕ
Миграцията обезлюди много домове, но всред селяните съществува мнение, че кострошевчаии и 
техни потомци ще започнат да се връщат и да живеят в селото си

Кострошевци днес е типи- процеси. Стигна се дотам, че снабдяването, 
чен пример сред селата , които учителят Богослав Иванчов се- Миграцията спря, през пос- 
са почувствали разорителната га тук учи само едно дете. ”Не ледните години 
сила на миграцията. От 160-ти- само училището, а и необрабо- изселил. Съществува менение, 
на домакинства, колкото е има- тените ниви и ливади са едни от че сега миграционните процеси 
ло през шестдесетте години,се- главните показатели, че»в се- ще вземат обратна посока, 
га в около 30 къщи живеят ед- лото ни живеят стари хора, по- ”Убеден съм даже, че хората 
вам около 80 души. Това са пре- вече от които на преклонна ще започнат да се въшцат - 
димно стари хора на преклонна възраст” - пояснява Христов. подчертава Христов. Днес в 
възраст. Млади има съвсем Естествено е проблемите градовете не се живее как го ня-

старите хора да бъдат по-
”Търсейки по-удобен жи- трудни и по-неразрешими, отк- га е много по-тежко, отколко- 

вот едно време хората почти олкото тези на младите. Ту- то в селата. Защо да не се връ- 
на тълпи напускаха селото и се кашните селяни, като се има щат, щом като тук имат имоти, 
заселваха във вътрешността предвид възръстта им, нямат оттук са корените и първите им 
на предишна Югославия” - каз- особени изисквания, когато се 
ва Стоян Христов, който на- касае за здравната защита. Те 
времето се е изселил в Скопие, казват, че са доволни от услу- тов подкрепя и с намеренията 
но сега като пенсионер повече гите на екипа в здравната стан- на Милко Петров, които е за
живее в родното си село. ” Дру- ция в Клисура. Хората обаче почнал да строи в селото дъс- 
Ги изпращаха на школуване де- имат сериозни трудности със корезница и работилница за 
пата си които след това пито снабдяването, често и със сто- производство на паркет. Този 
ц ’ ки от първа необходимост. Ед- кострошевчанин дълго е рабо

тил в Белград. Сега е на пе-

- Да. Тя предполага и пости
гането на успех. Духовно успо
коява, физически укрепва.

* Какво би се случило, 
не беше станал футболист?

- Бих "използвал” баща ми, 
който все още е на "печалба в 
Германия, та зеднос по-малкия

брат бихме направили не
що.

който ми беше като

* Кого би желал за нов тре- ако
ньор? никои не се е

- Понеже живеех в Грема- 
ния, бих желал там да продъл- 

си. Там имамжа кариерата
много приятели, познат ми е 
манталитетът на хората (да се 
разберем, аз повече си другару
вам с нашенци от Югославия,

много). Зато- младите от теб

ми

* Какво ще посъветваш по-
кога, по-точно казано, в тях се-каквито там има

се надявам, че щом изтече 
уговореният срок, ще си наме
ря място там, т.е. ще ме пови- ще станат спортисти 
кат да отида или може би ня- въобще - да се занимават с

всичко друго, освен с улицата. 
* Чий си запалянковец ?

намалко.- Да се занимават с какъвто 
и да е спорт, независимо дали 

или не. И
ва

спомени.
Този свой оптимизъм Хрис-къде другаде.

* Какво е ” по-сладко” за 
теб в живота: славата, попул-

охоленият живот, си 
ата въз-

- Не се ли почувства, докато 
говорихме? "ЗВЕЗДАШярността,

пътешествията, голям 
можност да откриеш ” красави
цата на своя живот или...

съм.
* Не си ли пожелавал да 

- ” Звезда” ?отидеш в искаха, нито можеха да се вър
нат” - казва той инственият магазин тук е на

Че в селото няма млади хо- "Звезда” от Сурдулица и той е чалба в Русия. Трябват му още 
па показва и състоянието на ос- по-скоро празен, отколкото за- малко пари за машини и, както 
нопното училище, което, както реден. По-младите хора често казва Христов, ето го наскоро 
и всяко друго училище, е ба- идват да пазаруват в Клисура, в Кострошевци. 
рометър на демографските но и тук има проблеми със

- Всичко. Макар че нався-_ - Сега има възможности по-ггетж“?—: ЕГ.аг.жгГс
печеля” заради себе си, а и за- 

* Познато ми е, че някои и ПОХОмството си. 
футболисти са ”закъсвали с м. Станойевич

ненаситни” момичета, които

разбира се.

В. Б.

14 МАРТ 1997 г.



ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА "КОГАТО БЯХ 
МАЛЪК" ОТ МИЛОРАД ГЕРОВ В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ЕДНА ВНУШИТЕЛНА ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

БАЩА И СИН - АКВАРЕЛИСТ И ГРАФИК ВЪЛНУВАЩА 
ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩАВ петък нп 7 мпрт вечерта в 

Димитровград отново имаше 
културно празненство. Цените
лите на изобразителното изкуст
во се събраха в димитровград
ската художествена галерия да 
приветстват двама от плеядата 
димитровградски художници - 
Богдан и Бранко Николови, ба
ща и син, димитровградски ниш- 
лни, които се представиха на съ
гражданите си с петдесетина 
акварела и графики.

За творчеството на двамата 
художници вдъхновено говори 
директорът на димитровградска
та гимназия Томислав Гаков.

1 Говорейки за Богдан Ннко- 
лов като художник, журналист, 
карикатурист, публицист 

чЛ- рик, Гаков между другото под
черта, че той като учител по изо
бразително изкуство в цари брод- 
ската гимназия през петдесетте 
години, заедно с Иван Петров и 
Слободай Сотиров, също учнте- 
ли по .живопис в гимназията, и 
Методи Петров,

.^началниците на богатата тради- 
ция на Димитровград в областта 
на изобразителното изкуство и 
един от 'виновниците” за това, че 
мнозина техни ученици тръгнаха 

^ към художествените училища и 
академии.

Преценявайки творческите 
измерения на Богдан Николов в 
акварелната техника, Гаков се 
позова на критическия обзор на 
изкуствоведа Воислав Девич, ко
йто между другото е написал:

"Художествените постиже
ния на Богдан Николов могат да 
се наблюдават от два аспекта - от 
аспекта на тематиката на карти
ните му, която е свързана пре
димно с родния му край, и от ас
пекта на преживяването на пей
зажа в неговата композиция.

Особеностите на природата 
позволяват преживелиците да се 
изразяват широко, чрез селските 
къщи, планината, алеите, гората 
и поляните и преди всичко чрез 
атмосферата, която.създават об
лаците или слънцето. Той успява 
да отрази флуидната "нематери- 
алност” на въздуха, който изпъл
ва пейзажа, при което в акваре
лите се раждат значителни нови 
качества. Става дума преди всич
ко за запазената техника на ак
варела, прозрачността на багри
те, убедителността на текстурата 
от различни материали и особено 
светлината, която е различна в 
различни годишни времена и пе
риоди на деня”.

"Художествения си талант 
Бранко е наследил от баща си, но 
своите жанрови примери избира 
като студент в Художествената 
академия в София. Софийската 
школа на графиката е световно
известна, така че Бранко е имал 
от кого и какво да научи”, из
тъкна Гаков, говорейки за твор
чеството на Бранко Николов.

Изкуствоведът Слободан Ра- 
дойкович казва, че в графиката 
Бранко се е наложил убедително 
и със сензибилитета, и със стила 
си, създавайки оригинална живо
пис, която се отличава с простия 
мотив и богатството на елемен
ти, със силата и звука на графи
ческите бои. Старият грамофон, 
акордеонът или пианото при не
го съществуват като силен изо
бразителен знак сами по себе си. 
Бранко е майстор на рисунката. 
Женските актове в неговите гра
фики недвосмислено^ютвържда- 

този факт. Той безупречно 
владее рцеунъка в литографията, 
която изсиква именно това. Ли
нията му е ясна, чиста и вирту
озна. Комбинирайки боите, 
Бранко умело създава богати 
повърхности и всяка част от тях 
отделно може да се наблюдава 
като изобразителна цялост. Гра
фическият му лист е прочистен, 
ясен, четлив и на моменти придо
бива характер на ЕКС-ЛИБРИС. 
Отношението му към боята ясно 
показва, че Бранко Николов при-

Прсдставянсто на книгата се превърна в истинско обаяние на 
поетичната реч

Народната библиотека в Ди
митровград, детското 
"Другарче и Литературно-реци- 
таторската секция при димитров
градското основно училище на 7 
февруари т. г. в малката зала на 
Културния дом устроиха вълну
ваща литературна среща на дет
ския пост Милорад Геров с мла
дите почитатели на поетичното 
слово.

ши дни. В поне чето стихове мо
тивите са от собственото детство, 
въпреки че препозиаваме в тях и

--------- ” споделя д-р
Воя Марянович, професор по ли
тература и литературен критик.

Особено обаяние на литера
турната среща придадоха члено
вете на литературно-рецитатор- 
ската секция: Милица Величко-

списание

днешни мотиви

Срещата започна със стихо
творни приветствия на поета до 
всички присъстващи, а най-про- 
чувствено бе посланието към 
най-младите, за които са напи
сани и стиховете в новоизлязлата 
стихосбирка "Когато бях малък” 
Постът Геров чете стихове и от 
преднишните си стихосбирки 
"Весело звънче”, написана на 
български и "Пеещо детство” и 
"Влюбеното момче”, написани 
на сръбски език.

За детската поезия на Геров 
говори редакторът на детското 
списание "Другарче” Денко Ран- 
гелов. Оценявайки поезията за 
деца като най-чистия поетичен 
изблик и душевност на един поет, 
той изказа похвални слова за 
умението на Геров да мисли, да 
разсъждава, да обобщава и пре
лива в детски стихове своето све
тоусещане, съпричастно и изця
ло отъждествяващо се с детската 
психика и светоусещане. А това 
се постига преди всичко с голяма 
искреност, защото никой не 
може по-добре от детето да от-

н пето-

& Богдан Миколои, акпарел

е един от родо-

М.Геров и Д.Рангелов по 
време на промоциятаN

ва, Сунчица Петрова, Мирослав 
Давитков, Александра Йордано
ва, Анита Момчилова и Милош 
Георгиев, които декламираха 
стихове на поета от новихлязлата 
книга. Дуетът Величков-Ма но
ва, ученици от основното учили
ще, се представи с няколко само
стоятелни музикални изпълне
ния, като същевременно съпро
вождаха рецитираните стихове.

Накрая детският поет Мило
рад Геров връчи на Народната 
библиотека по три екзепляра от

М. ГЕРОВ Магьосник
шо тяло
и сйюй шика, недей да се обли
чани

Ако йо дъжд с качулка 
влезнеш 
в мой ши стая
и се йриюшим на шпйло край 
камината, 
не се страхувай: 
шорсошо изваяно 
във мойте длани няма да нас
тине.

Пред моеию вълшебно огледа

йте разбереш та газ и ти 
самата,
че не от мраморна стена 
създавам ши, богиньо, красо
тата

ло

Поискаш ли на Афродита да 
Приличаш
Пусни ръката ми По седефно- Ти само си обична жена!

хвърля фалшивостта, да я пори- досега издадените си книги, как- 
цава и ненавижда. Той цитира и то и литературни сборници с по- 
част от литературните рецензии езия за деца от известни югослав- 
за детската поезия на Геров: ски поети, членуващи в отделни *

"...Геров не възприема света литературни клубове в столични- 
на детството абстрактно, нито те основни училища или в други 
отвлечено... Геров изгражда сво- по-големи градове на Република- 
ята поезия от поетичния матери- та. 
ал, взет от собственото детство, 
но и от детството на децата в на-

Бранко Николов, графика

тежва всички качества на худож- дреевич, а Милорад Геров и Ден- 
ник и това е неговото голямо пре- ко Рангелов с няколко свои сти- 
димство по отношение на голям хотворения придадоха още по-

тържествен вид на тази извън
редна културна проява в Димит
ровград.

брой негови колеги.”
Откриването на изложбата 

се съпровождаше от тамбураш- 
кия оркестър на Момчнло Ан- В. Димитров Ст. Н.

ИН МЕМОРИАМ ПОЛЕТ С ПРЕЧУПЕНИ КРИЛЕ
умъдрява и когато величавият й 
полет към висините на поетич
ните върхове вещае да я корон
яса с името на най-талантливата

ща не носи като бреме, също 
като тежкото бреме на живота, 
конто обича безпределно и кой
то, въпреки житейските си труд
ности, вижда озарен в при
иждаща светлина.

По природа тя е крехка, за
това и стиховете й са нежни, 
пропити с дълбока чувствител
ност. Нейната "затвореност” е 
само привидна, защото само- 
вглъбеността й дава възмож
ност по-широко да се развихри в 
оня поетичен свят, който тя из
гражда упорито и който трябва 
да доставя радост на хората.

Биляна обича и хората, и 
живота. Тя страда и пошлостта 
я гнети. В един момент се пита:

яна търсеше поетични отгово
ри. Литературните критици те
първа ще търсят отговори за съ
щността на нейното светоусе
щане в стиховете й, ще извайват 
поетичния й образ и с болка ще 
узнаят, че ранната и трагична 
смърт е прекъснала едно твор
чество, че е пречупила крилете 
на един величав поетичен полет.

За съжаление, приживе Би
ляна не видя отпечатана своя 
стихосбирка. Но публикуваните 
стихове в списанията, стиховете 
в ръкопис, не са малко. Напро
тив!

между поетесите и между пое
тите от българското национал
но малцинство в Димитровград
ска община.

Скромна и тиха, ненатрап- 
чива и предпазлива, тя не се из
дигна с метеорна бързина, об
ратно: с упорит труд, с огромни 
стаени чувства, със силата на 
поетичното

$47

си вдъхновение 
крачка по крачка, но упорито и 
талантливо тя вървя по стръм
ната пътека на поезията. Отли
ката на такива поети е дълбо
ката мисъл, разсъдливото пре
минаване към следващата по
етична височина.

Тя твори с голяма страст, не 
се увлича по евтини ефекти и не 
дири бърза слава. Всеки стих е 
дълбоко изстрадан, обмислен, 
оплоден с философско-разсъ- 
дъчен заряд. Своето светоусе- много въпроси, на които Бил-

ват

Между жертвите на катас
трофата, сполетяла Димитров
градска община на 7 март т. г. 
вечерта, е и поетесата Биляна 
Цветкова - Антова. Сякаш тря
бваше да се случи тази 
трофа, за да осъзнаем 
голяма загуба за малцинствена
та ни поезия е нейната смърт. 
Биляна беше 36-годишна, 
мо в години, когато поезията

И ако живите могат да се от
платят на онези, преминали в 
Небитието, то ние - издателство 
"Братство”, Димитровградска 
община, Пощата, където рабо
теше - сме длъжни посмъртно 
да издадем Нейна стихосбирка. 
Заради обичта й, заради всичко 
благородно и човеколюбиво, 
което приживе сътвори.

Защо е шика, 
когато гледаме човек - 
гледаме го не с очи, 
а През очила?”

катас-
колко

тък- Увн! Злата съдба прекъсна
Ст. Н.

о 14 МАРТ 1997 г. в



ОТ МИНАЛОТО НА СЕЛАТА В ЗВОНСКИЯ КРАЙ ДА СИ ПРИПОМНИМ
ХАЙДУТИ НАПАДНАЛИ 

ТУРСКИ КЕРВАН...
КОЙ Е АСЕН БАЛКАНСКИ?

Петдесет години фушболтиииошбор в Димитровград носи името ”Асен Балкански”, 
щадите поколения малко знаят кой е той. В Последно време, когато се Пише или говори за 
футболния отбор в Димитровград, се Пренебрегва името "Асен” и се Пише само "Балкан- 
СКД> което още повече хвърля в забрава личността, чиешо име стана име на футболния 
отбор

номлПреди два века село Ракита 
се е намирало в местността Бил- 
ине баре - на 7 км от днешното 
село. Наброявало е 30 къщи, а 
през него е минавал турски 
от Цариброд и Трън към Ниш и 
Сърбия. На Черен връх хайдути 
нападнали един турски керван, 
ограбили хазната и избили тур- 
ците. Дошла турска потеря 
жарила селото, а хората, които 
успели да избягат, се заселили на 
мястото, където е днешна Раки
та. Старото селище е наречено 
Пуста Ракита.

През 1925 година тук 
рита каменовъглената мина "Ер
ма , същата година е построена и 
теснолинейката. Ракита

След закриването на мината 
мнозина мислеха, че ракитчани 
ще се изселят, но това не се случи. 
И днес Ракита е най-голямото се
ло в Звонския край. Ракитчани и 
сега се занимават най-много с ми
ньорство, а някои са строители и 
дървосекачи. Всяко семейство 
има най-малко един или двама 
пенсионери. Ракитчани отглеж
дат и едър добитък.

АСЕН БАЛКАНСКИ е 
партизанското име на Славчо 
Георгиев Дорцанов, роден 
през 1920 година в белоград
чишкото село Чупрене (Вид
ински окръг). Като войник, 
младежът Славчо напуска каз
армата на белоградчишкия 15- 
ти полк и въоръжен с карабина 
преминава на югославска те
ритория да се бори срещу фа
шистите. Тук, в Нишкия край, 
е приет от партизаните в тех
ните редове и приема парти
занското име АСЕН БАЛ
КАНСКИ.

Започват първите акции с 
участието на новия боец от 
България. За кратко време той 
спечелва сърцата на партизан
ите - другари и показва своите 
качества на храбър боец.
Заради това другарите му го избират за 
командир на една партизанска чета. Сега Асен 
Балкански, освен че е добър боец, се проявява и 
като талантлив военнен ръководител. За този 
период на неговия партизански живот българ
ският партизански командир Димо Дичев пише:

"Снажен и смел, с бистър ум и твърд поглед, 
той винаги изпъква сред своите другари. Името 
му скоро става популярно. Неговата слава се 
разнася сред югославските партизани. Нелегал
ните радиостанции разказват за героичните под
визи, за неговото мъжество, за смелостта му...”

Асен Балкански избягал при югославските 
партизани заедно със своя другар от казармата 
Неофит Стоянов - ЛОМСКИ, който бил избран 
за политически комисар на Нишавския парти
зански отряд, но е заловен от фашистите и раз
стрелян на 22 октомври 1942 г. в гр. Ниш.

Асен Балкански пък през есента на 1942 
година тежко заболява. Партизаните от видин
ския отряд "Георги Бенковски” успяват да го 
пренесат във Видин. Тук лекари-комунисти му 
оказват медицинска помощ. Оказало се, че е 
нужно продължително лечение. Поради зачес
тилите полицейски проверки във Видин и опас
ността да бъде открит, другарите от 12-та въс- 
таническа оперативна зона организират негово
то изпращане в София. Пренасянето му ръко
водят лично партийните ръководители на тоя 
край Дико Диков и Димо Дичев.

През пролетта на 1943 г. Асен Балкански 
отново се завръща в Белоградчишко и там се 
скрива при ятаци. В същото време в този район 
се провеждат силни полицейски блокади и затова 
Асен Балкански отново се прехвърля на юго
славска територия, където установява връзка с 
югославските партизани. Асен Балкански отно
во е със своите другари и първата му акция е 
залавянето на фашисткия кмет на село Топли 
дол. Този кмет ненавиждал партизаните, теро
ризирал партизанските ятаци и населението.

Оказало се обаче, че не е било 
лесно той да бъде заловен, за- 
щото винаги имал край себе си 
силна охрана. И когато поли
цаят, който го охранявал, из
бягва през прозореца на къща
та, Балкански и няколко него
ви другари влизат в сградата и 
хващат жив кмета.

След тази акция много дру
ги кметове на съседните на Ви
сок села напускат своята служ
ба. Асен Балкански показва

път

и опо-

ОСТАНКИ ОТ 
ЧЕРКВА В ЯСЕНОВ 

ДЕЛ?е отк-
През Втората световна война 

в с. Ясенов дел много активни бя
ха така наречените "църкварки” 
(вражалици, гледачки). Около 
30-40 жени на възраст от 45 до 60 
години всяка събота и на празник 
се събираха в местността Църк- 
вище, където и ден-днешен има 
останки отбигрови каменни бло
кове. Блоковете са големи и най- 
вероятно са докарани от Звонска 
баня. Някои разказват, че на това 
място е имало черква от времето 
на римяните. Преди 50 години 
ясеновделчани се събираха тук 
на Гергьовден и на Въртоломей 
(на 24 юни).

смелост и в други акции във 
Висок.

Името на Асен Балканские полу
чила ток от малка водоцентрала, 
открити са магазини и ресторан
ти, мината е работила сравнител
но добре и заплатите са били со
лидни. Така Ракита станала

се разнася и в другите съседни 
отряди, а неприятелят се раз
питва и прави планове как да го 
залови. В тези планове се 
включват и една група драже- 
висти, които са действували

Асен Балкански
село

на миньори. През 1939 година ре
ка Ерма отвлякла релсите в Одо- 
ровашкото ждрело и по този на
чин прекратила работата на ми
ната. След Втората световна вой
на каменовъглената мина е ак-

във Висок.
На 8 август 1943 г. група партизани под ко

мандата на Асен Балкански е трябвало да 
изпълни една важна задача. Групата партизани е 
трябвало да мине Балкана и към село Стакевци 
(България) да хване убийците и предателите на 
командира на партизанския отряд "Георги Бенк
овски”, Живко Пуен, и на неговите другари. За
дачата е твърде сложна, защото по това време 
селото е пълно с войска. Групата тръгва и при 
падането на първия мрак слиза в с. Топли дол да 
се снабди с храна. Скоро в селото се разнасят 
изстрели и Балкански повежда партизанската 
група в обратна посока. В края на селото, при 
преминаването на моста, внезапен залп на кон- 
трачетниците-дражевисти го покосява и той пада 
тежко ранен. Балкански продължава да стреля с 
пистолета си и след това замлъква. При този 
мост в Топли дол загинава и старият югославски 
партизанин Кото.

Смелият партизанин Асен Балкански загива 
на 23 години. За неговата смърт се узнава и в 
Царибродския партизански отряд. Някои парти
зани от отряда, които са го познавали, решават 
да запазят името му и веднага след освобож
дението от фашизма, още през 1943 година, фут
болният отбор е наречен "Асен Балкански”.

След освобождението първите футболисти и 
младежите от Цариброд говореха за Асен Бал
кански като за отличен борец и партизански ръ
ководител, а особено се изтъкваше неговата 
дружба със сръбските партизани във Висок... 
Спомням си, че в Цариброд имаше и негов пор
трет. Днес обаче някои футболисти и младежи в 
Димитровград нищо не знаят за Славчо Дор
цанов - Асен Балкански. А той принадлежи към 
поколението младежи от съседна България, ко
ито минаха на югославска територия и се бореха 
против общия неприятел на сръбския и българ
ския народ - хитлерофашизма.

тивизирана отново и е продъл
жила да работи до 1963 година.

Й. Миланов

ДИМИТРОВГРАД

ГОЛЯМА ТРАГЕДИЯ В 
НАВЕЧЕРИЕТО НА 

ОСМИ МАРТ
На 7март около 19 часа, завръщайки се от Пирот, където 

са били на тържество по случай Деня на жената, при авто
мобилна катастрофа загинаха три димитровградчанки и 
един димитровградчанин. В "Таврията" на Радослав Давид- 
ков, работещ в "Балкан”, освен него загинаха съпругата му 
Лиляна Давидкова, Биляна Антова и Мая Гигова. Четвър
тата жена в колата, Вера Давидкова, е оцеляла, но е с тежки 
повреди и все още е в нишката болница. Четирите жени са 
били служителки в пощата в Димитровград.

На път за Димитровград, край село Велики Йовановац, 
върху "Таврията” връхлетява с огромна скорост "Мерце
дес” с белградска регистрация, който излиза от своето плат
но. Водачът Зоран Богданович също загива на място.

Трите млади майки са оставили пет невръстни деца. С 
незапомнено траурно шествие на 9 март Димитровград се 
сбогува със своите млади съгражданки.

Богдан НиколовА. Т.

ОТ ИСТОРИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКО ТУРЦИТЕ УНИЩОЖИЛИ почти всичко
колко войника в селски дрехи, които взели от местното насе
ление. Когато крал Бус пристигнал в църквата, те го хванали. 
Двамата крале били изтезавани и накрая убити.

След убийството на двамата владетели и завземането на 
крепостите им, турците окончателно завладели целия край. 
Те унищожили всички селища, черкви и манастири. Горите 
били опожарени. Хората напуснали краищата, в които жи
веели дотогава и се разпръснали в различни посоки.

Настъпили големи промени, понеже след опожаряването 
горите се появили голини. Водни стихии заличили рим

ските и византийски културни паметници.
С течение на времето опустошените места обрастват с 

широколистни гори. Преди около 450 години в Краище дошли 
хора от Вардарско, Моравско и Струмишко. Те изграждали 
малки примитивни селища. Живеели бедно и били изложени 
на различни насилия чак до освобождението от турците през 
1877/78 г.

В бивша Босилсградска околия имаше 47 села
"Градище” и две места, които се 

всички са

В далечното минало Босилеградският край е бил прсбогат 
с иглолистни и широколистни гори. Географските особености 
са били такива, че целият край е бил своеобразна отбранителна 
крепост и голямо предизвикателство за турците. При това и 
тукашното население е оказвало съпротива. Названията на 

като Скривеница, Збег, Прекоп и др, останали от това 
време, свидетелстват за отношението между турците и насе
лението.

Не съществуват точни данни кога турците са завзели този 
планински край. Велбъжд - днешния Кюстендил - те са прев
зели през 1372, а Дубочица - Лесковац - 1454 година. Най- 
ероятно Босилеградският край е паднал под турско робство 

периода между тези години.
Турците сравнително лесно превзели съществуващите кре- 

пости. Останало само укреплението на крал Бус или Бусил, 
който владеел северозападната част, и на крал Бранко, чиято
крепостсенамирала вместността КумичкичукарвселоБранк-
овци обкържепа от Бранковска река и Градишки дол. След 
време тук била създадена Кумичка махала. Ма два километъра
от Чукарса находищата от малко латинско селище. Крал Бран
ко защитавал добре крепостта и турските войници не успели да 
я превеземат Според преданието издали са я гъски които 
слизали през лагъма от крепостта към реката. 1 урните тръг- 

Н .„взели! Избили защитниците, а краля пле-

места

на

вв

и аз лично
зная 16 места
наричат "Кале”. Всичките са от римско време и 
сравнени със земята, с изключение на Калето в западната част 
на Милевска планина. Днес на много места могат да се на
мерят следи от минни галерии, откриват се останки от печени 
тухли, грънчарски изделия, метални предмети и монети - сле
ди от някогашната култура. По доловете и сега могат да се 
намерят дънери и трупи от някогашните иглолистни гори.

За съжаление, до днес този край изобщо не е изучван

с название

нали след тях и я 
пили.

завед^^ъркватавГра^чиловщцза^^причестиЖралГБ^сил
повярвал на приятеля си и напуснал крепоста, която се нами
рала на километър западно от Бусилов град между Ьожичка и
Любагска^рекж преданието разКазва, че турците облекли пя-

от археолози.
----------------- ------------------------------Стоян Евтимов
Днешната черква в Райни ловци е построена през 1895 година 
на място на черквата, в която са убити кралете Бус (Бусил) и 

Бранко. Когато са копани основите за църквата са открити два 
гроба. Счита се, че това са техните гробове.

о14 МАРТ 1997 г.
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Посипан качамак по царибродскиВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ СОФИЯ

готвачка в ресторанта, където са сс хранели почти всич- 
сргени и моми учителки, офицери, служители във 

финансовото и околийското управление. Битка си 
спомня, че менюто е било изискано - супа и по едно 
ядене по избор. Б четвъртък и неделя е сервиран и 
десерт - торта или палачинки. Когато в менюто е имало 
палачинки, майка й е пекла по 150 бройки в обикновен 
тиган, и то на обикновена печка на дърва. Няма елек* 
тически печки, тефлонови тигани и други облекчаващи 
днешния
малък е научил турски език в Шумен, където е учил 
фурнаджийски занаят и е бил преводач на гарата при 
митничарите от Бивша Югославия. Той произхожда от | 
голямо семейство от Бачево. Негови братя са Нацко | 
Лавкаджията, Мина, бащата на Ружа Павлова, Стефан 1 
- железничар и сестра Пенка. А Битка е станала снаха * 
в семейството на Петър Дойчев-Петър Цацурката, сук- 
нар по занаят от Брайкевци, а после търговец платиар 
в града.

Битка Галина - Виктория Дойчева е донесла да ни 
почерпи с обикновени гурабийки, които толкова лесно 
се правят и ни бяха любим сладкиш в детството. Тя 
споменава още, че е била единствена дъщеря на за
можно семейство, където родителите са били изклю- 

трудолюбиви, пък от създаденото богатство 
получила нищо. Но изтъква, че е имала прек

расен съпруг, с който е живяла в любов и разбирател
ство повече от 57 години. Живяла е пълноценен живот 
и това е наградата й в напредналите й жизнени години.

Качамакът беше сервиран в голяма тепсия и тъй | 
като бяхме повече от десетина царибродчани, дъното й 
се бързо показа. Беше наистина вкусен.

Отминаха дните на смълчаните улици, когато не сс 
движеха трамваи, тролеи и автобуси. Нямаше вече и 
барикади от контейнери и железни пейки. Нямаше ги 
вече и лозунгите: "Добрев, отивай си с добро, за да не 
си отидеш с дърво". В разговор един гражданин ми 
каза:"Не обичам нито червените, нито сините, но да 
видим сега кой ще въдвори ред в опустошената дър
жава".

ки

Дойде време да се обадим на нашите познати цари- 
бродчанн и да се срещнем. Гозбата щс е качамак по 
царибродски, а кой ли ще го измайстори, защото ца
ревичното брашно трябва да кипне, да се посоли, да се 
бърка добре, за да не останат груменчета, и накрая да 
сс посипе със сирене и масло. Направиха го майстор
ките: една царибродчанка -Витка Галина- и една трън- 
чанка - Таня Петракнева (нали и тя ни е "братовчедка” 
по език и манталитет). Но думата ще е повече за Вик- 
тория-Витка Дойчева.

Читателите на "Братство" си спомнят от миналото 
лято историята на соколцитс. Тогава няколкократно сс 
спомена за семейната двойка Витка и Панто, които 
дълги години са били изявени соколцн в града ни. Топа 
се вижда и на снимката. На нея са: Мара ДоЙчепа, Люба 
Гацинп, Вера поп Йовнна, Малннка Боровска, Викто
рия Галина, Славка Шабанова и Васка Петрова 
(дъщерята на прочутия фурнаджия Петър Бонев).

Преди да преразкажа разговора си с Витка ще спо
мена, че я видях преди десетина години в квартал Лю
лин. Тогава силно вечатление ми направи, че живее в 
скромна социалистическа стандартна квартира. Но в 
нея беше донесла от стария си край два пнротски ки-

беше поставена

бит пособия. Баща й Гала Бачевски като

ШШ д
■шм

й в новата среда. Все пак си е понесла нещо от пас, от 
своята младост и живее със спомените и любовта към 
нашето.

Днес тя е вдовица на Панто Дойчев (1914-1986), 
дъщеря е на Йоваика и Гала Бачевски, на 82 години е, 
живее до Руския паматпик със сина си Цветан и е из
ключително жизнена, подвижна, сърдечна наша съ
гражданка. Тя си спомня за стария Цариброд, този от 
времето на соколците. Първо казва, че е присъствувала 
на всички соколски събори, а после, че основното си 
образование е завършила в Долната школа, а стопан
ското училище с отличие при учителките Вукослвя и 
Добрила. След седем години любов с Панто Дойчев, 
сина на Петър Цацурката, през 1937 година са станали 
съпрузи. За майка си Йованка казва, че е от Бачево, 
както и баща й Гала. Те са притежавали кафене, което 
и до днес сс знае като "Галиното”. Майка й е била 
кръшна, работлива жена, която работила като главна

чително 
тя не е

,
лима
само една книга 
Любиша Самарджич (нашия артист, който изпълня
ваше главната роля в телевизионния сериал). Запомних 
тези подробности като впечатляващ детайл от живота

- моминския си чеиз, а на секцията
"Горещ вятър” - със снимката на

Лилия Нейкова

ЕВТИМ ЕВТИМОВ

Винарска
Песен

ГРОЗДОБЕР ЩАСТЛИВИЯТ
(Продължение от миналия брой)

Когато започваха да зреят, гаха го по таваните, разреждаха 
лозята се пазеха от пъдар, имаше го по маси и гардероби, да не хва- 
и кречетало да плаши пилците, не мухал, и да се запази дори до 
правеха се плашила, за да бягат Коледа. Спомням си, че от пре- 
косовете, свраките и врабчетата, зрялото грозде често от гъстия

В света има около четири сладък сок ни се слепваха пръс- 
хиляди сорта грозде, но при нас тите. 
виреят най-добре черното, про- 
купац, смедеревка, афуса, ранка 
багрина, семиньона, черното га- 
ме и най-много пловдина. Отел- 
ката се ползваше за цвят на ви
ното, а тамняниката пък му при
даваше приятен аромат.

Пред гроздобер беше най-ху
баво. Каците се кичеха с цветя и 
червени панделки. Вечер всичко 
замираше в приятно очакване на 
утрешения ден. Готвеха се 
богати ястия за берачите. Някои 
хора нощуваха в лозята. Наоколо 
се чуваше веселата глъчка на 
щурците и тяхната мелодия през 
нощта ставаше все по-бавна и ле
нива, дори стихваше и замираше.
Чуваха се провиквания, кучешки 
лай, а в някои колиби мъждукаха 
газени ламби. Повяхващата рас
тителност придобиваше сивозе- 
лен цвят, а оределите листа треп
тяха от полъха на топлия ветрец.
Някога пък безросните сутрини 
бяха по-студени и хладината ка
раше берачите да работят по-че
връсто. И те ставаха опърлени и 
придобиваха златист загар, като 
не красивите листа на лозите. В 
края на септември и през октом
ври лозите оголяваха и в недрата 
им се гушеха едрите гроздове.
Когато пък беше студено, зър
ното Се изпотяваше като чаша

Преди да съм докоснал тво
ите устни,
наляши с огън от небето 
синьо,
През нощите безумни и из
кусни
наливал се е друг ош шво- 
ишо вино.
Оставил ми едве-три кайки 
само
ош лудите забои, и се Пла
та...
Дори от жажда да умра, из
мама,
отдава не добивам чужда 
чата.
Жената е лоза и всяка есен, 
когато гроздето и бак уз- 
рее,
за мене ще намери нова бесен 
и ново вино тя ще ми налее.

Това опиянение траеше ня
колко дни. След гроздобера по 
обраните и пусти лозя оставаха 
само плашилата, с разръфани и 
разядени от дъжда туловища и с 
тъжно поклащани дрипи от 
вятъра.

Така бавно умираше много
цветната растителност, за да из- 
буяе през пролетта и лятото и да 
повтори вечния кръговрат на жи
вота.

А за избите, бъчвите, фер
ментацията, ширата и прекипя- 
лото вино нека само да напом
ним, защото цялата работа е за 
толкова омайващото питие. Но 
докато се стигне до него трябва 
много любов и култ към труда, 
трябва да пипа мераклийска и 
сръчна ръка.

Един производител от Ниш- 
ко казва, че лозето е изискан 
господин, то е капризно, иска да 
му се угажда, за да бъде доходно.

И понеже са останали малко 
лозя, птиците станаха настърве
ни, правят масови набези - напаст 
Божия! То наистина има клима
тични промени, но агрометере- 
олозите и специалистите по ло
зарство казват, че има устойчиви 
и успяващи сортове и за нашата 
почва и климатични капризи.

Образно
описание ще заместя с малко 
твърдия език на фотографията и 
на екзактния исказ, както в 
началната част на изложението, 
за да изтъкна, че по хранител- 
ност гроздето няма съперници 
между плодовете, които се 
раждат в страните с умерен кли
мат. То съдържа повече захари 
дори от най-добрите сортове за
харно цвекло, близо два пъти е 
по-богато на захари от захарната 
тръстика и от много тропически 
плодове. При това гроздената за
хар е главният източник на енер
гия за работа на нашите мускули. 
Освен това то е богато на пло
дови киселини, витамини, дъбил
ни вещества и минерални соли.

Те го правят не само извънредно 
ценно като храна, но му придават 
и много лечебни свойства.

И ако в моето лично виждане 
не съм се съобразил с нещо, то 
простете, аз съм само един от 
грешните братя литератори, а 
колкото са личните виждания, 
толкова са и истините.

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

ПОПРАВКАемоционалното
със студена вода. По времето на 
гроздобера отекваха закачки, чу
ваха се задружни или самотни 
жизнерадостни песни, понасяха 
се волнокрило или стихваха бав
но и успокояващо.

Гроздето се береше възмож
но по-късно, когато есенното 
слънце грееше меко и приятно. 
Обаче някога

В началото на текста "Ста
рите лозя” от Властимир Вацев в 
миналия брой на вестника (сгр.10) 
е допусната коректорска грешка. 
Текстът започва така:

"Казват, че нашите места 
вече не ставали за лозя. Нито 
почвата, югго климатът били под
ходящи. Замислих се, обходих мес
тата Унгулица, Попов дол, Парас- 
ине, Шонкина падина, Ясен, Про
тон, Райки падина, Карнишор, 
припомних си за

Драган Вндойкович от село Желюша (Димитровградско) е 
щастливецът, който на 8 февруари т.г. спечели автомобил ”Юго 45” 
от популярната телевизионна лотария "Бинго”

За всяка събота, когато се разпределят печалбите от "Бинго”, 
Драган е купувал три или четири лотарийни билети, обаче за 37 кръг 
на Бингото” е направил изключение, тъй като е купил пет билета. 
От тях два е предзначил за себе си, два за съпругата Василка и един 
за осемгодишната си дъщеря Йелена.

"Тъкмо този билет, който дадох на малката дъщеря, съдържаше 
наградната „комбинация, така че фактически тя е получателка на 
автомобила” - споделя Драган.

На нашия въпрос какво е било настроението тази вечер у 
семейство Видойкович, когато са разбрали, че в ръцете на малката 
Йелена се намира билет, който печели "Юго 45”, Драган ни разказва: 
"Бяхме изненадани и безкрайно щастливи. Веднага се обадихме на 
нашите близки роднини и приятели, с които се веселихме чак до 
сутринта, защото кола не се получват всеки ден”.

се случваше да зас- 
тудее и вятърът щипеше бузите. 
Берачите сновяха между дънери- 
те с кошници и нож в ръка. Ви
нените някогашните 

лозарски места в Желюша, в Град
инско, и се озадачих.”

Молим автора и читателите за 
извинение.

сортове изсипваха не
брежно в каци, а най-едрите, 
здрави и зрели гроздове от де
сертните видове, особено кехли- 
барснопрозрачния афус 
между прекопите за отбир, сла-

оставяха
Редакцията

Б. Д.
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Служебна обява 1 ОТ ГОДИШНОТО СЪБРА
НИЕ НА ШК"ЦАРИБРОД"

^асник^^Република^Оьрб^шНо 2!9/9'^°П^ЛаГаНе ^-лУж®ени

оГсъбраГниетоаТеритоРията на местн“общностБелеш^прУ.сто 
Р НИето иа гРажД:ч'"тс на Белеш на 15 януари 1997 

ите иа ’мО^°.В?ДС"Та процедУРа 33 Деклариране иа граждан- 
от 20 о« .1.'РСЗ даване на писмени изявления в периода
публикуваР ФевРУаРи 1997 година, Съветът на МО Белеш

ВЪВ ВТОРИЯ КРЪГ НА ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ Амбициозни и 

- разочарованиРУТИННА ПОБЕДА
"ПОБЕДА” -”БАЛКАНСКИ” 0:3
Държина, 9 март. Игрище на 'Победа’. Зрители: 200. Съдия: Мио- 

| драг Тричкович (Пирот). Голмайстори: 0:1 - Златкович в 8, 0:2 - П. 
| Георгиев в 14 и 0:3 Рангелов в 85 минута. Без жълти 
I картони.

Играч на мача: Златкович ("Балкански”).
Във втория кръг на Югокупата на територията на Пиротски 

^ окръг футболистите на "Балкански” с една рутинна игра победиха 
| отбора на "Победа” от Държина с 3:0. През целия 
| митровградчани бяха по-добри и 
; положения, но лошият терен не им позволи да реализират повече от § три.

Димитровградският шахматен 
клуб "Цариброд” на 7 мартт.г. про
веде своето редовно годишно съ
брание, на което бе обсъден и при
ет отчетът за работата и финан
совият отчет за миналата година, 
програмата за дейността на клуба и 
финансовият план за настоящата 
година.

.:
РЕШЕНИЕ и червени

за самооблагане на територията на местна 
общност Белеш

Член 1 Член 6
. 3* да ^ заД°в°лят общите Самооблагането се изчисля-
1П1.тррегСрИиИ потребности на труде- ва върху основата на заплатите, 

гражданите, се въвеж- приходите и имуществото, която 
самооблагане «а тери- се утвърждава в унисон с пред- 

рията на местна общност Бе- писанията за облагане с данък на I 
еш за периода от 1 март 1997 до приходите и имуществото.

1 март 2002 година.
Член 7

Самооблагането се изчисля- 
е парично и ва и наплаща от:

- работодателя в момента, ко- |

мач ди- 
създадоха много голови

На събранието, на което при
състваха само петнадесетина души, 
бяха разгледани и резултатите иа 
клуба през миналата година, за ко
ито бе изтъкнато, че са сравнител
но добри. Особени похвали полу
чиха талантливият Владан Игич и 
вече опитният Синиша Георгиев. 
Също така са изтъкнати и успехите 
на Анита Алексова.

Миналата година шахматният 
клуб е изразходвал около 7(ХХ) ди
нара и в момента располага с около 
1400. Секретарят на Съюза на 
спортовете Делча Гигов, който взе 
участие в събранието, осведоми 
шахматистите, че тази година за 
клуба ще бъдат отделени около 
8500 динара от общинския бюджет. 
Наистина той изтъкна, че тази сума 
може би ще бъде увеличена с 10-15 
процента, но това все още не е 
сигурно. От 
съвсем сигурно, че клубът от 1 ап
рил трябва да напусне сегашното 
си помещение и да се пресели 
спортния център "Парк”, в поме
щението, намиращо се под трибу
ните на градския стадион. Шахма
тистите изразиха недоволството си 
от преселването, изтъквайки, че 
новото помещение изобщо не е 
подходящо за тях, защото е много

С тази победа "Балкански” се класира в третия кръг на Югоку
пата в Пиротски окръг.

В ТРЕТИЯ КРЪГ НА ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ ОКРЪГ
Член 2 ■

”гид”
В рамките на третия кръг на Югокупата на територията на Пиротски 

гато изплаща заплатите и оста- Ц окръг в Димитровград ще играят отборите иа РСД "ГИД” и "Пър 
налите лични приходи, | В останалите две срещи силите си ще премерят "Задругар” и "Слога

| Крупъц, и "Лужница" и "Прогреспродор” в Бабушница.
В третия кръг е свободен отборът на "Балкански” от Димитровград. 

------------------------------------------------------------------------------ д. с.

” Пърчевац”Самооблагането
е предназначено за изграждане 
на комунални, инфраструктури и 
и други обекти в Белеш.

Заплануваните средства от - Републиканското управление 
местното самооблагане възлизат за обществени приходи - клон Ди-1 
на 200 000 динара. митровград по процедура, утвър- \

Средствата от местното 
облагане ще се използват

д”чева
1.1

"МЛАДОСТ" - БОСИЛЕГРАД
нова на програма, която е съставна ходите от самостоятелна дейност, ;;
част „а настоящото Решение. яадастралння^дс.ход^^селско™ ПоДГОТОВКЗ ЗЯ ПрОЛвТНИЯ ПОЛуСвЗОН

ходите от абсолютните права.

само- 
въз ос-

стопанство и
Член 3 друга страна, вече еОт началото на март футболистите на "Младост” започнаха подго- 

товки за предстоящия пролетен полусезон на футболното първенство 
п във Вранска междуобщинска футболна дивизия. До началото на първен-

1 ° въпР°сите за принудително стчюто, което се очаква да започне към края на този месец, футболистите
1. улици в с. Белеш. наплащане, лихви, увеличение и ^ под рък0водство на треньора Георги Георгиев, три пъти седмично ще
2. канал за отвеждане на дъж- давност на самооблагането се при- | упражняват отделни футболни варианти и ще набират сили за по-добра

доените води, лагат предписанията, които са ва- ;;
3. уреждане и поддържане на лидни за данъците на 

местните гробища и
4. други комунални обекти с 

жизнено значение за с. Белеш.

Член 4
Самооблагането е парично и

Средствата от местното само
облагане ще бъдат използвани за Член 8
изграждането на следните обекти: в

игра.
гражданите. | Георгиев е убеден, че в подготвителния период, е най-важно фут-

си подготовка и даЧлен 9 | болистите да повишат нивото на физическата
„ _ | усъвършенстват отделни компоненети на футболната игра на отбора
П а рите, които се съберат от са- катоцяло. целта 

мооблагането, са на отделна банк- | 
ова сметка.

е през пролетната част на първенството да се завоюват 
резултати, които ще им позволят да участват в следващия, по-висок етап 
на състезанията.

През есенния полусезон "Младост” извоюва шест победи, а четири 
мача загуби. Собщо 18 точки се класира на четвърто място. Характерно 
е, че две победи извоюва като гост срещу отборите "Павловац” от 

| Павловац и "Левосое” от Левосое. Същевременно две срещи срещу 
; отборите "Железничар” от Вранска баня и "Пчиня” от Търговище 

босилеградските футболисти загубиха на свой терен.
През пролетния полусезон "Младост” ще гостува шест пъти, а на 

свой терен ще играе само четири срещи.

голямо.
В ШК "Цариброд” възнамер

яват да ангажират една чуждестра
нна шахматистка(най-вероятно ог 
Република България), която ще 
играе заедно с Бояна Алексова. От
ново ще започне да се състезава за 
клуба и най-добрата димитров
градска шахматистка Анита Алек
сова, която в по-силния отбор ще 
има повече възможности да 
напредва и да се изявява.

Според плана за тази година и 
мъжкият отбор би трябвало да се 
подсили. В момента съществуват 
две възможности: да се доведе един 
чуждестранен състезател, или да се 
привлекат шахматисти, родени в 
Димитровград, които в момента се 
състезават за други клубове.

Обаче амбициите са едно, а 
възможностите - съвсем друго. Та
кава беше реалната оценка на шах
матистите, особено разочаровани 
от факта, че през този сезон няма 
да получат от Съюза на спортовете 
повече пари за своите дейности, ко
нто винаги са носил и резултати. За
това в предстоящия период клубът 
по-усилено ще се ангажира да на
мери спонсор, като се надяват, че 
по този начин и успехите ще бъдат 
по-добри.

1Член 10то:
Средствата от самооблагането, \ 

които се съберат въз основа на нас- ' 
тоящото Решение, може да се из
ползват само за целите, за които е

1.2%отзаплатите и останалите
лични приходи;

2. 2% от приходите, осъщест
вени със самостоятелна дейност;

3. 10% от кадастралния доход въведено самооблагането.
от селското стопанство и горското 
дело; Член 11

За реализацията на Решението 
за местно самооблагане се грижи 
Съветът на местна общност Бе
леш.

м. я.
4. 0,02% от стойността на иму

ществото и приходите на граждан
ите, които нямат местожителство в 
Белеш, а имат имущества и осъ
ществяват приходи в селището.

ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

"Балкански”: ”Гнилан” 7:0
В една от последните контролни срещи футболистите на "Балкан- 

Административните работи | ски” се наложиха със 7:0 срещу отбора на Тнилаи” - също член на 
връзка със самооблагането ще | Тимошка дивизия. Но и това не показва истинското съотношение на 

извърши професионалната служба | силите, тъй като димитровградчани пропуснаха многобройни шансове, 
на местна общност Белеш. : 3 тази Србща за пръв път взеха участие и двама членове на

Член 12
Член 5

въвНа самооблагане не подлежат 
приходите, които според Закона за 
данъка върху дохода на граждан
ите не се смятат за доход на граж- | "Раднички” от Пирот, които ще се състезават в редовете иа димитро- 

I градчани: Милан Живкович и Андрея Живкович. И двамата оставиха 
] добро впечатление и заедно с Владимир Пейчев, който също активизира 

най-малко един път годишно ще '} ИГрата на "Балкански”, ще представляват истинска подкрепа за отбора, 
информира гражданите за използ- д с
ването на средствата от местното 
самооблагане, а след като изтече 
срокът на самооблагането ще на
прави окончателна равносметка и 
отчет за релаизацията на Решеии-1 
ето за местното самооблагане и ще У 
го представи на гражданите най-1 
късно до края на февруари 2(Х)3 го-

Член 13
Съветът на местната общностданите, както следва:

1. приходи, осъществени върху 
правата на военните инвалиди;

2. основни заплати на инвали
дите, които работят в предприятия 
за трудово и професионално оспо- 
собяване и реабилитация на инва
лиди;

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЖЕНАТА В ДИМИТРОВГРАД

Състезание по стрелба с 
въздушна пушка

3. детски надбавки и парични 
помощи за новородени деца;

4. стипендии и кредити на уче- Б. Димитров
!ници и студенти;

5. компенсации по време на 
безработност;

6. материални помощи в съгла
сие със закона;

7. обезщетения въз основа на 
здравното осигуряване, без плаща
нията във вид на заработка или за-

дина. Първото официално състе
зание, което организира новото 

Гражданите имат правото да | ръководство на отбора по стрел- 
контролират събирането и използ- 5 ба "Граничар” в Димитровград, 
ването на средствата от самообла- бе състезание за жени в стрелба 
гането и за целта разглеждат от-с въздушна пушка по повод 8 
четите, финансовите планове и | март> Състезанието ръководи 
окончателния баланс. | прославената олимпийка Ружица

I Алексова.
След интересна борба на първо 

Въз основа на настоящото 1 е-т място сс класира Апица Михайло- 
шение, програмата за използване | па сгьс 70 кръга (работеща в ГИД), 
на средствата от местното самооб- ||а вто 0 място с Веспа Николова с 
лагане, финансовия план и реше- 56 /археолог 0 Народната библи- 

Съвета на местната об-\ отеКа), трета е Наташа Бойкова с 
Съвета па 54 и ЧСТВЪрТа Ружица Йотова с 52 

кръга - и двете работещи в ГИД. 
Освен дипломи и скромни награди, 
те получиха и карамфили за праз
ника. Успешно организираното 
състезание трябва да стане тради
ционно, тъй като има много 
тезателки, които обещават добри

Член 14 рт 1997 година (понеделник) ще се 
40 ДНИ от смъртта на нашата мил

На 17 ма 
навършат
непрежалима съпруга, майка, свекърва, тъща и

а и

НАДКА ПЕТКОВА 
от Долна Любата, Босилеградско

ще се извърцл 
гробища. Кан

плата;
8. помощи поради смъртта на 

член от семейството;
9. помощи поради унищожа

ване или частично унищожаване на 
имущества по време на природни 
бедствия и други извънредни поло-

и в 12 часа на долнолю- 
!им роднини и приятели

Поменът 
батските 
да присъстват 
СКРЪБЯЩИ: 
съпруг Стойне, дъщеря Вроса, синове Симеон и 
Георги, снахи Биляна и Тонка, внучки Олгица и 
Мария и внуци Здравко, Милан и Деян

Член 15

жения; нията па
10. суми, изплатени въз основа щНОСТ председателят на 

на застраховка на имущества, оез местиата общност разрешава из-
застрахователните плащания за за- плащане на средства от местното
губена печалба, както и суми, ко- самооблагане. 
ито се плащат на застраховани ли- 

компснсация за щети.док-

На 26 март 1997 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила майка, 
свекърва, тъща и бабаЧлен 16ца като

олкото тези щети не са компенси
рани от оня, който ги е причинил;

11. компенсации за материални ЛИКуването му в
и нематериални щети; ник на Република Сърбия, а ще се

12. парична помощ за придру- прилага от 1 март 1997 година, 
компенсации за телесни

Настоящото Решение встъпва 
в сила на осмия ден от деня на пуб- 

- "Службени глас-

ПАВЛИНА МИЛЕВА 
от Димитровград

По този повод на 15 март ще дадем панихида 
на гроба й на димитровградските гробища. 
Семейства Ташкови, Лазарови и Павлови

със-

резултати.
Отборът по стрелба работи 

всеки ден в помещенията в парка 
(под трибуните), а с най-малките се 
работи най-внимателно. Ружица 
ежедневно е с тях.

Съвет иа местна общност Белеш 
председ< 

Мирослав Со

жител и 
повреди;

13. инвалидни пенсии и пей-
ател
колович Д. с.

сии.

14 МАРТ 1997 г.Ш'шшШ



А^М^©^?*саТиРа * забава

КОЗАР
Е мо) побратиме! Мо)а покойна баба оратеи/е: "Ако ти Бог 

даде рогови, има да си и' носиш. Можеш да идеш куде 'очеш, 
судбина че си иде със тебе...'

у ту] бабину причу )а несъм верувал, али - тера, тера, па 
до)де време да поверу)ем. Еве зашто.

Кад сам бил дете, имал сам другара, Мишу. Заедно смо 
чували стоку, за)едно смо ишли у школу. Он беше на)бол> })ак 
у село. у))ител> га 'валеше на сва уста. Кад завриш'мо четврти 
разред, Миша ми рече:

Мане! А;де да иаставимо учете. )а тоу продума при 
башту. А он: * А ко)и че да ни чува овце и козе? Марш, бре!" И 
тека )с1 остадо у село, а Миша отиде у град, да се и/колу)е даме, 
учител* да буде.

На полугоЬе, он до)де у село. Стури 1)ачЪи качкет. Порасла 
му коса. Чешма ;у на делку. Оди гологлав. )ареиш': и)а чу тека. 
Зима ми на главу, али...Башта ме пита што идем гологлав. ]а 
си Нутим, а деда рече: " Што че на празно грне поклотшц!"

После три године Мииш и )а се замомчимо. Поче'мо да се 
загледжу;емо у дево;чети)а. Миша бе})ендиса Арагх/цу Пелр/нску, 
а ;а Цвету Знепомску. Али, навесен Мииш мора да си иде. Рече 
ми:

- Побратиме! Припази на Арагицу, па да ми кажеш да ли 
ми )е верна или би)е жицу със другога...

)а си гледам мо)у Цвету. А Арагица привремила, па се удума 
за другоселци! }а нагшса’ писмо Миши и )ави' му кво има ново 
у село. Он до;де. Рече:

- Побро! Гледа) да видиш Арагшгу и речи во; да се видимо...
)а отидо у Арагичин дом. Пита за ту. А то; на мати:
- Кво ти има да т/ту;еш за ту? Она у е у ду мана...
Кад каза' то; Мииш, он се умисли. Ъута, пута,
- )а више нечу да идем у школу!
А остала му само )ош ;една година да буде учител> / Чул то;

тегов башта, па замалко да га изгрбтачи, али га одбранила 
мати. Она га некако накокрила и испратила у варош, школу 
да завриш...

Миша завриш школу и отиде у свет да тражи работу, а ;а 
се ожени'.

Кад до;до' из во)ску, затеко' сина и Цвету. Она жемна. Видо’ 
;а: наш ат нема да оуде ;едг/нъц.

А Мииш свако лето дооди у село, али сам. Пита’ га ;еднуш:
- Побро! Што се не жениш?... Почел а/ да Нелаве)еш...
Он ме погледа жално, па рече:
- Е, мо; побро...Ти знай/...Не могу Арагтду да прежалим..
Али, кад мо; дру^и ат да по)де у први разред, Мииш доведе

некаву гоаюбу. Риджа ко коза. Ио^е во; длъ^е, у бучку сто;ечЬи 
може да се помоча, да ми простиш! Славонка. Наше речи не 
разбира. Свекрва )еднуш, кад правила салату, потражила од ту 
да во; донесе из ку;ну т/ишло за шише, а она рекла: "То ни;е за 
шише него за секс!" А свекрва во; рекла: "Море, не;е за кекс, него 
за салату!" Умеиш се Мииш и об;асни во; да;е т/ишло - пампур 
за влаису.

Биле су големе за;сбаш$и;с сг>с ту; Славонху. Жене су се 
увискувале од то)ни глупости.

А Миша заволе мо;и а/нови, па и' не ока тю име, него "аме". 
Жел*ан да има сина, али...

Постадо' ;а и деда. Аржим унуче у скут, оно ми умочало 
колена, а Мииш гледа, па рече:

- Побро, да; лш га, да га малко подржим...
Про;доше године. Остаре'мо ;а и Мииш. Пред овща рат, 

Мииш ми рече:
- Побро! )сдва чекам да отидем у пензи;у, па да се врнем 

овде, у мо; дом да си умрем...
Али, размири се! Мииш се врну, али без пензи;у и - без же.ну.
- Она а/ воли тин народ. Тамо ;е увек била весела, а кад год 

;е требало да до;дс овде, она се разболи...
)а се сети' за Арагицу. Аа ;у споменем, да ;у не споменем?... 

А он, к'о да чита какво мислим, уздсСну. )а тъг реко':
- Побро... Памтии/ ли ;ош... Арагицу?
Он ме погледа, па рече:
- Пс дира; у рану, побро!
Ъута, пута, па додаде:
- Проклет да ;е дън кад сам отишъл из наи/е село!
И испадс да ;е проклет. Авор му празън. Живи сам, у празни 

дувари. Ил/а само ;едну козу. Води ;у прека; трте, к'о некада 
Циганка Лзубара. Али, она имаше шес' деца, а он - сам, к'о суво 
дрво. Нема със кога реч да продума, нема жену колена и слабине 
да му гре;е...

Тека му писано, што би рекла мо;а поко;на баба, Бог да во; 
душу прости!

ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ НА 
ДЯВОЛА

• Живеем от държавата - но не умираме за
па рече:нея.

• Когато летим високо - падаме на подсъди
мата скамейка.

• Ахилесовата пета ни е - в езика.
• Когато станем политици - ядем трици.
• Мислим, значи съществуваме - едва-едва.
• Бюджетите ни са като шведски маси - 

всички лапат и пак има.
• Много сме религиозни - всички попуваме.
• Политиците ни винаги тръгват от народа 

- и го зарязват.
• У нас малките патриоти обработват зем

ята, а големите - народа.

• Да нямаш други богове, освен - директори.
• Не се кланяй на идоли, а - на монокини

голи.
• Не споменавай напразно своя бог, а - му 

однеси рушвет.
• Шест дена работи, на седмия - стачкувай!
• Почитай баща си и майка си, ако имат 

някоя спестена пара.
• Не убивай, а одирай живи!
• Не прелюбодейстувай, освен ако ти за

плащат във валута.
• Не кради, всичко е откраднато.
• Не лъжесвидетелствай, освен по време на 

избори.
• Не пожелавай нищо чуждо, освен ако ня

маш нищо твое.

БОСИАИГРАДСКИ ОСИАИ
• В борбата за светлото бъдеще в Босиле

град най-много просперира... електродистри- 
буцията.

• От пиянството за богат и справедлив жи
вот някои босилеградчани още ги боли гла
вата.

ПО КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ 
ОТ СВЕТА

• След приватизацията повечето босиле
градчани ще станат собственици на... бед
ността.

• Кой казва, че на лъжата краката са къси? 
В Босилеград тя ходи цели петдесет години.

• Имаме добър апетит - на държавните

• Лесно се превиваме - докато станем без
гръбначни.

• Ако имаме две ризи - събличаме и третата 
от ближния си.

ясли.

Иван Николов

^АОСНшатт ОБЯСНЕНИЕ

Мана ЛужничЕиА;д у здравлю!
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