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ПЪРВАТА КОЛОНКА- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ПРЕМИЕРА 
СЪРБИЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА

ТРИГОДИШНИНА БЛАГОПРИЯТНИ УШНИ ЗА РЕФОРМИН а 18 март се навър
шиха три години от 
избирането на пра

вителството на Република 
Сърбия, оглавено от пред
седателя му Мирко Маря- 
нович.

^твенятГ^а^„а„Р„Я™ВИЧ " членовете на правителството председателят на Сърбия подчерта значението на правител
ствената кампания против престъпността, нелегалната търговия, "сивата” икономика и други незаконни деяния

Правителството на Репуб
лика Сърбия последователно 
ще се бори за успешно превеж
дане на започнатите реформи, 
понеже те са основната пред
поставка за ускорено стопан
ско съживяване и икономичес
ко развитие на страната в пред
стоящия период.

Това беше изъкнато в раз
говора на председателя на Ре
публика Сърбия Слободан Ми- 
лошевич с премиера Мирко 
Марянович и членовете на ре
публиканското правителство в 
понеделник.
Милошевич прие председателя
и членовете на сръбското пра- председателят Милошевич с премиера Марянович и членовете на републиканското правителство 
вителство по случай три години 
успешна работа на кабинета на 
Марянович.

”Тази година от правител
ството на Сърбия се очакват 
усилия и мерки, с които да бъде 
насърчено провеждането на

Дежурните критици и 
скептици предвестяваха, 
че и това, както и няколко 
предишни правителства 
няма да е за дълго - ще 
трае месец-два, най-много 
една година.

На обективните наблю
датели и аналитици не е 
трудно да дадат положи
телна оценка за тригодиш
ния баланс на правителст
вото. Не затова, че сегаш
ните политически и иконо
мически обстоятелства в 
Сърбия са добри. На
против, те са все още труд
ни, дори и много трудни, но 
в сравнение с тези отпре
ди три години и като се има 
предвид съвкупният вън
шнополитически и вътре
шнополитически амбиент, 
в който правителството 
действуваше, те все пак са 
добри. Да си припомним: в 
същия период преди три 
години средната заплата 
беше около 25 марки, а 
през декември миналата 
година около 220 марки. 
При това от главозамайва
щата инфлация през 1993 
година и съвсем без ин
флация през 1994 година, 
през 1996 година тя беше 
на едно поносимо равнище 
от 51, 3 на сто.

През изтеклите три го
дини правителството на 
Сърбия отстоя основните 
си принципи - финансова 
дисциплина и уравновесен 
бюджет, попълван от ре
ални източници, без печа
тане на пари. Промишле
ното производство посто
янно растеше - от 2 на сто 
лрез 1994 до 8 на сто ми
налата година. В селското 
стопанство резултатите 
бяха още по-добри. Курсът 
на динара добре се 
държеше, а снабдяването 
с продукти от първа необ
ходимост и енергия беше 
все по-стабилно.

От досега осъщесвено- 
то може би по-важни са 
идеите и целите на прави
телството през настояща
та и следващите години. 
Освен стабилен курс на 
динара и цените, повиша
ване на обществения про
дукт с 13, промишленото 
производство с 14 и износа 
с 37 на сто, основните цели 
на икономическата поли
тика на правителството са 
и структурните и собстве- 

които

Председателят

започнатите реформи, особено производство осъществяват престъпноста, нелегалната тъ- 
трансформацията на собстве- реален ръст, а общественото рговия, "сивата” икономика и 
ността и' структурните проме- потребление се финансира от други незаконни деяния. В ре- 
ни в стопанстовото, изтъкна реални източници”. зултат на тази акция трябва да 
Милошевич. "Днешните усло- бъде премахната незаконната 
вия са много по-благоприятни Председателят на Сърбия дейност от времето на санкци- 
за реформите, защото проми- подчерта значенето на прави- ите и войната в близките ре- 
шленото и селскостопанското телствената кампания против гиони.

НАРОДНА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ГЛАСУВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СР 
ЮГОСЛАВИЯ И РЕПУБЛИКА СРЪБСКА

СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ Е ВРЕДНО ЗА НИКОГО, 
А Е ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Споразумението отразява континуитета на всички политически стремежи на сръбския народ към защита и опозване 
на националните интереси и достойнство и представлява непосредствена подкрепа на процеса за укрепване на 
доверието, сътрудничеството и разбирателството на Балканите и в Европа

В началото на седмицата
Народна скупщина на Републи- нето на Декларацията подпред- имат правото да установяват отношения и установяват връз
ка Сърбия гласува Декларация седателя на правителството на специални паралелни отноше- ки между гражданите на СРЮ 
по повод Споразумението за Република Сърбия д-р Ратко ния със съседните държави, ка- и един от двата равноправни 
специални паралелни отноше- Маркович изтъкна, че този до- то при това спазват суверени- босненски ентитета - РС и оси- 
ния между Съюзна република кумент отразява значението на тета и териториалния интегри- гурява политическа стабилиза- 
Югославия и Република Сръ- подписването и предстоящата тет на БиХ”. ция на Балканите и в Европа -
бска (текста на Декларацията ратификация на Споразумени- Декларацията формално обясни вице-премиерът на 
предадохме в миналия брой на ето за специални паралелни от- гарантира рамки, в които ще се Сърбия, 
вестника). В сесията участваха ношения между СРЮ и РС, ко- 
депутатите от Социалистичес- ето му придава републиканско- 
ката партия, Нова демокрация, то правителство. Деклараци- 
ДЗВМ, СВМ, ДПА, ПДП и ята е общ акт, за гласуването на 
СРС, представители на репуб- който Народна скупщина има 
ликанското правителство и де- пълномощия въз основа на чл. 
легация на Народната скупщи- 131 в Правилника за работа на 
на на Република Сръбска, в ко- парламента. Това определя и 

бяха: Драган Калинич, основните характеристики на 
председател на Скупщината; нейното съдържание: да поз- 
Мирослав Вйещица, подпред- драви и подкрепи Споразуме- 
седател на Скупщината; Нико- нието. Конституционната опо- 
ла Поплашен, потпредседател ра на Декларацията се намира 
на Скупщината и председател в чл. 72, алинея 2, която гласи 
на парламентарната група на така: "Република Сърбия под- 
СРС; Воислав Максимович, държа връзки със сърбите, ко- 
председател на парламентар- ито живеят вън от Република 
ната група на СДС; Драгутин Сърбия, за да могат те да тачат 
Илич, председател на парла- и развиват националната и кул- 
ментарната група на Съюза за турно-историческата си само- 
мир и прогрес; и Данило Дур- битност. А пък правната осно- 
сун директор на бюрото на РС ва на Споразумението е член 3,

Югославия. Не присъстваха алинея 2 от Конституцията на 
депутатите от СПО, ДС, ГСС и Босна и Херцеговина, която е в 
ЦСС съставна част на Дейтънското

"Ентитетите развиват сръбско-сръбскитеВ речта си преди гласува- споразумение:

(На 3-та стр.)

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
МЛАДЕНЦИ!

Има ли йо-хубав момент в живота? Има ли По-щастливи 
хора от тези, които на този ден са ретили, че ще делят 
заедно добро и зло? И че Първото ще се размножава, а 
второто - унищожава с две сърца и четири ръце - По-Пла- 
менно, По-креПко и всемогъщо! Колко е хубаво, когато не се 
оглеждаме в огледала, а в очи! Когато гледката ни харесва, 
макар че е изобличена. Когато всеки ден е Празник. Когато 
днес си куПим чата, утре чиния, лъжичка - всеки ден - По

ято

нещо...
Какво богатство за толкова малък Период от време... 
Малко е да се каже меден месец. Това са дни, месеци, 

години. Докато се харчи младостта... И По-нататък... 
Когато тя отново се Подмлади...

Тъкмо това ви Пожелаваме на вас - всички млади, всички 
младенци. МЛАДОСТТА ви да е дълговечна и да я 
възраждате. И новата ви да идва здрава и да я отглеждате... 
Колкото По-често, толкова По-дълго ще трае и ватата... 

Много честити ДНИ и РОЖДЕНИ ДНИ...

нически промени, 
трябва да дадат стабили
зационни и развойни ефе
кти за по-дълъг период.

в
М.Ст.

Венко Димитров



ЗАЩО ИЗРИГНА "АЛБАНСКИЯТ ВУЛКАН”?МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ И ЕРВЕ ДЕ ШАРЕТ ВОДИХА РАЗГОВОР В ПАРИЖ

ГНЯВ, БЕДА, 
БЕЗНАДЕЖДНОСТ...СЪДЪРЖАТЕЛЕН, ОТКРОВЕН И 

ПОЛЕЗЕН ДИАЛОГ Рухването на ” пирамидите за бързо забогатяване” е само повод 
за общ хаос в Албания. Причините са много ио-сложни, а после
диците може да траят дълго време

Поводът за ”народно въс- бандите. Рухването на ”пира- 
танис” и общ хаос в Албания мидите за бързо забогатяване” 
през последните седмици беше препълни чашата на народните 
прозаичен: в южните краища мъки и разпръсна всички ил- 
на страната албанците заиоч- юзии на обикновения албанец, 
наха да демонстрират против че в скоро време ще пристигне 
голямата плячка, която извър- дългоочакваното благоден- 
шиха безскрупулните банкери, ствие на капитализма.
Пито албанските власти, пито 
обществеността вярваха, че те- ни. Следователно, албанците 
зи протести ще предизвикат ха- знаят какво не искат, но е въ- 
отично народно въстание, ко- нрос знаят ли какво искат и на
ето напоследък получава раз- къде са се запътили. В Алба- 
мери на конфузна гражданска пия днес едва ли може да се тег- 
война, идеологически стълкно- ли черта между ония, които 
вения, междупартийни 
фликти и недостатъчно видима борят, между "воюващите” ст- 
чуждестранна намеса. Всъщ- рани в хаотичната гражданска 
пост, какво се случи в Алба- война, понеже не съществува 
ния? Как избухна голямата "другата” страна. Всъщност, 
драма в тази малка балканска другата страна е президентът 
страна, за която се вярваше, че Бериша. Там вече не съще- 
с преодоляла изпитанията на ствува ни власт, но войска, ни 
преходния период? система, ни държава. Вески

Истинските причини за ал- има оръжие. Протестът е все- 
банската драма тепърва трябва народен, а "войната” е и граж- 
да бъдат разкрити, но още сега данска, и идеологическа, и 
е ясно, че албанският вулкан междуплеменна. 
изригна от силния гняв на ал
банския народ, който все още най-напред обърка света, а 
не успява да намери надеждата след това го загрижи. Албания 
си след сталинистката дик- навярно е малка страна, но 
татура на Енвер Ходжа. Вто- нейният проблем е много гол-

Шсфовстс на дипломациите са се съгласили, чс СР Югославия трябва да сс включи час по-скоро 
в свропейснтс интеграции и да подобри сътрудничеството си с ОССЕ

Франция уважава Югославия 
като политически и икономи
чески партньор в билатералии- 
тс отношения и като централен 
фактор в реализацията на пла
новете за регионално сътруд
ничество”, каза Милутинович 
на пресконференцията в Па
риж. "Колегата Де Шарст за
познах и с нашите основни вът
решнополитически и външно
политически цели и с желани-

п роля на Югославия изисква да 
бъдат премахнати бариерите, 
които не позволяват равно
правно включваме на нашата 
страна във всички европейски 
и световни организации и фо
руми. В този контекст изъкиа- 
хме, чс е необходимо час доск
оро да бъдат премахна ти всич
ки бариери, които затрудняват 
икономическото сътрудниче
ство между Югославия и Евро
пейския съюз. ЕС трябва да 
има еднакво отношение към 
Югославия и останалите стра
ни в региона. Отивам си с впе
чатлението, че френското пра
вителство разбира причините 
за тази наша позиция и че 
Франция, както и останалите 
страни от ЕС, с които Юго
славия има съвместни интер
еси, ще имат положителни

Министрите на външните 
работи на Франция и Съюзна 
република Югославия Ерве Де 
Шерет и Милан Милутинович в 
понеделник водиха разговор в 
Париж и оцениха, че френско- 
югославските отношения имат 
хубава перспектива.

На пресконференция след 
разговора югославският вън
шен министър Милутинович 
заяви, че с френския си колега 
е водил съдържателен, откро
вен и полезен разговор по всич
ки аспекти на двустранното съ
трудничество. ”С голямо задо
волство мога да кажа, че сс до
говорихме да повишим интенз
итета на диалога и контактите 
между представители на прави
телствата и парламентите, 
между бизнесмени и стопан
ските асоциации, културни, 
просветни и научни дейци от 
двете страни”, съобщи шефът 
на югославската дипломация.

Двамата министри са оце
нили, че икономическото съ
трудничество трябва да се по
добрява с бързи темпове, по
неже е голям интересът на 
френските и югославските де
лови кръгове за скючване на 
търговски, стопански и други 
сделки. Милутинович е запоз
нал домакина си с нашите пла
нове за икономически и обще
ствени реформи и с положи
телното отношение на нашата 
страна към регионалните ини
циативи на Европейския съюз 
и други инициативи за регион
ално сътрудничество на Балка
ните и в Югоизточна Европа.

"След днешния разговор 
недвусмислено оценяваме, че

Дотук нещата са почти яс-

лротестират и ония, които секон-

становища по въпроса за 
"автономните мерки който 
тези дни трябва да бъде 
обсъден от Министерският 
съвет на ЕС. По този въпрос 
получих ясни обещания от мин
истъра Де Шарет".

Френският външен минис
тър Ерве Де Шарст подчерта 
значението на диалога между 
двете страни и необходимостта 
от по-нататъшна демократиза
ция в Югославия и региона. В 
този контекст шефът на френ
ската дипломация оказа подк
репа на инициативата за вклю
чване на СРЮ в европейските 
интеграции и по-добро сътру
дничество с Организацията за 
сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ).

Обстановката в Албания

Милан Милутинович

ето ни да изграждаме добро
съседски отношения с помощ
та на всестранно сътрудниче
ство с всички съседи, включи
телно и с бившите републики 
на предишна Югославия. Съв
местно оценихме, че това съ
щевременно е и принос за мира 
и стабилноста в региона и най- 
сигурен път към европейските 
интеграции. От наша страна 
подчертахме, че тази стратегия
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БИЗНЕСМЕНИ ОТ БУРГАС И ЯМБОЛ ПОСЕТИХА РЕГИОНАЛНИТЕ СТОПАНСКИ 
КАМАРИ В НИШ И ЛЕСКОВАЦ

НЕ САМО ТЪРГОВСКИ ОБМЕН
Представители на търговско-промишлените палати от Бургас и Ямбол на 13 и 14 март т. г. 
участваха в БИЗНЕС-СРЕЩИТЕ” в Ниш и с представители на стопанските камари и пред
приятия от Нишавски, Пиротски и Ябланишки окръг обмениха идеи, опити и мнения по актуал- 
ните въпроси на икономическото сътрудничество между двете страни

Състоялото се през март речените "висши облици на съ- 
миналата година в София пър- трудничество". Една от най- 
во съвместно заседание на сто- необходимите предпоставки за 
ланските камари на СР Юго- осъществяване на тези цели е 
славия и Република България е споменаваната много пъти ли- 
допринесло да се осъществят берализация на границата. Ми- 
завидни финансово-търговски наването на хората и стоките 
резултати в периода след ем- през границата трябва да стане 
баргото. Стойността на мина- много по-ефикасно и плодо- 
логодишния стокообмен е 300 творно. България и Югославия 
милиона щатски долара 
"всички можем да бъдем до
волно

търговските 
трябва да донесат положител
ни резултати и в областта на 
съвместните инвестиции и да 
допринесат за пълното нато
варване на стопанските мощ
ности в двете страни. Във 
връзка с това беше изтъкнато, 
че нишкият гигант МИН и по
добни предприятия от Бълга
рия вече водят преговори за 
такива видове сътрудничество. 
Станко Иванов и Стойчо Стой
чев, представители на търгов
ско-промишлените палати от 
Бургас и Ямбол, предложиха 
повече форми за делово свръз- 
ване и сътрудничество, особе
но в металообработвателната, 
химическата, хранително-вку
совата, текстилната и други 
промишлености, както и в ту
ризма и транспорта. Нишката 
регионална стопанска камара 
вече е осъществила контакти с 
20 от общо 24 регионални 
търговско-промишлени пала
ти в Република България, а 
нейното ръководство се надя
ва, че с всички тях ще бъде ос
ъществено успешно сътрудни
чество.

представители

и са подписали няколко споразу
мения, от които най-голямо 

от този факт”, изтъкна- внимание привлече споразуме
нието за премахване на двой
ното облагане с данък. Наско
ро трябва да се подпише и про- 

отношения токол за въвеждане на делови 
между двете страни трябва да легитимации за бизнесмените 
бъдат много по-развити и 
разнообразни, да се осъщест
вява много по-голям стокооб-

ха участниците в нишките раз
говори.

Всичките се съгласиха, че 
икономическите Хиляди бежанци от Албания пристигат в италианското прис

танище Бриндизи
рата голяма причина е бедата: 
Албания беше и сега е най-бед- 
ната страна в Европа, а на хори
зонта й не се съзират перспек
тиви за по-хубав живот на 
нейните граждани. Огромното 
интересование на Запада за та
зи изключително 
стратегически аспект страна 
не внесе почти никакви проме
ни в живота на най-голяма част 
от населението. Залагайки на 
Вашингтон и Бон, президентът 
Сали Бериша укрепваше все 
повече личната си власт и от
слабваше материалната и де
мократичната позиция на ал-

ям. Тя има изключително важ
но геостратегическо положе
ние, а половината от албанците 
живеят вън от нейните граници 
- в СР Югославия, Македония и 
Гърция. Затова Албания е "ба
рутен погреб” на Балканите и 
от неговата евентуална експ
лозия могат да бъдат застра
шени не само съседните стра
ни, но и цяла Европа. Ето защо 
този проблем не е само албан
ски, той е проблем и на 
съседите й, и на международ
ната общност.

по- от двете страни, който ще 
улесни до голяма степен кон
тактите им. Освен в търгови- 

мен и да се използват така на- ята, срещите на бизнесмените и
а Стопанството от Нишкия регион е осъществило повече от 
ш ®д,,а тРе™, от целокупния стокообмен между СР Югославия и 
Ш ьългария , заяви директорът на представителството на Юго- 
Щ ^щата в Ниш3”0143 Камара В ^офия Радивое Андонович 

Според думите

ш
важна от

на

„в1М___  1,3 ръководителя на търговско-икономичес-
«"'фй^ооиоспог. "а РспУ6лика България п Белград 
Огни| Петков, Ниш и Бургас имат развити промишлености и 
добри възможности за ползотворно сътрудничество. Ниш вече 

най-голямото българско пристанище. На
И града*.К°Л за ^^ТД^^^^мсжду стопш1скитекши^р|Гот двата

щI установил контакти с 
среща, състояла се.

М. Станойевич Според Танюг

О ШтЗШв21 МАРТ 1997 г.



СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ Е ВРЕДНО ЗА 

НИКОГО, А Е ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ
КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРАВАТА НА БЪЛГАРСК
ОТО МАЛЦИНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?

НАЙ-ЗЛЕ Е С МАЙЧИНИЯ 
ЕЗИК В УЧИЛИЩАТА

(От 1-ва стр.)
Със Споразумението се с-ь- ^еПН ДеклаРаЧията> понеже я предлагате споразумение, кое-

документ е голямо насърчение ™ е интеРеси и стРемежи на Сръбска и обвини председа- 
за духовното обединяване на народ към стопанско, телката на РС Биляна Плав-
сръбския народ, за да се према ,._„ИТИЧеСКО’ кУлтУРно и ДУ- шич, че е избрала погрешни съ
хне от съзнанието му рекаДри- ™ сплотяване> каза предсе- юзници от коалиция "Заедно”, 
на като метафора за сръбските «а парламентарната Според думите на председа-
раздори, изтъкна Маркович и СПС Горица Гаевич- теля на парламентарната група
добави: Рковичи Тя заяви, че този документ по- на Нова демокрация Жарко

казва истинския досег на Дей- Йоканович обединяването на 
- Споразумението не е вред- тънското споРазумение и голе- сръбския народ е процес, за 

но за никого, а е полезно за мите възможности 33 пълно- който трябва да съществуват и 
всички. ‘ Ченна реализация на интереси- международни условия. Нова

Председателят на парла- ^ на наР°Д и на Ре- демокрация не е подстрекавала
ментарната група на ДЗВМ пуо„“ка '-'Р'ьоска. никого на война, защото таки-
СВМ, ДПА-ПДП Пал Шанпоп Радикалите предлагаха та- ва проблеми се решават само в
заяви, ^ "разбира стремежи на СП°РазУ“ения мног° п°‘
сръбския народ,

на

Тъй като между компетентните структури на Босилеградска и 
Димитровградска община съществуват различия по въпроса на 
кой език да е провежда обучението в училищата и колко часа да 
се изучава българският език, налага се той да бъде решен на 
републиканско равнище с участие на представители от четирите 
общини

Гражданите на Босилеградска община, 95 на сто от които са 
българи, нямат проблеми когато се касае за осъщестяване на 
правата, които имат всички други граждани на Сърбия и 
Югославия. Когато става дума за малцинствените права и запаз
ване на самобитността, осъществяването на правата от една до 
друга област е различно. В едни области те се осъществяват, в 
други - половинчато поради липса на материални средства и 
икономическата изостаналост на общината, а в трети съществу
ват затруднения поради това, че хората се отказват от консти
туционните си права или поради това, че четирите общини, в 
които живее най-голяма част от малцинството, не се договориха 
как да (не)ползват тези права.

Това всъщност е една от констатациите на проведените в 
понеделник разговори по въпроса как се осъществяват правата 
на българското малцинство в Босилеградска община, които по 
инициатива на Иван Седлак, министър без портфейл в правител
ството на Сърбия, организира председателят на ОС в Босиле
град Сотир Сотиров.

мир и с политически диалог, 
рано, но вие, социалистите, не Той е на мнение, че Споразу-5=--2=5= -ттт ====--но тогава и

СЪВЕЩАНИЕ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД
ДОБРО ИНФОРМИРАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК

В разговорите, в които участуваха представители на общин
ското управление, Основното училище, Гимназията и Общин
ския съд, бе изтъкнато, че всички отборници в Общинската 
скупщина, всички членове на нейния Изпълнителен съвет, всич
ки директори, съдии и учители са българи; че съставът на работ
ниците в отделното по вътрешните работи, чиито началник и 
командир са сърби (майката на втория е българка), е смесен; че 
националният състав на митничарите и милиционерите на гра- 
нично-пропусквателния пункт, чиито шефове са сърби, е смесен. 
Гражданите нямат проблеми, когато става въпрос за това на 
какъв език ще се гледа делото в съда. Ако гражданинът желае 
това да стане на български, тази възможност му се дава. През

” ЕДРИ РИБИ” ПЛУВАТ В МОРЕТО 

НА ПРЕСТЪПНОСТТА
• В сравнение с по-миналата година углавните дела за стопанска престъпност през 1996 г. са 
увеличени с 20 на сто • Какви ще бъдат резултатите от борбата с престъпността, ако ”тичаме да 
уловим черноборсаджия с торбичка в ръце, а ” едрите риби” продължават да си плуват спокойно 
във водите на криминалността” ?

Събранието, което свика 
понеделник председателят на

в търговия. Разбира се, става ду- недостатъчното сътрудниче- 
ма за разкрити престъпления, ство между инспекциите: ”Все 

Общинската скупщина в Боси- Както бе посочено, всички те още - както образно се изрази 
леград Сотир Сотиров за об- са били разкрити от работни- той-тичаме да заловим дребни 
съждане на въпроса за прес- ците на Отделението по вът- бордсаджии, а "едрите риби” 
тъпността в стопанството и решните работи, които са пре- плуват във водите на престъп- 
’ сивата икономика” в община- дали престъпниците на общин- ността.
та показа, че борбата против ския прокурор в Сурдулица. ”Узнаваме, че на гранично-
това обществено зло няма да През последните месеци на пропусквателния пункт Рибар- 
бъде нито краткотрайна, нито територията на общината се ци нелагално са внесени ком- 
лека. Какво значение се при- увеличава броят на чернобор- пютърни изделия на стойност 
дава на този въпрос се видя и от саджиите, особено на българ- над 100 хиляди дойче марки. 
състава на участниците в раз- ски граждани. Внасят се стоки, Добре е, че след това престъп- 
говора: представители на гра- за които най-често не се плаща ниците са задържани. Не е до- 
нично-пропусквателния пункт, нито мито, нито данъци на дър- бре обаче, че през последните

три-четири години не е възбу- 
дено нито едно дело за укри- 

ШШЩ ване на данъци”, каза Димит-

последните години такова желание е проявил само един граж
данин и то е било удовлетворено, бе подчертано в разговотите.

Добри резултати са постигнати в областта на информирането 
на майчин език, което се финансира от държавата. Поставено 
беше изискването информативните средства: ”Братство” (с из
данията си в-к "Братство”, списанията "Другарче” и ”Мост” с 
книгоиздателската дейност), емисията за българското малцин
ство на Радио Ниш и ТВ-журналът да развиват и обогатяват 
дейността си.

Не съществуват проблеми и когато се касае за тачене на 
обичаите, традициите и вероизповеданието, въпреки че, 
"младите забравиха обичаите и макар че поповете ги упраж
няват по-инак от това както ги помнят старите”. В таченето на 
самобитността, особено на фолклора, принос има и Центърът за 
култура. Той понякога подготвя програми и на български език. 
Обаче това ведомство има финансови затруднения. От 38-те 
хиляди книги в библиотеката, осем хиляди са на български. 
Почти всички са стари, но няма средства , за да се обнови този 
фонд.

&, /
ров.шящуд г ” НЯМАМЕ 

ПЪЛНОМОЩИЯ ДА 
ЗАТВАРЯМЕ ОЧИ”

В разговорите бе изтъкна
то, че се налага да се пресичат 

Л%| каналите на стопанската пре- 
Щк стъпност и сивата икономика, 

понеже участниците в тях се 
обогатяват незаконно и застра
шават икономическата систе
ма на страната. Но за да бъде 
борбата резултатна - подчерта 
Сотиров, - трябва да се поощри 
дейността на компетентните 
държавни органи и да се 
осъществи пълна координация 
на действията им. Особено 

Отделението по вътрешните жавата, след което цъфти ули- ТрЯбва да се поощри дейността 
работи, общинската прокура- чната търговия. Нелегален На инспекцията по пазара и фи- 
тура Общинския съд, инспек- оборот на внесени по такъв на- нансовата полиция”, каза той. 
цията по пазара, финансовата чин стоки съществува и в ле- ”Без оглед на това, че бор- 
полиция, санитарната и на гално откритите магазини, бе бата срещу престъпността е 
много други инспекции. подчертано на събранието. Ьс- СЛОЖна и тежка, нямаме пъл-

„ тествено оборотът в легалната номощия да затваряме очи , 
”СИВАТА ИКОНОМИКА търговия намалява, поради ко- каза заместник - общинският 

НЕ Е НА УЛИЦАТА ето драстично спада общински- прокурор в Сурдулица.^ Сто-
Ппестъпността в стопан- ят бюджет и държавната каса панСката престъпност и "сива- 

** „ „явгп,н™ п ”гипята*ик- като цяло. та икономика” не се намират в
ството и д пови- в разкриването и пресича- торбичката с дреболии на чер-
ономика в общи во нето на пътищата на престъп- ноборсаджията (разбира се, до-
шават, е пела в^гази об- ността и на "сивата икономи- КОЛкото тези "дреболии” не на-
рите.Углавште дела втазиоб ка„ сътруДничест- раснат). Уморените, които не
ласт на престъ увел™ни с во между следствените и съде- могат да Си гледат работата, 
налата годин уравнение с бните органи. Никола Димит- хрябва да я отстъпят на други”,
около 20 на сто в сравнение с председател на Общинс- 3^витой.
^-.“ЖК ^вВосилеград,казваме

п
”НЕ ИСКАМЕ ДА СЪЗДАВАМЕ ТРУДНОСТИ НА 

СЪРБИЯ”
Затруднения при (не)осъществяване на конституционните 

права съществуват по въпроса на какъв език да се осъществява 
обучението в училищата. Това е проблем, заради който Сърбия 
и Югославия неведнаж са имали проблеми в различни между
народни тела и организации. До 1987 година обучението в ос
новното училище се провеждаше на български език. След това 
бе въведено двуезично обучение, за което не бе изготвена най- 
подходяща програма. Стигна се дотам, че обучението се про
вежда на сръбски, а българският език с елементи на национал
ната култура се изучава с малко часове. Сега в първи и втори . 
клас той се учи по два часа, в трети и четвърти - по 3, в пети, 
шести, седми - по четири и в осми клас по 3 часа. Учениците в 
гимназията учат български два часа седмично.

По въпроса на кой от двата езика да става обучението и колко 
часа да се учи българсият, между структурите на Босилеградска 
и Димитровградска община същестуват различия. ”Не сме съ
гласни - бе подчертано в разговорите - и занапред Димитровград
ска община да се налага като единствен представител на бъл
гарското малцинство, да дава и приема предложения и решения 
как да се уреди тоя въпрос. Не сме виновни и не искаме да 
създаваме трудности на Сърбия по този въпрос в международ
ните институции”, казаха участниците.

За да се реши въпросът на кой език да става обучението и по 
колко часа да се изучава българският, се налага Просветното 
министерство да организира разговори, на които да участвуват 
представители на четирите общини - Босилеград, Сурдулица, 
Димитровград и Бабушница - и на които да се вземе окончателно 
и трайно решение, бе подчертано на разговорите в Босилеград.

В. Б.

* Ш

ЩШ &■ лм ЙР
■м

В.Б.
за всичко това е в
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РЕДОВНА СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С ПЕНСИОНЕРИТЕ БЕЛЕЖКА
Уж демокрация, 

а ” обадете се после”ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ОТЧЕТ
Пенсионерите бяха запозна

ти с положението и п останалите 
фирми п града. Общото впечат
ление беше, че председателят да
де пред тях един наистина изчер
пателен отчет за положението в 
димитровградското стопанство и 
посочи определени възможни на
чини за помощ.

ИМАШЕ И ПАРЛИВИ 
ВЪПРОСИ

По традиция в края на разго
вора пенсионерите имат възмож
ност да питат председателя за 
много неща. Тъй като става въ
прос за хора, които вече нямат 
началници, директори и т. и., то и 
въпросите им са много по-сво
бодни, дори парливи. Въпреки че 
в разговори Стоянов напомни, че 
болницата ще започне да работи, 
за мнозина от пенсионерите това 
бе задължителен въпрос към 
1гьрнпя човек на общината. Това 
е напълно разбираемо за тях. 
Между другото пенсионерите пи
таха дали рудникът "Мъзгош” 
има разрешение за експлоатация 
и къде са парите от въглищата. 
Соянов отговори, че от 1995 го
дина насам Министерството по 
рударство и енергетика е дало 
съгласие за експлоатация, но въ
преки това въглища се копаят за 
войската. От общината са изпра
тени няколко предупреждения, 
но отговор няма. Един от въп
росите беше дали е истина, че ди
ректорът на "Украс” има зап
лата десет хиляди динара, докато 
работниците в ”Циле” получават 
само гарантираните 160 динара. 
Или кога ще се построи градски 
тоалет, кога ще има телефон в 
Поганово, ще бъде ли премахна
та таксата за минаване на грани
цата, докъде се е стигнало с газо
провода, свободната зона...

Естествено е да започне от най- 
голямпта • ГИД, къдсто в момен
та и проблемите са най-големи. 
Както изтъкна той, в "Гумара” 
сега се е стигнало до остро стъл
кновение между ръководството 
и синдиката. Но чрез екстремни 
методи, коквито сега се прилагат, 
проблемите не могат да бъдат 
разрешени, а се нанася по-голяма 
вреда на фирмата. От общината 
се търси да бъде върховен арби
тър, а тя пито иска, пито може да 
бъде такава институция, пито 
пък желае да застане на нечия 
страна. "За общината всяко ле
гално избрано ръководство и на 
фирмата, и на синдиката, е легал
но’ .

"Всяка година очакваме да ни 
е по-добре, а чувстпаме, че ни е 
все по-лошо", изтъкна председа
телят на Общинската скупщина 
Никола Стоянов на традицион
ната среща с пенсионерите на 10 
март т г.

Запознавайки пенсионерите, 
конто в общината представляват 
над 20% от жителите, с актуал- 
ните обществени и икономичес
ки отношения в републиката, той 
изтъкна, че след премахването на 
санкциите всички сме очаквали 
да бъде по-добре. ”Но дойдоха 
изборите и се случи нещо, което 
за едни е било запланувано, а за 
други - неочаквано. И стана по- 
тежко, отколкото очаквахме. За 
някои това е по-нататъшна де- 
стабилизация на републиката, за 
други - по-нататъшна демократи
зация, а за трети - скъсване на 
всички връзки с миналото”. Във 
всичките тези политически дей
ствия, според Стоянов, е харак
терно това, че те са се отразили 
отрицателно върху общото по
ложение в републиката,а с това, 
разбира се, и на територията на 
общината, преди всичко в сто
панството. "В политически план 
партиите станаха политически 
неприятели”.

За щастие, според Стоянов, 
такива случаи в общината няма, 
защото тя си е поставила задача: 
"По-нататъшно развите на съв
купните политически отношения 
в интерес на всички”.

За времето на еднопартийната система днес казваме, че е 
било поеме но диктатура и че ние, журналистите, сме били 
подложени но цензура. Може би. Но тогава редовно ни викаха 

Общинския комитет, Синдикалния съвет, общи
често по

на заседания на
събрания в предприятията. Наистина, се случваше 
време на заседанията да ни кажат, че за определени неща не е 
желателно да пишем. И ние си знаехме работата. и

Днес обаче, когато на всички само думата демокрация ни 
е на устата, когато заговорихме за свобода на словото, едва ли 
някоя партия ще се сети да ни покани на заседание на своя 
Общински отбор. Дори и когато разберем за това от собствени 
източници, ни се казва, че разискванията ще бъдат свързани с 
вътрешни проблеми и не е желателно да присъст ваме. "Обадете 
се после, ще ви дадем съобщение”.

Същото е и с фирмите. В много от тях, поради познатите 
стига до големи стълкновения. Повечето от тях са 

все пак, когато отк-
причини, се
губещи, стачкуват, сменят ръководства. И 
ликием на техните проблеми, те ни връщат от вратата с позна
тото: "Обадете се после”. После е известно, че следва съоб
щение, в което обикновено всичко е като по мед и масло. Ако 
пък става дума за стачка, тогава следват две съобщения, понеже 
в спора задължително има две страни.

А когато на официални събрания стане дума за нас, непре- 
намират недостатъци и казват, че не сме обективни, не 

сме достатъчно критични, че пишем повръхностно и не влизаме 
в предприятията. Нашата цел никога не е била да навредим 
някому, а тъкмо обратното: да помогнем, ако можем. А с "дис
кретното" отпращаие "Обадете се после!”; демокрация 
бода на словото не се създава.

Що се отнася до "Свобода”, 
Стоянов изтъкна, че е оказана 
помощ при обезпечването на 
банкови средства за реализация 
на договорите, с които мощнос
тите се попълват до края на годи
ната. Когато става дума за "Бал
кан”, председателят счита, че та
зи гостил ннчарско-туристиче ска 
организация е запазила своята 
стабилност, което се дължи и на 
специфичното стопанисване на 
границата. Сложно е положение
то и в земеделската кооперация 
"Сточар”, която има значителни 
задължения към държавата и ко
операторите. Тъй като става ду
ма за бъдещето на кооперацията, 
през първата половина на годи
ната животновъдството ще бъде 
въпрос, с който и общината ще се 
занимава.

Интересен беше и разказът 
за най-старата фирма "Цнле". 
"Казват продадена, подарена, 
унищожена, спасена... А истина
та е, че работниците са решили да 
се присъединят към "Украс” от 
Бела паланка. Оцеляването и 
развитието на фирмата зависи от 
това, дали тя ще може да се спра
ви с проблемите на пазара”.

менно ни

и сво-

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СИН
ДИКАТА В БОСИЛЕГРАД

Формиран е арбитражен съвет
гира Иван Евтимов, юрист и сек
ретар в основното училище в Бо
силеград, а за негов заместник 
Иван Стоименов, също юрист, 
работещ в Общинската скупщи
на. От Регионалната стопанска 
камара е делегирана Вера Кос
тадинова, юрист в конфекцията 
"Кобос", а за неин заместник - 
Иван Рангелов, юрист в строи
телното предприятие "Изград- 
ня" в Босилеград.

Станиша Митов, администра
тивен работник в общинското 
синдикално представителство в 
Босилеград, ни уведоми, че целта 
на новосформирания Съвет е да 
защитава интересите на работ
ниците.

Съгласно новия закон за тру
довите отношения и решението 
на Съвета на Съюза на синдика
тите на Сърбия, Представител
ството на Съюза на синдикатите 
в Босилеград неотдавна формира 
Арбитражен съвет от трима 
членове и трима заместници. 
Двама от тримата членове, както 
и техните заместници, са постоя
нни, а третият и неговият замест
ник са от онова предприятие, от 
което е спорещото лице. Единият 
от постоянните членове на Съ
вета е делегиран от Общинското 
синдикално представителство, а 
другия - от Регионалната стопан
ска камара в Лесковац.

За постоянен член на Съвета 
Представителството на Съюза 
на синдиката в Босилеград деле-

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРУДНО ПОЛОЖЕНИЕ В 

СТОПАНСТВОТО
Макар че компетенциите в 

областта на стопанството на об
щината и общинското ръковод
ство са незначителни или почти 
никакви, оказа се, че председа
телят е отлично запознат с по
ложението във всички фирми.

А. Т.

СТАНИСЛАВ МОМЧИЛОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАДИКАЛИТЕ В СУРДУЛИЦА

” ДО КРАЯ НА АПРИЛ ЩЕ 
ФОРМИРАМЕ ОТБОР В БОСИЛЕГРАД” м.я.

” Бъдещият кандидатът на СРС от Босилеград ще заеме високо място в листата, което ще му 
гарантира да бъде избран в Народната скупщина на Република Сърбия”, казва Момчилович 

"Сръбската радикална пар
тия (СРС), начело с войводата 
Шешел, от началото на този ме
сец започна предизборната си 
кампания за предстоящите избо
ри за президент на републиката и 
за народни представители в Ску
пщината на Сърбия. Всички на
ши усилия са насочени към една

ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В ГИД ЮЛ ИЗТЪКВА:

От стабилността на ” Гумарата” 
зависи развитието на общината

на хората, които под натиска на 
властта и режима не смеят да пос
тъпват в редовете им”. Радва ни 
обаче факът, че на всички досе
гашни избори в тази община има
ме над 500 гласоподаватели", из
тъква той и продължава:

"Без оглед на всички затруд
нения, до края на април ще фор
мираме отбор в Босилеград. 1Де 
организираме трибуна, на която 
ще дойде и г. Шешел, който всъ
щност ще гарантира на българ
ското малцинство, че в тази ст
рана можем да живеем сговорно 
и равноправно. Възможно е по 
същото време да организираме 
трибуни и в Божица и Клисура, 
където имаме местни отбори".

Момчилович оповестява, че 
на едно заседание на Централно
то отечествено управление, Вои
слав Шешел е заявил, че "бъде
щият кандидат на СРС от Боси
леград ще заеме високо място в 
листата, което ще гарантира из
бирането и в Народната скупщи
ната на Република Сърбия.”

Общинският отбор на Юго
славската левица проведе заседа
ние, на което е обсъдено поло
жението в ГИД. В официалното 
съобщение се казва, че натрупа
лите се в ГИД проблеми не са от 
вчера. Те са отпреди няколко го
дини и изискват пълна мобил
ност и ангажираност не само на 
съответните органи и ръковод
ството на фабриката, но и на ос
таналите фактори в общината.

"Необходимо е да се превъз
могне вече известната практика 
проблемите във фабриката да се 
разрешават чрез смяна на ръко
водния екип и директора, като 
при това пред колектива не се да
ва никаква идея за излизане от 
кризата чрез конкретни мерки, 
които работниците ще приемат и 
ще подкрепят, заедно с ръковод
ните си структури.

Не трябва също така да се

позволи синдикалната организа
ция да бъде изманипулирана и да 
подкрепи една от страните или 
определено лице, защото проб
лемите са конкретни и търсят 
конкретно разрешаване. Всяка
къв вид обструкция ще доведе до 
тежки последици, които работ
ниците нито желаят, нито могат 
да поемат на плещите си”, се каз
ва в съобщението.

ЮЛ се застъпва да се зачита 
определението на заетите да ра
ботят. Това трябва да се подкре
пи, защото всички видове обст- 
рукции към работата само ще на
несат вреда на интересите на за
етите и на фабриката. От успеш
ното разрешаване на проблемите 
в ГИД ще зависи стопанският 
развой на общината, още повече, 
че положението в повечето 
стопански колективи не е много 
по-добро.

цел: възможно повече да се 
афирмираме сред народа и да 
спечелим доверието му”, казва 
Станислав Момчилович, предсе 
дател на общинския отбор н 
СРС в Сурдулица, член на Цен 
тралното отечествено управле 
ние на партията и народен пред 
ставител в Народната скупщина 
на Сърбия. Момчилович е лекар 
гинеколог в Здравния дом в Сур 
дулица. другото целта ни е да разбием 

лъжата, че войводата Шешел и 
неговите радикали са шовинис
ти”, подчертава г. Момчилович и 
пояснява: "Точно е, че сме наци
оналисти, но не и шовинисти”. 
Ние, сърбите и българите, сме от 
една и съща вяра, с еднакви или 
близки обичаи и традиции. И ед
ните, и другите сме бент срещу 
нахлуващия мюсюлмански фун- 
даментализъм. С ясните си поли
тически становища СРС се бори 
за една нова, демократична, ико
номически просперищата и соци
ално стабилна Сърбия - такава, 
каквато сега не е".

Г. Момчилович казва, че ра
дикалите имат големи затрудне
ния при формирането на общин- 

отбор в Босилеград, но проя
вяват "разбиране за страховете

"СРС все повече се утвърж 
дава като политическа сила, ко 
ято уважават и политическите 
противници”, подчертава г. Мом 
чилович и изтъква, ч&със заяква 
нето на партията укрепават и по 
зициите наОО в Сурдулица. Спо 
ред него в тази община има около 
700 радикали, организирани в 17 
местни отбора. Целта им е да се 
омасовят, да формират нови 
местни отбори и общински отбор 
в Босилеград, понеже, освен в не
го, в останалите общини в Пчйн- 
ски окръг имат отбори.

"В сегашната

А. Т.В. Б.

Босилеград Тържество за новобранци
През миналата седмица в Босилеград бе организирано традиционно тържество за бъдещите 

войници. Негов организатор бе Отделът по военните въпроси и Общинската скупщина, а освен 
младите новобранци на тържеството присъстваха и техни родители, другари и приятели, както и 
представители на Отдела на министерството на народната отбрана и Отделението за военни 
въпроси във Враня.

Лек войЪиклък и добро здраве на новобранците пожелаха Марян Кушера, представител на Воен
ното отделение от Враня, и Стоилко Смилков, началник на Отдела по'военни въпроси в Босилеград.

м. я.

предизборна 
дейност искаме да се наложим и в 
средите със смесен национален 
състав, каквито са Сурдулишка и 
Босилеградска община. Покрай ски
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СЛЕД ПРИСЪЕДИНЕНИЕТО НА "ЦИЛЕ" КЪМ "УКРАС" НЕ СТИХВАТ СТЪЛКНОВЕНИЯТА В ГИД В настоящия момент всички цехове в ГИД 
работят. Изключение прави само цехът за 
метални изделия, тъй като работещите в него 
са най-упорити в стачните си искания.

Защо те продължават така упорито да 
стачкуват след като нямат подкрепа от оста
налите цехове - едва ли някой знае.

На работниците една, на 
директора 62 гарантирани 

заплати?!
Да не се заплашва 
стачният комитет

По повод тежката ситуация в димитровградск- 
обществено предприятие "ГИД”, респективно 

изострените отношения между стачния комитет и 
генералния директор, Синдикатът на заетите 
промишлеността за неметали и химическа проми

вна 10 март т. г. отправи писмо до дирек
тора на ГИД Иван Марков. Писмото са подпис
али Любисав Орбович, председател на отбора за 
каучуковата промишленост на Сърбия и Йелена 
Райшич, председател на Републиканския отбор 
Синдикалния съюз на Сърбия.

В писмото се посочва, че директорът Марков 
трябва да приеме членовете на стачния комитет, да 
разговаря с тях и аргументирано да изрази своето 
становище по повод твърде напрегнатата обста
новка във фирмата. Марков трябва да предложи и 
конкретни решения за преодоляване на недоразу
менията и най-сериозно да разгледа въпроса за

ОТО
Може би не е за Гинис, но в е работело нормално. На събра- 

окръжни мащаби сигурно е рек- нието са били поканени и пред- 
орд - заетите в Циле” след при- ставители от ”Циле”, на които 
съединяване към Украс’ от Бе- най-напред е попречено да влязат 
ла паланка получават гарантира- във фабриката, след това са при- 
ния личен доход в размер на 160 ети, а накрая принудени да я на- 
динара, а бившият директор на пуснат. Останал е само Данче 
единствената фирма - десет хил- Ангелов. Стачката 
яди динара. Живич най-вероятно са предиз-

Ьивш директор, защото на 10 викани от факта, че в скадовете 
мартт.г., на редовно събрание на на ”Украс” са се натрупали зна- 
предприятието, с участието на чителни количества непродадени 
Управителния отбор и Изпълни- столове, че заплатите едва са дос- 
телния отбор на синдикалната тигнали (в най-добър случай) до 
организация, директорът Зоран 300 динара. Да припомним, че 
Живич е сменен, а за изпълняващ Живич обещаваше средна запла- 
длъжността директор е назначен та 800, после намали на 600 ди- 
Новица Стойчев - технически ди- нара, а той получаваше за ”тру- 
ректор на Украс , инженер по да” си десет хиляди динара! Дори 
горско стопанство. Същевре- последната му заплата, както ни 
менно за ръководител на дело- осведомиха, е достигнала 13 000 
вата единица Циле в Димит- динара! Значи, на работещите 
ровград е назначен Данче Анге- ”Циле” - гарантираните 160 ди- 
лов, който до присъединяването нара, както е и договорено при 
към фирмата в Бела паланка е присъединяването, а на директо-

колективните поотделни договори. Според валид
ното трудово законодателство това е задължение 
на всеки работодател.

Всяко предприятие самостоятелно прецизира 
най-ниската цена на труда, но когато тя се разми-

в

шленост

нава с предвидената цена в поотделния колективен 
договор, директорите трябва да предложат на син
дикалните организации нова динамика, според 
която ще се повишават заплатите на заетите.

В края на писмото се подчертава, че работ
ниците, избрани в стачния комитет, не бива да се 
тормозят и заплашват, понеже това се забранява от 
Закона за стачните действия и Закона за колек
тивните договори.

и смяната на на

Б. Д.

СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТАТИСТИКАТА

СЛАБИ РЕЗУЛТАТИ
В.

Според статистическите данни, изготвени от 
органите на Общинската скупщина в Босилеград, 
миналата година десетте обществени и 13-те част
ни предприятия и кооперации в общината са ра
ботили на ръба на рентабилността или пък са от
чели загуби.

Стопанските предприятия, в които през отчет
ния период са работили 1002 работника (40 души 
повече, отколкото през по-миналата), в края на 
годината са останали с печалба на стойност 112 
хиляди динара. Най-голям профит е имало явното 
предприятие "Услуга” - 77 хиляди динара, ”Ибер” - 
17, "Иоска-комерц” - 8 хиляди и т. н. Загубите в 
стопанството са почти осем пъти по-високи от пе
чалбите и възлизат на 836 хиляди динара. Отчетени 
са в девет предприятия, в които работят 374 души. 
Най-висока е в "Слога” - 530 хиляди динара, след 
това в "Автотранспорт” - 132 хиляди, във Ветери
нарната станция - 59 хиляди динара...

Миналогодишната средна заплата в босиле- 
градското стопанство възлиза на 247 динара. Спо
ред статистическите данни най-високи заплати са 
получавали осемте работника във Ветеринарната 
станция - 1031 динара. Работниците в "Услуга” са 
получавали средно по 579, в "Прогрес” - 518, в ”Ав- 
----------------» _ 473^ в "Напредък” - 298 (до октом
ври), в КОБОС - 212; в "Бор” - 204; в "Кварц” -179
тотранспорт

динара...
Трябва да се изтъкне, че в частните предпри

ятия, повечето от които от началото на тази година 
се преустроиха като работилници, миналата годи
на са работили едва 40 души, т.е. с девет по-малко, 
отколкото през 1995 година. Според статистиката 
те са отчели загуби на стойност 103 хиляди динара. 
Средните заплати се движат от 135 динара - колк- 
ото имали в "Таня”, до 166 динара - колкото са 

"Гранат”, "Дукат”, *’Ибер” и "Мил-получавали в 
комерц”. В.Б.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В 
ДИМИТРОВГРАД

в. -......

ра - 62 пъти повече. Дори и в мно
го по-стабилни и проспериращи 
фирми директорите нямат таки
ва заплати.

На събранието в Бела палан
ка работниците са решили да ос
танат заедно с "Циле”, а същото 
са потвърдили и работещите в 
"Циле” един ден по-късно.

бил технически директор. Той 
също е инженер по горско сто
панство.

Интересно е, че бившият ди
ректор Живич е сменен по време, 
когато работещите в Бела 
паланка са били в платен отпуск 
поради натрупаните големи ко
личества залежали производства 
(столове) и са били започнали 
стачка. По същото време "Циле”

ДИМИТРОВГРАД НЕ БИВА ДА СЕ 
СРАВНЯВА С ДРУГИ ГРАДОВЕ

След като неотдавна в Димитровград сформи- не бива да се сравнява с другите общини от окръга,
а и в по-широк мащаб, поради ниския жизнен стан-раха свое сдружение, собствениците на частни 

фирми от града се събраха на 14 март т. г. и прове- дарт на населението. Затова те предлагат въз ос- 
доха първото свое заседание. Като гости на засе- нова на други, по-реални показатели, да се опре- 
данието присъстваха: началникът за стопанство и дели размерът на комуналните такси, 
финанси при ОС г-н Крум Величков и предста- Особено жестоко регираха собствениците на 
вителят на Републиканското управление за обще- фирми заради българските граждани, конто без- 
ствени приходи от Димитровград г-н Йован Пет- препятствено продават различни стоки. По този 
ров. Те отговаряха на многобройните въпроси на повод те заявиха, че "куфарната търговия трябва 
частните предприемачи, стараейки се да им поя- спешно да се осуети от страна на компетентните 
снят определени законопредписания, отнасящи се инспекционни органи. Доколкото пък това е не- 
преди всичко до данъчните задължения, комунал- осъществимо, трябва да се определи друго, по-от- 
ните такси и пр. далечено от центъра на града място,което ще бъде

Най-голямо внимание бе посветено на общин- обозначено тъкмо като * бит-пазар”.
Частните предприемачи упълномощиха пред

седателя на Сдружението Драган Рангелов да ги 
застъпва пред Изпълнителния съвет на ОС в Ди-

А.Т.

В ЦЕХА НА ЕИ ОТ НИШ В БОСИЛЕГРАД

Неизвестността продължава
Цехът който "Електронна индустрия” от Ниш откри преди де

сетина години в Босилеград и който трябваше да бъде сред но
сителите на развойния подем на общината, вече пет-шест години не 
работи. Работниците му са в принудителен отпуск, а по-нататъшната
му съдба е напълно неизвестна.

Надеждите на четирдесетте работници в Цеха след свалянето на 
санкциите и премахването на икономическата блокада да « възоб
нови преоизводственият процес или да се открие нова произвол 
ствена ^програма, не се осъществиха. Бяха предложени наистина 
няколко програми, но нито една от тях не се реализира Досе™. Повод 
за малко оптимизъм даде производствената пРогРа^ 30 КВарЦ“° 
печки които започнаха да се произвеждат тук от средата на ш 
нзлата година. Въпреки че се оказаха добър и доходен артикул, от 

Дна настоящата година и тази производствена програма

ните мерки, щетите ще бъдат големи.

ските комунални такси, за които частниците твър
дяха, че са прекалено високи. По този повод г-н 
Величков заяви, че Общинската скупщина разпо
лага с официални данни, от които става ясно, че те митровград, когато на неговите заседанията се раз- 
са най-ниски в Пиротски окръг (с изключение на исква и се приемат решения, относящи се до тях. 
таксите за гостилничарски фирми). Частниците 
обаче застъпиха становището, че нашата община Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА БЕЗРАБОТИЦАТА Е ОСТЪР ПРОБЛЕМ

Работа търсят около 1000 душиначалото
В списъците па Клона на трудовата борса в Босилеград са и имената на 56 висшисти и полу- 
висшисти„ ггягигйг =»= еквкгг
трудовата борса в Босилеград по- 600 души), броят на търсещите когато на работа се приемат нови

РУД работа никак не е малък. От об- работници, но и когато се касае
______________ щия брой безработни 345 души са за преквалифициране и допълни-
А пл/\^«7РНТР Т1Я ГПЗЗВЗТ разписанието неквалифицирани, около 250 телна квалификация. Миналата

АВТООуСИДе да Г 1тп,питР1,НИопГани както квалифицирани, а една трета са година, казва тя, по този начин
^пп^ение на водачите на намесиха и общинските управителни орг , средно образование. Сред работа получиха трима инжене-

Димитрош^дсщящ сдружени^ нп^вод^ от Пи и Министерст„ото на вътрешните работи в Димит- Да°р^ботят са и З^ду" ри и двама юристи^
рот^АТПЦщотгдав^шсе^споразумяхаавтобусите^на Р°°Т*ттте оргони предупредиха АТП за- ши увиеше -олувион» ^6—ра«ския КОБОС

АТП занапред да "\м“2яка сутрин в пет часа и напред стриктно да спазва|Да™Д”°т° Раззв0‘не на Не, че 60 на сто от безработните ботните в общината ще се нама- 
народния влак Но 293 вся У Р не ги С оглед на това, 1е и пред:и е им ве са до тридесетгодишна възраст, ли. Това предприятие ще приеме
поемат пътниците от нег°’™*™ ‘'квател. разписанието отстрана на АТП, на инспекциите е лI н^ с“жени на работа 40 работника, конто
превозва от ж.п. гората до гра възложено строго да наказват фирма у ,.Тъй като за проблемите на ще се преквалифицират за кон
ния пункт "Градина • трябва да сложи когото установя^ че^Равни ^ р™ предж, п. безработицата трябва да се тьр- фекцнонери. Средство за преква-

Споразумението на^ Ь РКТ между двете автобусът на АТП отново се Д Р Р си решение| Републиканската лнфицирането им ще отпусне Ре-
точка на няколкомесечии |> ми||ация беШе гарата и чака да пристигне в < Д Р Р ■ ва 6орса създаде фонд, кой- публиканската трудова борса,
противоположни страни, з заплашиха да в.д. То финансира устройването на н. Стойноша

В

лем.
м.я.

о21 МАРТ 1997 г.



БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК" СЛЕД ГЛАСУВАНОТО НЕДОВЕРИЕ НА ДОСЕ
ГАШНИЯ ДИРЕКТОР

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ТУРИЗМЪТ Е 

НЕГОВАТА 

ПРОФЕСИЯ И СТРАСТ
МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ И 

НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ
Рпботннцнтс отстояха становището си Бранно Младенов да освободи директорското кресло и 
въпреки трудностите, показаха, че готовността им за промени е далече по-силна от своеволието 
на директора

Преди двадесетина дни ра
ботниците в общественото пред
приятие за търговия и селско 
стопанство "Напредък” в Боси
леград без особени трудности 
формираха нови органи във фир
мата си - Скупщина и Управите
лен съвет. Членовете на съвета 
още на първото си заседание гла
суваха недоверие на досегашния 
директор
Бранко Младенов и назначиха 
Стоян Захариев за изпълняващ 
длъжността директор. В същото 
време Скупщината взе решение 
да не се реализира конкурсът за 
директор, на който Младенов бе 
един от двамата кандидати. Защо 
и откъде толкова недоверие към 
човека, пред когото мнозина в 
предприятието коленичеха?

Голям брой преселници от Босилеградския край днес 
работят в Ниш. Гледано по селата, най-мно- 

гочислсни са божичаните. Нищо чудно, загдето Божица 
беше едно от наЙ-многолюдните села в югоизточната 
част на Сърбия. Още един интересен въпрос е свързан с 
Божица и божичани: освен в Ниш, в кои други градове 
има

живеят и
тор. "Считахме, че сега Младе
нов ще предаде длъжността, но 
отново се излъгахме. Два дни се 
убеждавахме. Търсихме помощ и 
от милицията, но хората ни 
казаха, че в такива работи не се 
намесват. Ангажирахме и юрист 
от друг о предприятие, 
помогна да го "изкараме от крес
лото”, изтъква Миланов. "Може 
би и от топа нищо нямаше да се 
получи - казва той - ако преди 
това не бяхме подменили кати
нара и не заключихме входната 
врата на предприятието.”

В предприятието казват, че 
обстановката е все още трудна и 
че материалното положение е 
тежко. За да окажат помощ, ра
ботниците са се съгласили от но
ември да получават минимални 
заработки.

”Все още не е напълно извес
тно колко сме длъжни на живот
новъдите за добитък и за други 
разходи, нито пък колко трябва 
да ни изплатят нашите длъжни
ци”, казва Стоян Захариев и под
чертава, че Скупщината е взела 
решение Младенов да даде отчет 
за миналогодишната работа на 
предприятието - за това кой, кога 
и как е взимал месо и добитък от 
него.”

то, когато е бил ръководител на 
овцефермата. Ако съдът бе зас
танал на страната директора, 
предприятието отдавна щеше да 
фалира, казват сега работници
те. Когато се касае за овцефер- 
мата, още един въпрос заслужапп 
внимание: в нея отдавна трябва
ше да има 35(Ю овце и 500 кози, а 
сега има само 698 овце. И този 
неуспех работниците поставят 
сред "успехите” на директори. 
Като се пренебрегна желанието 
на работниците "да пземат съд
бата на предприятието в свои ръ- 
це" се стигна дотам, че цели две 
седмици продължи конфликтът 
между тях и досегашния им ди
ректор. Те чакаха да си подаде 
оставката,а той се стремеше въз
можно повече да укрепи позици
ите си. Оказа се обаче, че в едно 
е бил прав: преди да избере упра
вителен съвет. Скупщината е 
трябало да изготви и приеме нов 
статут, понеже в стария не е била 
посочена възможността пред
приятието да има такъв съвет. 
Това е дало възможност на Мла
денов да не приеме решението 
"нелегалния орган”. В предпри
ятието казват, че се е стигнало до 
двувластие - от едната страна е 
бил Младенов с няколко работ
ника, а от другата - Скупщината с 
останалите работници.

най-много преселници от това село? Всеки божи- 
ще пи отговори: ”В Белград и София”. Върху тазичанин

тема може да се напише една много интересна и полезна 
монография...

който ни

С тези размисли започ
на разговорът ни с божи- 
чанина Драгослав К. Си
мов, съдържател на турис
тическата агенция ”Ни- 
турс” в Ниш. Агенцията се 

Е намира на южния вход на 
Щ Нишката крепост, така на- 
| речената Стамбол капия 
| край река Нишава. Симов и 
I ортакът му Предраг Станк- 

ович от Нишка баня взели

предприятиетона

щ
Ш Ш

хтшРЕДИЦА ЗАБЕЛЕЖКИ
"Около 50 от 60-те работни

ка, които работят в предприяти
ето, поради много причини бяха 
недоволни от работата и поведе
нието на досегашния директор”, 
казва Захари Миланов, председа
тел на Скупщината. "От начало
то на тази година например фир
мата почти спря да работи. До
битък от животновъдите не из
купуваме, понеже те не са съг
ласни да чакат за парите си по 
четири-пет месеца, а онези, на 
които е давано месо, не плащаха 
сметките си. Че сме достигнали 
до дъното показва и фактът, че 
от ноември миналата година до
сега не сме получили заплати”, 
изтъква Миланов.

Авторитетът на директора 
сред работниците особено бе раз
клатен миналата година, когато 
тон потърси помощта на Общин
ския съд да задължи "Напредък” 
да му заплати 34 000 динара - сти- 
мулативни добавъчни за време-

под наем две помещения в 
самата стена на крепостта, 
които през вековете са слу
жели за конюшни. Адапти
рали ги под строгия надзор 
на кустосите, за да не се на
руши старата архитектура 
на тази част от крепостта, и 

започнали да работят от 1989 година. Това била първата 
частна туристическа агенция в Сърбия.

С малък персонал и голям ентусиазъм ортаците Си
мов и Станкович започват да наливат основите на фир
мата си. Организират екскурзии в страната и чужбина, 
годишни почивки в Югославия, България, Русия и Гър
ция и пр. Установяват делови връзки с партньори от 
бившите югославски републики, България и Гърция. 
Малката им туристическа агенция започва да укрепва 
делово и финансово, но...

”След две-три относително добри делови години 
избухна югославската криза, от 1991 година започна да се 
разпада предишна Югославия, избухна война, ембаргото 
окова нашата нова държава...и ние се намерихме в едно 
отчайващо положение. Няколко години само живурка- 
хме и се надявахме на мирни времена, на по-стабилни 
политически и икономически условия, на по-високо 
жизнено равнище на гражданите, респективно на нашите 
клиенти. И така някак си успяхме да издържим финан
совата криза и психологическия кошмар" - с нескрито 
огорчение разказва Симов за трудното начало на ”Ни- 
турс”.

гЩ,-Ш.
на

Драгослав К. Симов

Сега в предприятието готвят 
нов статут и се надяват, че наско
ро той ще бъде приет при учред
яването на управителен съвет. 
Правят се изменения в докумен
тите с цел да се обяви нов кон
курс за директор.

"Всичко това е съвсем незна
чително в сравнение с намерени
ето ни фирмата материално да 
заякне. Мисля, че няма да про- 
сперираме, докато не възвърнем 
доверието на селскостопанските 
производители”, казва Захариев.

В.Божилов

ТЪРСЯТ ОТЧЕТ ЗА 
РАБОТАТА

Кой знае как щеше да се пре
одолее напрегнатата атмосфера 
в предприятието, ако Скупщина
та не беше взела решение за 
"прекъсване на длъжността на 
досегашния директор, понеже е 
изтекъл мандатът му” и ако не 
беше назначила Захариев за 
изпълняващ длъжността дирек-

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

” СТОЧАР” РАЗЧИТА НА ЧАСТНИТЕ 
ТРАКТОРИСТИ

Според плановете за пролетната сеитба, тази което предизвика чести застои, а нерядко липсват 
пролет на територията на Димитровградска общи- и резервни части за ремонтите. Оттук и пе- 
на ще бъдат засети общо над 22 хиляди декара орни симизмът в "Сточар” по отношение на срочното и 
площи и то предимно с царевица, ечемик, овес и През последните две години агенцията се съживява. 

Възстановяват се връзките с някогашните делови прия
тели от чужбина, обаждат се клиенти от Ниш и цяла 
Сърбия, ражда се надеждата да се тръгне напред. Бавно, 
но сигурно... Миналата година ”Нитурс” е имала успешно 
сътрудничество с подобни фирми от България.

През лятото на 1996 година изпратихме на летуване 
край Черно море 1500 туристи, като 
осъществени 15000 нощувки в курортите Слънчев бряг, 
Несебър, Созопол и Поморие. През зимния сезон обез
печихме хиляда нощувки за туристи от Югославия в хо
тел Рила в Боровец край Самоков” - разказва Симов.

В Гърция досега сме стигнали до Халкидика (Лонгос, 
Касандра и Атос - Света гора) с 1500 нощувки 
ните

качествено изпълнение на пролетните сеитбени 
картофи. В частния сектор ще бъдат засяти 19 600, работи. Тъй като в близко бъдеще заради незавид- 
а в обществения - 2965 декара. ната финансова ситуация на кооперацията не съ-

За качествено изпълнение на пролетната сеит- ществуват възможности за основен ремонт на ма- 
ба са обезпечени достатъчни количества минер- шините, както и за набавката на нови машини, 
ални торове, дизелово гориво и качествени семена. "Сточар” разчитат на частните трактористи, конто 
Също така благоприятните климатични условия и в предишните години са се притичвали на помощ, 
позволиха предсеитбените работи и самата сеитба Трябва да се отбележи, че според официални 
да се проведат в оптималните срокове. статистики в общината има общо 266 частни трак-

В обществения сектор обаче съществуват и го- тори и осем комбайна, 
леми проблеми поради застарялата механизация,

в

по този начин са

Б. Димитров

В КЛИСУРСКИЯ КРАЙ В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КРАЙ

” БЯЛАТА ЧУМА” 
ОБЕЗЛЮДВА 

СЕЛАТА

ВАКСИНИ?АНЕ НА 
СВИНЕТЕ СРЕЩУ 
ЧУМА И ЧЕРВЕН 

ВЯТЪР

в тамош-
хотели. На черногорското крайбрежие на Адри

атическо море миналата година имахме туристи в Будва, 
Бечичи и Петровац, изключително в тамошните хотели. 
Там имахме около 3000 нощувания”

Макар че кризата не е преодоляна напълно, Драго
слав Симов се надява на по-добри туристически дни. ”3а 
успешна работа са ни необходими големи усилия, про
фесионално отношение към клиентите и по-благопри
ятен общ климат на Балкансия полуостров и в света. Това 
ще ни помогне да възобновим връзките си с партньори 
от Украйина, Русия, Румъния и Турция, не сме се забра
вили с тамошните делови приятели”, подчертава той.

Миналата година”Нитурс” е получил награда от об
щина Ниш за успешна дейност. Същото признание бе 
дадено и на АТП ”Ниш-експрес”.

Няк°га миграцията, а сега и така наречената 
бяла чума”, закриват домакинства и селища в 

Клисурския край. Миналата година в Клисура, 
Драинци, Кострошевци, Сухи дол, Стрезими- 
ровци, Грознатовци и Паля не е родено нито едно 
дете.. В същото време са починали 35 души.

Любен Данев, шеф на местната канцелария 
Клисура, която обслужва 
казва, че във всичко това 
фактът, че миналата 
брака.

След успешното приключване на ваксинирането 
на говедата срещу антракс (синя пришка) и контроли
рането на кравите срещу заразно запушване на ви
метата, димитровградската ветеринарна станция от 11 
март т.г. започна да провежда втората за тази година 
редовна превантивна акция на територията на общи
ната. Тя включва

в
и посочените села, 
има и нещо добро: 

година са сключени пет
ваксиниране на домашните свине 

срещу чума и червен вятър. Акцията ще приключи до 
края на март, а цената на ваксирирането е 10 динара 
за една свиня.

Стоян СтанковВ.Б.
Б. Д.
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МЛАДИ ТАЛАНТИ АНИТА АЛЕКСОВА |

Принцесата на шахмата” 
от Димитровград

повоп както*. дритежава и с което не се запознахме по специален

то мисля, т. е. докато мисля - аз 
работя. Почивам с умението си. 
Може би и шахът 
съм такава.

* Какво е шахът - спорт, игра 
или наука?

- Всичко. Колко съм доволна, 
че ме разбрахте!

* С кого си почиваш, пардон, 
с кого играеш шах, когато си 
почиваш?

ДВЕ ГОДИНИ НА РАДИО "ЦАРИБРОД"

РАЗРАБОТВА СЕ 

ПО-СЪДЪРЖАТЕЛНА ПРОГРАМА
На 5 март т. г. се навършиха две години от 

излъчването на програма по Радио "Цари
брод”. Именно на тази дата през 1995 година 
посредством димитровградския радиопреда
вател за пръв път е излъчен сигналът на ра
диостанцията, а два дни по-късно и едноча
сово предаване. От началото на април същата 
година Радио "Цариброд” започна да излъчва 
и информационна програма.

Благодарение на финасовите средства, от
пуснати от Общинската скупщина в Димит
ровград, която е и основател на радиостан
цията, през изтеклите две години са обезпе
чени необходимите технически условия за из

лъчване на сегашното шесточасово предава
не.

Понастоящем в Радио "Цариброд” про
грамата се подготвя от седем журналиста и 
четирима радиотехници. Това са главно млади 
хора с полусвисше или виеше образование, 
подбрани чрез конкурс. Същевременно от 
септември миналата година те реализират и 
програмата на местната телевизия, респек
тивно ТВ Цариброд.

Както узнаваме, в Радио "Цариброд” по
настоящем се разработва нова, по-съдържа
телна програмна схема.

хан.
* Иска ми се да зная какво е 

философското гледище на едно 
необикновено-обикновено мо
миче, което успява да овладее го
лямата

ми помогна да
армия от шахматни 

новс, ловци и други фигури и да 
завладее кралствата на повечето 

владител»?’.
- Имах си учител от ранното 

детство, понеже баща ми беше и 
още е добър шахматист, а в мо
мента е председател на клуба, 
обаче не бях добър партньор за 
него. Не ми се играеше, бях 
го твърдоглаво дете. Баща ми 
почувства таланта ми, аз почув
ствах неговата упоритост и се за- 
инатих. Малко са децата, които 
искат да работят онова, за което 
ги насърчават родителите. Аз 
поне си признавам това. Закъс-

то- Б.Д.

ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА СКУПЩИНАТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД

ПЕНСИЯТА - ИКОНОМИЧЕСКА, А 
НЕ СОЦИАЛНА КАТЕГОРИЯмно-

Редовното си трето заседа
ние Скупщината на пенсионе
рите от Димитровград проведе 
на 14 март т. г.

Отчитайки едногодишната 
работа между две заседания, 
пенсионерите изтъкнаха неза
видното си положение, но при 
обстоятелствата в стопанство
то и не очакват нещо повече. 
Но са категорични: това, което 
с дългогодишен труд са зара
ботили - пенсията, редовно да 
им се изплаща. И-, разбира се, да 
се изплатят няколкото забаве
ни пенсии. Вече дълго време те 
настояват пенсиите да се зачи
тат като икономическа катего
рия, тъй като тя е придобита с 
години труд. Затова е недопус
тимо и пенсиите да се сравня
ват с останалите видове соци
ални помощи. И димитровград
ските пенсионери (както впро
чем и всички останали в стра
ната) се чувстват малко излъ
гани, защото обещанията, че 
пенсиите ще се изплащат на
веднъж, останаха неизпълне
ни. А по-голяма част от пен
сионерите в общината имат

сионераката организация в Ди
митровград.

Съюзът на пенсионерите 
на Сърбия е основан на 2 фев
руари 1946 г., а за Съюза на 
пенсионерите в Димитровград 
се счита , че е създаден през 
месец май 1952 година като ок
олийско сдружение на пенсион
ерите, наброяващо 33 пенсион
ера. Пръв председател е бил 
Тодор Димитров, познат като 
Гайтаз. Още през следващата 
година (1953) сдружението е 
имало 55 члена, а днес 2750.

На заседанието на общин
ската организация на пенсион
ерите в Димитровград като гос
ти присъстваха и Велимир 
Пейчич, председател на Окръ
жния отбор на Съюза на пен
сионерите, Драган Савич, сек
ретар на Съюза, Йован Младе- 
нович, шеф на правната служ
ба на застрахователната ком
пания "Дунав”, а от името на 
Общинската скупщина - Крум 
Величков, началник за стопан
ство и финанси, както и Ник
ола Мицев от СУБНОР.

пенсии - дори 60% по-малки от 
средната в републиката.

През изтеклия период в 
сдружението са се включили 
още 200 човека, докато в съ
щото време са починали 140. 
Днес на територията на общи
ната има 2750 пенсионери, от 
които 581 са със селскостопан
ски пенсии. За съжаление, в 
сдружението на пенсионерите 
са регистрирани само 800. За
това и ръководството настоява 
да се формират нови клонове в 
местните общности.

Разисквайки по отчета и 
предложения план, членовете 
на скупщината говореха най- 
много за актуални проблеми: 
недостигът на лекарства в дър
жавната аптека, нередовното 
изплащане на парите, дадени в 
частната аптека, за възмож
ностите за по-евтино лечение и 
почивка в санаториумите.

Втората част на събрание
то бе по-тържествена. Тя беше 
и посветена на 50-та годишни
на от създаването на Съюза на 
пенсионерите в Сърбия и 45 го
дини от основаването на пен-

нях с осъзнаването, но все пък 
"разбрах”, и както се казва - 
никога не е късно.

* Докъде ли би "стигнала”, 
ако бе почнала "навреме”

когато баща ти настоява
те-

гава,
ше?

- Винаги се намира "провока
тор”, ако има кого да предизви
ка, нали? Може би баща ми ня
маше да ме разсърди толкова 
много, колкото сториха това 

‘трите момчета, чиито имена 
няма да спомена, а които имат 
най-голяма заслуга за това, че 
станах шахматист.

Анита Алексова

- Най-често сама със себе си, 
с книгите, където всичко е ново 
и необикновено, сега и с ком
пютъра, с който не се разделям.

* Най-малко говорехме за на
градите.

- Те са вече известни. Първо 
място в Югославия на пъренст- 
вото за участници до 18-годишна 
възраст - златен медал и плочи- 
ца, уачетие на Световното пър
венство в Испания, компютър от 
Съюзната митница и музикална 
линия от Димитровградска об
щина, на които вече съм се от- 
благодарила и от които също 
очаквам още (както и те от мен, 
нали?). Няма да споменавам клу
ба, той направо ме е разочаро
вал.

* Разказът става интересен... 
- Както вече казах, в нача

лото нямах пътепоказатели, бях
с разностранни интереси, та не 
можеше нито една амбиция да 

Интересувахаизкристализира, 
ме повече работи, успявах да ги 
свърша всичките, а нито една от
делно. И така във втори клас, по 
препоръка на професора по 
физкултура, трябваше 
отида на регионалното съревно
вание, за да допълня мъжкия 
екип, който набраяваше трима 
човека, а липсваше четвърти и 
взеха мен (нямаха по-добър 
избор). Такива обиди и унижения 
повече никога.и от никого не съм 

" мъже”.

А.Т.и аз да

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Годините не им пречат да бъдат активни
* Какво за теб представяна 

"кралицата”?
- Тя е доминантна. Абсолю

тна. Лесно я подавам в началото
играта, но я печеля бързо, 

разбира се.
* А” кралицата” в живота?
- Тя е същата - доминантна. И 

в шаха,
също борба, както и шахът. Съ
ществуват ограничения, но все 
пак всички конци държим в сво
ите ръце.

ползувани рационално и ако ус
тановим, че е имало злоупотреби, 
ще настояваме да ни бъдат вър-

"Освен това направихме ка-Общинската организация на 
пенсионерите в Босилеград, на
брояваща около 1400 души, ма
кар и със скромни средства ус
пешно осъществява целите и за
дачите си. Средствата се осигур
яват от членския внос на пенси
онерите и не са достатъчни за по- 
широка дейност и оказване на по- 
значителни помощи. Като се има 
предвид материалното положе
ние на пенсионерите и техното 
здравословно състояние, 
на от тях се нуждаят от подпома
гане. Независимо от това, през 
изтеклата година е имало и дей
ности, които е трябвало да по
добрят жизнения стандарт и 
здравословното 
пенсионерите.

Във връзка с това през изтек
лата година Организацията 
пуснала на 10 души средства за 
лечение и реабилитация в раз
лични санаториуми. От скромния 
си фонда Организацията е отде
лила парична помощ за 6 души, 
които са под екзистенц-миниму- 
ма. На един пенсионер Органи
зацията е разрешила и жилищ
ния проблем, като му е дала за 
ползване обществен апартамент, 
собственост на Републиканския 
фонд на пенсионерите и трудо
вите инвалиди.

получила, като от тези
Това бе съдбоносно! Поис

ках да им "докажа” кои сме ние. 
И успях!. От мене стана шахма
тист, че и повече от това. А от 
тях-нищо!

тегоризация на пенсионерите - 
наши членове и предложихме за 
четиридесетина материално най- нати” - подчерта Иван Деспотов, 
затруднени съответни облекче- председател на Общинската ор
ния при заплащането на данъци, ганизация на пенсионерите в Бо- 
ток, вода и пр. Но и досега съ- силеград.
ответните институции не прояв- През изтеклата година Об- 

необходимото разбиране, щинската организация
със съдействието на

на

* Как се научи да играеш 
шах? Има ли специални рецепти? 
Предложи ни някоя, за да се нау
чат от теб, ако не могат от ро-

и в живота. Животът е
на пенси-яват

Нашата организация настоява и онерите, 
за освобождаването на пенсион
ерите от местното самооблагане, сионерите и местната общност в 
което въведе Общинската скуп- Долна Лисина, откри още един 
щина. Тази наша идея се оказа свой клуб. 
ефективна и от началото на тази Въпреки напредналата си 
година, с решение на Общинска- възраст и здравословните проб- 
та скупщина, всички пенсионери леми пенсионерите все още дават 

своя принос в разрешаването на 
комунално-битови 

от тях ак-

местната организация на пен-
дителите си.

- И аз, както и мнозина други 
смятах, че е достатъчно само да 
тренирам - да играя шах и ще го 
науча. Това е необходимо, но не 
и .достатъчно. Трябва упорита 
работа: шахът да се изучава и с 
помощта на книги, компютри, 
литература. Аз винаги бързам да 
успея да свърша започната ра
бота, но и онази, която следва. За 

' тях си налагам да на- 
Не се бързам,

* Дали повече обичаш да 
"биеш” момчетата или момиче-

мнози-

тата?
- Момчетата. Нали в начало

то ги споменахме. Аз всичките ги 
с тях и затова са освободени от това задълже

ние. Сега нашата организация ще различни 
прецени дали тези средства са проблеми, а мнозина

тивно участват и в обществено- 
политическия
души са членове на различни об
щински организации, отборници 
в Общинското събрание и пр. Те 
успешно сътрудничат и с другите 
хуманитарни организации: Чер
вения кръст и Общинското син
дикално
пенсионерската организация се 
надяват, че настоящата година 
ще бъде още по-успешна и пло
дотворна.

отъждествя вам 
съм немилосърдна. състояние на

* Надявам се, че не мислиш 
"така” за всички момчета (за 
момчетата изобщо). Има ли 
някой "особен”?

- Като шахматисти въобще и 
а са необходими...

живот. Няколко
Общинската организа

ция на пенсионерите в Бо
силеград наброява 1400 ду
ши, организирани в 7 мест
ни организации: Долно 
Тлъмино, Бранковци, Бо
силеград, Долна и Горна 
Любата и Долна и Горна 
Лисина. През настоящата 
година такава организация 
трябва да бъде формирана 
ивНазърица.

е отвея ка от 
меря време, 
защото закъснявам, а просто ми 

постигна винаги 
Ако денят

не струват,
* Дали си играла симултантка 

и от коя страна?
- Играех с Абрамович, който 

е член на югославския национ
ален отбор. Загубих, разбира се, 
обаче от него, а и от Райкович 

много на състеза-

се иска да
и повече.повече

траеше още толкова, пак ще го 
похарча целия и пак ще поискам 

... Никога не
Впредставителство.

още да продължи, 
ми е скучно. Презирам всички, 
които често говорят, че не знаят 
къкво ще правят с времето, със 
себе си.

също научих 
нията на Копаоник преди две го- 

И така заобичах шаха, а за 
път.

.* Да нете "изхарчиш” бързо, 
не се ли чувстваш уморена?

- Напротив, Аз работя,

М. Я.дини.
другите любови - друг

М. Стаиойввичдока-

о21 МАРТ 1997 г.
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СХС. Тона е период иа откриване иа и ори пазари 
към запад: Пирот, Ниш и т.н.

Четвъртият период е времетраенето иа Втората 
световна война (1941-1944 г). Този период се харак
теризира с връщане на населението към българска 
територия и българския език и начало иа борои за 
социален прогрес.

Петият период е период на освобождаване от 
фашизма, период на второ приспособяване към 
сръбския говорим език, приспособяване към ново
то социалистическо устройст во на Нова Югославия.

Тук бихме отбелязали, че въпреки условите 
разделения на периоди, авторът следи по-инак жи
вота на населението през един век: чрез спомени на 
живи хора, чрез съвкупния културен и друг живот, 
без своя оценка за характера на събитията, а още 
по-малко за причините, последиците и целите, по
раждащи едно или друг о явление в живота на града.

Онова, което е най-ценно в книгата, по наше 
мнение, е родословието на фамилии по махали, ко
ето може да даде тласък на мнозина за издирване на 
произхода си, за създаване на собствено родословно 
дърво в общата родословна гора на царибродчани 
през периода 1851-1951 година.

В книгата заслужва внимание авторовото отно
шение към традиция та, морала и етиката, към бита 
и нравите, към достойнствата на хората от този 
край. Особено поучителна е културната традиция 
ма града, постиженията в образователното дело и 
организирането на дружества. Що се отнася до т.н. 
"революционен период” може би най-ценното е, че 
събитията от този период са пречупени през соб
ствена призма, като на участник и деец в тях, но 
същността на оценката им не се различава от вече 
дадените оценки в хрониките на Б. Николов и С. 
Златкович.

Общо обаче книгата заслужава интереса на лю
бителите на традицията, на царибродчани, които 
могат да издирват родословните си корени. Тя може 
да бъде интересна и за културни радетели, фолк
лористи, краеведи и изобщо на хората, интересу
ващи се за миналото на своя роден край.

Книгата е богато илюстрована с чертежите-ал
бум на художника Методи Петров "Димитровград, 
който изчезва”, както и стари фотографии.

Художественото оформление на корицата на 
Владимир Андонов е твърде сполучливо.

Накрая да кажем, че книгата може да се поръча 
на следния адрес: Димитър Киров, ул. Сутйеска Но 
4 или на телефон (010)61-021.

Цената на книгата е 100 динара.

Тези дни на сръбски език и издание на автора НОВИ КНИГИ 
Христо Андонов и като съиздател "Народната 
библиотека - Димитровград" излезе от печат кни
гата "Царибродски родослов 1851 - 1951" г. Ма- 5} 
писана със светли подбуди и ннй-искрсни чувства 
иа младите поколения да се оставят записки Хр.
Андонов на 373 странични изписва събития и бе
лежки за хората, като своеобразно р 
градчето Цариброд от 1851 до 1951 
говите хора, понеже, както сам споделя ... 
лението иа Цариброд представлява " 
фамилия със свое Родословие”.

В уводната си бележка авторът сочи, че при 
списвано на книгата до гляма стенен сс е облягал 
върху преданията и разказите на живи хора, така 
както са ги разказвали, без литературни обработ
ка и разкрасяване, което безспорно придава ав
тентичност на книгата.

Книгата отразява времето, просторите и съби
тията, резултатите в областта на кул турата, учеб
ното дело, пазарната икономика, екологията, сел
ското стопанство, всекидневния живот и работа, 
жизнено равнище, спорта - по-специално във фут
бола и баскетбола - нрави те и обичаите, черквите • 
и манастирите, вярващи и невярващи, коренните 
преломи, направени след Първата и Втората све- 1|Л , 
товни войни. ' |

Самият автор условно разделя книгата не пет 
цикли, относно временни периоди,обхващащи об
що цял един век. ' „

Първият период обхваща времето на мъсти- В*“# 
нието на селяните срещу турците през 1851 година •; 
до заселване на царнбродските жители 1881 го
дина, когато Цариброд получава статус иа градско 
селище със съответните институции: околийско, 
жандармерско, финансово, пощенско, ветеринар- 
ско устройство, както и други институции, свъ
рзани с бита и поминъка на неселенисто.

Вторият период обхваща времето от устано
вяването на Цариброд като градско селище (1881 
г.) до 1920 година, когато според Ньойския дого
вор Цариброд минава в границите на Кралство 
СХС. Според оценка на автора това е подчертан 
период на патриархалност, стремеж към образо
вание, стремеж към прогрес и равноправно чо
вешко развитие. Едновременно се следи развити
ето на търговията, занаятчийството и инфрастру
ктурата в града.

Третият период е периода между двете све
товни войни (1920-1941 г.). Прави се обща оценка 
за упадъка на града и на приспособяване на насе
лението към живот в новата държава на Кралство

ЦАРИБРОДСКИ
РОДОСЛОВ”одослопис на 

година и нс- 
насе- 

една голяма
Христо Андонов: Своеобразна хроника за събитията 
и хората в царибродскии край от 1851 до 1951 година, 

"Народната библиотека -съиздател иа автора 
Димитровград", 1997 г.

I

1-

Ст. Н.

В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

НАМАЛЯВА 

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ 

КНИГАТА

СДРУЖЕНИЕ НА 

ХУДОЖНИЦИТЕ - ЛЮБИТЕЛИ
На 12 март т.г. в Димит- орган е Любомир Николов по 

ровград бе създадено Сдруже- пост. Членове на професнонал- 
ние на художниците-любите- но-програмния съвет са: Зори- 
ли. На състоялото се учреди- ца Милева, Зоран Свиленков и 
телно събрание, на което при- Момчило Андреевнч, 
състваха двадесетина художни- външните сътрудници на сдру- 
ка, за председател на сдруже- жението, професионалните ху- 
нието бе избран Любомир Ник- дожници Никола Денков и Дн- 
олов, за секретар - Весна Ник- митър Илиев, 
олова, а за касиер Томислав 
Митов. Членове на Прсдседа-

сдружението са: работещите членове на сдру- 
Зоран Свиленков, Славча Ар- жението е 100 динара годишно, 
сенов,Томислав Митов н Весна докато за ученици, студенти и 
Николова. Петият член на този безработни - 50 динара.

Художниците-любители и 
занапред ще разчитат на фина- 
сова подкрепа от Общинската 
скупщина, от евентуални спон
сори и От сътрудничество с ди
митровградските фирми.

В сдружението е запланува
но всяка година да се организи
рат най-малко две колективни 
изложби. Десет процента от 
стойността на картините, кои
то бъдат продадени на излож
бите, ще се отделят за фина- 
сиране на сдружението. Също 
така се предвижда организира
не на една изложба с изклю
чително хуманно предназна
чение: получените средства от 
продадените картини ще бъдат 
дадени на Общинския отбор на 
Червения кръст и на други ху
манитарни организации.

Като юридическо лице, 
Сдружението ще има възмож
ности да набавя за членовете си 
по-евтини материали за рису
ване - платна, четки, бои идр, 
които ще се разпределят ед
накво между членовете.

Седалище на Сдружението 
е на ул. "Нишава”, в къщата, 
която димитровградчани знаят 
като "Джаджнното”. Там ще 
има обособена голяма стая, къ- 
дето творците ще се събират, 
рисуват и излагат своите твор-

Сдружението и занапред 
ще е открито за всички заин
тересовани художници-люби
тели, както и за онези, конто 
възнамеряват да се занимавате 
изобразително изкуство.

"Народната библиотека в 
Босилеград, заедно с четирите

нещо”, подчертава той.
Според Михайлов, всичко 

районни библиотеки в Бистър, това се отразява неблагопри- 
Долна и Горна Любата и Горна ятно върху ролята и значени- 
Лисина, разполага общо с 38 ето на библиотеката и е за 
000 книги. От тях само около сметка на читателите. Следо- 
8000 са на български език. ”Ка- вателно, ако искаме библиоте- 
то се има предвид съдържани- ката да бъде в полза на граж- 

книгите и потребнос- даните и читателите, Общин- 
тите на гражданите, този кни- ската скупщина трябва да объ- 
жовен фонд е съвсем недоста- рне по-голямо внимание на 
тъчен , казва Асен Михайлов, този проблем и да предвиди по- 
един от четиримата библиоте- вече средства за библиотека- 
кари. Още повече, че читате- та."
лите вече имат изградени соб- Когато лък става въпрос за 
ствени критерии за четене и читателската аудитория в Би- 
често не намират много от тър- блиотеката казват, че поради 
сените книги. редица обществено-полити-

През последните години чески и стопански обстоятел- 
бавно обновяваме книжовния ства през последните няколко 
фонд. Миналата година напри- години броят на читателите на- 
мер библиотеката е получила малява. През миналата година, 
само 250 нови книги, купени от според статистиката, с която 
Министерството за култура, разполагат в Библиотеката, са 
От Общинската скупщина не дадени за четене около 10 000 
сме получили за тази цел нито книги. Както винаги, така и 
един динар. Също заради не- сега най-ревностни читатели са 
достиг на средства върнахме учениците, а от останалата, по- 
назад една поръчка за книги.
Поради това книжовният ни пенсионерите, 
фонд е сиромашен, липсват Недостигът на помещения 
съвременни книги, както и е една от основните причини за 
книги из областта на отделни тежкото положение, в което се 
специалности и ученическа намира библиотеката. В нас- 

’ С^що поради фи- тоящия момент тя не разполага 
текятя11^ П,я?блеми’ библи°- с читалня, а има хора, които 
^седневника Р”П^СЗМО 3“ ИСКат да четат ТУК- И “ 
ПроГо е „свсроятн“Ш’Г™: "Р°бЛеМ ЗЗНаПреД ТрЯб°а Да Се
маме абонамент за нашия вест
ник "Братство”. А има хора 
които идват тук да прочетат

както и

Сдружението ще се финан
сира от членския внос. конто заето на телството на

Милорад Геров

ТЕ НЕ УМИРАТ
(В слива на Биляна Цветкова-Антова) 

Поетите се раждат и умираш... 
Изгряваш те като добри Слънца 
Безсмъриме във стиховете ме намираш 
И си оставаш в нашите сърца.

О, участ неочаквана и тежка 
Нещастен Неин и съдбовен 
Пече ни болката 
Със Нея ние сме и Тя

голяма част от населението - час
човешка 

е с нас
И само земното ом вечното разд 
А всичко друго ни е мисъл обща 
С духната си изпълнила вселената 
Остава Тя, за да живее още

Поетите се раждаш и умираш... 
Изгряваш ме като добри Слънца 
Безсмъртие във стиховете ше намираш 
И си оставаш в нашите сърца

еля ни

би.

този

има предвид и съвместно да се 
разрешава с Общинската скуп
щина.

м. я. Б.Д.

о МттяШ21 МАРТ 1997 г.



ПИСМА
ДА СИ ПРИПОМНИМ
ИЗ ИСТОРИЯТА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКОДа не забравим 

запустелите ни села ПЕДАГОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

Уважаеми г-н редактор,
е напьл,,о известно, че пашите села запустяват. След

съществува опасно*14011 °Т тях няма да нма иито един човек. Дори 
те да изчезнат и ОТ паметта на хората и да потънат под наслойките на забравата.

За да не се случи това, предлагам следното: 
тук и въвКвъ^?ТР°ВГраДСК° И 6осилегРаДско село има хора - и 
^стоянието на с» ”а СТраПаТа ‘ ко,,то могат Да «пишат
същественото^ Т° Сел° °т миналото ДО Днешни дни, а най- 
” Братство” °Т Те3" опнсания да се публикува в нашия вестник

вн^Тн оРеН СЪМ’ Че Това ни е необходимо, понеже нашите деца и 
и предцитеси 1ПЧ° "* 3“аЯТ 33 родните села на бащите, майките

Като автор на горното пред- ложено между три чуки: Ста- 
ложение, използвам случая да ньина, Лилкьина и Джурджевска. 
разкажа нещо за миналото и нас- Последната е почти в центъра на 
тоящето на родното ми село Вер- селото и на нея се честваше Гер- 
зар. За името на това село съ- гьовден. Тук се събираше цялото 
ществуват две версии. Според ед- село, играеше се хоро и се ядеше 
ната преди много години тук ми- печено агнешко, прясно сирене и 
навали турски патрули и всеки баница. По това време в селото 
ПЪТ0»и1.али местннте хора: ”Вери имаше две духови музики, по- 
^аР' о», ова означавало:”Има ли късно остана само едната (до 
беля? Според другата

След освобождението един ош основните Проблеми за народната власт в Цариброд беше 
недостигът на учители за работа в гимназията и основните училища. И не само в Димитровград 
- в Босилеградско беше същото Положение. В шия трудни времена, когато войната още бушуваше 
а_ Югославия, Околийският народноосвободишелен отбор ни град Цариброд реши да се обърне за 
иомощ към министерствата на Просветата в Белград и София. Изпълнителния отбор в Цари
брод изпрати в Белград КРУМ ТАСЕВ, Пълномощник в Просветата. Той бе Приет ош МИТРА 
МИТРОВИЧ, министър на Просветата на Сърбия, която веднага се съгласи не само да се открие 
Педагогическо училище,и да се Поканят Преподаватели ош България. За тази цел Тасев 
оишъшуви в~ югославското Посолство в София, което излезе с това Предложение Пред българ
ските власти.
ПЪРВАТА УЧЕБНА ГОДИНА -1947/48 Стоян Михайлов, емигрант от България, 

нп , по професия адвокат, бе назначен за препо-
До ритеполитически отношения между даватеЛ по математика, физика и логика; Цве- 

България и Югославия и застъпването на хо- тан димитров, учител от с. Славния, бе наз- 
рата, които се намираха на ръководни места 
в просветата на двете държави, помогнаха на
шият проблем да се реши бързо”, разказва 
сега Крум Тасев. ”3а една седмица минист
ърът на Югославия ИВИ ФЛОР подписа указ 
за откриване на Педагогическото училище в 
Цариброд.”

Околийския народоосвободителен отбор 
в Цариброд и общината осигуриха сграда за 
училището, пансион за учениците от Босиле
град и кватири за преподавателите от Бъл
гария. В София бе взето решение в Цариброд 
да се изпратят едни от най-добрите педагози.
За тази цел са избрани преподаватели от едно 
образцово средно училище. Между тях са 
Несторов, Чолаков, Думашчиев, Шомов, Гео-

начен за преподавател по педагогика и гео
графия; Божидар Иванович, учител, препо
давател по сърбо-хърватски език и литерату
ра; Никола Иванчев, учител по български 
език, Ценко Богданов, адвокат, емигрант от 
България, преподавател по български; Ма
рия Димитрова, преподавател по география, 
Георги Шукарев, учител по пеене и музика; 
Иван Петров, художник, (рисуване и ръчна 
работа) и Ангел Костадинов, офицер от за
паса, предвоенно обучение.

Местните учитили с педагогически опит се 
записаха във Висшото педагогическо учи
лище, а някои от тях, като Цветан Димов на
пример завършиха и факултет. И въпреки че 
беше направена цялостна промяна на учител- 

ргиев (които след това става желюшки зет), Ския кадър, учениците показваха добри резул- 
Гацева, Трошанов, Балевски и др. А за дирек
тор е назначен Г. Неов, автор на много педа
гогически учебници в България.

"Спомням си, казва гос- « 
подин Крум Тасев, когато | 
бях в София да водим разго- \

версия края на петдесетте години).

тати в обучението.
Всички предмети са преподавани на бъл-

г*з-
?И|Ш§§в§' ' :'

вори по въпроса какви кадри 
са ни нужни, между другото 
им напомних, че ние желаем 
да бъдат добри специалисти 
и хора, които ще работят за ■Й1Т1ЖР 
братството и единството 
между Сърбия и България.
Те ми отговориха: ”Да, ние 
също сме на такова мнение, 
защото сме убедени, че на 
Цариброд сега са нужни та
кива кадри”.

През учебната 1947/48 го
дина педагогическото учили
ще вече беше ралност.

УЧИЛИЩЕТО 
ЗАПОЧНА РАБОТА С 
ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ

нИ ■ ;<■:

■
Верзарчани на Илинден в родното си село

ЙПрез II световна война в се
лото имаше бакалница, собстве
ност на Истатко Рангелов. По-

първите хора, които се заселили 
тук, са били съпрузите Вера и За- 
ре. Дошли са от Старо село, ко
ето се намирало между днешните 
села Било и Барйе. По имената 
на първите му жители селото е 
наречено Верзар.

Стари хора разказват, че пъ
рвото училище до четвърти клас 
е открито в къщата на Раденко - 
близо до границата, край пътя за 
с. Невля. Този Раденко имал тук 
свой хан, наречен "Раденков хан” 
или "Боровски ханове”, както са 
го наричали още. През 1930-31 
година Раденко бил убит, а учи
телят Петър избягал. След него е 
дошъл учителят Гьока, а учили
щето е преместено от хана в се- 

, в къщата на Величко Пей- 
След това учител е бил Ми- 

лентия, а училището е изместно в 
• къщата на Йосиф Петров, баща
та на прочутите царибродски 
рговци Стратко и Гера Петрови. 
Година или две по-късно учили
щето е преселено в къщата на 
Таза Димов, където е останало до 
изграждането на новото учи
лище след влизането на бълга
рите през 1941 година.

В новото училище идват учи
телите Добри и Гана от Недели- 
ще. Две години по-късно за учи
тел бива назначен Сокол Пейчев 
от селото, а от трънските 
идва учителят Иван. След тях по 
няколко години тук учителстуват 
Баска Маркова от Димитров
град, Мака, Богдан, Новко Гър- 
гов от Смиловци, Адам Георгиев 
от Верзар и накрая 
Изатовци, която остава до закри- 
ването на училището през 1>оУ 
година. .

Макар че селото е малко (на
брояваше между 65 и 70 къщи), 
от него произхождат много про
фесори, инженери, лекари, съдии 
учители... Допреди 30 години на 
грайичната река работеха три во
деници. Деяновата воденица има- 

четири камъка, а останалите 
две, Аскината и Ацината, имаха 

един камък. Селото е разпо-

г5:1късно работеше магазин на ко
операцията, който бе закрит през 
1975 година. В центъра на селото, 
близо до училището, се намира 
селската чешма, която е възоб
новявана няколко пъти. Почти 
цялото село се снабдяваше с пи
тейна вода от нея. На всеки праз
ник тук се виеше хоро, а Велик
ден, Коледа и Йованден се праз
нуваха по три дена. На тези праз
ненства идваха на хоро и младе
жи от съседните села Сливница, 
Горна Лукавица, Прача, Било... 
Всяка вечер младите от селото се 
събираха пред чешмата, 
селото има още две чешми. Ед
ната се казва Кладенец, от която 
водата тече винаги еднакво. Дру
гата чешма се намира вън от 
селото, нарича се Вирови. През 
лятото тук напояваха стадата си 
и овчарите от Сливница и Горна 
Лукавица.

Селото съчиняват махалите: 
Янкова, Лилкьина, Горна, Гуляр- 

Лъжова, Викьина и Люс-

1

Учениците от Педагогическото училище с преподавателите (от 
ляво на дясно) Георги Йосифов, Сърбислав Златкович, Мирко 

Джунов, Цветан Димов и Слободан Сотиров.В училището се записват 
над 300 ученика от Димит
ровградско и Босилеградско.
Много ученици от гимназията продължават шест часа седмично.
образованието си в Педагогическото учили- "Главна трудност беше - пише в един док- 
ще и след две години вече в Сърбия учили- лад директорът Мирко Джунов, - че някои 
щата с обучение на български език са имали преподаватели знаеха само български език и 
нови кадри. не можеха да ползват сръбски учебници.

Трудностите в работата на училището не Някои преподаватели имаха по три и четири 
спират. Сградата е имала 415 м2 с четири учеб- предмета”.
ни стаи. Затова училището е работило преди Педагогическото училище в Димитров- 
и след обяд. Голяма трудност при обучението град бе закрито, когато във всички училища в 
е била липсата на учебници. Учениците са Димитровградско и Босилеградско бяха наз- 
принудени да си водят записки. За кабинети не начени нови учители. Но когато започна ми- 
може и да става дума, а някои учебни помагала грацията на населението от нашите общини и 
учениците подготвяха сами. Но най-голямата закриването на училищата, учителите, завър- 
трудност дойде с излизането на Резолюцията шили това педагогическо училище, бяха при- 
на инфорбюрото в средата на 1948 година, нудени да потърсят работа във вътрешността 
Когато през есента на 1948 година започна на страната. Някои дори заминаха на работа в 
учебната година, започнаха и политически Босна, а в Сърбия най-много от тях започнаха 
разногласия - както между учениците, така и работа в Ниш и околността, в Зайчар, Кла- 
между преподавателите. Поради стълкнове- дово и околността, Крушевац, Александро- 
нията между двете комунистически партии на вац и други градове. Трябва да се подчертае, 
Югославия и България и трудностите при пре- че нашите учители, завършили Педагогичес- 
минаването на границата, българските учи- кого училище в Димитровград, се утвърдиха 
тели бяха принудени да напуснат училището, като добри педагози и бяха обичани от насе- 
а на някои беше отказано пребиваване на те- лението там, където бяха на работа. Някои то 
риторията на Югославия. Педагогическото тях свързваха градовете, където работеха, с 
училище се изправи пред непреодолими труд- Димитровград и Босилеград. Побратимява- 
ности. Но въпреки на създалите се обстоятел- нето на Димитровград и Александровац 
ства училището продължи да съществува, например се дължи на учителите, които бяха 
Вместо българските учители бяха назначени там на работа. Много учители бяха отличени 
местни преподаватели с дългогодишен педа- и получиха звания "педагогически съветник”
готически опит. За директор на училището бе и ”най-уважаван учител в Републиката”. По

МИРКО ДЖУНЕВ, учител от с. този начин Педагогическото училище, отк- 
Славиня. Георги Йосифов от Градини по свое рито, за да реши кадровия въпрос в двете мал- 
желание остана в Югославия като препода- цинствени общини, придоби огромно значе- 
вател по анатомия, зоология, ботаника, химия ние и за учебното дело в Република Сърбия.

Богдан НИКОЛОВ

гарски език. Сръбски език е бил застъпен с

В
лото
чев.

тъ-

ска,
кавац. Във всяка къща имаше 
много деца, а най-многолюдно 
беше семейството на Мика и Се
га Станкови. Те имаха 12 деца - 9 
синове и 3 дъщери. На най-мал
кия им син Петър (роден 1940 
година), е кумувал крал Петар. 
Истатко и Нада Рангелови имаха 
11 деца - 6 синове и 5 дъщери; 
Спас и Мара Димитрови имаха 5 

5 дъщери и т. и. Едно 
време във Верзар имаше около 
50 моми и ергени, а животът в 
селото беше много интересен и 
весел. Сега обаче само в шест 
къщи живеят общо 10 души, по- 
възрастни от 75 години.

Отпреди 25 години 
има електичество, поправени са и 
пътищата, но за съжаление това 
стана много късно, 
младите 
селото.

села

синове и
Славка от

селото
назначен

когато 
вече бяха напуснали

и математика.ше Гойко Алексов, 
верзарчанин от Бвлеш

ПО
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СПОМЕНИ НАЧАЛОТО НА ЗАЛЕСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В 
ЗВОНСКИЯ КРАЙСКИЦИ ОТ НЯКОГАШНИЯ 

ЦАРИБРОД Пороите и козите 

"залесиха” баиритеДопълвам казаното за Генчо, че е бил "стра
хотен бохем" ("Братство", брой 1615, стр. 10). Той 
си имаше специалитет. Петъчен ден в Цариброд 
ставаше пазар, стичаха сс хората от околията да 
продават и купуват... Генчо снове с кларнето си 
между хората, свири и "на ухо”. Обаче непременно 
влиза в кръчмата на Йордан Чедото, където се 
хваща на бас, че само той може да направи три 
неща. Е, намира се пийнал юнак, който да му уйдиса 
на акъла. За всички в кръчмата се налива по 
шишенце ракия. Генчо излива своята направо в 
гърлото, противникът също. Вторият номер е 
качването на стола и оттам рнпва с двата крака, 
другият също. И следва коронният му номер - 
бръква с пръст и си изважда изкуственото око! 
Противникът се предава и плаща масрафа.

В градския оркестър най-много сс чуваше 
Генчовото кларне. Чичо Младен, ковач край 
софийския път, беше диригент и свиреше с 
цигулка, а Геро - ковачът на долния край на града 
до ж.п. прелеза за с. Лукавица - владееше големия 
контрабас. Имаше още тромпетнет, барабанчик и

Прочу се дядо Ранчо и скоро ликвидира кс- 
бапчинийцата си.

Преди 80-90 години Звонският край е бил покрито хубави 
гори, но след построяването на тесиолинейката отСуководо 

"Ерма” и Ракита през 1925 година е започнала масоваПОП ЙОВАН И НИЕ
мина
сеч на гората. Хората са продавали дърва срещу царевица, 
жито и нари, пък и за подпори в мината са изсечени много 

Освен от изсичането, гората в този край е била

Нпшптп групи беше душата на гим
настическите прояви и в черковния хор. Стана 
така, чс за невнимание в час по катсхизис учителят 
ни поп Йован ми написа слаби бележки. Обаче и 
ние излезнпхме "мъжки момчета" и на първото 
богослужение не си отворихме устата. От олтара 
попът с показалец ни сс заканва, миряните сс чудят

дървета.
застрашена до голяма стенен и от козите, които са 
унищожавали младите храсталаци.

какво става, диригентът ни, учителят по пеене 
Райко Бург, словенец, почервенял като печен рак, 
слага ръце на сърцето, но ние мълчим. Голям кон- 
фуз.

Първият час в понеделник е по вероучение. 
Гробна тишина. Никой не вдига ръка за участие но 
урока. Мина доста време и поп Йован съобщава - 
отлични бележки за хористите! На следващата ли
тургия пяхме с грейнали лица. Младост - колек
тивна победа.

ОПАСЕН УРОК
Лятно време на плаж ходехме 

на "Съставъка”, където чистата 
и топла Лукавъчка река се влиза 
в р. Нишава. Ето, на връщане от
там минаваме край Табаната. 
Край пътя доста върби, по тях 
птички изкопали дупки. Наш 
съученик се покатери и бръкна в 
дупката да извади пиленца или 
яйца, но силно изпищя и скочи от 
върбата. Ухапала го зелена змия, 
която се показа от дупката и за- 
канитело ни показваше зъбите и 
цепнатия си език.

Бързо пристегнахме с прачка 
ухапания пръст и ръката му над 
лакътя, а пострадалият изсмука 
кръв от пръста си и всички бегом 
се озовахме пред аптеката при 
долната рампа. Там му биха ин
жекция и дадоха лекарства. Ап
текарят ни похвали за нашата съ- 
образителност, класната също и 
майчински ни посъветва: "Не 
бъркайте там, където не знаете 
какво има”. Послушах я за цял 
живот.

Ясеновделчани на залесяване в местността "Под кале“ през 
1960 година

Лека-полека баирите, рътлините и доловете бяха 
оголени напълно и ерозията започна да взема данъка си. 
През 194в година в Звонския край продължително валяха 
силни дъждове, които предизвикаха големи порои. Ракитска 
река тогава отвлече половината от училището в Ракита, 
звонското училище изчезна в мътните води на Блатъшница, 
унищожена беше и една част от тесиолинейката.

Със закон, гласуван през 1950 година, беше забранено 
отглеждането на кози, за да се защитят младите гори. От 
това мероприятие се очакваха положителни резултати и в 
борбата против ерозията, но още тогава беше ясно, че 
унищожаването на козите не е достатъчно, за да се спечели 
тази борба. Затова властта започна да организира масови 
акции за залесяване на ерозираните терени. Горското 
стопанство от Пирот, "Ерозия" от Ниш, учениците от сел
ските училища и селяните неуморно залесяваха голините и 
ерозията все повече намаляваше. Днес баирите в Звонския 
край отново са обраснали с хубави борови н елови гори. 
Потоците и реките текат спокойно, няма гн вече пороите и 
свлачищата. Хората победиха водната стихия.

Царибродски смесен хор -1919 година край манастирчето "Св. 
Димитър". Диригент на хора е военният капелмайстор Тодор 
Наумов, бащата на г-жа д-р Елена Наумова, председател на 

земляческо ни дружество във Варна. Тя беше организаторът на 
срещите ни през 1995 г. във Варна.

Сали Хитрецът и баща му - 
пришълци от Призрен - имаха 
сладкарница. Правеха локуми, 
бяла и черна халва, петлета на 
клечка, сусами, татлии и сочна 
баклава, а по време на постни дни 
Сали разнасяше резлива боза по 
улиците. В неделен ден ние, уче
ниците, се събирахме в сладкар
ницата им. Ето, Сали хитрецът 
предлага на всеки, който иска, да 
изяде 20 баклави ида изпие литър 
боза безплатно. Да, понякога се 
намираше млад юнак за бас. За
почваше лакомо унищожаване 
на пет-шест баклави. Пийва той 
от бозата и вече с намаляващ 
темп стига до 12 - 15 баклава и се 
предава. Целият побледнял, бяга 
да повръща. После плаща всич
ките баклави и Сали си прибира 
неизконсумираните - файда, на
ли?

Й. Миланов
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1928 г. гимнастическата и хорова група при гимназията: (от ляво 
на дясно): Любомир К. Димитров, Панто Дойчев, Васил 

Панайотов - Опънчарски, Кирил Пайташев - Шиката, Кирил 
Йорданов - Чедото, Цветан Панайотов - Опънчарски (загина 

много млад в София при пътуване с трамвай) и Колю 
Цинцарчето - баща му имаше бакалница срещу гаровите 

складове.

ша.с { 1

4111◄ХА, НА БАС ЗА 
ЦЯЛА КОЛА ДИНИ!

Лятно време се хващаха на бас и за дини (любе
ници). Един шивач, на име Стоян, възпълничък 
веселяк, обявява на пазара, че ще изяде цяла 
дини, а ако не успее - плаща двойно, но при опре
делено условие. Стоян се съблича и влиза до гуша 
в реката, от колата му подават резанки без семки и 
той за съвсем кратко време ги унищожава, даже 
подканва да му подават по-бързо от дините. Соб
ственикът, виждайки, че дините са вече - 
половени, а лакомникът все още вика "дай - 
прекъсва облога. Весел, Стоян излиза от водата, а 
после на малцината, които сме останали, ни обяс
нява

штъпанджия. Без този оркестър сватба не ставаше, 
нито хоро при "Павлиончето”.

А Геро си доведе хубава булка с чудесна ра
домирска носия, много им завиждаха. Бяха пред
ставителна семейна двойка.

и
<кола

ЗЛОЩАСТНИЯТ КЕБАПЧИЯ
ДЯДО РАНЧО имаше кебапчийница 

кръчмата на Чедото. Един пазарен ден кръчмарят 
го праща да донесе големия гювеч от фурната на 
дядо Петър, но позабавил се дядо Ранчо и Чедото 
излязъл да види защо го няма. И какво видял - дядо 
Ранчо оставил гювеча на дувара и с разперени ръце 
подскача. Чедото бързо се озовал до него, бръкнал 
с пръсти в гърлото му и извадил заседналото месо 
е кокал, глътнато точно в момента 
марят го повикнал.

Прозорец не е, фирма също не е. Намира се на 
сградата на Общинската скупщина в Димит
ровград. Обикновена дървена рамка, която стои 
празна тук вече няколко години. Своевременно 
върху тази рамка бе поставена реклама на една 
тукашна банка. Кой и кога е махнал стъклото или 
пък е било счупено, едва лн някой знае, но е ясно, 
че е крайно време да се махне тази своеобразна 
"украса” от сградата на Общинската скупщина.

в
"Ре:

как става това. Във водата температурата на 
тялото се понижава и сокът от дините 
заДържава в него, т.е. колкото е влязло, толкова и 
излязло.

не се

когато кръч-
Любомир Димитров, Варна 

(Следва продължение) А.Т.

€Е> ШшЛ)21 МАРТ 1997 г.



ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД
ЛОВЦИ ОТ СУРДУЛИЦА, ВЛАСИНА, КЛИСУРСКО И 
БОЖИЦА ОРГАНИЗИРАХА ПОТЕРЯ ЗА ВЪЛЦИ

Убита вълчица
ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 

МИНАЛОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ
Ловното дружество "Слободан Пенезич - Кърцун” от Сурдулнца 

преди десетина дни организира потеря за вълци в околностите на 
Божица, Власина и Клисурско, но досега е убита само една вълчица 
в Колуница, казва Слободан Алексов, председател на секцията на 
ловците в Божица.

В акцията са участвали около 100 ловци, които са забелязали 
осем вълка. Освен вълчицата, останалите, както казва Алексов, 
били "неуловими” или пък 'ловците стреляли непрецизно” Той 
подчертава, че съществува идея да се организира още една такава 
акция, понеже вълците нанасят големи щети на селяните.

Всеки трети жител на общината е член на Червения кръст
дание на^Скупщищп-Г н^обшижжпт се^ми1*а засе~ °Ргани и тела, както и основните организации в 
на Червения кръст в Босилстппп «I °РганизаРи» местните общности и трудовите колективи, 
налогодишната дейност на тачи пКт ° съдена ми‘ През изтеклата година Общинската организа- 
нитарна Организация^ приета ЦИЯ Н3 ЧеРвения Ч™*. Здравният дом и обра-
тата през настоящата година * Р Р 3 За раб°" зователно-възпитателните ведомства успешно са 

В отчета и разискванията реализирали всички запланувани мероприятия в
дейност бе подчертано, че въпреки недоимТкаТа На ЗДравното образование и възпитание
средства, Общинската на селското население и учащата се младеж. В това 

отношение са проведени десетина сказки за до
машното лечение на болни, за ролята, задачите и 
значението на кръводаряването, сказки във връз
ка с алкохолизма и тютюнопушенето и пр. Съ
щевременно Общинската организация на Черве
ния кръст в съдействие с други институции успеш
но е осъществила и други запланувани дейности: 
седмица на Червения кръст, след това седмица на

_борбата срещу туберкулозата, седмица на грижите
Понастоящем в общинската организация на за стари и изнемощяли хора, участие в общою- 

1ервения кръст в Босилеград членуват 3144 души, гославската хуманна акция "Солидарност на дело”, 
или всеки трети жител е член на тази хуманитарна акцията "Другар на другар” и пр. 
организация. Има 32 основни организации в мест- Но време на събранието членовете на Скуп- 
ните общности, 12 в трудови колективи и 6 в обра- Щината обсъдиха и приеха програма за работата на 
зователно-възпитателните ведомства. Общинската организация на Червения кръст,
------------------------------ ----------------- --------------------- нейните органи и тела през настоящата година.

В.Б.
кръст, нейните органи и^лаусГщ^о са^Гпъл- 
нили своята хуманна обществена задача. През от- 

период Скупщината
На 22 март 1997 година се навършават

ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ
менната смърт на нашия мил и 
|н, съпруг, баща, брат и чичо

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ 
от Димитровград

Поклон пред светлата му памет!
Вечно скърбящи: семейства СТОЯНОВИ

четния 
дание, а нейният Съвет - е провела едно засе- 

шест заседания. Всъщност 
Съвета, като изпълнителен орган на Скупщината, 
е бил и главен организатор и изпълнител на всички 
дейности. Активно са участвали и другите нейни

от преждевре! 
незабравим си

На 3 април 1997 г. се навъ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ откакто не 
мила майка

.ршават ДЕСЕТ 
е с нас нашата

ВЕРКА РАДОИЦЕВА 
от Скървеница - Димитровградско

ие със забрава 
ето издигане и 

и, които полагаше за нас. 
ще живеем със спомените за истин

ската ни майка, чиято вечна къ1 
на този ден с тъжни сърца и нас 
Опечалени: синове Асен I 
семействата си

ките на фер-плея.
Треньорът и съиграчите на 

футболиста имат само похвални 
думи за него. Георгиев казва, че 
Алидини добросъвестно изпъл
нява всички негови напътствия и 
съвети.

Времето не може 
големите й заел

да покр1 
уги за наш 

!кидневните гриж 
е вечно

ЕМИР АЛИДИНИ - ТАЛАНТЛИВ МЛАД ФУТБОЛИСТ НА 
"МЛАДОСТ" все

Ние
ща ще 
ълзен

посетим 
и очи. 

Иван съсБ О СИЛ ЕГР А Д СКИЯТ 

ЖИВКОВИЧ
Емир Алидини е роден през 

1979 година в Драгаш, а в Босиле
град живее от 1985 година. Баща 
му Локман и майка Арифка са 
сладкари и имат своя сладкарни
ца. Емир казва, че Босилеград е 
второто му родно място и че тук 
дори има повече другари, отколк- 
ото в Драгаш. Все пак най-много 
другарува с останалите съигра- 
чи: Дарко, Мишо, Ненад, Влади- 
ца и др., а когато отиде в Драгаш, 
там го чакат Еди, Зики и други 
приятели, с които също така иг
рае футбол, гледа филми и отива 
на игранки.

Емир не е доволен от есен
ното касиране на "Младост”. 
Казвайки това, той има предвид 
двете загубени срещи в Босиле
град. Затова неговите амбиции 
през настъпващия пролетен се
зон са за по-добра игра и кла
сиране на едно от първите три 
места.

На 23 март 
ТЪЖНИ ДНИ

ват 40 
ни сес-

тази година 
от смъртта на

се
об

навъ|
ичана
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млади футболисти на "Младост” 
от Босилеград е и Емир Алидини. 
За "Младост” той играе два се
зона. През миналия сезон трень
орът Георгиев рядко му оказва
ше доверие, а от настоящото пъ
рвенство е винаги между първите 
единадесетина играчи. Преди то
ва се $ състезавал за отбора на 
Основното училище в Босиле
град и в тимове, участващи в лет
ните турнири. Привърженик е на 
белградския футболен отбор 
"Црвена звезда”, а от футболис
тите най-много уважава Братис
лав Живкович. И наистина Емир 
има някои качества на Живкович 
- бързина, прегледност на играта, 
мъжественост. Макар че по при
рода е слабичък, той е безком
промисен борец, но винаги в рам-

тра

ОЛГА ПАВЛОВА БУЛАТОВИЧ 
аптекарка в Чачак

Времето минава, но то никога няма да заличи 
спомените ни за теб.
Опечелени: брат Аца Павлов със семейството 
от Димитровград

На 25 март 1997 година се навършават ЧЕТИРИ 
тъжни години от трагичната смърт на нашия

ТОДОР МИТОВ - ТАШКО 
от Димитровград

Трагично загуби своя млад живот и си отиде от 
нас, но ние никога няма да го забравим.

> скърбящи: майка Цветанка, баща Георги, 
Александър, снаха Весна и племенник

Вечно
брат
Георги

Емир Алидини м. я.

ФУТБОЛ
ършават 40 
шия обичан

На 22 март 1997 год 
ТЪЖНИ ДНИ от смъ| 
съпруг, баща, свекър и тъст

ина се нав"Балкански” М. Живкович 7,5, Костов 8, М. 
Стоянов 7,5 В. Пейчев 7,5, С. Стоянов 7,5, М. Пей
чев 6,5 А. Ивкович 8, (Р. Георгиев) Димитров 7, 
(Истатков) Станков 7,5 П. Георгиев 8, Иванов 7 
(Златкович 7).

Най-добър на срещата - Андрея Живкович от 
"Балкански”.

В първия кръг на пролетната част от първен
ството в Тимошка зона футболистите на "Балкан
ски” спечелиха три важни точки срещу добре 
подготвения отбор на БСК от Боговина. Гостите се 
бориха жестоко половин час, но почти без никакъв 
шанс . Но в 30 мин. новият нападател в състава на 
"Балкански” А. Живкович с пряк свобод удар от 18 
метра откри резултата. В началото на второто 
полувреме най-добрият голмайстор в Тимошка ди- 

Перица Георгиев вкара и втория гол за "Бал
кански”, а той определи и окончателния резултат 
в 90 минута. В 17 кръг на 21 март "Балкански” ще 
гостува в Больевац, където ще се срещне с отбора 
на Рътань,

ртта на наВ ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА 
”РАДНИЧКИ”ОТПИРОТ 

ПО-СИЛЕН СЪРБИСЛАВ - СЪРБА ЗЛАТКОВИЧ
В сърц 
образ.
СКРБЯЩИ:

ата си вечно ще пазим неговия скъп

”БАЛКАНСКИ” - "РАДНИЧКИ” 1:9 (0:5)
В приятелска среща на 12 март в спортния цен

тър "Парк”, пред около 500 зрители ипри съдий
ството на Кирил Ставров, "Балкански” загуби ма
ча срещу отбора на "Раднички’ от Пирот с 1:9. 
Голмайстори: Перица Георгиев в 65 мин. за Бал
кански”, Грозданович в 3 и 28, Аранджелович в 6 и 
23, Кежман в 39, Стоянович в 48 и 61, Димитриевич 
в 64 и Игнятович в 73 мин. за "Раднички”.

Гостите от втора дивизия спечелиха убедител
на победа, използвайки още в началото на мача 
две-три грешки на домашните футболистши вка
раха голове, които зашеметиха домакините до края 
на мача. "Раднички” със сигурност притежава по- 

от "Балкански и затова този мач

съпруга Милка, син Миомир, дъщеря Биляна, 
снаха Мариола, зет Милисав и многобройни 
роднини

На 25 март 1997 година се навършват ЧЕТИРИ 
изпълнени с мъка и тъга години, откакто не е с 

I баща

НАЦКО РАНГЕЛОВ 
от с. Каменица

С изминалите дни и години мъката ни не 
намалява.
Нацко е непрекъснато в нашите мисли и сърца! 
Спомнете си за него.
Поклон!
ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ: съпруга МАГДА, дъщеря 
ВЕСНА

нас нашият съпруг и

визия

добри качества 
не може да се приеме като оценка за димитровград-

"Балкански” трябва да играе по-добре и по-анга-
ТРЕТИ КРЪГ ОТ ЮГОКУПАТА 

В ПИРОТСКИ ОКРЪГ
РСД ”ГИД” - ” ПЪРЧЕВАЦ” 3:3 (1:2), НА 
ДУЗПИ 10:11

В третия кръг за Югокупата на територията на 
Пиротски окръг в Димитровград се игра мач между 
отборите на РСД ”ГИД’' и "Пърчевац” от Пирот. 
В интересна игра, емного шансове и голове гумар- 
ците" нямаха щастието да се класират между че
тирите най-добри отбори в тазгодишното състе
зание за Югокупата. Те имаха много повече шан
сове, но опитният отбор на "Пърчевац" имаше по
здрави нерви и в маратонните дузпи, с повече щас
тие, се класира за полуфинала. А' с-

жирано. шВАЖНА ПОБЕДА 
В ПЪРВИЯ КРЪГ

* На 17 март 1997 година почина нашата скъпа 
^ майка, свекърва, баба и прабаба

СТОЙНИКА ДИМИТРОВА 
(1911-1997)

от Долно Тлъмино, Босилеградско
Поклон пред вечната й памет!
От опечалените

"БАЛКАНСКИ” - БСК БОГОВИНА 3:0 (1:0)

48 и 90 мин. Жълти картони:
"Балкански”, а

■5и-*з
нович от Неготин - 
и Перица Георгиев 
Костов, В. Пейчев и С. Стоянов от 
Пелич и Митич от БСК.

в

ф21 МАРТ 1997 г.Шт§Ш
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йЗ»
Е, мо) побратиме'. Ьсшс у наше село, у старо време а у мо)о 

младе године, ]едт стар, акьлан човек. Стар али ствар, што 
би рекли паши селтци. Тн)а )е знал све, па и оне) работе. Он 
думаше: "]е..., не )е..., време к...проодг('. Одма сам разбрал кво 
му то) значи. Али, несьм могъл да знам кво му значе ове;речи: 
••Кад сам могъл, несьм уме)ал, съг умфм, али не мо?У’. Пита 
/а )еднуш, а он се усмину и рече: ” Кад дойдеш у мо;е године, че

' Тора, тсра и - до)де то) време, до)доиге те) године. Съг 
разбирам, али...

Примети у а да ми иеко/ крадне грозде, и тх>] ночу. Реши да 
се скутам и да ?а чекам. Иоч. Месечина. Гиуо време. Само се чууе 
селска река. Од)сднуш, на порту нскоу улезе. Женско! 0-о! Коуе 
ли ]е?...Комиифша снашка. Чучну она при %ижу и поче да Тшне 
гроузе. А уа - цап! Она: " АелЬе!" И поче да ме моли:

- Аеле, деда-Мане! Немоу ме...
- Де, не боу се!
— Како да се не борш, кад ас ме ванул!
-Па, уош те несьм ванул куде требе.
- Ватау ме куде очеш, само немоу никоу да чууе...
]а уу заголи, па уу премазни преко четкуту. Навлажила уу.

Има " мазг/'. Със другу руку воу преудо преко пазуНе. А ср1$е воу 
биуе ко на заука. Пригрну уу, да уу цунем. Она одврну главу.

- Работи ми какво очеш, само немоу да ме милууеш по уста.
- Што?
- Па, тека.
- Што тека?
- Па ... стар си...
}а изгуби вому. Моу мерак у е прво малко да мезим, па после... 

Пушти уу. Отиде си она - и без грозуе и без оноуа.
После, кадулезо у собу, Цвета поче да загомима:
- Куде се, бре, смуцаш ночу, ко вапир?
]а си Нутим. Аего при Цвету. Примъкну се до н>у. Она 

топлачка. }а се суну да уу ванем за... Она сс у мотала, не могу 
да уу пронаудем. ]а палхам меджу но^е, а она ме подгуркуус:

- Кво ти уе, бре? Кво очеш?

г.1”

г А.V 0.§ % ш, .'3
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- Боже ме прости, с твоега Стояна нещо нейе у ред?! Аеиъска Младенци, а он каже 
дека квечеру че чекате И обу годипу!?
- Он йе денъска получил пенсию за Нову годину и декьска че гьу чекамо, а ти може 
да се кретиш колко сакат...

ЧЕ СЕ ДЕМОКРАТИЗУЕМЕ И ТОВА СИ Е!
нашио двор, а Спасена ву гьи не дава.

- Че ти го напие некой у вражалицата! Ти със 
маджии преведе моите кокошки да носатяйца утвойо 
двор, ама ега гьи със здравйе не изедеш, ега пукнеш од 
ньи! - кречоти Стойна, та се маалата тресе, а моята 
още по-силно ву одговара:

- Ене гьи на Стоимена у потурите, иди, та си гьи

Е, решиле сме и ние у Куделярска маала да стаеме 
демократи, нема що.

Ако треба че гладуеме, боси и кръпени че одиме, 
вода нема да има, дърва нема да има, ама демокрация 
че има, па нека пукне гяволо! Стига бидоме селскьи 
шушумигьи и тутубанье. Са че стаеме европейци и 
американци. Само не знам како. С тая наша селска 
простотия, зор че видиме...

Ете да речем моята бабичка Спасена. Како че она 
стане модерна европейка? Погледни я: смъкнала вун- 
ените чорапетини под колената, влачат ву се кра
ищата на свинскьите опинци, разшатрила се, нагръ- 
била се, а се е извапирала, та че ме изеде, ако нема зуб 
у глава. Думам ву да се постегне, да се поиздокара, да 
стане тъка малку по-парламентарна, по-толерантна, 
да пощуе човешкьите права, а она ме лайна раньи! И 
ела, та се разбери.

Ели комшията мой Круме Гръбавото. Ка дойде 
неговио вепар у мойо двор - нищо. А моята свиня ойде 
ли у неговио двор, веднъга почне да ока и да пцуе.

- Стоимене, да си затвориш евнията у кочината - 
ако не, че ву го турим у гръцман свински...

- Ако бре, Круме, ела, я че ти я дръжим за уши! 
Що се издидзаш, добиче е...

- Добиче, добиче, ама пакос прави! Дай я да ти 
накарам мойо вепар у твоята кочина, па да видиме 
дали че ти е арно!

Па тъка дума по дума, па се скараме, та си речеме 
и това на кучка що се не вика. Мине не мине некой дън, 
па се заберат моята Спасена и неговата Стойна. И 
защо? За нищо. Стойнина кокошка носила яйца у

- Па... да те малко премазним и да...
- А]де, бре, мани се! Нели знаеш да смо разманули то] да 

работимо. Остарели смо.
- Па, ми нечемо да правимо свадбу, него да се подсстгшо 

како ]с било...
Она се отедза, стенда док се расоблсчс, пъшча..Дрк се она 

раскомоти, )а се олади. После мрлтбимо, али - ншшпа. Она се 
раерди:

земи!
Драган Кьентрата, у това време излази из плем-

нята и дочул кавгата ока по мене:
- Стоимене, загачуй 

однесе яйцата!
- Море мани яйца, и петело че ми оскубе! - викам 

му я, а Стойна, чула ме вече, клъне колку я глас 
дръжи:

се по-саглам, Стойна че ти

- Те! Само ми разби сън!
)а се тьг заинати, па кад навали на >ьу. Некако га угура, 

одве. Цвета се узмучи, ко нскада, кад беше млада...После ми
- Ега те самовилите поскубат, па тебе оплувняку

ниедин!
Искам да ву одговорим дека съм очелавел, та вече 

никой не може да ме оскубе, ама дидзам руце и ватам 
на друга страна, да се не разправям със шантави жени.

Ете, па речете дали не е демокрация. Слобода на 
говоро има - млати кой що си оче. И със ннфор- 
мисаньето не е лошо - жените знаят све що има ново 
у три села наокол. И от политиката сите разбираме. Е, 
не е па чък дотам, ама че свикнеме, колай работа.

Оно па не може све одеднъж. Ете и Преседнико 
щое председник, па и нему му требеш^а три месеца, 
додека да се разбере с тия, що са уж де Заедно и ония 
що Не Са Заедно. А ние у Куделярска маала какви сме 
си улави - триста нема да ни разправат.

рече:
- Море, Моне ти )ош нса< за врлноьс. Него, а)дс да сс нешто 

договоримо. Кад насетиш да можеш, ти ми свирни...
Али, )а си гледам работу, а наш договор сам заборавил. 

}сднуш, она надзрну из кууну, па рече:
- Ма не! Ти свирну ли или ми се чини?
]а се тьг сети какво она оче и...Прсгн>ави некако, па реко:
- Бабо! Од съг чемо на Ажурджобдън па на Джурджовдън... 
Работим си )а мо]е работе, а дни прооде...]едно ]утро, баба

се пременила у нов зьбьн. ]а ]у типа:
- Ма, за куде а/ се спремила?
- За нигде.
- Па, што си се пременила?
- Па, не знаш ли корсЦс даньс дън?
- ]ок!
- Джурджовдън /
- Па, кво?
- Па, нели слю се лани договорили...
- Кво смо се договорили?
- Па... да се на Джурджовдън подссчамо како ]е било кад смо 

били млади.

Стоимен Шляпарата

Кг“ АСЕН
"ЗЛАТНАТА РИБКА"

... ^селая аа за -
ЛХ1ЛИЛ НАГ7РАВО ОТ

ЗЕРиЯТА е. елл-
СБС ТОЯНИЕ.

- Ту, да га /.../ Кад а бре про]де година!
...Баба стури зьбьн, ]а си опеклш панталоне.. Она тури 

кошуму, ]а лего. Она приде при мене. 1а уу
- Што не соблечеш и шловиуанкуг
- Какву шловиуанку, убила те...Овоу неуе шловиуанка. Тоу 

мо]а кожа.
- "Збрчкана", промрмлт у а, а она ме нарани:
- Изедеш ас ти м...брчкава!
И, од тьг несмо вигие спомимали Джурджовдън. Али, сваку 

уссен, кад узреуе грозуе, у а надзртам у биноград и онаджууем се 
да уватим комшику...

Ауд у здрав]е!
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