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ПЪРВАТА КОЛОНКА СР ЮГОСЛАВИЯ ИМА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО

СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА 

ДЪРЖАВА И ПАЗАРНО СТОПАНСТВОПАНЕЛ
ИЛИ

КРЪГЛА
МАСА?

-Към тази цел ще бъде насочена дейността на новото съюзно правителство, заяви югославският премиер д-р Радойе 
Контим - Енергична борба против всички видове престъпност - Подкрепа на инициативите за сътрудничество в 
Югоизточна Европа и нормализация на отношенията с Хърватска и Босна и Херцеговина

От една седмица Съюзна република 
Югославия има ново правителство: със се- мутаИР^---^-< 
дем стари” и 14 нови министри. Оглавява I 
го д-р Радойе Контим, който и през изтек
лия четиригодишен период беше югослав
ски премиер.

- По-нататъшното изграждане на Съ
юзна република Югославия като съвре
менна демократична, правова и социална 
държава, нейната реинтеграция в между
народната общност, по-нататъшното из-

туционните компетенции между федера
цията и републиките съюзното правител
ство ще се старае да осигури необходимата 
конзистентност и кохерентност на общата 
политика и ще се застъпва за такава ор
ганизация на властта, която ще изгражда 
легитимитета и легалността си върху де
мократичните принципи. Една от най-важ
ните задачи на съюзното правителство в 
това отношение е по-нататъшно изграж
дане на правовата система на федерацията 
в съгласие с Конституцията на СРЮ, съ
гласуване на републиканските и съюзните 
законопредписания с Конституцията на 
страната, доизграждане на стопанското 
законодателство и еднакво уреждане на 
гражданското и наказателното законода
телство.

Във връзка с вътрешнополитическите 
задачи на правителството на СРЮ в пред
стоящия период Контич оповести мерки 
за ефикасна защита на правните субекти, 
свободите и правата на човека и граждан
ина, включително и на националните мал
цинства, изграждане на социална държава 
с механизми за защита на семейството, ен
ергична борба против висчки видове пре
стъпност, по-нататъшна трансформация 
на Войските на Югославия и реорганиза
ция на съюзната администрация.

В рамките на усилията си за реинте
грация на СР Югославия в международ
ните политически, финансови, търговски 
и други организации и институции новото 
югославско правителство, според думите 
на Контич, ще направи опит да сключи 
споразумение с Европейския съюз и ще 
подкрепи всички инициативи за сътруд
ничество в Югоизточна Европа. Кабине
тът на Контич ще се застъпва за после
дователна реализация на Дейтънското и 
Ердутското споразумения и за нормали
зация на отношенията с Хрватска и Босна 
и Херцеговина

вълненията след ми
налогодишните 
кални избори и подго

товката за тазгодишните 
парламентарни и прези
дентски избори изостриха 
въпроса за многопартий
ната парламентарна демо
крация в Сърбия. Демок
рацията никога не е много, 
тя винаги и във всяка стра
на, пък и в Сърбия може да 
бъде по-развита. С това са 
съгласни всички - и акту- 
алната власт в Сърбия, и 
нейната опозиция, и меж
дународната общност.

Не са или почти не са

ло-

граждане на отворено пазарно стопанство 
и повишаването на жизнения стандарт и 
социалната сигурност на гражданите са ос
новните стратегически цели, към които 
ще бъде насочена дейността на новото съ
юзно правителство - изтъкна д-р Контич в 
речта си пред депутатите на Съюзната 
скупщина.

Представяйки програмата на новия си 
кабинет, юголсвският премиер между дру
гото подчерта:

- В рамките на отделянето на консти-

Г,
Ж,

V ''

Лилич честити на Контичспорни нито конкретните 
въпроси, по които властта 
и опозицията трябва да 
водят диалог и да намерят 
най-приемливите 
ния.Тук са медиите, изби
рателните правила и всич
ко друго, за което и ед
ните, и другите смятат, че 
може и трябва да бъде по- 
демократично.

Не е спорно, че по тези 
въпроси е необходим диа
лог между властта и опоз
ицията - равноправен, съ
държателен и конструкти
вен диалог, който трябва 
да излт?чи решения, с кои
то са съгласни всички и ко
ито са задължителни за 
всички. Но коя е формата 
на този диалог, Панелът 
или Кръглата маса? И са
мо формална или същест
вена е разликата между 
тях ? Това са въпроси, по 
които властта и опозици
ята все още се разми
нават.

За разлика от досегашното правителство на СРЮ, което имаше 11 министерства, 
новото съюзно правителство има 14 ресора. Според обяснението на Контич сът
рудничеството с международните финансови институции, телекомуникациите и спо
ртът ”заслужват” отделни министерства и затова се е наложило да бъде увеличен 
броят на ресорите в новия кабинет.

В състава на новото правителство бяха включени седмина членове на досе
гашното: Никола Шаинович (подпредседател), Милан Милутинович (министър на 
външните работи), Павле Булатович (министър на отбраната), Мирослав Ива- 
нишевич (министър на труда, здравеопазването и социланата политика), Раде Фи- 

(министър на стопанството), Борисав Вукович (министър на външната 
търговия) и Зоран Бингулац (министър на спорта)

Нови лица в новото правителство са: Воин Джуканович, Данко Джунич и Владан 
Кутлешич (подпредседатели), Зоран Соколович (министър на вътрешните работи), 
Божидар Газивода (министър на финансите), Зоран Кнсжсвич (министър на прав
дата), Деян Дробнякович (министър на транспорта), Дойчило Радойевич (министър 
на телекомуникациите), Милорад Мишкович (министър на вътрешната търговия), 
Ягош Зеленович (министър на развитието, науката и жизнената среда), Нсделко 
Шиповац (министър на селското стопанство), Нсбойша Малькович (министър на 
сътрудничеството с международните финансови институции) и Югослав Костич 
(министър без портфейл).

11 членове на съюзното правителство са от СПС, 7 от ДПС и двама от ЮЛ.

реше-

липович

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРЕДСТАВИ РАБОТНАТА ВЕРСИЯ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНИЧЕСКА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

С ПРОМЕНИ КЪМ ПО-БОГАТ ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИОт съдържанието и це
лите и на едната, и на дру
гата форма става ясно, че 
никакви съществени раз- 

тях

• Иелта на този закон е да се попиши ефективността на стопанската дейност и да се мотивират работещите за 
гъътаване на по-голямо обществено богатство - заяви премиерът на Сърбия Мирко Марянович • Към Министер- 
гтипто за икономическа и собственическа трансформация ще бъде образуван съветодателен екип, които ще съдейства

• Предложените решения ще бъдат на публично обсъждане един месецняма.лики между 
Впрочем, Панелът, които 
организира властта и в 
който на няколко сесии 
участват депутати 
колко парламентарни гру
пи това вече го потвърж- 
дава. Става ясно, че фор
мата не е същественият 
спорен въпрос, спорно е 
това дали действително 

се застъпват иск-

предприятията при трансформацията имна
В началото на седмицата 

правителството на Република стопанските асоциации, рабо- 
Сърбия представи в Републи- тещите, синдикатите и научни- 
канската стопанска камара ра- те дейци към активно участие 
ботната версия на Закона за в дискусията и обещаха да 
трансформация на собствено- включат в законопроекта най- 
стта с правилник за прецен- качествените сугестии и пред- 
яване стойността на капитала, ложения.

ваха политическите партии,

от ня-

- Целта ни е с този закон даС това представяне всъщност 
започнаха публичните разиск- повишим ефективността на 
вания по един от най-важните стопанската дейност и допъл- 
законопроекти на стопанската нително да мотивираме рабо- 
реформа, които ще се водят в тещите за създаване на по-гол- 
продължение на един месец, ямо обществено богатство - из- 
Представитслите на републи- тъкна в речта си премиерът на

(На стр. 2)

всички 
рено за диалог и решаване 

или пъкна проблемите 
става дума за ултиматуми 
и изнудване на решения?

в Стопанската камара на СърбияМирко Марянович говориВенко Димитров канското правителство призо-



В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА

С ПРОМЕНИ КЪМ 

ПО-БОГАТ ЖИВОТ ЗА 

ВСИЧКИ

РАТИФИЦИРАНО Е 
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СРЮ И РС

културните отношения между СРЮ и РС Става 
дума за документ, в който са вградени принципите 
на нашата политика за мир и сътрудничество в 
региона, незасягащо интересите на останалите на
роди и /гьржлви. За да се осъществят целите от 
Споразумението, необходимо ни е взаимно разби
рателство, търпение, труд и мъдрост, изтъкна 
председателят на Съвета на гражданите.

- Днес затваряме книгата на нашите раздори и 
кавги, каза председателят на Народната скупщина 
на Република Сръбска Драган Калинич, и изпис
ваме първата страница на новата ни книга. Започ
нахме голяма национална работа и който е сърбин 
и с/г сръбски род, сега трябва да се покаже. По този 
път трябва да ни водят единствено интересите на 
народа и държавата. П ървите контакти показват, 
че отношенията ни не са опекунски.

Председателят на Съвета на републиките Сър- 
джа Божович подчерта значението на Споразуме
нието за всестранното развитие на отношенията, 
утвърждаването на мира и реализацията на Дей- 
тьнското споразумение. Според Божович този до
кумент е в съгласие със стратегическите интереси 
на гражданите на Югославия и Република Сръбска 
и излъчва силно насърчение за установяването на 
тесни връзки между съседните балкански страни.

Съюзната скупщина гласува на 20 март Закон за 
потвърждаване на Споразумението за специални 
паралелни отношения между Съюзна република 
Югославия и Република Сръбска. И Съвета на 
гражданите Законът беше подкрепен от 101 депу
тати от СПС, ДПС, ЮЛ. ИД, СРС. и СВМ, а трима 
депутати от Листата за Сзиджак, СДА ЧГ и СДГ1 ЧГ 
бяха против. В ъзд ържаха се трима депутати от НС 
ЧГ. В Съвета на републиките само един депут^ 
въздържа, а всички останали депутати бяха ’ за”.

На сесията на съюзния парламент пр 
делегация па Народната скупщина на Република 
Сръбска.

След гласуването на Закона председателят на 
Съвета на гражданите Миломир Минич заяви, че в 
Споразумението е залегнал общият интерес на 
сръбския народ и затова този акт получи широка 
подкрепа от гражданите па СРЮ и РС.'. Животът и 
времето пред нас щс потвърдят голямото исто
рическо значение на Споразумението, каза Минич 
н добави, че документът укрепва единството на 
сръбския народ.

- Сръбският народ има общо желание и обида 
цел - съвместно развитие и просперитет. Спора
зумението представлява основа зя всестранно раз
витие на икономическите, стопанските, научните и

(Отстр. 1)
Сърбия Мирно Маримопнч. - 
Затова в трансформацията на 
собствеността предимство тря
бва да имат създателите на об
ществената собственост, а след 
това и ония, конто днес или в 
миналото допринасяха за раз
витието на стопанството и об
ществото, ангажирайки сс в об
ществените дейности и дър
жавните органи. Този подход 
към трансформацията ще ни 
осигури подкрепа от синдика
тите, стопанските камари и ос
таналите заинтересовани фак
тори.

системи, които не могат да се 
трансформират и приспособят 
за пазарна дейност без актив
ната намеса па държавата; на 
фондовете, със средствата на 
конто ще се подпомогне фи
нансирането на важни развой
ни цели, ще се осигурят сред
ства за пенсионните фондове и 
ще заживее трудовата борса с 
програмите си за настаняване 
на работа. Собственическата 
трансформация, добави преми
ерът Мариновци, е в ин терес и 
ма работниците, конто времен
но ще останат без работа, по
неже целия т този процес е на
сочен към с ъздаване на ефек
тивна стопанска структура и 
развитие ма нови предприятия 
п стопански дейности, за да се 
създадат условия за откриване 
на нови работни места п да се 
увеличат приходите на д ържа
вата за социалните й програми.

ТРИ КРЪГА НА
ПРИВАТИЗАЦИЯТА
В работната версия на зак

она за трансформация на соб
ствеността сс предвиждат три 
кръга на приватизацията на 
обществения капитал в дадена 
фирма. Предложените реше
ния подсказват, че първият 
кръг е най-изгоден, понеже в 
този кръг акциите на фирмата

1Т сс

исъствя

ПЪЛНА ЗАЩИТА НА 
СОБСТВЕНОСТТА И 

ДОГОВОРА
- Реформаторското начина

ние започваме със съзнанието, 
че целите на стабилното и уск
орено стопанско развитие мо
жем да реализираме само вър
ху здравите основи на съвре
менното пазарно стопанство, 
правовата държава и защитата 
на собствеността и договора. 
Това е истинският амбиент, в 
който може да се развие част
ната иннцантива, да се използ
ват неизползваните мощности 
и да се привлекат нови инвести
тори от страната и чужбина, из
тъкна Мирко Марянович.

ДПС ОТХВЪРЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТАНОВИЩА НА МИЛО ДЖУКАНОВИЧ

ЧЕРНА ГОРА ОСТАВА В СР ЮГОСЛАВИЯ
Доколкото СПС издигне кандидатурата на Слободан Милошевич за президент на СРЮ, ДПС ще 
я подкрепи - заяви Момир Булатович на пресконференция в Подгорнца

Демократичната партия на 
социалистите в Черна гора 
(ДПС) отхвърли политически
те становища на черногорския 
премиер Мило Джуканович.
На заседание на Главния отбор 
на ДПС, продължило цели 16 
часа, Джуканович е подкрепен 
от 7 члена на партийното ръко
водство, докато политическият 
курс на Момир Булатович е по
лучил подкрепата на 64 члена 
на Главния отбор.

На пресконференция след 
партийния пленум председа
телят на ДПС и председател на 
Черна Гора М. Булатович зая
ви, че партията на черногор
ските социалисти с изградила 
пълно акционно единство в от-

- В нашата изборна плат
форма ясно записахме, че Съ
юзна република Югославия е 
проект, с който свързваме по
литическата ни съдба. На засе
данието на Главния отбор ка
тегорично оценихме, че тази 
платформа не трябва да се про
меня - заяви Булатович пред 
журналистите в Подгорнца.

абсолютно 
съгласие, че СР Югославия ня
ма алтерантива, следователно 
и дума не може да става за пер- 
пер и референдум, добави той.

Агенциите съобщиха, че 
Мило Джуканович е подал ос
тавка на подпредседателския 
си пост в ДПС.

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ФОНД 
II продажбата чрез приватизационния (|юнд се реализира в 

три кръга. В първия кръг стойността на акциите е съща 
както и в третия редовен кръг, а правото на основно 
намеление се дава на работещите в предприятието, пен
сионерите и наследниците по права линия, които не а» го 
използвали при продажбата на акции в предприятието

Непродадените в първия кръг акции се пренасят във 
втория кръг, който започва след 120 дни, а рсвалоризи- 
раната стойност на акциите се намалява с 20 на сто. Лице, 
което купува 40 процента от непродадените акции има 
правото на намаление от 30 на сто. Акциите, които ос
танат непродадет! и след втория кръг, се продават в тре
тия кръг, като при това стойността им се намалява още с 
20 процента. И в този кръг правото на намаление от 30 % 
се дава на лицето, което купи 40 на сто от акциите.

Когато и след третия кръг останат непродадени ак
ции, продажбата им се реализира чрез финансовата борса.

Постигнахме

си.

Момир Булатович

ношенисто си към Съюзна ре
публика Югославия.

ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛАТА ХОРГОШ - СУБОТИЦА - 
ФЕКЕТИЧ

НОВА ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА С ЕВРОПА
1 ази автомагистрала с част от международния път, конто свързва Западна Европа с южната част 
на нашия континент и Близкия Изток, а нейното изграждане е профитна инвестиция, изтъкна 
речта си на тържеството премиерът на Сърбия Мирко Марянович

Сръбският премиер смята, 
че трансформираните пред
приятия ще бъдат и по-добър 
партньор, и по-конкурентно
способен участник в световния 
пазар, като по такъв начин до
принесат да се изяви износната 
насоченост на нашето стопан-

се продават с намаление. Пра
вото да ги купуват е дадено на 
работниците, които работят 
сега или са работили някога 
във фирмата, на пенсионерите 
и техните наследници по нрава 
линия.

в

В неделя продължи изграж
дането на автомагистралата 
Хоргош - Суботица - Фекстнч 
и но този начин започна реали
зацията на капиталния инфрас- 
труктурен проект "Трансюго- 
славски автомагистрали”.

По този повод в Родило 
гнездо се състоя тържество, на 
което говори председателят на 
правителството на Република 
Сърбия Мирко Марянович.

- Автомагистралата Хор
гош - Суботица - Фекстнч не 
случайно е избрана да бъде на
чало на изграждането на тран- 
сюгославските магистрали - 
каза Марянович. - Тя е част от 
международния път, който 
свръзва Западна Европа с юж
ната част на нашия континент 
и с Близкия Изток... Капита
ловложенията в инфраструк
турата имат многостранно зна
чение за стопанството. Съвре
менната инфраструктура е 
предпоставка за свръзването 
ни със света и е източник на 
големи доходи. Заедно с разви
тите телекомуникации, добри
те пътища са условие за уск
орено съживяване на междуна-

ЗГТ;У..ХХ1:ВЕ'К ' ,Ш -ад м м* «и '
Ш-ФЕКЕть нашй-здашншй 
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След като изминат 120 дни 
от продажбата в първия кръг, 
непродадените акции се пре
насят във втория кръг. В този 
кръг не се предвижда продаж
ба с намаление - акциите се 
продават на пълна цена не само 
на работещите във фирмата, 
но и на външни лица и други 
купувачи от страната и чужби
на. Доколкото не се продадат и 
във втория кръг, акциите се 
пренасят в третия кръг и се 
продават с намаление от 20 
процента. За да се извърши та
зи продажба, предварително е 
необходимо да бъде извърше
на ревалоризация на стойност
та на акциите. Ако едно лице 
купува 40% от непродадените 
акции, то има правото на на
маление от 30 процента от ре- 
валоризираната им стойност.

Акциите, които останат не
продадени и след третия кръг, 
се пренасят в приватизацион
ния фонд.

ство, която е ключ на нашето 
стопанско съживяване. След 
като напомни, че предложени
те решения уважават опитите 
от минаващите през транзици- 
ята страни и нашите специфич- 
ности, премиерът изказа увер
еност, че те ще бъдат добра ос
нова за осъществяване на це
лите на законопроекта. Пред
ложената трансформация на 
собствеността е в интерес на 
всички: на работещите, които

йжт
'тш-
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имат възможност да станат и 
формални собственици на 
предприятията при изгодни ус
ловия; на работещите в обще
ствените

Мирко Марянович говори на тържеството

родния трансфер на капитали и стопански предприятия» което 
стоки, който ще създаде въз- ще съживи производството в 
можност на нашите граждани и голям брой стопански отрасли, 
стопански предприятия да по- По този начин се осигурява ра- 
вишат жизненото си равнище и бота за десетки хиляди работ- 
да се включат в международ- ници, съживява се стопанската 
ната стопанска конкуренция. дейност в републиката и се но- 

В изграждането на автома- лагат основите на нов стопан- 
гистралите ще се включат мно- ски подем, изтъкна републи- 
гобройни строителни и други канският премиер.

институции и ведом
ства и в държавните органи, 
които също при изгодни усло
вия могат да станат собствени
ци на част от обществения ка
питал; на пенсионерите, които 
са вложили целия си трудов век 
в създаването на обществения 
капитал и богатството на стра
ната; на големите стопански

о ШеШШШ28 МАРТ 1997 г.
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ГКПП "ГРАДИНА" Е ПРИМКА ЗА НАРКОТРАФИКАНТИТЕ

. к РАМПА ПРЕД ТРАНЗИТА НА ХЕРОИНА
луксозни коли. БългГро-шГптарската иеГЛК° 5° МИЛИО,,а маРки * Задържани са два тира и десетина 
затвор Р ,,,птарска,а следа Д°живя провал • Две максимални наказния от по десет години

За разлика от предишните години този път спеп
д“иТеНасеКОКРафИКаНТИ бЯ><а заловен’и и наши граж Дани - Насер Белегу, частник от Печ, Якуб Стубла^ за
” ПТож0тДоУее„8°' И СЛаДЖаН Богда’новиУч околно"
гоамахепо^ р 4’ У КОГОТО бяха намерени само 57 
котиии е НъпЛеКОРДЬ,°,Р МСЖДУ кантрабаидиотите с нар- 

Това еГГГ ^аЧК° ЦаЧСВ - с 367 килограма. Р 
° дна от наи-големите, а може би и най-гол-

поеколиРвТра’ К°ЯТт°, С разкрита на пътните преходи в Европа. Цачев
чийто камион бяха

Подуево, дърводелец по професия, е осъден на 3,5 години
затвор, понеже е заловен с 6,5 килограма наркотици. 
Сладжан Богданович от Пожаревац е пътувал за 
България с фалшив паспорт и 57 грама хероин 
ще прекара в затвора девет месеца.

*НЕЗНАЕЛИ”
и затова

Граничният пункт "Градина"Пред съдиите в Окръжния съд в Пирот 
наркотрафиканти, освен Николова, заявиха, че дрогата 
им е била наместена” и изобщо ”не са знаели” какво 
прекарват с камионите и автомобилите си. ”Кралят 
хероина” Цачко Цачев, който

заловените
ната прокуратура в Пирот преди шест години са 
направени 25 опита за нелегално пренасяне на нарк
отици. Една година по-късно този брой е намален на 
десет. Пленени са малки количества дрога. През 
1993 година са заловени 19 наркотрафиканта, от кои
то седмина са били наши граждани, двама словенци, 
трима унгарци, един американец и една испанка. 
Преди три години, в периода на най-строгите санк-

гранични
и словенецът Марко Осел,

_ _ открити 190 килограма дрога

разпространение на наркотици.

в
наса ос

ее опитал да пренесе с
камиона си наркотици на стойност 35 милиона 
дори категорично заяви: ”Аз не знам!”

прие съдебната присъда в присъствието на няко
лко членове на семейството си. Спокоен беше и 
вакът Роберт Янига, за разлика от Марко Осел. Този ции’ са напРалени ДВа опита, докато през по-мина- 
млад словенец само повтаряше, че тази беля му е лата година е осуетен транзитът на 18,5 кг хероин, 
направил някой си Мехо. Този Мехо всъщност е Насер н.змерен у двама българи и двама унгарци. Миналата 
Белегу, който при очната ставка в залата на Окръжния г°Дина беше рекордна във всяко отношение, а в нар- 
съд в Пирот не вдигаше поглед от пода. В случая на Осел котРаФика са започнали да се включват и малолетни 
е замесен и Матяж Хартман, спедитор от Кран, за когото лица- в Окръжния съд в Пирот с шест месеца затвор 
неофициално узнаваме, че се е намерил под ударите на беше наказан малолетният Б. А., с италиански пас- 
словенското правосъдие. порт, живущ вече няколко години в Пловдив. При

За разлика от предишните години, когато през гра- опит Да мине от България в Югославия нашите 
ничния пункт "Градина” минаваше трафик на хашиш, 
който на Запад вече и не се

марки, 
и съвсем спо

койно
КОИ СА КОНТРАБАНДИСТИТЕ?

Освен българката Камелия Николов (27) от София 
бивша световна вицешампионка по вдигане на тежести 
която за разлика от останалите контрабандисти е при-’ 
знала. че са й били необходими пари за лечение на болния 
и брат и затова се е включила в тази мръсна сделка 
( заработила е 5000 марки и две години и половина 
затвор), останалите са неженени мъже на възраст от 25 
до 35 години с най-различни "професии”. Така например 
словенецът Марко Осел е автомеханик и собственик на 

спедиция, Насер Белагу, който все още е в затвора 
като един от участниците в случая "дрогирани чушки”, е 
собственик на предприятие, Роберт Янига от Словакия 

частно предприятие с десетина работника. На
мерената в неговото "БМВ” дрога е отложила плани
раната венчавка с шест години и половина, които 
младоженецът” ще прекара в затвора. Якуб Стубла от

сло-

митничари намериха един килограм хероин в поясачастна му.смята за дрога, миналата 
година мина под знака на хероина и в това отношение е 
абсолютно рекордна.

Във всички случаи Пловдив е най-споменава- 
ният град. Този факт подсказва, че тук е центърът 
на транзита на дрогата от Изтока към Запада. Раз
бира се, в голям брой случаи само до - "Градина”.

Витомир Чирич 
"Вечернье новости"

също има
РЕКОРДНА ГОДИНА

Според думите на Драгослав Стоянович от Окръж-

ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА СЛЕДЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
РАЗВОЙНАТА програма на БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА И КОМИСИЯТА ЗА КОМУ
НАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Много програми ” чакат” пари 
от Фонда за развитие

Проект за по-хубав 
Димитровград

Проектанът на спортната за
ла в Димитровград, световноиз
вестният архитект Ранко Радо- 
вич със сътрудниците си, в при
съствието на членовете на новос
формирания съвет и комисията 
за комунални дейности при Об
щинската скупщина, общинските 
ръководители и многобройни за-

На 20 март тази година Координационният ото управление, "Автотранспорт” и цехът на 
следене реализацията на развойната ЦЦМ от Ниш. Свои програми при фонда и съ- 

програма на Босилеградска община проведе ответните министерства имат и Основното учи- 
заседание, на което беше обсъден въпросът кои лище, Гимназията, Здравният дом и Центърът 
от заплануваните в настоящата година развойни за култура, 
програми трябва да имат приоритет.

съвет за

В Републиканския фонд има и няколко про
грами от областта на инфраструктурата: ПТТ 

На заседанието, ръководено от предсе- съобщенията, уреждането на пътната мрежа, 
дателя на Съвета Сотир Сотиров, присъству- водоснабдяването и пр. интересовани граждани, предста 

ви на 19 март т. г. студия-проект 
наречен ”3а по-хубав Димитров 
град”.

Тези и още някои проекти ще бъдат дос-ваха повечето от членовете му, ръководители 
на стопанските колективи и ведомствата. В раз- тавени на Координационното тяло, формирано 
исквания бе подчертано, че общественото пред- в правителството на Сърбия за реализация на 
приятие "Кобос", дървообработвателното пре- утвърдените развойни програми, което тези дни 
дприятие "Бор” и строителното предприятие ще проведе свое заседание в присъствието на 
"Изградня" вече имат свои развойни програми председателите на общинските скупщини, 
при Републиканския фонд за развитие. Програ- чийто програми се обсъждат, 
ми към фонда има и предприятието за селскос
топанска дейност "Напредък”, както и Горск-

Според собственото му приз
нание идеята за тази студия ар 
хитектът Радович е намерил след 
като за пръв път е посетил ди 
митровградската гимназия. Въо 
душевен от видяното, предлага 
със сътрудниците си да направи 
една студия как нашето градче да 
получи по-хубав изглед. Идеята е 
съвсем проста: онова, което го има в гимназията, просто да се пренесе 
на улиците и домовете на града. Значи, чистотата, цветята, 
поддържането на гимназията, поведението на учениците... всичко 
това да се пренесе в града. Съвсем достатъчно, тъй като наистина 
(колко пъти вече да го казваме!) онова, което може да се види в 
гимназията, е истински пример за всички.

Студията не представлява никакъв паралелен проект на съ
ществуващия градоустройствен план, а може да се каже, негово 
подобрение, своеобразен план за развитие, акционно планиране на 
града, както го нарече Радович. Този проект обсъжда града по сег
менти и възможности, някои от които могат веднага да се реализи
рат. Например интеграция на някои градски функции, изглед на 
града, пешеходците в града, бреговете на реката, ж.п линията, 
зелените площи и други подобни неща.

В реализацията трябва да бъдат включени всички, дори и граж
даните, които могат да варосват редовно своите къщи, да поправят 
оградите си, да чистят редовно дворовете и пред портите си. А 
общинските служби, комуналното, са тези, които трябва да поемат 
грижата за комуналните обекти, улиците и зелените площи.

м.я.

Ранко Радович обяснява своята 
идея "За по-хубав Димитровград"

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА МИНАЛАТА ГОДИНА 
ПРИКЛЮЧИХА С ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС

Общинските чиновници нямат 

най-високи заплати
това е честа тема на разговори нара и в сравнение с 1995 година

заплатите им са увеличени със 79 
на сто. Според статистическите

Общинските служби в Боси
леградска община, чиято дейност сред работниците с по-ниски до- 
е сЬинансирана от бюджета на ходи. Опоред статистическите 
Обшинската скупщина? минала- данни, които изготви ОС, най-ни- показатели двойно и най-високи 
?а година приключеха? положи- ска е заплатата във футболния са били заплатите в Червения 

баланс Добрите резултати клуб - 416 динара. В сравнение е кръст - 750 динара. Заплатите на 
баланс, доори г р у по_МИНалата година най-малко са работниците в общинското упра-телен

се дължат и на факта, че пари от 
бюджета бяха отпускани само за 
заплати и за основни материални 
разходи. Поради различни огра
ничения и липса на финансови 
средства в бюджета липсваха па-

;Лейн"Г<Ув™; СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА И СЪВЕТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД
бюджет бе финансирана ця

лостната дейност на Центъра за 
култура, Червения кръст, ФК 
"Младост”, детската градина и 
общинското управление, ОС оси-

увеличени заплатите в Центъра вление.за които често се казва че 
за култура - само с десет на сто, и са ”прекалено високи , са увелн- 

444 динара, чени с29 на сто и възлизат средносредно възлизат на 
Работниците в детската градина на 573 динара, 
са получавали средно по 722 ди- А.Т.В. Б.

ри за 
ване 1 
този 1

НОВ СТАТУТ И ГОДИШНА ПРОГРАМА

куска от Просветното министер- на ад°РТазигодина трябва да се електрифицира и ремон- В реализацията на програмата ръководството на местната об-
ство иа Сърбия. “„Гггтлятя пои гоадските гробища и да се поправят водопроводът щност очаква съдействие от всички граждани на Босилеград.

Най-голяма част от средства- пЪтят към гробищата. Необходимите за това средства ще бъдат
раъзи°™иЛвЯотделнитГ?бласти и събрани от гражданите - всяко домакинство ще даде по 10 динара.

на които се

В. Стоименов

о28 МАРТ 1997 г.'ШштШ



БОСИЛЕГРАД

Сменен е председателят на 
Общинския отбор на СПС

БЪЛГАРСКИ СИНДРОМ 

ЦЕПИ ДСБЮОбаче той с пренебрегвал всичко 
товп и продължавпл кпкто и пре
ди: избягва да насрочва заседания 
на Общинския отбор, все още не 
са учредени съответните коми
сии и секции, кпкто и двата ак
тива при Общинския отбор, за
плануваните дейности от утвър
дената и приета лкцконна про
грама не се реализират, а много 
заключения на Изпълнителния 
отбор остават само слово на хар
тия.

Вече дълго време Общински
ят отбор на СПС в Босилеград 
посочва, че дейността на тази 
партия в общината, която тук 
убедително победи и на послед
ните съюзни и местни избори и 
дори бе с едни от най-добрите ре
зултати в Сърбия, показва тен
денция към намаляване. Повече- 
то от местните организации в об
щината почти бездействат. Изо
става всяко контпктнрпне между 
Общинския и Изпълнителния 
отбор с местните организации и 
базата, а изостава и съдействува- 
нето и осведомяването с Окръж-- 
ння и Главния отбор на Парти
ята. Тази активност не се засили 
и след информацията на Главния 
отбор на СПС. в която се указва 
на определен застой в действане- 
то на Социалистическата партия 
на Сърбия. Напротив, бездей- 
стването и занапред продължава.

На проведеното на 19 март 
тази година заседание. Общин
ският отбор на СПС в Босиле
град констатира, че най-голяма 
спънка в дейността на Социал
истическата партия в общината е 
нейният пръв човек - председа
телят на Общинския отбор Боро 
Стаменов. Както бе подчертано 
на заседанието. Стаменов още от 
самото начало, та и до днес, не е 
успял да намери свой метод в ръ
ководенето на партията, за което 
няколко пъти му е напомняно.

Взаимни обвинения и битка за власт съсипват българската организация в Сърбия
Цени ли се Демократичният съюз на бъл- телно следим кой ще влезе в ръководството, 

гарите в Югославия? 'Готи въпрос се натрапи тъй като той може да обърне дейността иа 
в последно време от поток противоречиви организацията в полза на сър >итс . 
сведения и остри обвинения, идващ откъм За- Шукарев обвинява Зденка Тодорова, че 
падните покрайнини. използва статута си на представител на пра-

Пригушеното доскоро дрънкане на оръ- возащитната организация Хелзинки уоч , ул 
жие между враждуващите фракции в органи- да прокарва свои версии за събитията в ор- 
зацията на българите в Сърбия започна да се ганизацията и в Западните покрайнини. Спо- 
превръща в открита война, която се води и по ред мен Зденка Тодорова създава кавги и сек- 
страниците на българския печат. По всичко тантство в ДСБЮ, а нашите усилия не Зивада 
изглежда, че нашите сънародници не могат да се разединяват , заявява д-р Шукарев. 
се озърнат от "българския синдром” на раз- Г-жа Тодорова също смята, че усилията на

българите не бива да се разсейват, но твърдо 
настоява за промяна в дейността на ДСБЮ. Тя 
иска активизиране на дейността на местните 

От едната страна на барикадата стоят ра- струк тури на организацията и посочва, че ако 
цакалите в ДСБЮ, които са привърженици на това бездействие продължи, съществува опа- 
твърдата политика и отстояват ’ чистотата” сиост сръбските власти да отнемат разрегпи
па организацията. Към нея се числят лредее- телиото на организацията, 
дателят на ДСБЮ Марко Шукарев от Цари- Зденка Тодорова смята, че Шукарев виж- 
брод, Димитър Дими тров, Иван Николов и да във всеки потенциален претендент за поста 
Иван Григоров от Босилеград. му, лък и понякога и във всеки кандидат-член

Срещу тях са се изправили "реформато- на ДСБЮ агент на сръбските тайни служби и 
рите’ - представителката на "Хелзинки уоч” така пропъжда хората от организацията. 
Зденка Тодорова, бизнесменът Нсбойша ^ Друг ключов въпрос, който разединява 
Иванов и Ангел Голомеев - един от основа- "радикалите” и ’ реформистите в ДСБЮ, е

отношението към сръбската опозиционна ко
алиция "Заедно” - изгряващата нова сила на 

ДСБЮ станаха ябълката на раздора в органи- политическата арена в западната ни съседка, 
зацията. Реформаторите обвиняват сегаш- Реформаторите настояват за тесни вързки 
ното ръководство и конкретно д-р Шукарев, сгъс "Заедно”, която действително може да 
че "поради негъвкавост, политическо късо- помогне за спазване на заложените в консти- 
гледство, конфликтност, недемократично и туцията права на българското малцинство, 
неколегиално отношение успя да прогони каквото има не само в Западните покрайнини, 
всички авторитети, които с дейността си са но и в други райони на Сърбия. Но предсе- 
направили много за съюза”. Те го обвиняват дателят Шукарев е скептичен за реализацията 
за провала на местните избори миналата го- на такава възможност. Според него сега лоз- 
дина и твърдят, че той е направил от ДСБЮ абравеннте националистически идеи на Вук 
фамилна организация. Действително в Цари- Драшкович и Зоран Джинджич, както и 
брод ДСБЮ не успя да вкара нито един човек поведението на местните лидери на "Заедно” 
от своята листа в общинския съвет на града, не показват, че опозицията ще промени от- 
Реформаторите се стремят към промяна в ръ- ношението към българското малцинство, 
ководството като смятат, че това до известна "Ние подкрепяме исканията на "Заедно" и 
степен би решило проблемите на организа- се надяваме те да станат носител на демок- 
цията. Те предлагат за лидер на организаци- ратичните процеси от Европа", заявява обаче 
ята Небонша Иванов и са изготвили програма Димитър Димитров, конто е лидер на ДСБЮ 
за организационно обновление на партията и в Босилеград.

Имайки предвид товп и с цел 
да засили дейността си занапред, 
Общинският отбор на СПС п Бо
силеград му гласува недоверие и 
го смени от функцията предсе
дател, която изпълняваше през 
изтеклия период от една година. 
За нов председател но този пой- 
висш партиен орган в общината е 
предложен Вене Пелинов, член 
на Изпълнителния отбор и гово
рител при Общинския отбор на 
СПС в Босилеград. За предложе
нието е поискано съгласие от 
Главния отбор на СПС, а до изби
рането му този пост ще изпълява 
подпредседателят Винко Андо
нов.

делението.
Но все пак кой срещу кого и за какво се

бори?

Общинският отбор бе допъл
нен с три нови члена: Спаско 
Спасков. Гоше Митов и Бисера 
Воинович, всичките от местната 
организация Босилеград - Цен
тър.

телите на организацията.
Политиката и спадащото влияние на

м.я.

ДИМИТРОВГРАД

Обединяват се левите сили
На 14 март т.г. се състоя съвместно заседание на ръководствата 

на общинските отбори на СПС и ЮЛ, на което бяха проведени 
начални разговори за изготвяне на единна политическа платформа 
за предстоящите избори.

Лидерите на СПС и ЮЛ констатираха, че трябва да се обединят 
всички леви сили в общината, за да се запазят специфичните стой
ности на нашата среда, необходими за нейния просперитет и разви
тие. Също така важна задача на партиите е да се запази домини
ращото ляво политическо определение на гражданите.

В този смисъл е договорено СПС и ЮЛ със съвместни усилия да 
се подготвят за изборите, както и да създадат платформа за единно 
политическо действие, която ще представи на жителите на общината 
всички предимства на идеите на левите сили.

Със съвместното заседание на двете сродни партии практически 
започна тяхната предизборна дейност на територията на Димит
ровградска община.

Точно представителите на ДСБЮ в Бо
силеград в момента могат да бъдат свърз- 

Председателят на ДСБЮ Марко Шукарев ващото звено между "радикали" и "реформа- 
обаче се отнася с подозрение към такива про- тори", още повече че те са на ред да поемат 
мени.

икономическо развитие на региона.

ръководството на организацията.
"Майка България също трябва да внесе 

бройния си полицейски апарат и тайните своята лепта за успеха на ДСБЮ”, заяви за 
служби, за да инфилтрира хора във всички "Континент" познавач на проблемите в ор- 
партни в страната и така да дирижира по- ганизацията. Според него българските поли- 
ложението в страната. В това начинание те тнцн са длъжни да направят всичко възмож- 
успяха във всички опозиционни партии в Ца- но, за да помирят двете течения, 
риброд включително и в клоновете на Демок- ДСБЮ е млада организация, създадена 
ратическата партия на Зоран Джинджич и преди малко повече от 5 години самото й съ- 
Сръбското движение за обновление на Вук ществуване е успех за българите в Сърбия. 
Драшкович ’, заяви той неотдавна. Според не- Но тя трябва да изживее романтичния си пе- 
го сега те се опитват да вкарат в ръковод- риод и да започне наистина да работи в об- 
ството на ДСБЮ Небойша Иванов - бизнес- ластта на културата и просветата, тъй като 
мен, шеф на пътното управление в града, кой- съществува реална опасност от пълна асими- 
то по-късно бе преместен в Ниш като секре- ладия на малцинството ни-от 120000 българи 
тар по градоустройството. "Иванов не е член в Западните покрайнини след Ньойския дого- 
на ДСБЮ, а освен това е съден за икономи- вор сега само 25 000 се определят като бъл- 

престъилсния в Ниш", твърди д-р Шу- гари. Диаспората ни в Сърбия винаги е раз- 
карев. Но той признава, че същият този читала на помощта на България за развити- 
Иванов е финансирал посрещането на бъл- ето на ДСБЮ, но организацията е жестоко 
гарските политици в Западните покрайнини разочарована от отношението на управлява- 
миналата година.

Според Шукарев единственият форум, ко
йто може да промени ръководството на 
ДСБЮ, е годишното събрание на организа- и смятаме за безсмислено да търсим помощ от 
цията. То ще се проведе тази година, като тях", заяви д-р Шукарев. Той неотдавна по- 
решение за това трябва да вземе Главният сети България специално да поиска съдей- 
съвет на ДСБЮ. Според написаните правила ствието на Филип Димитров за изграждане на 
в организацията през три години се извършва ретранслатор на БТ за Западните покрайнн- 
ротация в ръководството. Тази година бълга- ни. 
рите от Босилеград са наред да поемат лидер
ството.

"Режимът на Милошевич използва много-

Б.Д.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В МУСУЛ

Ново ръководство на 
местната общност

В рамките на изборната активност в местните общности в Бо- 
силеградска община през миналата седмица се проведе отчетно- 
изборно събрание в местната общност Мусул. След като бе направен 

досегашната работа и приета програма за работа през 
настоящата година, избирателите в критическа атмосфера избраха 
11 членове на Скупщината, 7 души в Съвета на местната общност и 
по три в ръководствата на помирителния съвет и местната органи
зация на Червения кръст. Членове на Скупщината са: Коста Ан
гелов, Симе Костадинов, Вене Дойчинов, Велин Велинов, Ратко 
Митрев, Иван Маринков, Митко Йовчев, Вене Дионисиев, Лиляна 
Димитрова, Иван Трайков и Йордан Трайков. За председател на 
Скупщината е избран Симе Костадинов, а за секретар Коста Ан
гелов. В Съвета, който наброява 7 души, са избрани: Вене Дойчинов, 
Коце Ангелов, Иван Трайков, Иван Маринков, Йордан Трайков, 
Велин Велинов и Любен Миланов. За председател на Съвета е из
бран Вене Дойчинов, а за

анализ на

чески

лата досега БСП.

"Социалистите доказаха, че са нихилисти

негов заместник Коце Ангелов. За предсе
дател на помирителния съвет е избран Владимир Стойнев, 
местни к-председател Вене Дойчи. За председател на мнестната ор
ганизация на Червения крет е избран Иван Трайков, за секретар 
Коце Ангелов и за касиер Йордан Трайков.

Когато пък

а за за-

Но и двете фракции вярват на СДС и най- 
вече на президента Петър Стоянов. Време е 

п ^ той да ги събере и да им посочи лозунга над
С най-голямо удоволствие ще предам ли- българския парламент, който българските 

дерството на истинските българи, които няма политици не уважиха досега - "Съединението 
да клекнат и няма да ни продадат. Такива са прави силата", тъй като и радикалите, и "лу- 
Димитър Димитров, Иван Николов, Иван дите млади глави” са еднакво необходими и 
Григоров. Еничари и удбаши (от УДБА - тай- полезни за запазване на българщината в 
ните служби на Белград - бел. ред.) никога Сърбия, 
няма да допуснем да ни ръководят", 
ричен е д-р Шукарев и добавя: "Ние внима-

дума за работата на местната общност през 
изтеклия четиригодишен период, бе изтъкнато, че тя не е на задо
волително равнище. Причина за това, от една страна, е неактив- 
ностга на отделни членове в Скупщината и Съвета, а от друга - 
пасивността на съответните органи на Общинската скупщина. По
ради това новоизбраният председател на Скупщината каза, че през 
настоящата година ще бъдат ангажирани всички субекти в разре
шаването на немалкия брой комунално-битови проблеми, а преди 
всичко уреждането на махленските пътища, селските гробища и пр.

става

Николай Петров
(Заимствувано от в. "Континент")

катего-
м. я.

о 28 МАРТ 1997 г.



ПОЛОЖЕНИЕТО В ГИД Щ

ИВАН МАРКОВ, ДИРЕКТОР НА ГИД В ДИМИТРОВ
ГРАД:СЛОВЕСТНИТЕ СБЛЪСЪЦИ 

ПРОДЪЛЖАВАТ ” Няма повод за стачка”В предприятието владее пълна информативна блокада, твърди 
В на й-гол ямото 

предприятие ГИД
стачният комитет

Марков е критикуван и за това, че упорито от
казва да се срещне и разговаря с тях. Тема на тези 
разговори трябваше да бъде подписването 
лективни договори с работниците и определяне на 
минималните заплати.

Стачният комитет опроверга слуховете,
разпространяват в ГИД, и се отнасят 

до отделянето на "металния” цех (главно там ра
ботниците подкрепят комитета), от предпр 
и отново изтъкнаха непреклонното поведение на 
директора, който заплашва работниците, които 
подкрепят стачния комитет. В този смисъл беше и 
констатацията, че предприятието е в пълна инфор
мационно затъмнение, защото повечето работни
ците практически не са запознати обективно с иск
овете и дейността на комитета.

Накрая бе заявено, че министърът на проми
шлеността на Република Сърбия Живота Чосич 
ще бъде информиран за всичко, което се случва в 
ГИД.

- В ГИД няма стачка, нито 
има повод за това, категоричен е 
диреторът на ГИД Иван Марков. 
Защото стачкува само "метални
ят” цех, докато останалите 90% 
от работниците са включени в 
производствения цикъл. Дори в 
едноседмично пробно производ
ство са пуснати и машините в це
ха за производство на гумени 
нишки.

Тревожен обаче е фактът, че от
говорни хора помагат на стачния 
комитет само за да запазят сво
ите кресла”.

Когато става дума за слухо
вете, че някои работници са увол
нени,а други са под суспензия, ди
ректорът изъква, че нито един 
член на (както го той нарича) са- 
мопровъзгласилия се стачен ко
митет, не е уволнен или суспензи- 
ран. А когато става дума за под
писване на колективния договор 
и анекс Но4 към него, пречки ня
ма. Единственият проблем е лип
сата на пари. Също така Марков 
категорично изтъква, че зад иск
овете за отделна джиро-сметка 
за ”металния” цех се крие идеята 
за неговото отделяне. Това едва 
ли е възможно, тъй като цехът 
(бивш "Фабрад”) своевременно е 
откупен на търг с пари на "гумар- 
ците”, което може да се провери. 
Може да се провери и това, че 
редовно се внасят средства във 
фонда за инвалидно-пенсионно 
осигуряване.

Тъй като ръководството на 
ГИД и стачният комитет не нами
рат общ език и начин за према
хване на стълкновенията, ръко
водството предупреждава работ
ниците от "металния” цех, че със 
своите нелегални постъпки те 
поставят под въпрос изработ
ката на необходимия инструмен
тариум за цеха за обувки, а по 
този начин саботират производ
ството и сключваните договори, 
както и тези, които са на път да 
бъдат сключени. А това значи и 
недостиг на средства за произ
водство и лични доходи. Ултима
тивните искове на стачния коми-

димитровградско обществено
словесните двубои ме^™ния комитети” 
влния директор Иван Марков. Р

За да разяснят някои обостоятелства на 19 маот 
. т.г .представителите „а комитета проведоха срещ! 

с журналисти, на която обвиниха директора за 
многобройните му прегрешения”.

Говорителят 
ленков най-

на ко-

които
в момента се

на стачния комитет Зоран Сви- 
пп„ ”ЗПреД п,одчеР™’ че през изминалите
V”
ствена политика, така че през този период ГИД не 
е сключил ното една сериозна делова спогодба с 
партньори от чужбина и страната. Той посочи че 
дректорът продава валутните резерви на фирмата 
и използва тези средства за изплащане на "сим
волични заплати и други възнаграждения. От дру
га страна, ГИД не е изпълнил изцяло своите за
дължения към пенсионно-социалния фонд 
оло 12 месеца.

иятието

Що се отнася до твърденията 
на стачния комитет, че той, като 
директор, не сътрудничи доста- 

специалистите, Мар
ков казва, че тези "специалисти” 
обрвъщат нещата ”с краката на
горе”: ако директорът ги слуша - 
те ще работят, а би трябвало да 
бъде обратно. Техното поведе
ние води само към закриване на 
ГИД, а "мога да кажа, че залог в 
играта е самият Димитровград.

тъчно със

за ок-
Б. Димитров

отзиви
еси, а интересите на фабриката, работниците и обцината им бяха 
девета скръб!

3. Сегашното положение на ГИД не е добро и затова смятам, 
че е необходимо отново да се намери един Виденов или Иванов, 
който да събере и мотивира всички специалисти (без ония, които 
"мътят водата”) и заедно с ръководството на общината и репуб
ликански фактори да намери изход от "задънената улица”.

Нашият край има специалисти и трудолюбиви хора. Ако се 
търси, такъв човек ще се намери, стига да имат такова желание 
ония, които "държат юздите”. Както на всяко правителство, 
така и на този човек трябва да се даде една "мирна” година, за да 
работи на спокойствие, да мотивира специалистите и да оценява 
ефекта от тяхната и собствената си работа, да награждава до
брите и да уволнява от работа слабите, а след този период да 
направи анализ на положението и да даде отчет за успехите и 
грешките си.

Ако се намери такъв човек, тогава и аз, и колегата ми проф. 
д-р Тихомир Ковачич ще помогнем. Нашият опит от дейността 
на компания "Сава”, която е гигант с европейски размери, може 
да бъде от полза за новото ръководство на ГИД - поне да не 
направи същите грешки. Хората са казали, че "жената не се гали 
отдалеч”, но аз съм уверен, че едно такова съдействие няма да 
остане без резултати.

На ГИД е необходим 
директор с харизма

(” Един 
1628)

да води фирмата”, ”Братство”, брой

Като дългогодишен сътрудник на "Сава” от Кран и член на 
управлението за инвестиции към Люблянска банка 
следя положението и проблемите на ГИД (информации получавам 
от Братство” и земляци) и тъй като не съм безучастен към съдбата 
на най-голямото предприятие в родния ми край, решнх да се обадя с 
кратък коментар и собствени виждания.

1. От основаването й (през 1958!) до днес "Гумарата” 
двама директори с харизма, които умееха да измъкнат максимума от 
сътрудниците си. Това бяха директорите Живко Виденов и Михаил 
Иванов. По онова време Виденов настояваше да се върна в Цари
брод, но поради следването ми това не беше възможно. По това 
време "Гумарата” имаше добри млади специалисти - това бяха 
блестящи години и за фабриката, и за общината.

2. Какво се случи по-късно, това е известно на всички, дори и на 
мен, който съм отдалечен на 1000 км. С една дума казано - някои лица 
отвътре и отвън поведоха по кулоарите борба за личните си интер-

човек не може

внимателно

имаше

тет ръководството отхвърля на
пълно, тъй като никой в момента 
не може да ги изпълни, а това със 
сигурност не може и никой от 
стачния комитет.С привети от Любляна 

инж. Томислав Тодоров А.Т.

И КОБОС ВЛЕЗЕ В СЪСТАВА НА ЮМКО” Слога” търси помощ от 
правителството на Сърбия... голямо значение. Освен че тези дни са приети 40 

млади, без трудов стаж работници, които по време 
на професионалното си обучение ще бъдат издър
жани от Републиканската борса на труда, очаква се 
да се създадат и условия за приемане нови работ
ници.

През миналата седмица чрез референдум 242- 
та работника в босилеградската конфекция, най- 
големият стопански колектив в общината, се опре
делиха за присъединяване към памуковия гигант 
от Враня. С това окончателно е сложена точка на 
неизвестността на босилеградските конфекцион- 
ери, които от дълго време търсят своя сигурност и 
перспектива.

Интеграцията с ”Юмко” тук се оценява като 
добро и осмислено решение. Защото и по време на 
икономическата блокада и санкциите, в рамките на 
делово-техническото сътрудничество с този ги
гант, в ”Кобос” нито веднъж машините не спряха 
и производственият процес не бе прекъснат.

Несъмнено сега ще бъде много по-леко за по
нататъшното стопанско развитие на босилеград
ската фабрика, защото мощностите на обекта ще 
се ползват още по-целесъобразно. Вече се създа
ват и условия за въвеждане на още една смяна. За 
икономически неразвитата община това ще е от

Тъй като вече няколко години търговско-гостилничарското пре
дприятие "Слога” в Босилеград се намира в безизходно положение, 
за спасяването му е потърсена финасова помощ от правителството 
на Сърбия - последна надежда за това някога водещо предприятие в 
общината. Поискани са два милиона и 895 хиляди динара, от които 
1.895.000 за изплащане на заплатите на 136-те работника от септем
ври миналата година до сега, а останалите - като оборотни средства, 

предприятието да обезпечи стока за работа. 
Същевременно на Правителството на Сърбия е предложено да 

въведе законно временно управление, като една от предпоставките 
за по-ускорено съживяване и спасяването на предприятието от банк
рут. Също така се търси и помощ при решаването на проблема за 
70-те работници, които сега в предприятието са "излишък”

Различни длъжници трябва да изплатят на предприятието на 
склад има стоки стойност от над

Да си припомним, че от началото на настоя
щата година към комбината ”Юмко” се приобщи и 
босилеградската "чорапара” със 180 работника.

В Босилеград съществуват претенции (а има 
разбирание и от страна на ”Юмко”) в състава на 
този комбинат да влезе и цехът на Нишката "Елек
тронна индустрия” в Босилеград, който вече по
вече години не работи, а халетата и съоръженията 
му могат с малки средства да се приспособят за 
текстилно производство. Това обаче не зависи са
мо то желанието на работещите в този цех и от 
Памучния комбинат във Враня, но и от решението 
на Електронната индустрия в Ниш.

с които

предприятието 50 000 динара,
150 хиляди динара. Счетоводствената стойност на имуществото му 
възлиза на 2.800.000 динара, но всички са съгласни, че неговата 
пазарна стойност е много (може би и двойно) по-висока.

Поради недостиг на финансови средства магазините на пред- 
- около 45, дълго време вече не се зареждат.

а на

м. я.

Чакат 
строителния сезон

В"ГРАДНЯ"В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД

Обезпечени 400 тона 
пащърнак

приятието м.я.

... А работниците търсят 
спасение от - съда По всичко личи, че в началото на строителния 

сезон "Градня” ще започне строеж - адаптация на 
равния покрив на една от първите "солидарни” сгра
ди в града край моста за болницата. Идейният проект 
вече е завършен и сега се работи главният проект. С 
това сигурно няма да се активират всички мощности 

"Градня”, но сигурно ще се намери работа и на 
друго място или пък на друга сграда, тъй като сгради 
с равни покриви има достатъчно, стига да се осигурят 
средства за строеж.

От друга страна, част от мощностите, по-точно 
част от помещенията, където някога беше цехът на 
"Елка” от Аранджеловац, "Градня" дава под наем на 
смесената фирма "Етекс”. По договор, освен да пол
зва помещенията, смесената фирма има задължение 
да настани на работа двама работници от "Градня" - 
един квалифициран и един неквалифициран. Наемът 
за помещенията е за три години. Фирмата "Етекс” ще 
произвежда в наетите помещения дамски превръзки, 
с възможност по-късно да произвеждат и тоалетна 
хартия.

Понастоящем в Общинския съд в Босилеград приключват или са 
в ход ^дебни дела на около 100 нейни работника, които търсят от 
ппеппоиятиетоДси да има заплати гарантираните заработим от се„- 
темвои1995 година насам. Известно им е, че предприятието сега няма 
парила запла™ но че ще се създадат възможности, когато то наск-

ОР05,апаРне ги сполети съдбата на предприятието, което може да 
За да не пяботника от гостилничарството потър-

фалира и пропздн я ^Р^ ^ гласува решение, с което да им даде 
сиха от Работни ^ сформират самостоятелно предпри-

Тези дни Цехът за сушене на овощия и зе
ленчуци в Босилеград отново започна да работи, 
понеже са обезпечени 400тона пащърнак, които, 
според думите на ръководителя на цеха Никола 
Андонов, ще бъдат достатъчни за работа до края 
на април тази година. След това, както подчерта 
Андонов, ще започне период на чистене и ремонт 
на машините и другите производствени съоръ
жения, време на годишни почивки и след добива
нето на нови суровини от тазгодишната реколта 
цехът отново ще започне работа.

От началото на август миналата до края на 
април тази година ще бъдат преработени над 
1500 тона моркови, праз, пащърнак, целина и пр. 
Кромид лук през този сезон не е преработван.

М.Я.

на

възможност да се отделят и 
ятие. , когато съществува възможност по- 

Боян Зарев, шеф гостилничар-"Защо всички да пропаднем 
ние да се спасим!” - подчертава
>то в "Слога’. ппклтиН1,/.Ският съвет ще вземе такова ре-
”Не ми се ВЯР^’1'е ‘ души от ]5-те в него са от бранша на

не

А.Т.
В. Б.

о28 МАРТ 1997 г.ШтШ



СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВОЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА животновъдството в 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА НА "КРЪГЛА МАСА"

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ПРИ НАШЕНЕЦА, 
КОЙТО ПИШЕ 

ЛЕГЕНДИ ЗА ЖЕЛЮША
МИНА ВРЕМЕТО НА ТОЯГАТА 

И ОПИНДЖАКА
"Никога селското стопанство не е било в равноправно положение спрямо останалите отрасли в 
страната. А днес е в още но-незавидно положение, което дори все повече се ” влошава”, се чу от 
участниците в разговорите на тема "Състоянието и възможностите за развитие на живот
новъдството в Димитровградска община”, на ”кръглата маса”, организирана след промоцията 
на книгата на Йордан Маринков ”Стара планина и Горни Висок”.

Ма откъснат лист от бележник имах сведения как да намеря 
град нашенеца АСЕН МИНЕВ, когото запомнихме 

от страниците на "Братство” с легендите му за Калин и Калина 
и село Жслюша: ж.к. Борово, блок 10, вход Б, предпоследната 
спирка на трамвай Но 7, или последната с автобус Но 204. Така 

пред голям жилищен блок в отдалечен от центъра 
квартал. До блока - бедни бакалийки и сергии с продукти от 
първа необходимост. Няма го тук блясъка на чуждестранните 
реклами по центъра, всичко е смълчано и загрижеио в борбата 
за преживяване. Качих се на четвъртия етаж и там намерих бай 
Асен Минин, нащенец от Жслюша. Висок, много красив възрас
тен мъж на 85 години. Радушно ми отвори вратата на своята стая, 
в която живее като самотник. Другари са му не стотици, а хиляди 
книги, и няколко картини по стените.

АСЕН МИНИН е чистокръвен желюшанин, захвърлян от 
бурите на много места на съдбата и живота човек, но сърцето 
му безрезервно принадлежи на Желюша и родния край. Роден е 
през 1912 година в голямото семейство Колинци-Минини. Още 
баща му е бил в социалистическото движение, казвал се е Петър 
Минев (1870-1937), желюш анин, а майка му Божика (1880-1967), 
също желюшанка от семейство на комунисти. Помни, че е бил 
ученик в първото сръбско училище, открито в селото през 1921 
година и е бил съученик на художника Иван Петров. Войник е 

бил в противотанкова батерия 
в Белград, в Аутокомандата. 
Има чин на офицер от резер
вните сръбски войски, чийто 
комендант му е личен приятел. 
После в Белград е бил четири 
години студент по агрономия 
(1938-1941), така че в столица
та ни е живял шест години. От 
1941 година е в България, зае
мал е постове по специалност
та си, почти винаги е имал не
приятности. че е от нашите 
краища. Първо е бил директор 
на МТС (машинно-тракторна 
станция) в Асеновград, а после 
член на Държавната планова 
комисия. Пенсионирал се е ка
то учител по стопанство и би
ология в софийските технику
ми. Има съпруга, син и дъщеря, 
но не живее с тях. 22 години 

живее самотно с книгите и творчеството си. Написал е история 
на училището в Желюша. написал е и първата част от историята 
на село Желюша и се надява да има сили да напише и втората 
част. Книгите за Желюша започва да пише по молба на 
желюшанн през 1985 година (легенди за село Желюша и спомени 
1941-1945). Не е много добре със здравето, носи компрес на 
единия крак, кръвообращението не е най-нормално...

В кратки щрихи това са данните за живота и работата на бай 
Асен. Но вероятно за читателите ще бъде по-интересно да разк
рия впечатлението си от тази лирична душа, пламтяща от любов 
към нашия край. Изумителна е свежестта и точността на не
говите знания, мечти и желание да работи, да напише всичко, 
което помни, за да го остави за бъдещето.

Миналата година е идвал в Ниш. За съжаление е имал го- 
неприятности. В днешното време на увеличена престъп- 

някой му откраднал парите и документите, та дори и някои 
ръкописи. Бил е в Ниш, но се наложило да отиде в Българското 
посолство в Белград, за да може да получи необходимите до
кументи. Така прахосал времето си за подобни неща и с помощта 
на Братство успял да се върне вкъщи. Пред мен изказа благо
дарността си, че са му помогнали. Приготвил е като възна
граждение двадесетина ценни книги от българските класици. 
Приготвил е 300 книги за гимназията - подарък от него. Те стоят 
опаковани в големи кутии и само трябва да отиде кола и да ги 
прибере. Приготвил е и седем тома от голямото енциклопедично 
издание История на България”, което се издава от Българската 
академия на науките. Сигурна съм, че тези книги представляват 
огромно научно и културно богатство и непременно трябва да се 

Братство”, библиотеката в Димитровград или Гнм-

в голямия

Идеални са условията за то пред него е "стадо” от десет- рано в тази насока е изостаиа- 
жнвотновъдство на територия- ниа овце. Ако някой млад ло,тъй като изградените обек
та на Горни Висок, но въпреки човек би рошил да се занимава ти в Липипско поле, в Иза- 
това в тези области днес едва с овчарство, би трябало да из- товци, край Расадника и много- 
ли се отглеждат около 1000 ов- ползва съвременни методи в бройните овчарници в община- 
це и стотина крави. А през 1988 миинферма. Земеделската ко- та са строени с държавни сред- 
година там само земеделската операция е заинтересувана за стиа, които в повечето случаи 
кооперация "Сточар” е имала такива мпферми в частния сек- са били безвъзмездни. Но иъ- 
5541 овца. През изминалата тор. А младите, които биха се преки всичко резултатите са

съвсем слаби. Вината сигурно е 
I в общата криза - не само в ссл- 
I ско го стопанство, но и в обще- 
■' ството. Разбираема е горчиви- 
1 пата, с която представителите 

па "Сточар” отправят критики 
към държавата, особено към 
селскостопанските банки, ко
ито например за 4(Х) 000 динара 
заем само за лихва взимат 600 

Г 000 динара. И кой може да 
издържи на това? Но не бива да 

^ се забравят и субективните не- 
Л достатъци. Конкретните реше- 

1 мия все пак трябва да се търсят

се озовах

Г 3

ЕК1

ши
самостоятелно, защото няма 
кой да даде пари.

В работата на кръглата ма
са взеха участие д-р Витомир 
Костич, д-р Милан М. Петро- 

занимавали с овчарство, искат Вич и д-р Милан П. Петрович
от Института за животновъд- 

фон, здравна защита. Седна ду- ство в Белград, Раде Шарко- 
ма, търсят условия, поне приб-

От кръглата маса

1996 година броят им е сведен 
на 2429 овце. На територията 
на общината има възможности 
за отглеждане на 10 000 овце и 
значителен брой кози. Въпре
ки това в обектите на фермата 
се изхранват кокошки, а основ
ното стадо кози е продадено и 
сега във фермата няма нито ед
на коза. Огромните простран
ства под пасбищата пустеят. 
Пустеят и селата - няма хора, 
които да се грижат за стоката.

Времето на тоягата и опин- 
джака е минало и класическият 
начин за отглеждане на овце 
днес е немислим. Едва ли може 
да се види овчар с тояга и опи- 
нджак. Но дори и да има такъв,

да имат път до селото, теле-

вич, съветник на републикан
ския министър по екология, об-лизителни до онези, които 

имат хората в града. Най-необ- щинските ръководители, как- 
ходимите важни условия са мо- то и членовете на новосформи- 
тивацията и стимулите за про- рания Съвет за селско стопан- 
изводство. Следователно дър- ство при Общинската скупщи- 
жавата трябва да направи след
ващата крачка, обезпечавайки

Асен Минев

на в Димитровград. След тех
ните разисквания бе прието за-

навременно изкупуване на про
изводството и средства за сво
евременно заплащане на про
дукцията.

Що се отнася до участието 
на държавата в създавенето на 
определени условия, не може 
да се каже, че нейното ангажи-

ключение двете земеделски 
кооперации да определят про
грами, които заслужават вни
мание и могат да устоят на вре
мето, а след това за тяхното ре
ализиране да се повикат спе
циалисти, министри, банкери и 

А.Т.др.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЖИВОТНОВЪДИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ 

СПЕШНА ПОМОЩ
леми
ност

Селяните не се платили сметките за тока и данъците, трябва да си купят брашно, царевица 
захар, ориз и сол, а предприятията и фирмите, които изкупуват добитъка, са им длъжни около 1 
милион динара и освен това сега няма кой да изкупи агнетата...

Природните условия в Бо-

, олио,

предприятия "Напре- 
силеградска община благопри- дък” и "Слога”, както и част- 
ятствуват за интензивно разви- ните фирми, които се заиима- 
тие на животновъдството. Об- ват с изкупване на добитък, 
щината разполага с над 17 400 дължат на животновъдите в 
хектара пасбища и над 8600 общината около един милион 
хектара ливади, а над 51 про- динара. Сега за продажба прис- 
цента от жителите й се зани- тигат хиляди агнета и никой ог 

селскостопанска общината не е в състояние да 
дейност. Затова и в развойните ги изкупи. А селяните не са пла- 
документи за периода до 2005 
година животновъдството зае- данъците, трябва да си купят 
ма едно от централните места, брашно, царевица, олио, захар, 

Така е в документите и по- ориз, сол... 
литическите становища, обаче Ръководителите на пред
на практика е съвсем друго, приятията, които не могат да 
Дълги години веригата между заплатят изкупения добитък, 
животновъдите и общинските се оправдават с общото безпа- 
суоекти е напълно прекъсна- ричие и казват, че и на тях им 

та. Материалното положение дължат. Така например в сел- 
^ЛСКОСТ°ПаНКИТе пРоизв°- скостопанското предприятие 
5"илгят ТВЪРДе Незавидно- Те "Напредък” изтъкват, че на се- 
не могат да продадат селскос- ляните в общината дължат над 
топанскияизлишък^оощеис. 500 000 динара, но в сегашната
ея. Л °Ва’ЧеСМеСеЦИНемо- °бстановка са безпомощни т да вземат парите си за про- месото са продали, а парите не 
дадения добитък. Двете обще- са взели. Дължат им Р

фирми, каквато е например 
белградската "Бим-Славия . 
Затова босилеградските пред
приятия се опитват да използ
ват компенсацията и да се сна
бдят с някои стоки, които след 
това предлагат на селяните 
срещу дълговете. Обаче живо
тновъдите искат готови пари, 
за да изплатят своите дългове 
и да пазаруват само онова, ко
ето им е най-необходимо.

ствени

вземат от 
назията.

Пожелавам на бай Асен много здраве, бодрост и дълго да се 
занимава с творческа работа. Тръгвам си. Той изпраща поздрави 
на г-н. Венко Димитров с книгата "Време разделно” от Антон 
Дончев, а на мен подарява "Хан Аспарух” от Фани Попова-Му- 
тафова. Зад мен останаха хиляди книги - от пода до тавана, по 
секцията и масата. Остана и малко място, приспособено за ра
ботен стол и на него подредени писалка и хартийки с телефонни 
номера. И неговият, вече старчески почерк, защото всичко пише 
ръкописно.

Останаха и две прекрасни картини. Едната е акварел от 
Мето Петров и представлява неговата родна къща в Желюша. 
Другата картина изглежда е една от първите творби на Иван 
Петров. Нарисувана е през 1932 година и представлява интер
претация на прочутия сюжет "Красавицата и звярът”. На обрат
ната страна на картината е отбелязана годината на нейното 
създаване и надпис: "Любовта и силата”. Бай-Асен я пази от
делно - някакъв познавач ца изкуството я е оценил за сумата от 
200 долара. Но това не е толкова важно. Важното е, че той пази 
за Димитровград чудесна картина, в която е представено как 
красотата и любовта побеждават силата.

мават със

тили сметките за тока и

Това са причините, поради 
които босилеградските живот
новъди изказват голямо недо
волство и призовават надлеж
ните републикански органи и 
институции да им се притекат 
на помощ и да намерят съот
ветни решения, с които да се 
защити производството в този 
отрасъл. В обратен случай обо
рите и занапред ще се изпраз
ват, а последиците от това ще 
бъдат катастрофални. Лилия Нейкова

М.Я.такива

о ШшшШШ28 МАРТ 1997 г.



| МЛАДИ ТАЛАНТИ МАРЯН МИЛАНОВ |
ГОЛЕМИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА 
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИТОЙ НАИСТИНА 

” ХВЪРЧИ НАвисоко”
Уморени от така наречените ” новокомпонирани”, ”турбофолк” и какви ли не още модерни 
музикални измишльотини, вероятно мнозина от нас съжаляват, че рядко имат възможност 
да чуят истинска наша, българска народна песен. За хора, имащи слух и елементарно музи
кално образование, което, за съжаление, много трудно се придобива у нас, българската 
народна музика е истински шедьовър на изкуството. В световни мащаби България е известна 
като страна, в която се раждат разкошни гласове, които със своята чувствителност и музи- 
калност представляват нещо уникално и неповторимо.

к™“ ° ?Т Село Мъзгош (който е починал) и с по-малкия си брат, които в момента учи в средното електноте- 
хническо училищен Нищ. Като поет Миланов се представи на 
културната манифестация Мостове на културата”’ - между
народна литературна среща, състояла се през февруари таз^н 
година в Димитровград. Че момчето не е само поетична душа, 
стана ясно и от беседата, която следва. *

В тоя кратък очерк нека да си припомним име
ната на най-големите съвременни изпълнители на 
български народни песни.

ГЮРГЯ ПИНДЖУ РОВ А е родена в Трънско и 
е първата българска народна певица, която има и 
виеше музикално образование; завършила е Праж
ката консерватория. Най-голяма известност са й 
донесли изпълненията на песни от Западна Бъл
гария. Има рядко богат и емоционален глас.

БОРИС МАШАЛОВ пее песни от Мизийския 
край и е с недостигната до днес популярност в Бъл
гария. Песента "Провикнал се е Никола” в негово 
изпълнение е емблема на българското певческо 
изкуство.

РАДКА КУШЛЕВА пее песни от Родопите. 
Вокалният състав "Сестри Кушлеви”, създаден от 
Радка Кушлева и нейните три сестри, има голяма 
популярност в България и света.

ЛЮБКА РОНДОВА по произход е от Костур- 
ско, Егейска Македония, откъдето е прокудена и е 
израснала по интернати в различни страни. В Бъл
гария се връща през 1960 година и изпълнява маке
донски народни песни. Има невероятно топъл, ли
ричен глас.

НАДКА КАРАДЖОВА е една от най-го- 
лемите певици на българския Държавен ансамбъл 
за народни песни и танци. Спечелила е много 
международни награди с ансамбъла си. Изпълнява 
предимно тракийски жътварски песни.

ПАВЕЛ СИРАКОВ е вероятно най-успешният

изпълнител на български народни хумор
истични песни. Най-популярна е песента му 
"Станке ле, голем гяволо”.

ИВАН ПАНОВСКИ е най-известен с пе
сента си ”Яничари ходят, мамо”. Гласът на 
Пановски има огромно богатство от емоцион
ални дълбочини, без които тази невероятно 
сложна песен би била неизпълнима.

ВАЛЯ БАЛКАНСКА е "космическият 
глас” на България. Тя спечели световна из
вестност с песента си "Излел е Делю хайду
тин”. Изпълнението на Валя Балканска е така* Според теб поетите дали се 

раждат, или се учат, за да станат 
творци?

е най-силна. Печелих 
награди на състезанията по исто
рия на авиацията и това ме под
тикна да се занимавам със съби
ране на информации от най-раз
личен характер, селектирам ги, 
съгласувам и записвам. Напълно

и няколко
мощно и емоционално неизчерпаемо, че тази 
песен бе избрана, записана и изпратена чрез 
ракетата "Вояджър” като послание към неиз
вестния ни още космически разум. Ето и тек
ста на песента в оригиналната му форма:

ИЗЛЕЛ Е ДЕЛЮ ХАЙДУТИН 
Излел е Делю хайдутин, 
хайдутин ян кесаджия 
в Домбовии и Кариджовии.
Оттам се Делю Провикна 
деридеренскем айене, 
айене, кабадаие:
- Две лели има в селото, 
да ми ги не йотурчите, 
да ми ги не йочорните.

- Аз съм ученик, уча се добре, 
всичко ме интересува, а какво 
най-много съм, времето ще 
каже. В основното училище имах 
успехи в съревнованията и по ма
тематика, и по езика, но повече 
се изявявах в областта на литера
турата, където печелех повече 
награди - първи, втори, трети. 
Най-успешен бях в поезията, раз
бира се.

* Сигурно не пишеш винаги 
на "посочена тема”...

- По-рано - да, обаче сега пи
ша само по специален повод, 
който предполага специална нн- 
спирация. Това не се случва толк
ова често, а и не пиша толкова 
редовно. Обичам да пиша и ше
говити и сатирични стихове по 
повод на интересни събития, ко
ито се случват около мен. Пиша 
и на български език, обаче на не
го по-трудно се "изказвам” и за
това често използвам най-близ
кия ми "език” - шопския. Не ис
кам той да се забрави и тъкмо 
затова усилено работя за събира
нето на шопски думи и изрази. 
Събрал съм близо хиляда от тях 
и си подготвям Речник или Лек
сикон на шопския диалект, или 
нещо подобно.

* Надявам се, че ще продъл
жиш и по-нататък упорито тази 
своя работа, а "надлежните” по 
тези въпроси ще забележат тру
да ти и дано желанието ти се ос
ъществи по-скоро.

по-

Иван Николов

ДИМИТРОВГРАД Записване на първолачета
Димитровградското основно училище ”Мо- 
Пияде” тези дни обяци конкурс за записване 

на ученици в първи клас през учебната 1997/98 
година. Според условията на конкурса, в първи 
клас ще се записват деца, които през настоящата 
година навършват седем години и които са в до
бро здравословно състояние. Същевремено е 
позволено и записването на деца, които досега не 
са започнали редовно образованието си поради 
болест или някоя друга обективна причина, а са 
по-възрастни от седем години.

И тази година, както и предишните, в първи 
клас родителите могат да запишат своите деца,

които до края на настоящата година навършват шест 
и половина години, доколкото специална комисия ус
танови след проверка, че те са физически и психи
чески достатъчно развити да започнат образовани
ето си.

ша

Марян Миланов

съзнавам, че това е работа, която 
изисква голям труд, упоритост и 
самоотричане, но когато нещо 
силно се желае, тогава то се пос
тигне. Доволен ще бъда ако ус
пея да завърша тази работа след 
пет, дори и след десет години.

* Какво би правил, ако^ спе
челиш главната премия на "бин- 
го” например?

- Предполагам, че тогава бих 
мислил по - различно, отколкото 
сега, обаче съм сигурен в едно: 
бих построил малко летище, бих 
купил спортен самолет и би> 
новал истински аероклуб. Надя
вам се, че в живота ще успея да 
стана поне спортен пилот!

При записването на децата трябва да се пред
ставят кръщелно свидетелство и удостроверение за 
здравословното състояние на детето.

Записването се превежда от 1 април до 31 август 
т. г. в помещенията на училището, всеки работен ден 
от 7 до 14 часа.

Б. Димитров

Проекти, а не предложенияОТЗИВИ
раха за двуезично обучение и то 
се прилага в босилеградските 
училища. Тук трябва да изъкна, 
че според Закона за обучението 
само учениците и техните роди
тели се декларират на кой език 
ще се провежда обучението, а не 
и останалите граждани.

По повод на статията ”Ди- 
митровградчани предлагат тре
тата възможност”, която беше 
публикувана в "Братство” от 14 
март 1997 година, желая да поя
сня някои неща.

по български език и техните ме
тодически обединения получиха 
задачата да направят проект за 
учебна програма при застъпе- 
ност на българския език с 5 часа 
седмично от първи до пети клас и 
с четири часа седмично от шести 
до осми клас (босилеградчаните) 
и алтернативен проект, за който 
се говори в споменатата статия 
(димитровградчаните). 
става дума за проект, а не за пред
ложения.

Прието е и предложението да 
се вземат предвид и планът, и 
програмата, конто се прилагаха в 
рамките на опита за двуезично 
обучение.

Родителите и първолачетата 
от Босилеград досега се деклари-

х ос-- Езикът старее, но няма да 
позволим да изчезне. Аз ще ра
ботя и по-нататък ще събирам 
най-оригиналните думи. А изда- 

”има чест” да направи

Никой не е предлагал план и 
програма по български език като 
майчин език, а в Димитровград е 
договорено с представители от 
Босилеград, Димитровград и 
Белград да се подготви проект за 
учебен план и програма по бъл
гарски език от първи до осми 
клас. В присъствието на Радойе 
Канатар, началник за учебни 
планове и програми в министер
ството на просветата на Репуб
лика Сърбия, преподавателите

На мнение съм, че за разре
шаването на този въпрос е необ
ходимо да се поведе разговор - от 
нашите училища чак до просвет
ните и други министерства на Ре
публика Сърбия и Съюзна ре
публика Югославия и след това 
да се вземе съответното реше
ние.

* Защо не - пилот като нро-ването ще 
вашата "къща” Значифссия?

- За бъдещето си мечтая, но 
точно ще се сбъдне, не* Малко е да кажа, че всички 

ще бъдем доволни. С какво още 
се занимаваш? .

какво
зная. След осми клас бях на кръс
топът, на който трябваше да из
бера между природните 
вени науки, но избрах третия - 
Гимназията, която сега завърш
вам. Сега отново съм на кръс
топът, по кой от пътищата ще 
тръгна не зная, но се надявам, че 
който да избера, какво и да ра-^ 
ботя, ще го сторя с голяма лю-* 
бов.

-Всъщност най-голямата ми 
любов е авиацията. Мисля, че 

момче, когато е било мал-

и естест-

всяко
ко, си е мечтало да стане космо
навт или пилот. Моята любов 

беше много по-дълбока

Владимир Стоименов, 
Босилеград

към това 
и по-силна, така че я запазих до 

и почти съм сигурен, че ни- 
Любовта

БОСИЛЕГРАД: ИСКОВЕТЕ ЗА ДЕТСКИ ДОБАВКИ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА
днес,
кога няма да угасне.

звездите и небето, сведена Лимитът е 225,05 динараВКЪМ
реалистични граници, прерасна 
любов към самолетите и авиаци- 

изобщо. Бях в пети или шести 
клас, когато, усетих силата на 

бов. И оттогава тя

* Имаш ли време за свободни 
занимания или всичко възприе
маш сериозно?

- Музиката е съставна част на 
живота ми, слушам я винаги, до
ри и когато си уча, и с прияте
лите, когато си почивам. Спор
тът не ме занимава особено, оба
че съм в течение на събитията. 
"Партизан” е любимият ми 
спортен тим (отбор).

в

не могат да надвишават 2,35 динара на член отВ Службата по обществени грижи за семейсто- 
вот в ОС в Босилеград приемат искове за детски 
добавки и наскоро ще започнат да ги "обработват” 
и издават решения. Тъй като някои родители все 
още не са направили това, тук припомнят, че 
срокът за подаване на исковете за продължаване 
правото на добавки е до 31 март т.г. Семействата, 

които материалното състояние се мени след тази 
дата, могат да подават искове и след това.

За онези, които все още не са подали искове, ще 
припомним, че тазгодишният лимит (който се оп
ределя въз основа на средната заработка в стопан
ството на общината) възлиза на 225, 05 динара на 
член от домакинстовото за последните три месеца 
на миналата година, доколкото родителят е в тру- 

отношение, т. е. 5,49 ако е селскостопански

ните
семейството. Приходите на член от семейството 
без един или двамата родители не могат да над- 

270,6 динара, ако родителят е бил в тру
дово отношение, т. е. 6,59 динара доколкото е бил 
селскостопански производител. Ако такова семей
ство покрай приходи от трудови отношения има и 
приходи от селско стопанство, тогава последните 
не трябва да надвишават 2,82 динара на член от 
домакинството.

Покрай исковете, които се получават в посо
чената служба, се прилагат и удостоверения за ма
териалното състояние на семейството. Родите
лите, които подават искове за да продължат пра
вото на детски добавки, не трябва да прилагат удос
товерения за приходи от селско стопанство. Ми
налогодишните удостоверения, казват в службата,

ята

тази моя лю 
само растеше! Интензивно се за
нимавам със събиране на макети, 
постери, книги, снимки и всичко 

с авиацията и 
колекция на за

вишават

което е свързано 
вече притежавам 
видно равнище. Да напомя и то
ва, че съм и председател на Аеро- 
секцията в Димитровград, 
основател, заедно с още няколи- 
цина заинтересувани, съм всъщ

в

сено за* И още нещо интер 
край на нашия разговор?

- Бих поблагодарил на всички 
професори и на тяхната под

бих използвал момента, 
на своите

ност и аз.
* Само напред! Ти ще успееш 

да полетиш истински и като пи 
лот, и като поет. Засега, 
нататък?

- Любовта ми към авиацията

мои
крепа и
чупени пржятГлии^ъученици от 
\у2 клас на гимназията.

М. Стаиойевич

дово
производител. Доколкото семейството освен при
ходите от работните заплати осъществява такива 
и от селскостопанско производство, тогава послед-

са валидни и сега.
В.Б.

28 МАРТ 1997 г.
'ШтШ
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ВЕЧНИЯТ ИЗОБЛИЧИТЕЛ 

НА БАЙГАНЬОВЩИНАТА
щата обществена атмосфера се ро
диха неговите чудесни пътеписци 
очерци: "Какво? Швейцария ли?”, 
"До Жслюша с говежди вагони”, 
"Покана”, "През ма руга на Чспино” 
и големият пътепис ”До Чикаго и

кои диванета, че можеш, кай, да на
преднеш, ама трябва да бъдеш, кай, 
подлец. Бошлаф! Подлец ли! Архи- 
иодлец ги ставам аз, брайно, ама где 
опя късмет! I !е ми върви, чорт да го 
вземе! Види се работата, и подлец да 
бъдеш, не е лесен занаят, все трябва 
да имаш някоя дарбица: кураж ли да 
го наречеш, или просто да имаш за
низана физиономия...”

Познаваме го, нали? Той е на
всякъде около нас, срещаме го всеки 
ден и дори не го забелязваме, но 
Алековият творчески гений успя да 
го открие и да надникне в дребната 
душица на кариериста, гешефтаря, 
политическия хемслсоп и да я оха
рактеризира така, както никой друг 
писател сигурно вече няма да успее.

Алеко имаше и изключителната 
дарба да чувства, изживява и худо
жествено да пресъздава комичното. 
Но смехът в неговите творби не бе
ше лек и безгрижен. В него винаги 
присъстваха тъжният размисз»л и 
болката на честния човек, който ис
каше "да изхвърли изпъкналата на 
повърхността гнусна пяна” на обще
ственото битие. Неговият неспоко
ен дух не можеше да се примири с 
изповядването на подобни житей
ски философии”: "Свий си парцали
те, па си налягай опашката!”, 'Мъл
чи си, няма да оправиш света!”

Но в неговото голямо човешко 
сърце имаше място и за красотата, 
която той, със своето тънко чувство 
на естет, откриваше единствено и 
навсякъде в природата. Като естес
твено противодействие на задушава-

"Една потресающа 
разнесе от единия до другия край па 
България на 12 май 1897 г... Безсмъ
ртният автор на "Бай Ганя" убит! 
Борци са мрели и ще мрат, докато в 
света царуват злото и неправдите. 
Но на 14 май 1897 година черната 
земя се разгърна, за да погълне... 
един светец!”

Убийството на Алеко Констан
тинов хвърля в дълбока скръб всич
ки мислещи хора в България. Го
лемият хуманист е убит от ония, ко
ито най-силно и безпощадно нзобли-

новина се

назад”.
Когато по време на една от раз

ходките си Алеко се изкачва над се
ло Поганово, той възхитено въз
кликна: "Гледайте хубост, гледайте 
чудеса... Защо е тъй беден челове- 
ческият език, защо е тъй слабо мо
ето перо? Е, как да опиша сега ония 
колосални порти, образувани от раз
ноцветни скали, в които е прикован 

поглед? Как да опиша фантас- 
тичсските фигури, които гледам 
през тия порти? Как мога да дам по
нятие за тая райска долина, окръ
жена с всевъзможни лссисти хълмо-

Алеко Константинов

Алеко ненавиждаше Бай Ганьо, 
преследваше го навсякъде с изобли
чителен и убийствен присмех, а Бай 
Ганьо угнетяваше до смърт Алск- 
овата просветена и жадна за благо
родство душа. Един безпощаден дву
бой, в който автор и герой си от
ричаха всичко - дори и правото на 
живот. Но понякога в безпощадния 
сарказъм на писателя прозвучаваше 
и една едва доловима, тъжна и със
традателна струна. Той все пак раз
бираше своя герой-простичкия, об
лечен в потури и фрак българин, ко
йто, нарамил дисагите, беше тръг
нал да "завладява” високомерната и 
бездушната Европа.

Такова съчувствие Бай Ганьо не 
прояви към своя създател и някаде 
край град Пещера го причака и уби 
подло, от засада.

На 24 (на 11 стар стил) май, в деня 
на славянските просветители Кирил 
и Методий, дребната човешка злоба 
и отмъстителността с ехидна усмив
ка тържествуваха над мъртвото тя
ло на Писателя.

чаваше.
Алеко не беше като другите. И 

те не бяха като него.
Той, адвокатът, живееше скро

мно - дори бедно. Понякога нямаше 
пари за цигари, но нарече себе си 
ЩАСТЛИВЕЦ.

Беше горд Човек и до последния 
си час се придържаше към своята 
дълбока изстрадана житейска мак
сима: "По-добре да бъдеш недово
лен човек, отколкото доволна сви
ня!'’

моят

ис? Мога ли да схвана неизчислими
те оттенъци на игрите на светлината 
и цветовете? Всички сили и способ
ности немеят пред туй подавляюще 
величие и всичко се съсредоточава в 
зрението, в нямото, благоговейно 
съзерцание". ("Какво! Швейцария 
ли?”)

Неговите фейлетони възпламен
яваха, разсмиваха, предизвикваха 
негодувание или одобрение, но не 
оставяха никого равнодушен. И как 
да бъдеш безразличен, когато че
теш "самопризнанията" на помощ
ник-регистратора, който е типичен 
герой от цикъла фейлетони "Разни 
хора, разни идеали : ''Зорът ми е да 
изтикам регистратора. Бре аноним
ни записки ли не щеш, бре доноси ли 
не щеш, бре заплашвания ли не щеш 
- нищо не помогна... Дрънкат ми ня-

Тази дълбока естетическа съзер- 
цателност, уви, изчезваше, когато 
Щастливеца отново трябваше да се 
върне в ежедневието на големия 
град. Той осмиваше пороците и мо
рала на хората в него, но искрено 
обичаше своя народ - и написа смеш
ната тъжна книга "Бай Ганьо". В 
нея с публицистична страст откри 
лицето на своето (и нашето) съвре
мие. Красимира Иванова - Николич

Господине редакторе,
Един господин, като ме знае, че 

съм приятел на оногова, гдето съ
бира материали за Бай Ганя, пре
даде ми приложеното тук писмо да 
му го връча. Това писмо е толкова 
оригинално 
щото не ще бъде зле да го напе
чатете във в. "Знаме”, като подлис- 
тник. Как е попаднало в ръцете на 
господина - не ми е известно.

София, 30 октомврий 1895 год.
Щастливец

До господина редактора на в. 
"Не му е времето”(1)

кьорпе, защо си ме набедил 
във вестник "Не му е времето", че 
съм бил уж опозиция, а? Толкова 
ли ти стига ума. Хич бай ти Гашо 
опозицията става ли, бе момче? 
Или ти какво си рекъл: чакай да сме 
по-малко, че да делим по по-множ- 
ко. Не си прост ти, знам те аз тебе. 
Ама пак си прост, да ти кажа пра- 
вичката. Сиреч, не си прост, ами 
малко а джамия падаш. За тия ра
боти ти бачка си питай. Ти вчера, 
казва се, докопа кокала, а бачо ти 
от девет годинки насам го е за- 
глозгал и няма нает да го изпуща до 
край време. Па знайш ли ти, момче, 
да ти кажа чистичката: има и за 
тебе, има и за мене. Народната(2) 
да е жива. Аз като идех още за Со
фия, като депутация, - 
разбрах, че не си е келепир да бъ
деш опозиция. Ама ще речеш защо. 
Защо ли? Твърде просто: защото 
ще стоиш зад метлата, а хората ще 
си плетат кошничката. И какви хо
ра: все отбор-отбор юнаци, все уче
ни, изпраксани. Напрежните наши 
бяха хептен дива работа. Крадеха 
гйоз-гйоре, насила, аджемийски,

пали кокала с две ръце и когато та- 
мам му е времето да се осигурим за 
стари години, да взема аз да кажа 
някоя права дума за Особата. Не е 
ахмак бай ти Ганю. той знае кога му 
е времето да се вика "да живей! ’ 
Едно да живей - хоп едно предпри
ятие. Па когато му доде времето - 
знаем и башка тюрлия да викаме. 
Тъй върви светът. Ако не друго, 
барем тая философия сме я проу
мели до дъно, пущината.

Момче бе. нашите да не са я пре
карали с ломчаните? Чувам ра
нени. убити(З). Брей, да си опичаме 
ума, зере... на оногова(4) ръцете от
рязаха, да не би да му дойде времето 
наопаки...

Хайде, стига засега. Да живей 
Негово Царско Височество!

Виждаш ли как викам да живей,

БАИ ГАНЮ 

И ОПОЗИЦИЯ 

- АМА ДЕ-ДЕ!

и характеристично,

знаят. И сега, когато толкова 
железници ще се правят, толкова 
дружества ще се калъпят, толкова 
пристанища ще се строят, ти тамам 
си му намерил времето да ме на
бедяваш, че съм бил уж опозиция. 
Недей нрави тъп, бе братко. Дотам 
ли ти беше достлука? Завиждаш ли 
ми, или какво? Че, санким, ти по-

си позволяваха и чапкъилъци, до- 
кундисваха на честта кое жени, кос 
моми, кое... А, момче, тьй ли е? И 
най-сетне влетеха с двата крака в 
капана. Виж днешните наши не са 
тъй. За чапкънлък няма ги. Тоест -

А бе

пък ти си взел да казваш, че аз съм 
бил против. Завиждаш N01, да те взе
ме дявола. Знай си ти, че ако вземем 
да се надвикваме, не се знай кой 
кого ще надвика. Па и за почитание 
ако дойде думата, аз пак не се да
вам. Ти ще целунеш ръка, аз - двете 
ръце; ти ще целунеш скута, аз - кра
ката; ти ще целунеш на друго място, 
аз - на още по-друго място. Че ти с 
мен ли ще се напреварваш, бе къор-

как да ти кажа - не че ги няма, ами 
кой ще се качи но Джендем-тепе, по 
Небет-тепе, кой що ръшис но ха- 
мамите да разпитва какво е става
ло. Па и кому влиза в работа. А 
колкото за алъш-вериш, бива си ги. 
Правото право! Хем тъй

малко ли кьораво си ударил от 
мене? Я си направи сметката, ти от 
колко места получаваш. А пък аз - 
какво. Гледам си търговийката и 
туй то. Па най-сетне, нали знаеш, че 
тия работи със съгласие стават. 
Ако ми помогнеш да влеза и аз в 
някое

си подка
раха работата, щото, срам не срам, 
ще ти се призная, брате, и аз се сли
сах. Ашколсун кьопоолар! Гледай 

нещо било туй науката. С 
таквиз хора да имаш работа - разби
рам. Напрежните наши бяха я по
карали на акънтия: бре трепаха, 
бре бесиха, бре стреляха, 
бяха орталъка. И защо? - за вятъра. 
А днес, видиш ли? Само по избо
рите не ти дават да шавнеш, а за 
другото -^свобода! Викай, попър- 
жай, давай си зор колкото щеш - 
никой нищо не ти казва. И защо ще 
бутат опозицията - 
гюрултия, кой я слуша. Нашите си 
сучат мустака, па им се подсмиват. 
Властта в ръцете

какво предприятие по-тлъстичко, 
мигър мислиш, че няма да ти се 
отсрамя? Зная си аз как му е реда. 
Па не стига другото, ами си взел, 
дяволе, че си извъртел писмото 
тъй, щото, като го чете челяк, ще 
помисли даже, че съм против Осо
бата. Аз ли? За толкова ли верен 
човек ме имаш ти мене? Нали си 
дадохме уж дума, че не му е вре
мето. Разбирам да не беше властта 
в ръцете ни, да подсмърчаме от
страна, - тогава, хелбетя, ще ти при
черней и ще караш наред, с Особата 
барабар. Ама сега, когато сме допи-

пе?
Ганю Балкански

(От ”Фейлетони и разкази", София, 
1894 г.)още тогава съсипали

(/) Под това име се Подмята в. "Про
грес", орган на К. Величков.
(2) Народна Партия.
(3) При изборите зи Н-то обикн. 
Народно събрание.
(4) Стамболов.

тя нека си дига
па

им - не искат да

о ШшряШ28 МАРТ 1997 г.



НА КНИГАТА "СТАРА ПЛАНИНА И ГОР- ДА СИ ПРИПОМНИМ

” КУДЕ Е ТЕКЛА ВОДА, 

ПАК ЧЕ ТЕЧЕ”
СНИМКА” НА 

УМИРАЩИТЕ СЕЛА
Неотдавна излезе от печат 

книгата на агронома Йордан Ма- 
ринков от Димитровград, носеща 
названието "Стара планина и 
Горни Висок”. В

(” Да не заборавим запустелите ни села”Братство”, 1629, 21 март 1997 г.)
верзарчанинъш ош село Белеш, какШо се йодйиса Гойко Алексов, в миналия брой на 

"Братство” найиса Писмо, загрижен за съдбата на своето село Верзар и другите села е 
Димитровградско и Босилеградско, които вследствие на голямата миграция сега Пус
теят. ГЪсПодин Алексов Предлага на хората да заПиишш миналото на селата, ”за да не 
изчезнат те и ош Паметта на хората и да не Потънат Под наслойките на забравата”.

ГосПодин ГОЙКО АЛЕКСОВ се обажда в момент, когато и Библиотеката в Димит
ровград ПредПриема мерки да бележи миналото на селата, обичаите, народните Песни, 
Пословици, гатанки и По този начин да заПази корените на населението, което живее не 
само в Димитровград и Пирот, но и в цялата страна и чужбина. Верзарчани също се 
срещаш е Бор, Зайчар, Белград и те, като Алексов, изйишваш носталгични чувства По 
своя край.

Подтикнат, ош Писмото на госПодин Алексов и хубавите бележки, които дава за 
Верзар, за името на селото, за учителите и училището, за "Раденков хан” и Празниците, 
в рубриката, която има тази задача, да си Припомним за още някои неща ош Верзар.

1ордан Маррамките на сто
годишнината на Народната биб- 

Димптровград на 18 
март бе организирана промоция 
на книгата в присъствие на три
мата рецензенти, многобройни 
гости от общината и почитатели 
на книгата.

Две са причини да се напише 
тази книга, каза Милан Петро- 
вич, един от рецензентите от Ин
ститута за животновъдство. Пъ
рвата е кризата в селското 
панство, особено в животновъд
ството, и втората - самият Горни 
Висок. Този край, с празните си 
къщи и изоставени пасища, е 
'снимка” на селата, които гаснат, 

изчезват, а в планината звъни са- 
мотата. За всички, конто биха ис
кали да вложат своя труд в тези 
високи планински области, кни
гата с своеобразен пътеводител.

внков
• ‘•0 СТАРА ПЛАНИНА 

Г0Р№И ВИСОК
лиотека в

привредни пцтенцфл

СП ;»- т
Ш'

❖ ❖ ❖ Симеон Петров, Ангел Георгиев. А след това 
в периода 1941-1944 в трудовите български 
войски са били мобилизирани: Стайко Виде
нов, Венча Виденов, Михаил Димов, Нацко 
Миленков, Мирча Асенов, Спасен Алексов, 
Ангел Георгиев и др.

По време на партизанското движение вер
зарчани са участвували активно. За пръв път 
в селото са идвали партизани през май 1944 и 
често след това минавали през него. Алек
сандър Д. Колев особено много е помагал на 
партизаните. Първите отборници са били То
дор Миленков и Рашко Виденов. Рашко Виде
нов много пъти е избиран в околийския Н. О.

ВЕРЗАР се намира в нископланинската 
област БУРЕЛ, която обхваща една част от 
Димитровградска околия и една част от Бъл
гария. Бурел обхваща 172 км2 със средна над
морска височина 765 м. В България са селата 
Габер, Неделище, Вишан и др., а в Димит
ровградско обхваща пределите от Лукавица 
до село Врабча. Тук са Сливница, Долна и 
Горна Невля, Скървеница, Верзар, Било и Ба- 
рйе. Това е една от най-неразвитите части в 
Димитровградска община.

Бурел има богата история. Населени мес
та е имало още през античните векове, което 
потвърждават и намерените 
останки в Борово и Барйе. В 
село Барйе, в месността ”Ту- 
тини ливади”, се намира гол
ямо археологическо находи
ще, все още неизследвано.
Римските обекти тук са до
бре запазени.

По време на турското иго 
населението е живеело в 
пълна покорност. От Долна 
Невля е известен хайдутинът 
Вусеин, който бил хванат при 
Суково. Тук е имало и два 
турски чифлика: при Лукави
ца и Долна Невля. И според 
предание, разказано на авто
ра на тези редове от стари
наДоТнаДНе°вляДеИ купенТо? Мотив от Бурел: край село Скървеница

турците за 900 жълтици. отбор. По-активни жени са били Виолетка
След освобождението от турците тоя край Стоя^ова КатерИ„а Игова. В ръководст- 
започва бързо да се изгражда откриват се адежката организация са работили:
училища, провят се пътища и дори преди 25 Андреев и Виолетка Лозанова. В бое-
години селата получих и електричество но ^ осЛожде„„ето на Югославия са взе- 
както и Гойко Алексов пише когато участие Еоян Алексов, Милко А. Дончев и 
младите вече бяха напуснали селото . м у Алексов

Но да се върнем малко за миналото на Ма^„таднте на село Верзар са били активни 
Верзар. След «свободи™ отту^ч* » изграждането на селото <&ед овобождени- 
се създават почти всички политически п. р ето отфашизма и поддържали политиката на
тии, които по това време е имало в тогавашна Югославия за добросъседски отношения с 
България: демократическа, радикална, - България. Присъствал съм на един митинг на 
меделска, социалистическа, народници, стам- 2 ав 1947, Илинден, проведен по случай 
боловисти. На изборите на 12 февруари 191 ПОДПисването на Бледските споразумения 
година за народниците са гласували 55 души, ме Тито и Димитров. Тогава в селото при- 
радославистите - 5, за стамболовистите - ,за почти цялото население от Бурела.
цанковистите - 24, за демократите - 34. До У . . .

е с културно-историческо зна- “уж°аТа за селскостопанска де- 
чение, тъй като в нея се разказва Пност при Общинската скупщи- 
и за мпналото на тези краища". говоРе,,кп за поводитеда на-

За Витомир Костич, първия ”ише книгата' “3™ш: В Ре,1У 
рецензент, книгата на Марпнков ^„канската програма за рсвита- г к лизация на Стара планина в пър-е значителна монография, пълна к
с множество сведения за клима
та, флората и фауната, животно
въдството, за селското стопанст
во изобщо в Горни Висок за по- 
дълъг период от време. Съще-

Тя

воначалната версия територията 
на общината не е била обхва
ната”. Неговият принос е в това, 
че благодарение на книгата тери
торията на общината е намерила 
място в спомената програма.

От промоцията

Първата книга на Йордан 
Маринков е и първа подобна

временно книгата сочи неизчер
паемите възможности на Стара 
планина и Горни Висок за живот- книга, написана от специалист и

представена тук. Затова всички 
участници я оцениха като ус
пешна и полезна, с желание тя да

новъдството, особено за овчар- 
ство, а в днешно време и за нещо, 
което е много актуално в света - 
производство на екологично чис
та храна.

Самият Йордан Маринков, 
дългогодишен ръководител на

бъде последвана и от други по
добни книги.

А.Т.

ДЕТСКАТА СЦЕНА ПРИ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ"

скоро хората си добре спомняха 
ческия живот в бивша Югославия. Във Верзар 
най-активен в политическо отношение е бил 
Джурджа Соколов, радикал.

Верзарчани са участвували във всички 
войни, които са водени през това столетие:
Сръбско-българската 1885, двете Балкански,
Първата и Втората световна война. В Балкан
ската война са участвували Дамян Зарков,
Глигор Зарков (загинал), Лозан Стоянов (ра
нен в Румъния), Арса Алексов, Георги Димит
ров, Никола Колев (ранен), Лозан Алексов,
Лозан Стоянов, Андрея Милошев, Джурджа 
Малинов, Вецко Пейчев, Джурджа Пейчев,
Рангел Дойчинов. Същите останали живи и са 
участвували и в Първата световна война.

Хората във Верзар добре си спомнят за 
по-новата история на селото. В Априлската
война 1941 година “^знпъо Пойче^Сто- далеч от своето село, както и 
Кръста Миланов, Ал“ пдмр ^ Дончев От народния певец до наши дни за Борово 
ЙГрЖи» ^ГчаТео^ГешКе8: пеят ^орис Тодоров, Стефан Николов и Не
нов Петър Миленков, Кирил Гигов, Влайко говата дъщеря Анна Николова.
Гигов, Спасен Виденов, Мирча Асенов, Алек- 

Димитров (пленен) Михаил Димов,

за полити-Премиера на 

новата пиеса
Ще завършим това припомняне за село 

Верзар и Борово с една народна песен, 
писана през 1925 година от Васил Стоин:

Месене ясно небесно, 
грееш ли судс йо свето, 
грееш ли село Борово, 
грееш ли мойше дворове?
Видиш ли мойша майкя, 
дали е какшо що беше?
Ссду ли моме боровке, 
йреду ли църни куделки?
Кладу ли момци огньовии,
Печу ли вакли овновии?

за-

ПИСГТиесата'сТпОДГОтвяшГняколко месеца под ръководство
то „а професионалния постановчик Стефан Методиев, рабо
тещ в драматично-музикалния театър "Константин Киси-
..Лд" ^ ЯеликоТърново (Р. България).

Главните роли изпълниха младите димитровградчани

бойша ’виденов^Катарина Златанова, Ирена Васова, Мария

ВВЛВ сипките "рдсстГестнои ентусиазирано изпълниха 
своите роли и н™ съвсем оправдано публиката ги на- 
гради с бурни аплодисменти.

Народният певец, когато е изпял тази но
сталгична песен за село Борово, сигурно е бил 

Гойко Алексов.

Богдан Николов

Б. Д. сандър

о28 МАРТ 1997 г.



ТРЕВОЖЕН ВЪПРОССПОМЕНИ

СКИЦИ ОТ НЯКОГАШНИЯ 

ЦАРИБРОД
Кой да помогне на 

изворския храм?
(Продължение ОТ М1И1ЛЛИЯ брой)

БОРИС БРЕЗНИЧКИ беше едър, представи- ския манастир "Сп. Кирик”, който е недалече от 
телен мъж. В двора на чичо Петър Симов, зад Цариброд. Сестрите усилено почнали да се грижат 
касапницата, си колеше прасета и още докато са- за брата, а той се ока чал и глух, и ням. Когато се 
лото трепереше, си отрязваше ог него и го лап- поправил, "комадировали” го при краварката, сто 
ваше. Предлагаше и на нас, зяпачите, но ние с пог- че тя се изповядала при игуменката, после гот- 
нуса отказвахме. пачката, градииарката и накрая сгрешила и игу-

Кръстовден. Ето го чичо Борис на гости у дома. мепката. Та пали е глух и ням!
Масата е добре заредена: супа, готвено, печено, Наложило се и тя
баница, сладкиши, ракия н бол винце. Той иска Йован. В "канцеларията" била попадията и дъщеря 
дълбока чиния или супник, в него надробява всич- им Вера, наша съученичка. Наложило се тя да 
ко, каквото му е сервирано и обилно го залива с напусне помещението и при излизането дръпнала 
вино. Всички го гледат, а той със супена лъжица завесата пред вра га, отворила я, дърпнала пак заие- 
унищожава "попапрата" си. Жена му се подсмива, сата и шумно затворила вратата, като я оставила 
той за момент спира и казва: "1Цо се чудите, в малко отворена и чула цялата пикантна манастир- 
стомаха няма специални прегради, та п топа, което 
отделно ядете, се смесва". Пийва си още доста вин
це. а след кафето изказва благодарност на домак
инята за хубавите гозби.

Живееха срещу дворната врата на черквата.

ходи на изповед при попДП

ска история.
В училище Вера на ухо разказва всичко на 

дружките си, те пък на нас, пие по домовете, май
ките на съседките, баиупе но кръчмите и цялата 
околия заприлича па разбунен пчелен кошер. На

ложило се да бъде уведомен 
Нишкият владика и гой раз
поредил: калугерките да се пре
селят в Сичсвашкия мъжки ма-

За храма на "Света Троица” в боси ле градското село Извор е 
казано едва ли не всичко, каквото има да се казва. Остава да се 
направи нещо за неговото спасение, загцото той може да рухне 
всеки миг. Покривът вече е прокапал, а западната стена 
наполовина е паднала. Застрашени са изключително ценни 
стенописи и цялата конструкция на зданието.

Изминаха вече две години огкакто бяха направени първите 
предложения за възстановяването на сградата, а все още никой 
нищо конкретно не е предприел.

Много разговори се водиха за този храм при срещата на 
високите църковни велико достой ници от двете съседни епархии, 
много се очакваше и от историческото посещение на двамата 
духовни глави на Сърбската и Българската православна църква 
патриарх Максим и патриарх Павле в Босилеград. В играта за 
опазване на храма бяха включени и няколко учреждения за 
защита на паметниците на културата от двете съседни държави. 
Беше договорено нашата страна да направи проект за необ
ходимите строителни работи и предварителната сметка, а 
България да даде необходимите строителни материали. Но ето 
вече две години административната машина буксува на място. А 
храмът пада ли, пада...

За всичко може да се намери оправдание, но като си помисли 
човек с какви средства и какви неимоверни човешки усилия е 
строен този храм преди век и половина, днешните "усилия” за 
неговата реконтрукция изглеждат направо смешни. Пък и на 
пръв поглед се вижда, че не се касае за чак толкова големи пари.

Безспорно е, че и местното население можеше да даде свой 
малък принос за опазване на храма. Естествено, босилеградчани 
не са богати, но когато е за черква - никой няма да откаже.

Струва си да се помисли сериозно по въпроса дали не би било 
най-уместно да се създаде една група граждани, която 
непрекъснато да движи въпросите по опазването на храма в 
Извор. Защото, знае се, че докато детето не плаче, майката не се 
сеща за него.

пастир, а калугерите - и манастир 
"Сп. Кирик”. Женски акъл - пре
селването направиха в пазарен 
дси, когато в Цариброд е гъм
жило и когато преминаваха през 
пазаря с волски коли, натоварени 
с покъщнина, продукти, птици, 
фураж, с вързан добитък за рит
лите и кучета под колите 
тините" бяха посрещани и изпра
щани с продължително ”У-ууу ’ и 
различни пикантни подмятания.

све

БОГДАН ФИЛОВ В 
ЦАРИБРОД

Пролет - 1942 година. На път 
за "новите земи” в Цариброд 
спира тогавашният министър на 
просветата Богдан Филов. По зо
ва на общинския барабан на игри
щето при долната рампа е събран 
много народ и ученици - подарява 
се духова музика на училището.

Именден на Кръстовден при баща ми, в сливника ни до реката, 
срещу ж.п. прелез за с. Лукавица. Гости са стари бохеми и 
съседи -1932 год. Виждат се моите родители и сестра ми.

Обаче когато министърът 
започна да говори за "Велика 
България", моят съученик Иван 
Брезнишки високо го апостро- 
фира с думите: "Господин минис
тре, българско е под с. Гоиндол, 
до ж.п. спирка "Обреновац", на
татък е чуждо. Последваха вик
ове "така е” и митингът бързо 
приключи конфузно.

Министър-председателят Б. 
Филов получи смъртна присъда 
от Народния съд през 1945 го
дина.

Иван Николов

ИСТОРИЙКА ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗБОРИ В ГОР
НА ЛИСИНА ПРЕДИ 59 ГОДИНИ

Същата група при лозята в Парасине. Четиримата в средата са 
съседи по лозя: вляво е Жорж Гайдаров, съсед по къща, а 

цигуларят е Пешко, мой съученик. При бол пийване и хапване 
винаги става весела компания, за която нито обстановката, 

нито годините пречат

Гласуване по заслугаСЛАВЧО трънски в 
ЦАРИБРОД

Есента на 1944 година. На съ
щото място п по същия начин на 
митинг е събран народ от цялата 

Царибродска околия - среща с прославения парти
занин Славчо Трънски. Говорът му беше чесго и 
бурно аплодиран. Но ето, чува се реплика: "Къде 
ще бъде Цариброд...?" Ораторът троснато каза: 
"Ние ви донесохме свободата на тепсия, а вие ис
кате граници да местите.” Митингът като попарен 
бързо приключи.

Два въпроса по един въпрос. Пак започна пре
селване, във всички посоки. Прокобна, зла участ за 
всички хора край границите по света. Дано дойде 
време да няма разделителни межди между хората, 
да си отдъхнат в спокоен труд и сън.

През 1938 година се прове
ждали избори за републикански 
депутати. В Босилеградско били 
трима кандидати: Кирил Попов- 
демократ. Владимир Побиенски- 
радикал (за краля) и поп Сганко- 
земеделец ("люта опозиция").

За избирателния пункт в с. 
Горна Лисина бил определен по- 
ручннк Райкович, който зорко 
наблюдавал хода на гласуването. 
Дошли двама селяни от махала 
Сталичини: Стойне Стаменов и 
Стамен Пейчин. Гласуването се 
провеждало с избирателни гуме- 

щи под форма на играта 
"на паре": гласоподавателят взи
мал топчицата, слагал я между 
двете си шепи и малко хитрувал, 
докато я "омъкне” в някоя кутия.

Така и дядо Стойне взел топ-

- За кого?
- За поп Станко.
- Защо? Нали той е опозиция, 

неприятел!
- За държавата може би е не

приятел, но за мене не е - отго
ворил спокойно дядо Стойне. И 
продължил:

- Той ми е направил голямо 
добро. Кръсти детето ми без па
ри, та по друг начин не мога да му 
се отплатя, освен по този - да гла
сувам за него.

Г-н Райкович останал без ду
ми. След дядо Стойне пристъпил 
да гласува дяд
"задължил" към никого, но за да 
не се различава от комшията си - 
и той гласувал за поп Станко. 
Поручник Райкович упрекнал и 
него:

ЖЕНСКИ ПАРАД И”КЪПАНИ” 
ЕРГЕНИ

Бабинден. Жените командваха парада в
града. Накичени, весели, хванати за пояс като за
хоро, препречили улиците от Чу й-петел и 
Строшена чешма, отиват към центъра. Тежко 
на онзи мъж, който попадне в мрежата 
Семейните даваха доста пари за откуп, а този, 
който отказва, за срам остава по гащи. Ергените 
"безапелационно” биваха "къпани" с дрехите 
във Врелото, реката или заливани с вода от 
чешмите, та да се сетят, че трябва да се женят. 
При "Павлиончето" се играят буйни хора, после 
жените влизат в голям ресторант, където ве
селието кулминира. Мъжете там нямат смелост 
да влязат.

им.

о Стамен. Той не сеНИ ТОПЧ1

Бранш, трудна ви е работата, но е бла
городна за истинско БРАТСТВО между наши
те два славянски народа. Вярна е старата По
говорка: ”Чуждата ръка не чеше където 
свърби, а рана Прави, която кърви.”

Та нека си Помагаме ние, защото чуждите 
”помощи” са с тежки лихви.

” СВЕТИЦИТЕ” И ОТЛЪЧЕНИЯТ 
МОНАХ

- А ти пък, Стамене, защо 
гласуваш за черната опозиция?!

- Видях, че комшията гласува 
там, пък и аз. Нали, кутията си е 
кутия. Ако е черна н опасна, 
защо сте я сложили тук? - отго
ворил престорено дядо Стамен.

И г-н Райкович отново ост- 
нал без думи пред "простия" се
лянин.

чицата, покпатушкал напукани
те си ръце, поогледал се наоколо 
и - хоп! - спуснал я в кутията на 
поп Станко. "Неутралният" на
блюдател г-н Райкович чул ехото 
от "опозиционната" кутия, не мо- 
жал да се въздържи и възразил:

- Какво направи, Стойне!?
- Гласувах.
- Па знаеш ли за кого?
- Зная.

МАНАСТИР ’ СВ. КИРИК” от женски стана 
мъжки. Калугер от Погановския манастир, бивш 
белогвардеец, си позволил да подкачи жена, ра-

Крак река Ерма' Тя веднага се оплакала на игумена и братята решили да изгонят виновника 
иначе имало опасност селото да не ги храни
П»™;^”™гЧеН“ М0Нах МУ намеР™ лесното. Оказал се припаднал пред тежката капия на жен-

В. ” Братство” топли ми душата, 
за списание ”Мост” поклон до земята! 
Чета с вълнение и сълзи в очи, 

братски зов ечи!в душата ми

Любомир Димитров 
Варна Пене Димитров
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СПОРТ^ СПОРТ ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО "ЕРМА" В ДИМИТРОВ
ГРАД

За екологичен статус на общината
Деянова ще се състезава на Европейското 

първенство във Финландия
ровград^на коетобяха приети'от""™ за’оаб„татаТЛеТИЧССК"Я КЛуб ”Желез"ичаР” от Д»“"- 

програмата за ;.ейиост, т,Л7,| раоотата през миналата година и финансовият отчет,
Треньорът „а ~

черта че през миналия сезон са постигнали извън- 
редни успехи, които несъмнено

По покана на екологичното дружество "Ерма” в Димитровград 
пребивава съветникът на министъра по екология на Република Сър
бия Раде Шарчевич, както и директорът на белградската фирма 
"Водоинженеринг" Животие Милованович.

Съвместна констатация е, че общата и крайна цел е Димит
ровград и околията да получи екологичен статус, да стане еколо
гично защитена област. Имайки предвид до сега направеното в тази 
област, сътрудничеството между Общинската скупщина, явното 
предприятие "Комуналац” и министерството по екология, Димит
ровград е на път да получи такъв статус в сравнително кратък срок. 
Създаването на екологично дружество е само още едно доказател
ство, че в този град наистина са заинтересувани за защитата на своята 
околна среда.

По време на пребиването си в Димитровград госите бяха за
познати с условията, в които работи дружеството, с мероприятията, 
които са запланувани за тази година. Съветникът Шарчевич и дирек
торът на "Водоинженеринт” Милованович изразиха готовност да 
помогнат в работата на дружеството чрез изработка на програми, 
още повече че те са автори на всички досегашни програми и дей
ности, които се провеждат на територията на общината във връзка 
с екологията. От министерството се очаква и материална подкрепа 
не само за работата на дружеството, но и за реализацията на някои 
проекти.

както и
под- изрази съмнение, че тази организация ще подсигу

ри през настоящата година 18 000 динара. Въз
можност е, каза той, само миналогодишната сума, 
възлизаща на около 9000 динара,да бъде увеличена 
с 20 процента.

От друга страна, насърчителни информации се 
чуха от председателя на клуба Васил Каменов. Той 
изтъкна, че Атлетическият съюз на Югославия 
чело с

възрастни. Същевременно тя е дебютирала успеш
но в състава на националния отбор, като е спе- 
челила два сребърни медала 
Балканите.

на-на първенството на председателя Светозар Кърстич (той е и 
подпредседател на републиканското правителст
во) желае финансово да подпомогне клуба, преди 
всичко в приспособяването на атлетическата писта 
на градския стадион. Доколкото се осъществят ду
мите на председателя Каменов, това безспорно ще 
представлява голямо облекчение, тъй като няма да 
се харчат пари за пътни разноски и подготовки в 
София. Ниш и други по-голями атлетически цен
трове.

Когато съобщи, че тази 
шанс да се състезава година Душица ще има 

и на европейското първен- 
ство. което ще се състои във Финландия, Аца Мар- 
ков искрено зарадва присъстващите.

С особено добри прояви миналата година е и 
младата Тамара Стефанова. Между другото тя е 
спечелила сребърен медал на държавното пионер
ско първенство по хвърляне на копие, докато в 
същата дисциплина на първенството за възрастни 
е заела отлично пето място. Но ако трябва да при
помним всички изключителни резултати на димит
ровградските атлетки през миналата година, със 
сигурност една страница от нашия вестник няма да 
бъде достатъчна. Затова ще припомним само. че 
през 1996 година за клуба са се състезавали ед
инадесет атлетки и са спечелили общо двадесет 
медала.

Трябва да се отбележи и това, че почти всич- 
участници на събранието констатираха, че в 

Димитровград занапред и момчетата трябва да се 
стимулират да се занимават с атлетика, понеже в 
момента АК "Железничар” се представя само от 
атлетки.

А. Т.ките
НАРОДНА
ТРАДИЦИЯ ЗАЕМНЯЦИ

Според народното поверие 9- 
те дни от Първа баба (14 март) до 
Младенци (22 март) се наричат 
Заемняци. Ето как е възникнало 
преданието за тях.

Пролетта започвала с идване 
на Баба Марта, а това ставало на 
14 март (по нов стил). Една баба 
се зарадвала, че пролетта е дош
ла. Било хубаво време - слънчево 
и топло. Бабата, подлъгана от ху
бавото време, изкарала на паша в 
Шар планина девет козела, убе
дена, че зимата си е отишла. Сре
щнал я Сечко (февруари) и попи
тал:

шерем у рошавите мущачи.
Сечко се обидил, разсъдил се 

и взел от Баба марта 9 дни на
заем, за да покаже на бабата, че 
все още е зима. Още същия ден 
привечер застудяло, задухало, за
валял сняг - с преспи и виелици, а 
бабата и козлите се вкочанясали

Що се отнася до тазгодишната програма на дей
ностите на клуба, освен подготовката за сезона в 
нашето градче е запланувано - както и миналата 
година, да се организира международен митинг по 
скачане на височина и скачане на дължина за мъже 
и жени.

На събранието бе отчетено, че през миналата 
година клубът е получил 18 600 динара, докато тази 
година, според финансовия план. се очакват 24 800 
динара: от Съюза на спортовете 18 000 динара, от 
спонсорите 6000 динара и от членския внос 800 
динара. Председателят на Съюза на спортовете 
Зоран Геров, присъстващ на събранието, все пак

Накрая бе оповестено, че тази година тържест
вено ще се ознаменува 10-годишнината от създава
нето на клуба.

от студ в планината.
И днес очевидци разказват, 

че на Шар планина съществува 
голям камък във вид на разкра
чена жена, откъдето извира буй
на вода, а около камъка - баба са 
приклекнали вкочанясалите ко
зли.

Б. Димитров

Спортни новиниТРАДИЦИОНЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР "ЦА
РИБРОД 97“

Успешна организация и 
добро качество

• ” Балкански” - ”3адругар” и ”Про- 
грес-Продор” - ”Пърчсвац” са полуфинал
ните двойки в Югокупата на територията на 
Пиротски окръг. Жребият беше теглен на 20 
март, а срещите ще се играят на 26 март в 
Димитровград и Пирот.

• ФК "Желюша” официално е включен в 
Пиротска общинска дивизия. Това, между 
другото, бе решено на заседание на отборите 
на пиротска окръжна и общинска дивизия, 
със 17 гласа за и един против. Мачовете от 
есенния полусезон "Желюша” ще играе пре
ди началото на пролетния сезон, между два 
кръга - в сряда или четвъртък.

• Новица Алексов е сменен от поста гла
вен треньор на "Балкански”, а вратарят 
МИЛКО СОКОЛОВ е суспендиран за 6 ме
сеца, е решено на двудневно заседание на Уп
равителния съвет и след дълги консултации. 
На тази крачка Управителният съвет 
"Балкански” се реши след случката преди 
първия мач на пролетния сезон и мача срещу 
"БСК” от Боговина. На този мач треньорът 
бе включил в състава вратаря Соколов, въп
реки факта, че Соколов е лишен от футболни 
права поради това, че от Спортна медицина не 
са извършили преглед на Соколов след 
тузията му. Освен това е сътрудничил 
управата на клуба и със щабния шеф Алек
сандър Петров, както и поради лошото от
ношение към младите футболисти. Що се от
нася до Соколов, той е суспендиран поради 
крайно некултурно и обидно отношение 
председателя на клуба Чедомир Стойкович.

За треньор на първия отбор временно е 
Александър Петров, който ще

Затова тези 9 дни се наричат 
Заемняци и според народното по
верие са или много топли, или 
много студени, но по-скоро - вто
рото, което се потвърди и тази 
година.

- Къде, бабо?
- На планината, шинко, ярци 

да паса - отговорила самоуверено 
бабата.

- Още е Сечко, бабо!
Тя не го познала и отвърнала:
- Мина. той, мина, да му шеНа 22 и 23 март т. г. в хотел "Балкан” бе организи

ран първият тазгодишен турнир по шахмат "Цариброд
’97”.

Записал: Пене Димитров

ИН МЕМОРИАМУчастие взеха тридесет и двама състезатели от 
Димитровград и Пирот, сравнително добри шахматис
ти. Играеше се по швейцарска система с времетраене 
от по 30 минути на състезател, по правилата на ФИДЕ 
за бърз шахмат и то в девет кръга.

Главен съдия на тази манифестация беше републи
канският съдия Младен Алексов. а помощник - Горан 
Игич.

Владимир Василев Иванов
Роден е през 1914 година в Босилеград. Баща му заминава за 

Канада през 1915 година, а през 1926 година отвежда в Торонто 
си Владо.

В Канада Владимир тръгва по трудния път на бизнеса. Започва 
като обикновен търговец, за да стане притежател на редица бил
ярдни зали и собственик на текстилен комбинат в Торонто. 
Владимир Иванов свива семейно гнездо далеч от Босилеград с 
нашенката Лепа от босилеградска Липа, но не забравя родния си 
град.

Непосредствено след II световна война г-н Владимир Иванов 
прави първото си дарение за босилеградската болница: медицински 
инструментариум. След това изпраща твърде значителна пратка от 
дефицитни антибиотици и други лекарства. Първата рентгентехника 
в босилеградската болница също е дарение от г-н Владимир Иванов. 
През 1995 година г-н Владимир Иванов дарява 20 златни писалки 
гимназията в Босилеград със завещание да бъдат подарени на от
лични ученици.

Този голям хуманист, патриот, родолюбец, приятел-човек с 
широка душа и голямо сърце, умря на 6 март 1997 година в Торонто.

Поклон пред светлата му памет!

и сина

Спонсори на турнира бяха ШК "Цариброд” заедно 
със Съюза на спортовете Димитровград, обществе- 

предприятие "ГИД”, туристическото предприя
тие "Балкан” и "Ю-ШОП МИЧА .

След двудневни интересни партии в девет кръга, 
първо място спечели кандидатът за майсторска титла 
Бора Тричкович от ШК "Пирот” с 8,5 точки. Трич- 
кович бе награден с 200 динара и ботуши от ГИД. 
Второ място спечели също кандидат - майсторът на 

Драган Илич от ШК ’ Пирот с 8 точки, 150 ди
нара и кецове от ГИД. Трето място спечели пър- 
вокатегорникът, 18-годишният Милан Милич също от 
ШК "Пирот”, с шест точки и парична награда от 100 
динара и опинци, подарък от ГИД. Същият състезател 
спечели и награда от 50 динара като най-добър шахма
тист до 18 години.

Най-добра шахматистка бе Бояна Алексова от ШК 
"Цариброд”, а най-млад състезател Боян Милев. От 
ШК "Цариброд” най-добре се класира Петър Гигов с 
шест точки и бухолц 48. Той печели екологичен кот- 
лон, подарък от частния магазин Ю-ШОП МИ 1А .

Д. Ставров

ното

кон- 
лошо сшаха

на

към

на се навършават ДВЕ|ил 1997 го 
от смъртта

РАДОЙКО ЙОРДАНОВ 
от село Радейна, Димитровградско

Беше тих човек, готов да 
всички и такъв винаги щ 
сърца.
Изминалите години без теб са години на 
дълбока празнина, тъга и жалост.
От твоите най-близки

ДИ1
на

назначен 
определи и помощниците.

Д.С.

раздава себе си за 
е остане в нашитетози път съдия Ристич от Неготин, заиграха осто, 

дори и грубо, за което не бяха наказани. Напротив, 
картони получаваха димитровградските футболис- 

През първото полувреме се води почти равно
правна борба, в която домакините осъществиха 
минимално предимство в 14 минута, когато след 
един силен удар вратарят Живкович отби топката 
до Г. Йовапович, който вкара

В самото начало на второро полувреме съдията 
"измисли” дузпа за домакините, което и реши мача. 
В 71 минута домакините вкараха и третия гол и с 
това решиха съдбата па "Балкански . Но не само 
съдията е виновен за поражението. Димитровград
ските футболисти играха доста слабо и не съз
дадоха почти нито едно голово положение.

В следващия 18 кръг Димитровград е домакин 
"Йединство-Сарлах" от Пирот.

Тежко поражение за 

” Балкански” ти.

” Рътань” - ” Балкански” 3:0 (1:0)
Вольевши 22 марш 1997. Градскисишуион, зри

тели /00. Съдия Югослач Рисшич ом Негошии, 6. 
Голмайстори Г. Йовапович и 14 и 4Н мин. шиуулш 
и М.Лимреаич а 71 минута. Жълти киршшш. М. 
Млииеншшч и Д. Ионаионии ши Ръиишь , М. 
Си,шиша, С. Сиюлтт, П. Георгиев, М. Живкович
и Е. Иванов ом "Балканскиси гостуване футболистите на 

в Бол-

гол.
л 1997 година се навършават 11 

трагичната смърт на нашия скъп иНа 1 апрш 
ГОДИНИ от 
непрежалим син и брат

ТОДОР КОЛЕВ - ЦОЦАН
Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: майка Любинка, баща Милко и брат 
ДраганПри първото

"Балкански ’ изживяха тежко поражение
Отборът - домакин, който се бори за ост- 

сигнал на слабия
на д.с.ьевац.

аванс в дивизията, след първия

ф28 МАРТ 1997 г.'Шт$Ш
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МУШЪЕ КУРВЕ
Е, мо] побратиме! Мо} покойни башта оратеше:

]е курви . И /а сам се у то} уверил. Еве како и еве зашто.
Има у наше село два другара: Пана и Велжо. Они су стари 

ли)ари. Опасни политикаши. Па/ш беше ката, а Велко магац- 
инер. Пана пису)с, а Велко ]е рачунцща. Пани дектира}у, а 
Велко /лавни у Месну канцелариуу.

Оба су били у исту 1Шрти}у. Што би рекла мо]а баба: "У 
исту тутку прду. У комитет су иисли да чу}у какво миело и 
какво /пребе да /шшу, какво да орате 
п,и }е Тита бил све и св]а. Над главу им }е сто}ала >ьегова слика. 
У И)е/а су се кретили. Од /ьега су се плашили како од свеца Или}у. 
Играли су како им се свири озгоре. Само /шчулеуши и слуша]у. 
А послушни ко младе навеете.

КсТд буде Титин ро^ендан, /ш ферман, Пана састави причу, 
а Велко припреми требину. На треоинуту пише: "Тито }е наиГ. 
Учите/о Поведе деца, със црве/ш пешкири окол ши}у. Она ока}у: 
"Тито - Партида!" Тъг Велкоузне оно} ш/по Пана саставил, па 
чата: "Тито }е на}веки син. Таквог ма)ка не рака..." Пана ока: 
"Живео друг Тито!" Децата се по мега чеплате. После говори 
Пана: "Друга пице и другови! Ми смо срекан народ, }ер 
Тита. Вечно Тигмо ики /ьсговим путсм..."

Кад Тита ложе /ш брашно, }а се сети како ни }еузимал жито 
и како /ю}ешс Борча из Стрелъц: "Друже Тито, тво}е ду/из 
си/по.А кад му оцекоиге /югу, )а сам знал да че скоро да отегне 
и другуту. Срето Пану, уилнога, па га пита:

- Кво ти }е, друже Пане?
- Па, /пи ли не з/шиг!
- Знам... Него, мислим си како чемо съг? Мора да клецкамо 

/ю /ьегову/пу штра/ису...
После, у Милтуиуу, иа/равлаше ми ребра, /ш сам од тъг 

малко грбав. Грбина ме више не боли, али на душуту остадс 
белег. Не види се, али се осеча.

Е! Кад Ти/па ли/иух, Пана и Велко се разболеше. ]а сам 
мислил и они че...Али, да видиш чудо, побратиме! Код нас 
/ючеше да ница]у /гарпице ко печурке. За сваког човека има 
/шрпица. А ]а сам из вамили]у у ко]у су сви мори били демок
рати. Мислил сам: "Ако реииси и }а да се учланим, само у 
Демократску!"

Отидо тамо куде /пребе. Кад тамо, затеко - Пану! Учланил 
се у Демократску! Кади, бре? Како, бре? А он рашири руке и 
пригрну ме ко брата. Па кад /юче да прича:

- Гоаюдине Мине! ]а сам у дуису увек бил демократа, али 
то} несъм сме}ал да иаюлим. Знаш, /пакво ]в било време...

Иза нега, на зид, таие: " Поиипено". ]а реко:
- Добро, Пане, }а мислим да ]е /юиа/гено да се и }а у/шисем...
- А, не! Несг/ /пи за /юли/тгку.
- Ш/по, бре, Пане?
- За//ю] ш/по си ти /юиопен човек, а /юлитика }с, да ми 

простиш, курва.
- Чека], оре Псгне! Па,
- А, то] I То} }е реклама за наивни, као иипо су: Ъока, Ъура, 

Мика, Пера...
- Све, бре, апаре кому/ьаре!
- Били су. Више несу.
- Па, како то} може да буде: до }учер комутаре, а съг, 

од}еднуш, демократе?
- Може, Мане!
- Турим /пи га /име! - реко }а и излезо из /ьсгову канцелар/цу.
А Велжо? Он с/пурил Титину слику и турил }у у коше, при

каюпу за Ьубре, а над главу му - во}вода С/пе/ш С/пепановик! 
Аеле, во)водо, коскс ти се у гроо прсврта}у, од муку! Он}е стара 
почекотина. Ти)а се не залита. Нече он ко прасе у сирутку. Седи 
си уз кубе, прима си /глату и чита си новинс.

На избори Пана постаде големъц. А и дало е се дружи със 
они)а със ко}и си }е бил кад беоше кому/ьаре. Нсгжлшкууу си, /ю]у 
си. Ока]у се преко теливон. Шъпчу. Хм! Неуе цабе речено: врана 
на врану очи не вади.

Кад про/доше избори, откри се да ]е влас крала народ! 
Брука! Побуни се народ. Студенти се придружите. Окауу: 
" Црвена бандо! Аопови!...'' А Пана само обикала ко мачка окол 
жежак качамак. Велжо си седи уз кубе. а рг: пииопалку у руке, 
па па митинг. Студ, али ]а се не подавам... Кад доудем дома, 
Цвета ме ружи:

- Мане! Седи си на дупе и гледау си рабо/пу! Мани се ти од 
Ьаволи!

]ок! }а )у не слушам. Очу да срутим кому/ьаре и ]а)аре. И, 
какво ис/игде: Велко /юс/паде демократски /ьуравелник, а за 
мене - мутък! Е, домо]ега! Ако]е /юлитика курва, Пана и Велжо 
су - мушке курве.

А)д у здрав}е!

''Политика
51
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- Ае-ле, ле-лее, Перо, струюту ни одсекоше... Без видело остадосмо... Дш<? се 
Перо, да ни кажеш куде си оставил ламбуту...

ТОЙ-ТЯ 0:1
Неделя, 27 септември. Кръстовден. Вре

мето - слънчево и топло (отлично за тази 
игра). Публика: около 100 души. Съдия 
нямаше, впрочем сред публиката беше един 
адвокат.

ТОЙ: ”юнак във младост и сила мъжка”, 
с високо чело някъде до темето, издаваше 
висока степен на интелигентност. Това ”ин- 
телигентност 
наричаме плешивост.

ТЯ: последен модел на БСП с половин 
килограм химия върху себе си. Модел БСП 
означва: блондинка, стройна, пъргава, с фа
нтастични размери 95-60-95/174.

Оценка на играта: той - девет, тя - десет.

Вместо игрище: редовната автобусна ли
ния Босилеград - Горна Любата през Две 
реки и 17 544 Долна Любата. Всичко започ
на, когато рейсът тръгна от Босилеград. 
Тълпата от пътници 
близки. Той направи опит да измери нейните 
обли части откъм фланговите позиции -

първо с поглед, а след това с докосване. От 
Минчов мост започна да я докосва (разбира 
се - откъм фланговите позиции) нежно-неж- 
ничко, сякаш замазва казан около лулите. 
Тя не остана равнодушна и от Гложки дол 
започна дрибъл на малко пространство. 
Докосваше го с гърдите и бедрата си, но 
внимаваше да не направи нарушение (стра
хуваше се от жълт картон). На него му се 
хареса найният финт и знаейки, че го следят 
сто чифта алчни очи, започна да жонглира. 
Акцията се водеше на нейната половина все 
до Две реки. Играта се развиваше в такта на 
друсането на автобуса, не игра, а балет, про
сто - празник за душата. В 17 544 Долна Лю
бата, пред Кооперативния дом, той вече 
беше дълбоко навлязъл в наказателното й 
поле. Но щом той докосна дуспата, тя не 
издържа повече и слезе от автобуса. Той ос
тана смаян, но щастлив. На неговите устни 
сияеше усмивка. Тази усмивка изчезна, 
когато в Горна Любата усети, че му го няма 
портмонето.

ние, простолюдието, го

иза тебе таие: "поиипено".

ги направи доста

Радко Стоянчов

КОЙ ПЛАЩА?

Мана ЛужннчТш
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