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ПЪРВАТА КОЛОНКА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

Влайко Стоилкович - министър 
на вътрешните работи

ТРАУРНИ СЪБРАНИЯ ПО СЛУЧАЙ ТРАГИЧНАТА 
СМЪРТ НА РАДОВАН СТОИЧИЧПАК ПОЛИЦАЙ НОМЕР 

ЕДНО ВЪВ ВСЯКО 
ОТНОШЕНИЕ

МАНИПУ
ЛАЦИИ

Депутатите приеха заключителния баланс на републикан
ския бюджет за 1996 година и пазпачиха председател, секре
тар и членове на Републиканската избирателна комисия.

• Зоран Соколович: „Радован Стоичич беше сръбски па
триот, който даде всичко от себе си за нацията и държавата

Досегашният председател на 
Стопанската камара на Сърбия 
Влайко Стоилкович 
министър на вътрешните рабо
ти в републиканското правител
ство. Стоилкович е и подпредсе
дател 
Сърбия.

Така реши лявото мнозинст
во в Народната скупщина в пър
вия ден на второто заседание в 
рамките на пролетната сесия на 
републиканския парламент. Ра
дикалите бяха против кандида
турата на Стоилкович, докато 
останалите опозиционни депу
тати не участваха в заседанието.

Депутатите от лявата коали
ция, която има мнозинство в На

рал-полковник Радован Стои
чич.а сесията на Комиси

ята на ООН за правата 
на човека в Женева 

представителят на Репуб
лика България Марин Рай
ков отново обвинил СР Юго
славия за „тежкото положе
ние на българското нацио
нално малцинство". Като 
доказателства за тези твъ
рдения той изтъкнал проб
лемите, пред които уж мал
цинството е изправено в 
школуването, културата и 
други области, включител
но и скъпите такси, които се 
плащат при преминаването 
на границата.

Представителят на СР 
Югославия Мирослав Мило- 
шевич поднесе на Комиси
ята писмо, публикувано 
след това като официален 
документ, в което с аргу
менти и факти се опровер
гават твърденията на бъл
гарския 
„България се опитва да из
нася лекции за правата на 
националните малцинства, 
а в също време не признава 
тези права на около 3 мил
иона човека, числящи се 
към националните малцин
ства на собствената си те
ритория, включително и на 
сръбското национално мал
цинство", предупреди Ми- 
лошевич, като същевремен
но посочи какви права имат 
малцинствата в СР Югосла
вия, включително и българ
ското, и че твърденията на 
българския представител 
са „флагрантен пример за 
изкривяване и фалшифици
ране на фактите и с нищо 
неподкрепени обвинения”.

„Надяваме се, че Бълга
рия ще прекъсне политика
та си срещу СР Югославия, 
обоснована върху истори
ческите илюзии, свързани 
със Санстефанските мирни 
споразумения, които в ми
налото бяха източник на 
фрустрации и катастрофи 
на българския народ и че 
България на практика ще 
респектира основните прин
ципи от финалния документ 
на Организацията за сигур
ност и сътрудничество в Ев
ропа, Парижката харта и 
Хартата на ООН", се казва 
в края на писмото на шефа 
на югославската мисия в 
Женева Мирослав Милоше- 
вич.

н сие новият
• Мирко Марянович: „Генерал Стоичич е убит коварно в 
разгара на борбата против престъпността”

на правителството на По повод трагичната смърт цялост на Република Сърбия, 
на генерал-полковник Радован Радован Стоичич постигна изк- 
Стоичич, изпълняващ длъжно
стта министър на вътрешните |||1|| 
работи и началник на обществе- РШИ 
ната сигурност в Сърбия, в ре- 
публиканското министерство на 
вътрешните работи и в прави- ЩШт 
телството на Република Сърбия Цж@| 
бяха проведени траурни събра- ЮИ 
ния. На комеморацията в МВР мижи 
присъстваха председателят на ШНИ{
Сърбия Слободан Милошевич, |Ш|да 
президентът на СРЮ Зоран Ли- НиШ 
лич, председателят на правител- ЙВЯ&а 
ството на Сърбия Мирко Мар- иИВа 
янович и многобройни предста- шю 
вители на държавни органи и ин- Ш|Ш| 
ституции.

“Радован Стоичич беше сръ- нЗНЯ 
бски патриот, който даде всичко 
от себе си за нацията и държа- 
вата си” - изтъкна съюзният ми- ШШИ

родната скупщина, приеха за
ключителния баланс на репуб
ликанския бюджети на бюджета 
на Косово и Метохия за 1996 го
дина и назначиха председател, 
секретар и членове на Републи
канската избирателна комисия. 
За председател на РИК е наз
начен Балша Говедарица, из
пълняващ длъжността предсе
дател на Върховния съд на Сър
бия. Гласуван е и закон за из- 
вършаване на наказанията за уг
лавни дела.

В началото на сесията народ
ните представители в парламен
та на Сърбия почетоха паметта 
на убития преди няколко дни в 
Белград заместник-министър на 
вътрешните работи и началник 
на обществената сигурност гене-

■

В.Стоилкович е роден 1937 го
дила в Мала Кръспа, община Смс- 
дсрево. Завършил е юридически 
факултет. Осем годили е бил на
чалник на Регионалния секретар
иат на вътрешните работи в По- 
жаревац, а след това е станал ген
ерален директор на селскостопан
ския комбинат в този град.

„Борбата против тероризма, 
насилието и престъпността ще бъ
де приоритет в дсйпостта па Мини
стерството па вътрешните рабо
ти'’ - заяви повият министър.

нистър на вътрешните работи ■
Зоран Соколович.

Говорейки на траурното съб
рание в републиканското прави- лючителни резултати в областта 
телство за личността и делото на на обществената сигурност, в 
генерал Стоичич премиерът професионалното изграждане и 
Мирко Марянович заяви, че той моралното укрепване на поли

цията. На обществеността беше

Радован Стоичичпредставител.

е убит коварно в разгара на бор
бата против претъпността в Съ- известен като полицай номер ед

но във всяко отношение, изтък
на Марянович.

рбия и за опазване на държав
ното единство и териториалната

ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

КАПИТАЛНИ ОБЕКТИ И СЪЖИВЯВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО В МЕТАЛНИЯ КОМПЛЕКС

Изграждане на водностопапски обекти и трансюгославски магистрали - Важни уредби за пролетната сеитба и развитието 
на животновъдството - Данъчни облекчения за предприятията от металния комплекс

плоден добитък и премиите за тите в този комплекс. Става дума 
млякото през 1997 година се за възобновяване на производег- 
осигуряват условия за интензив- вото на селскостопански машини 
но развитие на животновъдство- посредством Републиканската ди- 
то. На производителите на мля- рекция за резерви, реализация на 
ко ще бъдат отпуснати от аграр- китайската петролна сделка, 
ния бюджет по 700 динара във която участват предимно пред
вид иа регрес за подмладяване на приятия от металния комплекс и 
стадата, а премията за млякото реализация на газовата сделка, в 
възлиза на 40 пари на литър - за която също са включени и пред- 
производителите от полуплан- приятия от металния комплекс. С 
инските краища, и 30 пари - за приетите изменения в Закона за 
производителите от равнинните данъка върху дохода на граждан- 
области. ите се осигуряват данъчни об-

За съживяването на произ- лекчения за предприятията от 
водството в металния комплекс този комплекс, 
е създаден необходимият амби- Правителството на Сърбия 
ент, понеже правителството на оказа подкрепа на тазгодишната 
Сърбия е приело няколко акто- програма на “Застава” от Кра
ве за осуетяване на сивата ик- гуевац, в която се предвижда 
ономика, създаване на фонд за производство на 22 250 автомо- 
насърчаванс на износа и за била. На чуждестранните пазари 
кредитиране на производството трябва да бъдат продадени 10 
за износ. Правителството оказа 000 автомобила от производст- 
подкрепа на програмите за по- вената програма на крагусваш- 
пълно натоварване на мощнос- кия гигант.

На заседанията си от 9 и 14 изграждане на участъци от ав- 
април правителството на Репуб- томагистрали в Сърбия през 

Сърбия прие важни уредби 1997 година, републиканското 
актове, с които се правителство взе решения, с ко

лика
и други
уреждат въпросите във връзка с ито се осигуряват необходимите 
изграждането на капитални ин- условия за по-нататъшно изгра- 
фраструктурни обекти, пролет- ждане на мрежата на трансюго- 
ната сеитба, развитието на жи- славските магистрали, 
вотновъдството и съживяването След като обсъди актуални- 

в металния те въпроси от областта на селск
ото стопанство, правителството 

В програмата за изграждане, на Сърбия прие две важни уред- 
реконструкция и поддържане на би за създаване на благоприятни 
водностопанските обекти са на- условия за пролетната сеитба и 
белязани мероприятия за по-на- развитието на животновъдство- 
татъшното изграждане на ин- то. В уредбата за снабдяването 
фраструктурни обекти в област- на селскостопанските произво
ла на водното стопанство в ре- дители с минерални торове е за- 
публиката, за да се задоволят на- писано, че в оборота може да 
растващитс нужди от качестве- участва само един посредник 
на питейна вода, да се защитят между производителите и потре- 
обработвасмите площи от на- бителите. По този начин ще се 
воднения, да се изградят системи осуети неконтролираният обо
за отводяване и да се осуети еро- рот с минерални торове и нео

правданото покачване на цените 
Във връзка е програмата за им. С уредбата за регреса за раз-

В

на производството 
комплекс.

зията.



ИЗБОРИТЕ В СРЕМСКО-БАРАНСКАТА ОБЛАСТМИЛОШЕВИЧ - КОРНБЛУМ
МНОГОБРОЙНИ ПРОПУСКИ ОТНЕХА 10 

000 ГЛАСОВЕ НА СРЪБСКИТЕ КАНДИДАТИ
. Сега международната нбщиоет трябва

СР ЮГОСЛАВИЯ ВОДИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНА 

МИРНА ПОЛИТИКА ват избирателното си право, и 
успяха да изпълнят гражданска- 

си длъжност. Международна
та общност трябва да оцени дали 
за грешките в организацията на 
изборите са виновни хърватски
те власти или г-н Клайн

Според думите на председа
теля на Самостоятелната демок
ратична сръбска партия избори- 

СЬО са следени от наблю
датели, дошли тук от голям брой 
страни. "За първи път слсд са- 
танизацията на сръбския народ

Макар че трябваше да бъдат 
проведени само на 13 април, из
борите в Сремско-барапската 
област продължиха цели три 
дни. Причина за това (неочак
вано продължение на изборния 
срок са многобройните манипу
лации на хърватските власти, 
които на псяка цена сс опитаха 
да попречат на сръбското насе
ление в областта да избере спои

Проблемите в Косово трибви да се решиват в рамките на Република 
Сърбия - Неразбираемо е отлагането на равноправното участие па 
нашата страна в дейностите на международните организации и 
институции

Председателят на Република блум се съгласиха, чс проблеми- 
Сърбия Слободан Милошевич те и Косово трябва да сс решават 
прие на 11 април в Белград аме- п рамките на Република Сърбия, 
риканския заместник-държавен Изтъкнато е, чс СР Югославия 
секретар Джон Корнблум, кой- води последователна мирна 
то със сътрудниците си пристиг- литика и непрекъснато дава при- 
на на посещение в нашата стра- нос за утвърждаването на ета
на. В разговора бяха обсъдени билността в региона, което й 
най-важните въпроси във връз- осигури ролята на активен и коп
ка с по-нататъшното развитие етруктивен фактор в междунп- 
на отношенията между СР Юго- родната общност. Затова от ас- 
славия и Съединените амери- пект на нашата петиция е нераз- 
кански щати и утвърждаването бираемо отлагането на равно- 
на мира и стабилността в реги- правното участие па нашата

страна в дейностите на между- 
Събеседниците констатира- народните организации и инсти- 

ха, че двете страни имат интерес туции. СР Югославия е един от 
да подобрят отношенията и сът- основоположниците на тези ор- 
рудничеството си. За целта е не- ганизации и институции и е не
обходимо да бъдат отстранени разбираемо защо не й се дават 
съществуващите пречки и да за- възможности да развива нор- 
почне изграждане на взаимно мални международни търговски 
доверие. Милошевич и Корн- и финансови отношения.

"! а

по- те в
в локалнатапредставители

власт.
"Всичко, което се случи през 

първите два дни на изборите, 
пък и на третия изборен ден, ко- 
гпто беше отворен избирателни
ят пункт в Клиса, сериозно зас
трашава коректността на прове
деното гласуване’’ - заяви във 
Вуковар д-р Воислав Станими- 
рович, председател на Самосто
ятелната демократична сръбска 
партия.

Говорейки по-нататък за из
борите п Сремско-баранската 
област, Станимирович итъкна, 
че многобройните пропуски в 
организацията на изборите са 
принудили международния ад
министратор Жак Клайн дп про
дължи гласуването с един ден, но 
и на втория ден с имало много 
некоректности в избирателните 
колегии при записването на из
бирателите, липсвали са избор
ни бюлетини, някои изборни

през изтеклите пст-шест години 
светът имаше възможност да 
разбере, че сърбите са цивили
зован народ, който напук на мно- 
гобройнитс манипулации не нап
рави нито един инцидент” - из
тъкна Станимирович. Той съоб
щи, чс електоратът е от около 
101 000 избиратели, а според 
първите преценки в изборите са 
участвали 85% от тях. Тъй като 

още 5000

она.
ду на родната общност 
че е запозната с многобройните 
ни забележки. Аз обаче съм до
волен от достойнственото пове-
денис на сръбския народ, който 6000 кореняци и 
издържа всички изборни мани- бежанци не са получили х р т- 
пулации. Три дни хората идваха ски документи, сръоскит «ми
на изборните пунктове и по ня- дидати са загубили най-малко 10 
колко пъти на ден, за да използ- хиляди гласове.

която ве-

ОТ СЕСИЯТА НА КОМИСИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА В ЖЕНЕВА ОЦЕНКА НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ ОТ СРЮ

Многобройни неправилностиЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ СРЮ НЕ Е 

КОНФЛИКТНА 

СТРАНА

Представителите на наблюдател ската делегация от СР 
Югославия на изборите в Сремско-баранската област заявиха 
пред журналистите във Вуковар, че в организацията на 
избори е имало много неправилности.

"Пропуските на организатора на изборите бяха много
бройни не само на първия, но и на втория и третия ден на 
гласуването и ние ще осведомим за това югославските власти , 
изтъкнаха представителите на югославската наблюдателска 
делегация.

пунктове са отворени едва след 
обед... тези

“Отговорът на въпроса за 
коректността на изборите е 
ясен: те не бяха коректни” - каза 
Станимирович. "Сега трябва да 
се даде отговор на въпроса за 
легитимността на изборите, а 
този отговор очакваме от меж-

Според думите на шефа на холандската делегация Петср ван 
Вулфтен на Югославия не се оспорват пачалните постижения в 
демокрацията, но е необходимо да се ускори процесът на демокра
тизацията

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗБОРИТЕ В ХЪРВАТСКА

ХДЗ има мнозинство в Камарата на жупаниитеПредставителят на ЕС при- 
на република Югославия не е зова държавите от просторите 
конфликтна страна, когато ста- на предишна Югославия да по- 
ва дума за спазването на правата ложат усилия за последователно 
на човека.

Такъв извод може да се на
прави от изказването на шефа на важните условия за плодотворни 
холандската делегация Петер отношения с ЕС. От тази част на 
ван Вулфтен, който говори от изказването на Вулфтен може 
името на ЕС на сесията на Ко- да се направи още един важен 
мисията на ООН за правата на извод: на Югославия не се оспор- 
човека в Женева. Според оцен- ват началните постижения в де- 
ките и критериите на ЕС за спаз- мокрацията, но е необходимо да 
ване на правата на човека, стра- се ускори процесът на демокра
тите са разделени на три групи, тизацията. Не се оспорава и фак- 
СР Югославия е в третата група тът, че Косово и Метохия има 
- плуралистични страни и страни автономия, обаче Европейският 
в преходния период, докато в съюз застъпва становището, че 
групата на конфликтните стра- тази покрайнина "трябва да има 
ни (първа група) са Хърватска и по-голяма автономия в рамките 
Босна и Херцеговина.

За Европейския съюз Съюз-
• Управляващата партия обаче загуби местната власт в нан-големите хърватски градове • Несговор- 
пата опозиция е дала възможност на ХДЗ да осъществи по-добри резултати при намалено влияние 
сред избирателите

спазване на правата на човека, 
понеже това е едно от най- Макар че осъществи убеди- ната организация на ХДЗ вече е 

зултати на изборите за Камара- телна победа на парламентарни- предложил формиране на коа- 
та на жупаниите в Сабора на Ре- те избори, Хърватската демок- лиция с ХСС. 
публика Хърватска, които бяха ратична общност загуби локал- 
проведени на 13 април, Хърват- ните избори в най-големите хър- 
ската демократична общност ватски градове: Сплит, Риека, ли в Хърватска оценяват, че 
(ХДЗ) завоюва 41 от общо 63 Дубровник, Шибеник, Пула, ХДЗ е осъществила по-добри 
места. Още четири партии имат Осиек, Вараждин, Крапина и Ча- резултати в сравнение с предиш- 
депутати в този дом на парла- ковец. В Градската скупщина на ните избори при намалено вли- 
мента: Хърватската селяческа Загреб ХДЗ има 24, СДП 15, яние сред избирателите. За това 
партия (ХСС) - 9, Хърватската ХСЛС 8 и ХСС 3, така че три- постижение на управляващата 
социално-либерална партия мата представители на ХСС ще партия най-голяма "заслуга” има 
(ХСЛС) - 7, Социалдсмократич- решават кой ще има власт в хър- несговорната опозиция, която 
ната партия (СДП) - 4 и Демок- ватската столица. Съобразявай- не е успяла да създаде силно обе- 
ратичният съюз на Истрия ки се със значението на този динение преди изборите.

факт, ръководителят на столич-

Според окончателните ре-

Политическите наблюдате-

(ИДС) - 2.на СРЮ”.

СЛЕД НЯКОЛКОМЕСЕЧНО БЕЗЗАКОНИЕ, ХАОС И 300 ЗАГИНАЛИ В АЛБАНИЯ

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА КАЛКАНИТЕ
В рамките на операцията „Алба” иа 15 април в Албания пристигнаха първите войници от състави на 
международните сили, които трябва да съдействат на албанските власти в преодоляването на острата 
криза

След няколкомесечно безза- пристанището Драч с кораби народните войски ще употребят 
коние и хаос, които бяха предиз- пристигнаха 1000 войника от и оръжието си, доколкото това 
викани от масовите протести на Франция и Испания. В продъл- изисква защитата на хуманитар- 
ограбените спестители, 
средата на месеца в Алба

през жение на две седмици в Албания ните конвои, и ако се наложи ще 
ще бъдат стационирани около защитават населението от въо- 

почнаха да пристигат войници от 6000 “сини каски”. Международ- ръжените бунтовници, 
състава на международните си- ните сили ще установят контрол
ли, които трябва да се грижат за над най-важните транспортни - Операцията “Алба” е тест 
сигурността на хуманитарните връзки в Албания, а след това за европейския идентитет и гол- 
конвои и да помогнат на прави- ще започне доставяне на между- яма “инвестиция” за укрепване 

на Башким Фино да народната хуманитарна помощ, на вързките между Албания и 
въдвори ред в страната. На 15 от която се нуждае всеки десети фамилията на европейските на- 
април на летището в Тирана кац- жител на тази бедна балканска ции - заяви албанският външен 
наха 6 военни самолета с ита- страна. Според думите на комен- министър Арян Старова. 
лиански парашутисти, докато в данта Гвидо Вентурини между-

ния за-

телството

В Албания пристигат войници от състава на международните сили

о ШшШв18 АПРИЛ 1997 г.



ОТ РАЗГОВОРА В НИШАВСКИ ОК 
МИРАНЕТО РЪГ ЗА ВТОРАТА ВЕРСИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИНФОР- ОТ ПРОЕКТА „ЗА ПО-ХУБАВ ДИМИТРОВГРАД"

Движение за Димитровград
Проектът „За по-хубав Димитровград” не е нов градоустройствен 
план, а начинание, което би трябвало да доведе до създаване 
„Движение за Димитровград”, което в един по-дълъг период от 
време ще направи града по-хубав в градоустройствен смисъл.

Проектът съдържа четири

ЗАКОНЪТ ЗА МЕДИИТЕ 
ИЗИСКВА КОНСЕНСУС

В републиката съществу
ват 186 радиостанции и 72 те
левизии, за които правителст
вото почти и не знае. Свобо
дата в областта на обществе
ното информиране е толкова 
голяма, че тя вече граничи с 
анархията, заяви д-р Радмила 
Милентиевич. “Разпределе
нието и ползването на фрек- 

ще бъде уредено с 
отделен закон, за който бър
заме, но няма да го подготвим 
преди и заради изборите”, по
ясни тя и успокои притежате
лите на частните радиостан
ции и телевизии. Държавата 
ще обяви конкурс и всички 
собственици на медии ще имат 
възможност да получат фрек- 
венции при равноправни ус
ловия.

• От степента
чеството на иифоркГираието и„п"”™ общсството 1||е зависи ка
на закона • Отговорността н^Р™Г ""°Т° ТЪЛКУва,|е " провеждане 
неже е голяма и тяхната мош - Лште РсДакт°Ри е голяма, по- 
качеството на вестниците н пят.п КонкИ>е"Цията ще повишава 
ще закрива медиите, а „е прави^елствотоИЗ,,0""ИТе Пр°ГраМИ " тя

на

ос- младите не са пълни с нови идеи, 
дяла: градоустройствено голяма част от коитоновни

планиране, градоустройствени те- да се реализират? 
ми, урбанистични детайли и кул
турно-социално ангажиране. почти през средата му да тече река.

Що се отнася до първия дял, Това своеобразно богатство тряб- 
съвсем естествено е да се тръгне 
от генералния градоустройствен зи тема трябва да бъде обсъдена и

заслужават
венциите

Във втората работна версия 
на Закона за информирането са 
включени всички разпоредби от 
първата версия, конто срещнаха 
подкрепа в досегашния 
дискусията по този документ 
Това означава, че остава разпо
редбата за създаване на Репуб
ликански комитет (съвет, отбор 
или друго название) за защита 
свободата на общественото 
формиране, който ще бъде 

от най-авторитетни 
ности в Сърбия. Остават

Димитровград има щастието
закон” - заяви д-р Радмила Ми
лентиевич, министърка на ин
формациите в правителството 
на Република Сърбия

ва да се използва пълноценно. Та-
по време 

на проведения на 11 април в Ни- 
шавски окръг разговор 
рата работна версия на закона за 
информирането. В 
участваха главни

ход на
за вто-

разговора 
и отговорни 

редактори и журналисти от ниш
ките локални медии, кореспон
денти на централните вестници и ниците на финансовата подк

репа. Премахната е и разпоред
бата, според която медиите се 
изхвърлят от регистъра, док- 
олкото променят декларираната 
при регистрирането програмна 
концепция. Д-р Радмила Милен
тиевич подчерта качеството на 
разпоредбите, в които се де
финира отговорността на жур
налистите и особено на главните

на
ин-

със- 
лич- 

и раз-
тавен

представители на 
медии в окръга.

останалите

— V V • :радактори, както и задължени
ето на редакторите и редакциите 
да публикуват съобщения, отго
вори и поправки. “Законната от
говорност на главните редак
тори е голяма, понеже е голяма 
и тяхната мощ”, изтъкна мини- 
стърката и добави, че във вто
рата версия на Закона за инфор
мирането ясно е дефинирано и 
задължението на държавните 
органи и ведомства да да ват точ
на и навременна информация на 
журналистите. Доколкото не из-

Всяко място, всяко кътче, всяка улица може да бъде и трябва да бъде 
по-хубава. Ето и пример за това - реконструираната и хубаво уредена 

„Строшена чешма". Нека да я пазим така като че ли тя е в нашия двор!

обмислена от художници, архитек
ти, проектанти, като трябва непре
менно да се чуе мнението и на мла
дите хора от Димитровград, на уче
ниците в Гимназията. Защо и те да 
не предложат идеи за използване 
на обективните възможности, ко
ито дават бреговете на реката като 
ново пространство.

В Димитровград има много не
използвани и неуредени площи. 
Наистина те не са големи, но все 
пак помрачават впечатленията от 
града. Защо те не се уредят в зави
симост от предпочитанията на 
младите в града. Една от тези пло
щи е и “ширинта ” в Строшена чеш
ма или празното пространство 
пред “Гациното”, което сега служи 
за паркинг на автобуси и камиони.

Има още много неща и много

план и въз основа на него да се 
предложат конкретни решения. 
Така например една улица може да 
се затвори напълно за движение на 
моторни превозни средства. Такъв 
проект, естествено, трябва да 
включи и гражданите от тази ули
ца, но да не се пренебрегва и мне
нието на пътните специалисти. От
делни райони на града могат да 
бъдат провъзгласени за “зелени 
площи” и т. н.

Димитровград трябва да из
глежда като съвременен град. Гри
жата за това трябва да бъде обща 
и постоянна. Не всичко зависи от 
архитектите - необходимо е анга
жирането на всички жители.

За всеки град всеки отделен 
човек има своето значение, но в 
Димитровград трябва да се даде 
предимство на младите. Нима това 
не бе и основната идея - видяното в 
гимназията да се пренесе на ули
ците на Димитровград! И нима

поредбите за отговорността 
редакторите и журналистите. 
Новата версия е допълнена с 
разпоредби за осуетяване на мо
нопола в медиите, защото защи
тата от монопола е един от клю
човите въпроси в тази област. 
Проекта на този закон ще “дя
ламе” до окончателната му фор
ма с помощта на знания, като из
ползваме опита на развитите 
европейски страни. Нашето на
мерение е ясно: със съвместна 
работа искаме да постигнем кон
сенсус при създаването на този

Според обясненията на мин- пълняват това задължение, дър- 
истърката, във втората версия жавните органи могат да бъдат 
на закона не е включена остро обвинени пред съда. 
критикуваната разпоредба за 
обнародване на чуждестранна 
финансова помощ на всеки ек-

Разговорът приключи с по
ложителната констатация, че 
ние, като общество, се учим на 
демокрация, демократизацията 
напредва все повече и повече, та
ка че и гражданите ще имат все 
по-големи възможности за обек
тивно информиране, а също та
ка и за по-голяма защита от ма
нипулациите и злоупотребите с 
медиите.

земпляр на вестниците и във 
всяко предаване по радиото и те
левизията, които получават та
кава помощ. В новата версия 
обаче е внесено задължението 
на собствениците на медиите да 
осведомяват най-малко един път 
годишно Министерството на ин
формациите за размера и източ-

идеи, които изискват и средства, но 
много по-необходимо е искреното 
желание на всички нас да реализи
раме това.М. Станойевич А. Т.

И В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД: ТРУДНО СЕ ПРЕСИЧАТ ПЪТИЩАТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

КРЕДИТИ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Босите нямат шанс по трънливия път
На състоялото се неотдавна съвещание при председателя на Общинската скупщина в Босилеград, на 
което се разискваха въпроси за престъпността в стопанството и „сивата икономика”, бе подчертано, 
че това обществено зло нараства в общината, а пътищата му трудно се пресичат. Участниците - 
представители на различни инспекции, на следствените и съдебните органи казаха, че борбата срещу 
престъпността няма да бъде пито краткотрайна, пито лека и че уморените или онези, конто не са 
готови да се заловят с проблемите, трябва да отстъпят мястото си на други.

Каква е престъпността в общината през погледа 
на Общинския съд в Босиелград, понеже съдебните 
институции са своеобразен барометър на общест
вените процеси и явления?

През миналата година в това съдебно учреждение 
са пристигнали 123 обвинптелни акта за различни 
видове углавни дела. Едни са решени, други все още 
се гледат. По-миналата година в съда са постъпили 
десет дела по-малко, което показва, че углавните 
нарушения в общината са увеличени незначително.
Почти половината от всичките дела са из областта на 
стопанската престъпност и “сивата икономика”. В 
това отношение най-много дела (43) е имало поради 
незаконна търговия. По-мималата година е имало 24 
такива дела и това води до заключението, че с незак
онна търговия се занимават все повече хора. Ос
таналите углавни дела са възбудени за различни дру
ги престъпления: кражби, противзаконен лов и ри
болов, изнудване, посегателство върху сигурността и 
имуществото на хората...

Не само миналата, но и през последните няколко 
години, в Общинския съд не са получени никакви 
обвинителни актове за укриване на данъци, под
купване, корупция, злоупотреба със служебния пост 
и за други видове криминални действия, които зас
трашават обществото. Истина е, че за някои от де
лата са компетентни висшите съдебни институции, но 
и в тях не са възбуждани дела за престъпници от 
общината. Означава ли това, че на територията на 
общината няма такива престъпления?

Отговорът на въпроса е отрициателен. На раз
лични събрания гражданите изтъкват, че тези прест-

Чрез посредничеството на съмнявайки се, че за толкова кра- 
Висшия комисариат за бежанците тък период ще могат да осъще- 
“Италианският консорциум за со
лидарност” отпуска безлихвени 
кредити и за бежанците, настанени вен срока за връщане на кредита,

останалите условия са благопри
ятни. Например за отглеждане на

ствят печалба, от която да отделят 
средства за връщане на заема. Ос

на територията на Димитровград
ска община, предимно на тези, ко
ито имат намерение трайно да се породисти крави и производство 

територията на общи- на мляко не е необходима собст- 
Става дума за кредитиране на вена кошара. Тя може да се

ъпления и престъпниците направо “бодат в очите”. 
Това се потвърди и на посоченото съвещание, където 
бе отбелязано, че “едри риби” плуват във водите на 
криминалността, но те трудно се ловят. Има укриване 
на данъци, но тези деяния трудно се разкриват. Ста
новището за трудното разкриване на този вид пре
стъпност се потвърди от факта, че много по-трудно 
се разобличават подкупите, корупцията и останалите 
мръсни сделки. Как тогава да се борим срещу тези 
злинн?

настанят на вземената.
малки доходни дейности, свързани под наем, като при това наемът се

зачита като разход, който се приз
нава. Същото е и при занаятчий-

със създаването на различни за
наятчийски работилници, с произ
водството на храна или събиране ските услуги, 
на лечебни билки. На заинтересованите са предо-

От името на споменатия кон- ставени образци, които веднага 
сорциум програмата беше пред- могат да се изпратят в Организа- 
ставена от Миролюб Мийич, сек- цията на Червения кръст в Пирот, 
ретар на организацията на Черве- а реализацията е посредством 
ния кръст в Пирот. Максималната Нишка комерциална банка. На те- 
сума за подпомагане на бежанците риторията на бившия Нишки рс- 
е 3300 динара на член, а чрез гион досега са дадени 4-5 кредита, 
сдружаване на повече бежанци мо- След издължаването в определе- 
гат да се вземат и до 20 000 динара, ния срок веднага може да се вземе 
Кредитът е безлихвен и се връща нов кредит със същото или друго 
в срок от 6 до 12 месеца, като из- предназначение, 
дължаването започва три месеца Макар че на територията на

Димитровградска община живеят 
154 бежанци, в програмата на Ко
мисариата за бежанците, съответ
но на “Италианският консорциум 
за солидарност”, те не са предви
дени. В програмата те са включени

В сегашния момент на обществено-икономическ
ото развитие борбата срещу престъпността е при
оритетна задача. Но дали тя ще бъде ускорена или 
при делата, които “трудно се разоткриват”, ще се 
тъпче на място, зависи от много обстоятелства, но 
преди всичко от две неща: от сътрудничеството меж
ду компетентните държавни органи и от кадрите в 
тях. Още повече, че в сегашния момент е необходимо 
още по-голямо специализиране на кадрите за пре
сичане на престъпността, за да бъдат в крак с времето 
и поне една крачка пред престъпниците.

Пътят на борбата срещу престъпността е тежък 
и бодлив. За да се върви по него са нужни не само 
самоотверженост, но и свръхчовешки усилия. В това 
отношение една стара истина предупреждава: “Не е 
важно дали пътят е трънлив, а с какви обувки сте 
обути”. Онези, които не са готови да вървят по него, 
преди всичко "босите" няма да имат шанс в борбата 
срещу престъпността. Вместо крачка напред, те ще 
бъдат на крачка след престъпниците.

след взимането на парите.
Присъстващите 6-7 бежанци 

проявиха най-голям интерес към 
производството на мляко, съот
ветно към набавянето на две или 
три породисти крави, отглеждане
то на свине, извършване на занаят- благодарение на инициативата на 
чийски услуги (обущарски и авто- организацията на Червения кръст 
електричарски). В синките обаче от Пирот и Димитровград, 
се изказаха против сравнително 
късия срок за връщане на кредита,

В. Б.А.Т.
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ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БО
СИЛЕГРАД УЧРЕДЕНИ СА ОЩЕ ДВА СЪВЕТА

Осъщестя.аието „а Решението „а ОГ.щин-
ската скупщина за формирано па седем съвета та ^
различни области на общественото ратни I ис е ве- огоомното намаляване на животновъдния
че пред своя край. На 11 април са учредени два и неотстПт нГработната ръка в селското
епвета: та комунално-жилищна дейност и та ссл | (особено в ЗК "Сточар"),застарялата
ско стопанство. Зоран I еров, председател на С я област и др. Разговаряно бе и
вета та комунално-жилищна дейност казва, че- „повеждането на есенната и пролетната сеи тба,
този съвет се очаква най-много, тъй като и к м- ^ю,|снисто с ,,с условията тази година са тна- 
петенциите на Скупщина в тази област са най- ОПо-добри От заплануваните 13ГЮ хектара
големи. Тона гарантира качествена реализапия на пролетната сеит ба са засети около 30

„роектн и решаване на приемите, а шти по ^ ^

ИЗБРАН НОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
В началото на седмицата а сред хората. Само по този начин 

Босилеград се проведе заседа- Социалистическата партия на 
ние на Общинския отбор на Со- Сърбия ще оправдае оирсдсле- 
цналистнческата партия на Сър- ипето, че е не само най-масова, 
бия, на което бе избран нов пред- но и най-авторитетната нолити- 
седател, приет беше отчетът за ческа сила в общината. В ориси- 
дейността на Общинския и тационната програма за рабо- 
Изпълннтелния отбор за период 
от една година и план за 
дейността през следващия пери
од от една година. За председат
ел на ОО на СПС в Босилеград е 
избран Вене Велинов, досега
шен говорител на Обн 
отбор н член на Изпълнителния 
отбор. Велинов е кореспондент 
на ТВ-журнала. Избрани са и 
двама нови членове на Изпъл
нителния отбор: Рашко Кирилов 
и Манол Янев, а Васил Таков е 
избран за нов член на Окръжния 
отбор на СПС във Враня.

Новоизбраният председател 
Вене Велинов между другото •: 
подчерта, че пред социалистите I 
в общината стоят редица въиро- ^ 
си, но главни акценти в прсдсто- | 
ящата дейност ще бъдат пред
стоящите избори за председател 
на Републиката и депутати на ре- тата на общинската организация 
публиканската Скупщина, както през следващия период от една 
и подобряването на жизнения година са набелязани въпроси от 
стандарт на хората. За реалнзи- всички области на обществеио- 
рането на тези задачи, каза той, политическия и стопанския 
е нужна максимална активност живот, 
на всички и конкретна работа

всички
област. Иа учредителното заседание

стопннство, пя което присъства и нредсе- царевица. 
Общинската скупщина Никола Сто-

на

А. Т.селско 
дателят на

БОСИЛЕГРАД

УЧРЕДЕН Е ОБЩИНСКИ ОТБОР НА ДСцшекпя

• Ь председател на отбора е и.Пран Стоян Захариев • „Ако които'^авиеибъдеще^
можем да победим социалистите на предстоящи те републиканец Р ’( куп,111шата Сърбия
па Сърбия”, ката Яков Стамеикович, народен председател от Лескова., в Скупщината съроил

бъдат тежки, главно поради 
кампанията на държавните 
дии срещу “Заедно” и но-снеци- 
ално срещу ДС”. Според него на 
Сърбия са нужни промени, по
неже “само като демократична и 
модерна държава тя може да та- 
не част от Европа”.

Той каза още, че въпреки 
разногласията, “Заедно’ трябва 
да оцелее, а не да се разпадне. 
“Но дори и да се разпадне, това 
няма да е по вина на ДС. Лично 
смятам, че носле ще бъде трудно 
да се създаде такава коалиция и 
ще бъде трудно да съберем сили 
да победим социалистите”.

Чрез тайно гласуване в ОО 
на ДС бяха избрани: Борис Вла
димиров. Миле Миленов, Ивай
ло Христов, Славко Якимов, 
Драган Николов, Раде Спасов, 
Драголюб Иванчев, Драган Ан
донов и Райчо Симеонов.

Босилеград, като подчерта, че 
ни от-В присъствието на 20 члено

ве и десетима гости миналия не- “поради пасивност просто 
гьк в Босилеград беше учреден числиха и едните, и другите и сс- 
Общински отбор на Демокра- га се налага да тръгнем отнача- 
тичната партия (ДС). За нредсе- ло”. 
дптел на отбора, наброяващ де- 
вет души, е избран Стоян Заха- Босилеград бе формиран през 
риса, изпълняващ длъжността 1991 година, но след като д-р Ко- 

босилеградския щуница излезе от състава на ДС 
и формира ДСС, босилеградски-

ме-

Да припомним: ОО на ДС в

директор на 
“Напредък”.

На събранието няколко ду- те демократи тръгнаха с него.
По-м имал ата година д-р Джин-

Вене Волиноо

ши поискаха отговор на въпроса 
дали това наистина е учредител- джич лично направи промоция 

събрание на ДС или събра- на ДС в Босилеград, но усилията 
ние, на което досегашният Об- му да формира общински отбор 
щински отбор на Демократична- тогава останаха напразни, 
та партия на Сърбия (ДСС) ко
лективно минава в редовете на 
ДС. “Фактически ние никога
официално не сме напускали ДС, каза Яков Стамеикович, 
понеже никога официално не роден представител от Лесковац 
постъпихме в редовете на ДСС”, в Скупщината на Сърбия, като 
каза в отговора си д-р Драган подчерта, че “съдбата на Сър- 
Андонов, досегашен председа- бия зависи от предстоящите ре- 
тел на ОО на ДС (и на ДСС) в нубликански избори, които ще

но

М. я. “Целта ни е да масовизираме 
редовете на ДС, която все по
вече става модерна партия”,ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОО НА 

СПС В БОСИЛЕГРАД
на-

И похвали, и 

забележки за 

едногодишната дейност

В. Б.

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЧ ПО РАДИО ЦАРИБРОД

„ПОЧИТАМЕ ХОРАТА СПОРЕД 
ОТНОШЕНИЕТО ИМ КЪМ ДЪРЖАВАТА”В периода от март 1996 до март 1997 дейността на общинската 

организация на Социалистическата партия на Сърбия в Босиле
град е била насочена към местните и съюзните парламентарни 
избори. Освен това, босилеградските социалисти са се занимавали 
и с редица други въпроси от ежедневния живот на хората.

Това се казва между другото 
в отчета за едногодишната 
дейност на Общинския отбор и 
Изпълнителния отбор на СПС в 
Босилеград, който бе разгледан 
на проведеното през миналата 
седмица заседание на Изпълни
телния отбор на ОО на СПС в 
Босилеград. През отчетния пе
риод Общинският отбор е про-

На 11 април тази година гост на Радио “Цари- статъчно черкви за всички, обаче никой няма пра- 
брод” в предаването "Резервирано за...” бе Томислав вото да претендира за сръбските територии, ннто пък 
Николич. подпредседател на Сръбската радикална смее да образува своя власт и прилага свои закони” - 
партия и председател на парламентарната група на каза Николич. 
радикалите в Републиканската скупщина.

Николич между другото заяви, че СРС е национ- образованието на майчин език за българското мал- 
ална партия, която същевременно е отворена за венч- цинство в Югославия, Николич заяви, че за бълга- 
ки граждани на републиката. Той изтъкна, че в СРС рите в Югославия е по-добре да учат на сръбски език, 
членуват не само сърби, но и хора от други национал- но те същевременно трябва да тачат и своя език, 
пости. Николич каза, че радикалите почитат хората културата, обичаите и другите национални специ- 
според тяхното отношение към държавата, а не спо- фичности. 
ред тяхната националност. "В Република Сърбия има 
достатъчно простор за всички, тъкмо както и до-

Вене Велинов, Милча Лазаров, 
Славко Велинов и д-р Крум На- 
кев изтъкнаха и отделни недо
статъци в работата на общин
ската организация на СПС и осо
бено в работата на Общинския 
отбор. Между другото бе под
чертано, че местните партийни 
организации бездействат (пар
тийната работа е форумна, лип
сват контакти с висшите партий
ни органи и тела, недостатъчни 
са усилията за приемане на нови 
членове.

Членовете на Изпълнител
ния отбор на Общинския отбор 
на СПС в Босилеград обсъдиха и 
дадоха съгласие за финансовия 
отчет.

На въпрос на една слушателка. отнасящ се до

Б. Д.
вел пет редовни и едно извън
редно заседание, а Изпълнител
ният отбор - двадесет и три засе
дания.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Не оспорвайки резултатите 
от миналогодишните общински 
и съюзни избори (над 80 на сто 
от избирателите гласуваха дове
рие на Социалистическата пар
тия и кандидатите й за общински 
отборници), Ранко Каранфилов,

БЕЖАНЦИТЕ ИМАТ СОЛИДНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ
На първото тазгодишно заседание на Общинския щаб за бежанците, състояло се иа 11 април тази 
година в Димитовград, между другото беше казано, че през миналата година от общинския бюджет 
са били отпуснати около 66 000 динара за помощ на бежанците, които са намерили убежище на 
територията на Димитровградска община. Тези нари са използвани предимно за набавка на храна.

нето е необходимо заради рестав
рирането на болницата.

Храната за бежанците и занап
ред ще се готви в кухнята на ту

рското
предприятие "Балкан”. Тъй като 
тази година се очаква по-малък 
обем на хуманитарните доставки, 
от общинския бюджет ще бъдат 
отпуснати около 80 000 динара за 
бежанците.

Председателят на щаба г-н Зо
ран Геров заяви, че бежанците в 
Димитровградската община се 
третират като гости и в сравнение 
с останалите община в страната 
тук имат съвсем солидни условия 
за нормален живот. Той добави, че 
общината се старае колкото е въз
можно повече да облекчи тяхното

м. я.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД Макар че републиканският ко
мисариат настоява бежанците да 
се настанят на работа, на заседа
нието бе изтъкнато, че тази задача 
в нашата община трудно може да 
бъде осъществена поради тежко-

положение, обаче за осъществява
не на тази цел е нужно и тяхното 
по-сериозно ангажиране. Изтък
нат е примерът на един бежанец 
музикант, който е научил много 
български народни песни и ги 
изпълнява даже по-хубаво от 
тукашните музиканти. За да подо
бри своето материално състояние, 
той пее на сватби и други подобни 
веселия. На такива хора, които се 
трудят и сами да облекчат 
положението си, трябва да се даде 
още по-голяма материална и мо
рална подкрепа,заключиха члено
вете на щаба за бежанците.

Накрая на заседанието бе при
ета н програмата за дейностите на 
щаба през настоящата година.

Б. Димитров

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА ристнческо гостилннча

то положение на повечето димит
ровградски фирми.

Занапред Общинският щаб за 
бежанците, както и общинската 
организация на Червения кръст, 
тясно ще сътрудничат с хумани
тарните организации от страната и 
чужбина. Членовете на щаба при
еха решение, според което от 30 
април тази година бежанците, ко
ито понастоящем пребивават в ди
митровградската болница, да бъ
дат преселени в мотела и то в така 
наречените “бунгала”. Преселва-

Днес в Босилеград ще се проведе сесия на Общинската скуп
щина. На дневен ред са предимно отчети и няколко проекторе
шения. Между другото отборниците ще обсъдят отчетите за ми
налогодишната работа на Центъра за култура, футболното дру
жество “Младост”, явното предприятие “Услуга”, Общинската ор
ганизация на Червения кръст и Отделнието за социална работа.

Освен това отборниците ще разискват и върху отчета за ми
налогодишната комунално-битова дейност в общината и ще утвъ
рдят програма за работа през настоящата година. Предмет на раз
искване ще бъде и общинският бюджет за настоящата година, 
както и програмата за работа на органите и телата на Общинската 
скупщина през следващия период от една година.

м. я.

о 18 АПРИЛ 1997 г.



„СЛОГА“ НЯМА ДА ИМА ВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ
В „КОБОС“ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Приватизацията 

- шанс за спасение?
ОЩЕ 80 НОВИ РАБОТНИКА

В развойната програма на конфекцията за настоящата делова 
година са запланувани капиталовложения от 1,5 милиона динара

Въпреки че от средата на март -------------------------------------------
т.г. босилеградската конфекцион
на фабрика “Кобос” се работи 

Профитен център в състава 
на холдинг компания “Юмко” от 
Враня, по отношение на организа
ционното устройство и производ
ствения процес няма съществени 
промени.

- Единствената промяна е в то
ва, че след присъединяването ни 
към Памуковия комбинат от Вра
ня имаме обща джиро-сметка, а всички други права и задължения ос
тават. Дори и като Профитен център запазихме така наречената пре
ходна джиро-сметка. Предимството на интеграцията ни с “Юмко” е в 
това, че тази световноизвестна компания ни обезпечава работа и оси
гурява пласмент на нашите изделия на домашния и на чуждестраните 
пазари. В системата на “Юмко” нашите задължения са свързани с 
високото качество и спазването на договорените за доставка срокове, 
което и досега бе наш основен производствен девиз - подчерта дирек
торът на “Кобос” Васил Такев.

За “Кобос” е окуражителен и фактът, че “Юмко” не оспорава нито 
една от досега заплануваните развойни програми, дори ще се застъпва 
за по-ускореното им и ефикасно реализиране, а те са: набавка на нови 
съвременни и продуктивни машини и други видове производствени 
съоръжения, приемане на нови работници, въвеждане на още една 
смяна и техническо-техноложки цикъл на производствения процес, със 
стопроцентово използване на капацитета на обекта.

За целта в Републиканския фонд за развитие в “Кобос” има своя 
програма за обезпечаване на 1 500 000 динара, която вече е получила 

до края на годината трябва да бъде реализирана.
” и досега са ползвани средства и от фонда, и от Борсата 

по труда. Понастоящем тук вече са приети 40 нови работника и от 7 
април т. г. започна професионалното им обучение, а с набавката на нови 
машини ще се създадат условия за приемане и обучение на още 80 (на 
два пъти по 40) нови работника.

В “Кобос’ подчертават, че с приемането на тези работници ще се 
създадат условия за откриване на още една смяна и пълно натоварване 
на производствените мощности, както и производство на нови изделия 
- мъжки и женски костюми.

говия Слога и 136-те му работника За условиятп Ц* от° ръководство и ръководството на пред-

неговото функциониране. Те обаче Д жиче това е било

Г.ч? Понастоящем в Про- 
фитния център „Кобос” 
Босилеград се произвеждат 
мъжки ризи и панталони. 
Производственият план се 
изпълнява с 90 на сто, а лич
ните доходи рсдовио се из
плащат.

като в
на

е последното спасение и за 
и за фирмата като цяло, но това 

казват п „,г, “аШ” пРедл°жение не доведе до никакви резул-
време, когато “лявата рЪЖ та™ ' казва Иван Лаза

ДН™Н” 1ТтГно°ТНИЦИ “Нке Знала правидясната . Всъщност това беше време, когато
общината““31“6 М°Н°П°Л ВЪрХу ^рто-ията в

на

ността директор на “Слога^-Оф^циТлТнотговор 
няма, но узнаваме, че нямало основание нито за 
парична помощ, нито за въвеждане на временно 
управление , допълни той.

га се намери в твърде тежко, почти безизходно ттнгАп05™"“™ на3акона за собственическата 
положение. Че е напипано дъното доказвт? деформация и работниците да си го купят, 
множество факти, между които и този, че работ- нишо и ^ СМС ° блокада’ понеже почти
ниците не са получили заплата от септеми™ I аок ИЩО И раб 1 им>така че не съществуват фор-
година. Сега около 100 д™ водятделосое™ “ ПрИ'ШНИ С™панският съд в Лескооац да 
предприятието си в Общинския съд в Босилеград Въпросът е обаче
като искат то да им изпттяти Р Д’ ка^ва щс е п°лзата от това, когато около сто
заработки. Магазините - около 45 ? отдавнТсз повечет"™ Трябва да отидат на трудовата борса, 
празни. Вече четири месеца предприятието не подчертаватойЯДИ " "" СРЗДНа ВЪЗраСТ Х°ра” ‘
ради^езпашцщ^^неплатежоспособн6"07158 П°‘ ВТ°Р"ЯТ Шанс е може би привлекателен, но 
сметката му е често под блокада ГТпгпел<ПРО само 33 малко работници, понеже повечето от тях 
която продължи два месена Ь Я ' отдавна живеят на ръба на екзистенцията. Всъщ-
три седмици. Ц' е премахната преди ност, ловенето от работниците предпочитат пред-

Понеже бе “потъна „г, Пп ” приятието им да фалира, а те да си вземат за-
аонежеое потънало до дъното ,предимесец платите от“общата пита” Още повече че няма пп 

и половина предприятието поиска от правнтел- има работа за всички и Щ ,е’ 1еняма«а 
ството на Сърбия около 2,9 милиона динара, от зация на предприятието.

възможнос-

подкрепа и 
В “Кобос

при евентуална привати-
В. Б.

НАСКОРО В КОНФЕКЦИЯ„СВОБОДА"

Ще бъдат ангажирани 
всички мощности

ДИМИТРОВГРАД

Инициатива за 
потребителска Искат да станат добри 

конфекционеркиОт средата на април т.г. би трябвало да започне 
реализацията на договорените сделки, която за
къснява с около месец и половина. Касае се за

кооперация
Съюзът на трудовите инвалиди от Димитров

град тези дни поде инициатива да се сформира 
потребителска кооперация “Пенсионер”. Спо
ред предварителните планове кооперацията ще 
бъде включена в съюза на трудовите инвалиди и 
ще се занимава предимно с търговия на дребно и 
търговия на едро, гостилничарство и занаят
чийски услуги. Основната цел на новосформи
раната кооперация ще бъде преди всичко на
бавянето на хранителни стоки, които биха се про
давали по-евтино на членовете на Съюза на тру
довите инвалиди. На практика членовете на Съ
юза ще членуват и в кооперацията. Останалите 
пенсионери (военни, земеделски и други) могат 
да станат членове на потребителската коопер
ация само ако станат нейни членове и ако за
платят членския внос, възлизащ на 24 динара 
годишно.

производство, предназначено за западните пазари.
Споменатите сделки ще осигурят редовно про

изводство чак до април следващата година. До
тогава ежемесечно биха се произвеждали около 
4000 мъжки, женски и детски облекла за вече 
познати купувачи от Германия и Италия, с които 
“Свобода” е сътрудничила и преди въвеждането 
на международните санкции срещу Югославия.

На пазара в САЩ е запланувано да се пласират 
около 140 000 броя облекла до ноември тази го
дина. ЙшЯСпоред думите на генералния директор на 
предприятието г-н Арсен Тодоров в близко бъ
деще държавата трябва да приеме определени 
мерки, за да облекчи положението на експортното 
производство, тъй като само такава продукция 
донася на държавата така необходимите валутни 
средства.

Г.Стойкова М.Тодорова В.Ангелова

В началото на месеца в босиле- 
градски “Кобос” бяха приети за 
обучение 40 нови работника. На
истина по отношение на търсещи
те работа в общината (над 1000 ду
ши) този брой не е голям. Обаче 
ако се имат предвид реалните въз
можности на босилеградското сто
панство, броят им не е за прене
брегване. Би било добре и оста
налите колективи да отворят вра
тите си и да приемат годишно поне 
по няколко души.

Тези дни посетихме няколко от 
новоприетите работнички и ги по
молихме да ни кажат как преми
нават първите им работни дни и 
какво означава за тях насатяване- 
то им на работа?

ГПЛ111111 СТОЙКОВ», ОТ ССЛО Р»Й-
чиловци: - Тъй като чакам работно 
място вече десет години, приема
нето ми на работа, дето се казва, е 
хващане на последния влак. Раз
бира се, безкрайно съм щастлива. 
Наистина специалността ми не е 
конфекционер, но още когато се 
обадих за конкурса, реших да 
сменя професията си. Сега ще 
положа всички усилия, за да мога 
по-бързо и успешно да овладея 
конфекционерството и утре да бъ
да добра работничка.

Мария Тодорова от Босиле
град: - Аз не съм начинаеща. Пре
ди да дойда в Босилеград, работех 
като кроячка във фабриката за 
модни обувки “Укус в Ковачица, 
където съпругът ми бе просветен 
работник. От идването ми в Бо
силеград вече шест години съм 
безработна. И ето - имах късмет,

приеха ме тук и ще се потрудя да 
оправдая доверието. Не само аз, но 
и всички, които започнахме да ра
ботим, тоест, да се обучаваме, бях
ме приети много добре и от страна 
на останалите работници, и от 
страна на ръководния екип на 
предприятието.

Наташа Савова от село Дукат: 
- Щастлива съм. Може би аз съм

Б. Д.Б. Димитров

ДИМИТРОВГРАД

Търговците не са против битпазара, но • ••
една от малкото, която е приета 
още след първото обаждане за 
конкурса. Млада съм, годините са 
пред мен и се надявам, че ще успея. 
Разбира се, всичко сега зависи от 
мен - ще успея ли бързо и добре да 
овладея конфекционния занаят. 
Много съм доволна от останалите, 
по-възрастни и “стари” работни
ци. Всички настояват да ни научат, 
а ние трябва само да ги слушаме и 
да овладеем тънкостите на профе
сията.

По искане на занимаващите се с дребна търговия лица на 14 март т. г. в Димитровград бе организирана 
среща между представители на сдружението на дребните търговци и занаятчии, Общинската скуп
щина, „Комуналац”, окръжната санитарна и инспекцията по пазара. Повод: работата на димит
ровградския битпазар

Според председателя на сдружението Драган тарни условия - вода и тоалетни помещения. Днмит- 
Рангелов битпазарът представлява нелоялна конку- ровградския битпазар има ограда, но няма пити пор- 
ренция засягаща частните дребни търговци в града, та, нито вода. За тоалет (клозет) да не говорим. Въ- 
тъй като там се продава всичко - от дрехи до хра- преки това “Комуналац” събира символична такса от 
нителни продукти и то на значително по-ниски цени, всеки, който продава нещо на пазара, 
отколкото в частните и държавните магазини. Дреб- Йовица Видакович, окръжен инспектор по лаза
ните търговци настояват да се спре тази търговия, ра, изтъкна, че за да съществува битпазарът, Общин- 
битпазарът да се премести извън града и по-често и ската скупщина е длъжна да приеме решение къде ще 
редовно да се контролира от съответните инспекции, бъде той и при какви условия ще се продава стоката. 
По принцип както изтъкна Тошко Алексов, собст- Всички лица имат право да продават, но само стари 
веник на частен магазин, дребните търговци не са неща. За нови е необходимо да се вземе сергия и да се 
против битпазара, но при условие той да отговаря на регистрира фирма.
определени норми Н Що се отнася до продажба на хранителни стоки,

А що се отнася до нормите Зоран Геров, лредсе- Йован Спасич, окръжен санитарен инспектор, из
дател на Изпълнителния отбор на Общинската скуп- тъкна, че това категорично е забранено. Съответ- 
щина изтъкна, че нормативно всъщност битпазарът ната инспекция с помощта на милицията е длъжна да 
не съществува! Въпреки това на мястото на конфискува всички хранителни продукти на битпаз- 
“зеления” пазар ежедневно се продават разни стоки, ара. 
предимно от български граждани и тук е проблемът. На края на срещата е прието решение в нпй-кра- 
Решението на Съюзното правителство за законно тък срок да бъдат уредени формалните и технически 
регулиране на “сивата икономика”, провеждаща се на условия, свързани с битпазара. Засега е невъзможно 
битпазара, налага на общините да регулират про- преместване, тъй като вече е запланувано зежмшят 
дажбата по различни начини, най-често чрез регис- пазар да се измести между двете реки, а сегашният да 
триране на фирма на сергия. За да бъде регистриран си остане като битпазар. 
битпазарът, .са необходими определени условия: 
мястото да бъде оградено и да има определени сани-

Вссна Ангелова от Горно Тлъ- 
мино: - През 1990 година завърших 
за моделиер-конфекционер в Кри
ва паланка. От тогава до сега два 
пъти се обаждах за конкурс в “Ко
бос”, но не бях приета. Ето сега, 
третия път, имах късмет. Макар че 
имам определена подготовка за 
този вид производство, засега и аз 
съм на обучение. Мисля, че това е 
необходимо, защото самият произ
водствен процес в конфекцията е 
такъв, че трябва добре да се знаят 
всички производствени операции. 
Засега съм доволна от всичко. На
дявам се, че така ще бъде и в 
бъдеще.

М. ЯмвпА. Т.
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ОТПРАВИХА МНОГОБРОЙНИ 
НИЯ КЪМ СКУПЩИНАТА

ЧОВЕШКИ СЪДБИИСКА-

ДЪЛГООЧАКВАНО
ЩАСТИЕВСИЧКИ ТЪРСЯТ ПАРИ

бюджети 300 000През настоящата години Общинската скупщина в Димитровград ще отпусне от 
динара за помощ на местните общности на територията на общината. Тези несъмнено големи средства 
подтикнаха МО да отправят до Общинската скупщина многобройни искания на финансова помощ. След двадесет години брак щъркелът долешм и а 

къщаша па семейсОво Сишйот, « шаикин кваГарал 
Маршал ТиШо". Гора ам се Александър, и Пива му 
' Почина ош щастие няколко часа след

ва за подмяна на уличното ос
ветление, и МО Всрзар - за до
изграждане на местния нът.

Ма МО Барйе средствата са 
нужни за ремонт па пътищата 
Барйе-Белеш и Барйс-Врабча.

Всички искания ще бъдат об
съдени от експертната служба, 
която ще посети черепите, ще 
прецени фактическото състоя
ние и ще предложи най-подход
ящите начини за решаването на 
тези проблеми, информирайки 
след това по какъв начин се из
ползват отпуснати те средства.

Така например МО Било иовете на ИО заеха становище, 
настоява от бюджета да бъдат че предимство в разпределянето 
отпуснати средства за поправка на средствата трябва да 
на местен път. Искането е об- онези МО, които през 1996 го- 
съдено на заседанието на Из- дина не са ползвали финансови 
пълнителния отбор и е прието средства от общинския бюджет, 
решение експертната служба Да напомним, че миналата годи- 
при ОС Димитровград да посети на МО Градинье е получила зан
еслото и да утвърди до каква сте- чителни средства за същия път. 
пен пътят е разрушен. Също та- Същото становище ИО зае и
ка службата ще има задача да но повод на иска на МО Височки 
определи по какъв начин той Одоровци и Гулиновци, които 
трябва да се ремонтира. изискват от бюджета 60 000 ди-

Местната общност Градинье нара за приспособяването на по
търси парични средства за доиз- мещенията за ветеринарна стан- 
граждане на местния път до Гор- ции и здравна амбулатория.

МО Сенокос изисква средст-

Тодорка 
раждането на внука иимат

Като че ли цялото щастие на света изпълни течи дни

съседи особено на кумовете им, и на всички почнати, които 
чуха хубавата новина: след двадесет години брак щъркел ьт 
„Ц сетне долетя и в дома на това семейство и му подари

сщщ Александ ьр оноссц момент отпреди две десетилетия, 
когато Сланина ог Островица, недалече от Ниш и 
нашенецът Ванчс от Божица са казали тържественото ДА, 
никой не е могъл да предположи, че щъркелът ще ирис- 

при тях едва на 5 април 1997 година,
- Със Славица се взехме от обич - започна да разказва 

Вамче когото заварихме в къщата му на ул. Пане Джукич 
По 19 в момента, когато е кумицата Ружица подготвяше 
пелените. - Надявахме се, че още през първите години на 
брака ще ни се усмихне щастието да станем родители, но 
щъркелът така и не долиташе на нашия праг. Тъй като 
годините минаваха, а блянът не ни се сбъдваше, тръгнахме 
но болниците - най-напред в Ниш, след това в Любляна. 
Белград и София. И пак в Ниш. Резултатите от медицин-

Б. Димитровно Градинье. По този повод мле ти гкс

ГОРНА ЛИСИНА

СЕЛО С ОСЕМ МАГАЗИНА
Според броя на жителите сн ного предприятие “Напредък” пац от Белград.

Горна Лнсина е едно от най-го- Макар че е отворен всеки рабо- Май-заредени са частните 
лемите села в Боснлеградска об- тен ден, в него може да се купи магазини. Освен брашно, царе- 
щина. Селото е от махленски само брашно -и то на астрономи- вица, трици и други фуражни 
тнп, има много махали с големи чески цени. Купуват го само онс- храни за добитъка, в тях могат да 
разстояния между тях. зи, които са принудени, понеже

Допреди известно време сна- не могат да вземат но друг начин домашни по греби, 
бдяването със стоки от първа не- парите си за продадения доби- Една и съща стока има раз- 
обходимост беше съвсем труд- тък. Обаче новотокритиятмага- лична цена в частните магазини, 
но. За да сн купят необходимите зин на общественото предприя- така че селяните имат възмож- 
артнкулн, горнолисинчани бяха тие “Малина” от Враня е в за- 
принудени да отиват в Босиле- видно положение. Зареден е с най-евтина. Затова горнолисин- 
град. Но сега вече не е така. С най-различни стоки от първа не- чани казват: “Само конкуренци- 
открнването на няколко обще- обходимост, брашно и фураж за ята може да ни спаси в това без- 
ствени и частни магазина живо- добитъка. За разлика от оста- паричие. Евтини стоки може да 
тът на жителите в селото се об- налите обществени магазини се купят и от “черноборсаджи- 
лекчи и особено този на стар- тук цените са реални. Този ма- ите които идват в селото пре- 
ческите домакинства. В Горна газин се занимава с изкупуване димно от България, макар че те- 
Лисина сега работят осем магаз- на гъби, дърва, боровинки и дру- хният брой не е голям, 
ина - по четири обществени и ги плодове, което има голямо Сега-засега може да се каже, 
частни. За разлика от частните, значение за селяните. В селото че единственият проблем в Гор- 
в общестените магазини няма да съществува и дисконт за най- на Лисина, който е решен на за- 
се купи почти нищо. Магазинът различни алкохолни и безалко- видно равнище, е снабдяването 
на общественото предприятие холни напитки, в който цените са
“Слога” е почти закрит, отварят достъпни почти за всички. Диск- роко потребление, 
го “за адет”. В подобно положе- онтът е собственост на общест- 
ние е и магазинът на обществе- веното предприятие “Проку-

Щ Щш
се купят и много други стоки за

ност да я купят там, където е

аг *
•4».

Таткото Ванче и майката Славица 
със свидната си рожбана населението със стоки за ши-

ските изследвания бяха положителни, но дългоочакваното 
щастие все ни отминаваше. Аз и съпругата ми обаче не се 
отчайвахме и отново тръгвахме по същия път. не щедейки 
себе си, пари и време.

Макар че никога не са загубили доверието си в лекарите. 
Славица и Ванче решават да искат помощ и от баби. врачки, 
знахари, псевдолекари...

- Вярвам, че лекарите няма да ми се разсърдят ако кажа, 
че сегашното си щастие най-много дължим на една баба от 
едно нишко село. при която отидохме преди повече от една 
година, казва Ванче Стойов.

Бебето е родено на два дни преди Благовещение в 14,35 
часа. Тегло - 3,2 кг, височина - 51 цм, право и здраво. И 
мъжко! “Да, мъжко", повтаря Ванче, щастлив, че фами
лията Стойови е получила наследник, който ще пази името 
й и в големия град Ниш. утре може би и в по-широки ма
щаби... Щастливият баща ни показва скъсаните ризи, които 
пази като скъп спомен за най-щастливия момент в живота 
му. Иска и по медиите да изкаже голямата си благодарност 
на проф. д-р Драгомир Вучетич от нишката гинеколожка 
клиника, на д-р Миряна Цветкович от амбулаторията на 
МИН и на медицинските сестри, които са положили макси
мални усилия при раждането на малкия Александър.

- Той не е “малкият Александър” - “предупреждава” ни 
веселата кумица Ружица, която ни поднася кафе и ракия. - 
Той е Александър Велики и като такъв е посрещнат, когато 
го донесоха от родилния дом. Дори бяхме формирали и 
“специален комитет” за тържественото му посрещане.

Детската му стая е уредена както в преказките за прин
цовете. Край хубавото му креветче виждаме топка - може 
би неговите родители са пожелали той да стане популярен 
футболист.

Защо да не? Ако е могла Божица да отгледа толкова 
майстори-строители, лекари, учители...ще може и един фут
болист!

- Бабата, която ни помогна - разказва по-нататък Ванче 
Стойов - ни каза, че ще имаме дете, но в деня, в който се роди 
бебето ще почине някой от нашата къща. За съжаление 
това пророчество се осъществи. Четири часа след рожде
нието на малкия Александър почина майка ми. От щастие, 
че е доживяла щастливия ден да й се роди внук.

Асен Антимов

БАБУШНИЦА

НЕБРЕЖНОСТТА „СРУТВА” ХРАМОВЕ
Преди Втората световна война едва ли не вся

ко село в Бабушнишка община е имало черква. 
Повечето от тях са били малки здания без ик- 
онописи или пък са имали стенописи с малка 
художествена стойност. Днес обаче могат да се 
изброят на пръстите на едната ръка селата, които 
имат черква. В следвоенния период изчезнаха де
сетина храмове, построени в началото на века.

Ние често пъти премълчаваме истината и об
виняваме враговете ни и войните за собствените 
ни несполуки. Враговете ни в Първата и Втората 
световна война не са срутили нито един храм в 
този край. Имало е ограбване на ценности от ня
кои черкви, но то не е повлияло съдбоносно върху 
съществуването на храмовете. Срутването на 
черкви и плячкосването на черковни имоти и бла
га започна в мира. Виждайки в лицето на църквата 
идеоложки враг, новата власт гласува няколко 
лоши закона, които дадоха възможност на дър
жавата да извърши насилие над черквите и други 
културно-исторически паметници 
“Най-прогресивните” партийни дейци явно се хва
леха, че ще срутят някоя черква или манастир, за 
да дадат “съветъл пример” в борбата против ре
лигията. На партията бяха известни тези “геро
ични” намерения, но “героите” не бяха подведени 
под отговорност. Така започна разрушаването на 
черкви, а позапазените храмове бяха оставени да 
пропадат и да рухват един след друг.

Бабушница е хубаво градче, което има някол
ко фабрики, Дом на културата, кино, футболен 
клуб, паметник на загиналите бойци, гимназия... 
Всички сгради са в добро състояние, единствено 
черквата “Св. Никола” изглежда така, като че ли 
се намира в селище, в което няма жива душа. За 
голямо съжаление този храм сега е руина. На 
неговите почти рухнали стени, които някога са 
построени за молитви, сега се чете страшната при-

от миналото.

Черквата „Свети Никола“ в Бабушница
(Снимка: К.Маркович)

съда на една неразумна власт и на човешката не
брежност.

Вдигам глас за реставрацията на тази някога 
хубава черква. Ванче Бойков

Каменко М. Маркович
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I МЛАДИ ТАЛАНТИ
РАЗГОВОРИ В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ПОЗНАХТЕ ЛИ ГО? С желязна воля до успеха
Какшо вече Писахме в Предишния брой на вестника ни, чет&ьршокласничкише Го руина Владими

рова и Весна Величкова от босилеграу ската гимназия на тазгодишното окръжно състезание По 
Враня показаха най-добри резултати и убедително се класираха ни първо и второ 

_ Убедително, защошо класираният, на трето място - след вшорокласираниша Весна - е с 
тридесет точки йо-малко. Наистина резултатите заслужават Похвала и високо Признание не само 
за Гордана и Весна, но 11за Преподавателя им По руски език Станислав Тодоров, който Посвети доста 
време ивложи голям труд и всеошдайносш в Подготовката им. Това бе и Повод за разговора ни с 
тримата:

Гордана Владимирова, чет- 
въртокласничка от село Брес- 
ница:

И този
изтъкнатитолк^ТлИоз^ювекб™иМе ' ЗДИН МЛЗД'ТаЛаНТЛИВ-
ГкГо^аИеГеЖенебеИ

тъкмо него по телегЬ<Т°ЗИ’когото познавахме. Може би и не чухме

Панонското) или по на юг, казвал се Лисинец “шй Поганон
ПР°Въпроси безброй аТа' КРЪЩеЛНИТС- Кака° «>» -и!

Да почнем.
Снимка не е нужна. Та нали вече го познахте!
Не ви казахме името, но нали вие знаете за кого става дума? 

Познахте гсъ Това е синът на вашият съсед, който сега (малко) се
бабзРвзТв^ЛпИ ВИ НаПОМНЯ 33 ОНЯ дяд°’КОЙТО се е оженил за вашата 
баба във Воиводина и сетне “малко” се върнал - поради липса на 
време, воля, носталгия или желание той да си бъде ?ой. Може би 
това е синът на дядото, които е отишъл в запас (войник) в Маке
дония - толкова отдавна, че вече е забравил от коя махала е бил и 
какво е фамилното му име.

Не, това е онзи, за когото сте чели в “Другарче”. Беше първенец 
Гимназията в Босилеград и когато умрял тако му, той се отказал 

от бащинията си: защо да съществува и след него. Та нали толкова 
много го обича, че не може (и не иска) да го преболее 
повече да пишем за него???

Може би ще ни се обади момчето, което има нашия телефонен 
номер, когато си спомни своето презиме, понеже сега 
йонна звезда, има си ново, художествено, прекрасно име. Когато 
неговата майка красавица си спомни какъв беше той, когато беше 
малък, и когато престане да се срамува, че е син на собствения си 
баща.

руски език във 
място.

ик, а след време да бъда в ролята 
на професор Станислав Тодоров 
- да подготвям ученици за със-

Станислав Тодоров, препо
давател по руски език от Босиле
град:

в

- С оглед на това, че досегаи какво
няколко пъти съм участвала в
тези състезания (а защо и да не
кажа, че имам афинитет към ру-е телевиз- - Тазгодишното първо иски език) на това състезание второ място на моите ученици еочаквах високо класиране - тай- само потвърждение на досегашно се надявах и за първо място. ните ми успехи, а те наистина неНесъмнено най-голяма заслуга са малки и тук, в босилеград- 

ската гимназия, и докато рабо
тех в училището в Ковачица. 
Доста първи места на окръжни

И тези, чиито стари, рухнали къщи по баирите на Стара 
ина, божнчките хълмове или Църноок, съвсем си “изпуснат” 
душичките, може би тогава душата им ще да влезе във вашата и ще 
се трогнете, защото и вашата ще поиска да ви напусне, понеже не я 
почувствахте достатъчно, забравихте коя е, чия е, защо е тъкмо при 
вас?

за успеха ми има преподавателят 
Тодоров, който положи големи 
усилия при подготовката ни. Но, 
честно казано, признание дължа 
и на останалите преподаватели 
по руски език, особено на Пенка 
Радованова - първата ми препо
давателка по руски език, от ко
ято и заобичах този предмет. Ес
тествено, подготовката ми по 
този предмет изисква повече 
време, което е и съвсем нормал
но. Защото намеренията ми са 
след завършване на средното об
разование да следвам руски ез-

план- - Второто място е успех, 
който очаквах, макар че класи
рането невинаги е реално отра
жение на знанията. Може би за 
някои ще бъде невероятно, но 
наистина е така: аз уча руски ез
ик толкова, колкото и остана
лите предмети, защото любим 
предмет ми е биология, а моята 
бъдеща професия ще бъде, пре
дполагам, лекар 
Сигурно е, че познаването на 
руски език ще ми помогне по- 
успешно да си пробия път в жи
вота.

състезания, няколко пъти първи 
места на съюзни, а два пъти - 
първо място на олимпиадата в 
Москва. Разбира се, всичко това 
изисква преди всичко голямо се
беотрицание и упорит труд. При 
това особено значение има и 
правилният подбор на ученици 
те, а след това и систематичната 
работа с тях.

Ето защо поисках беседа с ВАС. Да си отворите душата, да се 
говори за вас, чий син или внук сте и с когото децата ви ще се 
гордеят, ще пазят вестника и времето, младостта и живота ви. Ще 
го изгубите, може би, но внуците ви ще го търсят и ще го намират 
- сигурно е, понеже вие сте само една брънка от веригата на вашата 
фамилия. А вие се отказвате! В чие име? Кой ви дава право на това? 
Може би сте много млади. Та за какво ви служат тогава вашите 
родители? Да ви отчуждават. Вие самите или те не искат да сте това, 
което сте? Кой от кого ще се срамува утре?

Аз исках да напиша по-обширно нещо за вас. Хубаво, точно и да 
се гордеем заедно.

Вие ме предизвикахте да пиша така и да докосвам отровния сок 
на вашата (не)самобитност. Не сте ли се разплакали все още? Може 
би утре...Прочетете “СВОЕТО ИНТЕРВЮ” и на майка си, и на дядо 
си или те да ви го прочетат. Или, може би, не получавате вестника?

Колко бях горда, че ви познавам! Сега просто ме е срам. Може 
би това беше целта ви. Да не си казваме “здравей”, да не сме толкова 
познати. Пречи ли ви чуждата усмивка? Хубавото пожелание да 
продължите с успехите? Да ви казва, някой че сте негов “земляк”? 
Възможно ли е да се срамувате кой сте, чий сте, от кои сте, откъде 
сте и какво сте?

И най сетне - НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ?!
Поради всичко казано и премълчано...

стоматолог.

м. я.

НА СЪЮЗНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Раде Станойевич постигна още по-голям успех
На 38-то съюзно съревнование по математика за представя нашата страна на международните сърев- 

средношколците, което се състоя в град Ниш на 12 нования. Съставът на олимпийския екип е: Раде Ста- 
април т. г. взе участие и Раде Станойевич, ученик от нойевич, Иван Велькович от Лозница, Душан Джу- 
I 1 клас на гимназията “Светозар Маркович” от кич, Никола Петровия, Йелена Спасойевнч и Бра-

нислав Цветкович - всичките от белградската Ма
тематическа гимназия. Първото им международно 
състезание ще се състои през месец май в Гърция - 
Балканиада, а след това в началото на юли в Ар
жентина - където ще се проведе Световната матема
тическа олимпиада.

Ниш. Той спечели I награда и 1 място за своя втори 
клас, в който взеха участие 22 ученика.

Успехът му обаче е още по-голям, понеже той 
успя, като второкласник да участва в така наречената 
Малка олимпиада на 13 април също в Ниш и да оси
гури място в шесточленния съюзен екип, който щеМилка Станойевич

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

НАДСТАНДАРТНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Медицинските услуги в Здравния дом в Димитровград са над стандартите, които предвижда категори
зацията на Здравния дом, изтъква директора,т Васко Велчев по повод 7 април - Международния ден 
на здравеопазването

на Непля и Поганово. По нас
тояване на жителите на местни
те общности са отворени още 
три амбулатории в селата Ви- 
сочки Одоровци, Долни Криви- 
дол и Сенокос, които се обслуж
ват

За здравето на гражданите в 
общината днес се грижат 87 
здравни работници, от които 26 

От тях

На ссдми април, междуна
родния ден на здравеопазва
нето, е учреден и Съвета но 
здравеопазване при Общин
ската скупщина. За прсдседа- 

избран Васил Велчев - 
директор на Здравния дом. На 
първото заседание е догово
рено да се конкретизират дей
ностите около адаптацията на 
бившата болница. За тази цел 
е определена работна група за 
непосредствена координация 
на дейностите, в която са 
включени Васил Велчев, Ник
ола Цветков и Георги Алек
сандров.

са лекари и стоматолози.
16 са специалисти. Трима в мо- 

сиециализация. Тозимента са на
кадров потенциал гарантира 
соко равнище на медицинските 
услуги и дава сигурност на па
циентите. Но не само професи
оналните качества на лекарите, 
но и доброто оборудване на 
Здравния дом гарантират каче
ството на услугите. Здравният 
дом разполага с модерен видео- 
зон за ултразвукова диагности
ка, с дефибрилатор, шестклапа- 
нов РО апарат, два ЕКГ апарата, 
апарат за физикална медицина, 
хумалайзер 2000 в лаборатори
ята, две коли за хигиснично-епи- 
демиоложката служба.

За да се приближи здравната 
защита колкото е възможно по- 
близо до пациентите, е организ
ирана отделна служба

тел е редовно в определени дни. 
“С големи усилия и разбира

не от общинското ръководство и 
ръководството на Здравния цен
тър в Пирот, вече са осъще
ствени настояванията да се на
прави стационар в бившата бол
ница в Димитровград като част 
от болницата в Пирот. За това е 
осигурено и необходимото съ
гласие на здравното министер
ство”.

ви-

бъдат прибавени и част от сред- някои одобрения от министерст- 
ствата от местното самооблага- вото, а половината от средствата 

Както и досега, за развитието са дадени. Вече е набавен и мини 
и подпомагането на здравната радиопредавател, с помощта на 
служба в общината ще помогнат който всички линейки на Здрав- 
и трудовите организации. ният дом ще бъдат свързани

За още по-ефикасна работа чрез радиовръзка със Здравния 
вече е направен договор за на- дом в Димитровград и Здравния 
бавка на специална кола (комби център в Пирот, а също така и 
“Пежо”). Средствата са обезпе- всички амбулатории на терито- 
чени от Здравния център в Пи- рията. С това ефикасността на 
рот, Общинската скупщина в здравната служба се повишава 
Димитровград и от местното са- значително, 
мооблагане. Необходими са още

не.

С това са създадени необхо-ване по домовете на пациентите. 
На територията на общината съ
ществуват пет амбулатории, къ- 

ежедневно работи меди
цинска сестра, а лекар идва един 
път седмично. Това са амбулато
риите в селата Смиловци, Иза- 
товци, Трънски Одоровци, Дол-

димите условия за започване на 
адаптация на сградата на бивша
та болница, още повече, че Ре
публиканският отбор за здравно 
осигуряване вече е приел реше
ние за отпускане на определени 
средства за тези цел. Към тях ще

дето
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ВИСОКИ ПРИЗНАНИЯ ЗА 

ИЗВЪНРЕДНИ ЛИТЕРАТУРНИ 

СТОЙНОСТИ

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО КУЛТУРНО СЪТРУД- 
НИЧЕСТВО

ИЗЛОЖБА НА НИШКИ 

ГРАФИЦИ В СОФИЯ
като Михоило Лплич, Антоиие Исакоиич, Дра- 
гослав Михайлович, Мирко Ковач, Александър 
Тишма, Слободии Сслснич (неговият роман 
“Убийсгво е предумисъл” две години последова
телно е най-търсената и най-четената книга в 
Сърбим) и др.

Високите признания на романа ‘‘Времето на 
властта” от Д. Чосич са съвсем логични и заслу
жени. Повече от четири десетилетия той е един от 
най-изявените творци в сръбската литература и 
заема видно място сред водещите съвременни 
югославски писатели. Всяка негова нова книга - 
роман или сборник есета се превръща в събитие 
за сръбската и югославската литература и кул
тура изобщо, защото ги обогатява е нови високи 
художествени стойности.

Романите на Добрица Чосич, ка то се започне 
от “Корени” (тематически, а не 
хронологически) до най-новите, 
представляват литературна ху
дожествена хроника за премеж
дията па сръбския народ през 
бурната му история. Фамилията 
Катичи, един от стълбовете на 
модерното сръбско общество, се 
разклонява във всички общест
вени слоеве; нейни представите
ли са между враждуващите съ- 

|{ черници, които са участници и

След като се представи с романа “Далече е 
слънцето” през 1951 г., Добрица Чосич повече от 
четири десетилетия е в центъра на вниманието

Иа 11 април т. г. в галерия “Шипка” в София бе открита 
изложба на нишки художници, членове на Нишкия графически 
кръг. Изложбата откри г-н Грозданов, председа тел на Коми- 

международио сътрудничество при Сдружението
България. Културното събитие почете с при- 

посланикът на СР Югославия в

както на литературната и културната, така и на 
цялата наша общественост. Извънредно даровнт 
и плодовит писател, културен и обществен дея тел, 
той години наред е във фокуса па нашето време, 
негов тълкувател и гадател. Възхвалявай и на
граждаван, той не по-малко е и хулен и обвиняван 
- никога заради лоши произведения, само заради 
политическите му възгледи и становища.

Литературните достижения на Чосич като п- 
исател най-пълно и най-значително се увтърдихп 
към края на миналата и в начало то на тая година.
Неговият роман “Времето на властта "(“Време 
власти”), отпечатан през 1996 г. и издателство 
БИГЗ, получи последователно три от иай-голс- 
мнтс литературни признания, 
съществуващи в Сърбия. По |$|Ш$ 
преценка на Високото юг ос л а в- 1{ДГ 
ско жури, съставено от най-вид- ||1|| 
ните югославски литературни |||||| 
критици романът “Времето на ||||г 
властта” бе провъзгласен за кин- : 
га на годината за 1996 г. и получи 
наградата “Меша Селнмовнч”. Ц1§||
След това романът бе удостоен с 1||||| 
признанието “Златен бестсс- Ц||§ 
лър”, като една от десетте най- 
търсенн книги у нас през мина
лата година. И по повод 165-та 
годишнина на Народната библи
отека на Сърбия на 6 април ро- 
манът “Времето на властта” по-
лучп най-високото нртнанис на .
читателите - наградата Н,-\П а ,
ЧЕТЕНА КНИГА през 1996 г, ЩШШММ 
което сс нотт.вржлана н от оф,г 
тилните сведения, дадеш, от 15> 
народни библиотеки. И днес е не- 
тинскн шанс човек да получи за 
кратко време този роман от някоя библиотека.

Романът на Д. Чосич постигна още един, за 
днешно време рядък рекорд: за по-малко от една 
година тиражът от 10 000 екземпляра на първото 
му издание напълно бе изчерпан. Веднага след

насията за 
художниците в
съствието си на откриването и 
Р. България г-н Радош Смилкович, който даде прием в посол
ството за участниците и организаторите на изложбата

На изложбата в София са експонирани над 100 графики на 
34 графици, които развиват художествената си дейност в рам- 

^ на Нишкия графически кръг.
На откриването ни изложбата в София нишките графици 

бяха представени от: Бранко Николов, Петар Огнянович, Сла- 
волгаб Станкови«I, Ана Матич, Любиша Пешич и Любиша

китс

Бъркович. ,, ,
В разговорите с организаторите е договорено след София 

изложбата да бъде представена и във Велико Търново.
След миналогодишното представяне на нишките графици 

град Балчик, това е тяхно второ гостуване в България, което 
бе посрещнато с голям интсрс от ценителите на изобразител
ното изкуство.

В рамките на плодотворното сътрудничество между графи
ците от Ниш и София е договорено и гостуване на софийски 
графици в Ниш към края на тази година.

в
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ПРИЗИВ КЪМ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

Димитровградската гимназия 

- художествена галерия
№ жертви па различни деления и 

кръвопролития. Служейки си с 
ретроспекции, Чосич майстор
ски разгръща художествените 
платна на съвременния роман и 
създава особено колоритна мо
зайка ог живо обрисувани ситу
ации, среди и образи. В романите 
си “Корени”, “Делитби”, “Вре
мето на смъртта”, “Грешник”, 
“Далече е слънцето” и “Времето 
на властта” Добрица Чосич об

рисува съдбата, нравите, обичаите, възхода и па
денията на сръбския народ в борбата му на едно 
от най-откритнте балкански ветрометища. По
вествованието му е сочно и увлекателно, живо и 
убедително, без прекалени медитации (излишно 
бреме за много модерни романи), с което изцяло 
привлича вниманието на читателя от самото на
чало и го държи до края в напрежение с магичната 
сила на художественото си слово

.Добрица Чосич е и ангажиран съвременен пи
сател в пълния смисъл на думата. Тематически 
неговите романи са във фокуса на времето, в цен
търа на най-съвременните обществени събития, 
за които историята тепърва ще си каже думата. 
Както за творческото му майсторство като пи
сател, така и поради тематическата актуалност на 
романите му с навлизането в най-парливите теми, 
Добрица Чосич е един от най-четените съвре
менни сръбски писатели.

Почти всички негови романи са преведени на 
много чужди езици. Повечето от тях са преведени 
и на български език.

§ЙЙш
Минаха вече десетина години юни. когато е тържеството по по- 

от преместването на Димитров- вод края на учебната година, много 
градската гимназия в сегашните от димитровградските художници 
нови помещения. От откриването ще откликнат на призива.

Ще бъде несправедливо да нена гимназията досега са предприе
мани редица мерки за подобрява- се изтъкне, че някои от димитров- 
нето на естетическия изглед на градските художници вече са дар- 
училището и на неговия интериор или на гимназията свои творби. То- 
преди всичко. Разбира се, обектът ва са Слободан Сотиров, Методи 
и без тези подобрения е много Петров. Никола Антов. Душан 
привлекателен, с много цветя и Донков, Перица Донков. Богдан 
много оригинални творби и репро- Николов. Миряна Денкова. Белча 
дукции на местни и други худож- Велчев. Димитър Илиев, Димитър

Димитров и Новица Младенов. С 
Като се има предвид извънред- творбите и на останалите худож- 

ния амбиент на вътрешността на ници гимназията ще се превърне в 
гимназията, съвсем основателни своеобразна художествена гале- 
са настояванията на директора и рия на известните димитровград- 
учениците той да бъде уреден още ски художници, 
по-хубаво. А няма нищо по-хубаво 
за този цел да се използват ориги
нални творби на художници - осо
бено на онези, които са се учили в 
нея. Затова е и поканата към всич-

това излезе от печат второто издание.
Заслужава да се отбележи и това, че паричната 

част от наградата Добрица Чосич е дарил на на
родната библиотека в Търстеник, неговия роден 
край.

ници.

Наградата “Най-четена книга” е утвърдена 
през 1973 год., когато Народната библиотека на 
Сърбия влезла в новото здание, построено специ
ално за тази културна институция. Тя се връчва на 
6 април - датата, на която през 1941 тогавашната 
сграда на Народната библиотека е бомбардирана 
и разрушена от германски фашистки самолети, 
като по този начин завинаги е унищожена зна
чителна част от културните ценности, с които тя 
е разполагала. За пръв път наградата е присъдена 
през 1973 г. на книгата “Роман за Лондон” (“Роман 
о Лондону”) от Милош Църнянски. Между удос
тоените с това високо признание на читателите са

А. Т.

ДИМИТРОВГРАД
СКИЯТ ТЕАТЪР 

„ХРИСТО БОТЕВ" 
ПОДГОТВЯ

ки димитровградски художници да 
подарят поне по една своя творба 
за по-нататъшното разхубавяване 
на гимназията. Училището е под
готвило платна, които художници
те могат да вземат и на тях да из
работят творбите, които ще дарят. 
В училището се надяват, че до 26

НОВА
ПРЕМИЕРАМиле ПРИСОЙСКИкниги на редица изтъкнати югославски писатели

ПРОМОЦИЯ НА НОВАТА КНИГА 
НА МИЛЕ ПЕНКОВ

Димитровградският само
деен театър “Христо Ботев” 
тези дни усилено подготвя 
премиера. Това е пиесета на 
Славомир Мрожек “На отк
рито море”, абсурдна коме
дия или философски разиск
вания за манипулации с хора-

Пиесета се подготвя за 
фестивала на самодейните те
атри в Лебане, чието превеж
дане започва на 14 април. За 
този фестивал е предвидена и 
детската пиеса “Карлсон, ко
йто живее на покрива”.

В подготвящата се пиеса 
играят утвърдени артисти от 
димитровградския 
Славча Антов, Славча Ди
митров, Делча Гигов, Алек
сандър Златанов и Слободан 
Алекснч. Постановчик е Ки
рил Ангелов от Велико Тър
ново, който на димитровград
ската сцена постави и “Малки 
комедии” на Чехов, с които 
димитровградските самодей
ци успешно сс представиха на 
сцените в Сърбия, дори и в 
Народния театър в Белград.

а. т.

ДЕНЯТ НА ГОЛЕМИТЕ ВЪЛНИ", „ПРОСВЕТА ", НИШ, 1997 г.

По повод излизането на новата книга па Миле Пенков „Денят на големите вълни” в издателската 
къща „Просвета от Ниш на 9 април бе организирана пресконференция, на която за книгата говориха 
Добривое Иефтич, поет и главен редактор на „Просвета”, Тихомир Нешич, писател, журналист и 
редактор в тази издателска къща, и авторът.

На изключително добре по
сетената конференция под наз
вание “Всяка сряда в “Просвета”

12 ч.” присъстваха журналисти 
и всички други, които активно са 
помогнали за излизането на кни
гата.

та.

от броевете на “Братство” - пуб
ликуван около Нова година.

Тихомир Нешич посочи, че 
разказите на Миле Пенков го
ворят за “света на границата”, 
защото някои от героите живеят 
там. Той изтъкна, че Миле Пен
ков се е “развил като писател до 
такава степен, че не може да се 
открие кой писател най-много е 
повлиял върху неговото творче
ство”.

ков се определя за тяхното бяг
ство от самотата” - пише в пос
леслова на книгата Милосав 
Джалич.

В книгата си Миле Пенков 
рисува една нова градска среда и 
съвременния живот в нея. Ав
торът използва предимно класи
ческия език на разказвач, който 
рисува отделното лице, семейст
во, в което живее и света, който 
изчезва.

В рецензията, част от която е 
публикувана в книгата, Никола 
Цветкович го сравнява с Чехов и 
Мопасан и изтъква таланта на 
автора, който използва “най-до
брите черти на литературната 
традиция на кратката проза, яр
ко променяйки ги”.

На конференцията се чуха

в

Според мнението на Добри
вое Иефтич и Тихомир Нешич 
разказът “Дали все още пишеш 
поезия” заема централно място в 
сборника, но присъстващите по
казаха особен интерес към 
сите разкази “У пролеКе”, отпе
чатан на сръбски език, и “Уп- 
ролет”, написан на димитров
градския говор. Става дума за 
един и същ разказ, с който кни
гата започва и с който приключ
ва. Този разказ нашите читате
лите можаха да прочетат в един

театър
Миле Пенков

много интересни мнения за този 
млад автор. Отдавна един наш 
писател на едно място не е чул 
толкова похвални думи за онова, 
което е написал. Надяваме се, че 
и читателите, и нашата критика, 
ако тя съществува, няма да ми
нат незабелязано край книгата 
“Денят на големите вълни” на 
Пенков.

“Докато в първата си книга 
“Дъжд, есен е” (“Алтера”, Бел
град, 1996 г.). Миле Пенков пише 
за така наречените малки хора 
(хора от дъното, както говоре
ше Горки за тях), които по няка- 

начин бяха ограничени и 
фрустрирани, когато говориха 
за живота, в този ръкопис Пен-

къ-

къв

м. в.
/о 18 АПРИЛ 1997 ШшШи



. АСЕН СПАСОВ 

СЕВЕРИНКИН 
ЛЕГЕНДА И ИСТИНА

ДА СИ ПРИПОМНИМ

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ СРЕЩИ 

ПРИ ЖЕЛЮША И ОБРЕНОВАЦ
сел^Белут“^,3^ АССН Спасов Северинкин (Асен Комитата) от
Гър™ ^ Днес оГеТГ’" 3аПаЗОН° И Д° ДНеС - 65 годин“ СЛ°Д 
много тп\лшл п ’ дна доста Дълга историческа дистанция е
”д1рРеУДНг°еоДойСеи1ТО'ШИ КЗКЪВ ^«осте бил Асен Спасов
трагичните исторически"^би™'ВЪВ ВИХР*шката «а

”„Рд:тг^=г~==^
съдържа книгата на Методи Петров “Национално-освободител- 
ното движение в Западните покрайнини (1919-1943)” и мемоарите 
на прочутия водач на ВМРО Иван Михайлов, “Спомени”, том Ш 

Из тях може да се прочете приблизително следното-
1С,Пасов1^веРи,?кин (Северинскн), "Асен Комитата”, е 

„I . !, 1898 В С’ Белут- БосилегРаДско- Брат му Симеон е
™ тУ? д При нзвестннте сръбски нападения на Босилеград 
през 1913 година, защото не щял да им покаже пътя за Кюстендил, 
С?ОД като Босилеград под Ньойскня диктат попада 
СХС, Асен Спасов на няколко пъти е разследван и бит до смърт от 
сръ ските власти заради антисръбските си настроения и основател
ни съмнения, че е бил член на ВЗРО “Въртоп”. Няколко месеца 
преди смъртта си той оставя жена и четири деца и бяга в България. 
Следнеговото бягство са били разследвани жена му и децата му.

Обаче през втората половина на юли 1931 са убити Ефтим 
1<;ОРГиев Ташов - Евтим Полски - войвода на Кочанската чета на 
ВМРО, която е сътрудничила с ВЗРО “Въртоп”, и Георги Йосиф
Спанчевски от -----
чевски е

• Петък след Великден се празнува в село Желюша каша селски Празник. Ош. /889 година 
сръбско-българскаша граница недалеч ош Обреноваи. се отваря и тук започваш Първите 
гранични срещи. Тези срещи на границата Продължаваш до Балканската воина

• През 1956 година започваш Подобни гранични срещи По Протежение на българо-юго
славската граница При Кривидол, Градина, Славче и др. места 

_* Граничните срещи на Благи Петък При Желюша и Обреноваи допринасяха много за 
опознаването на хората ош двата съседни и близки народиса си

1896 година на гарата в Пирот са продадени 8000 
билета. А улицата към гарата е изпълнена с 
жени и мъже, стари и млади, деца и всеки бърза 
към границата”.

Организирано са ходили на граничните сре-

ЗАЩО БЛАГИ ПЕТЪК Е ВЪЗПРИЕТ 
КАТО ДЕН ЗА ГРАНИЧНИ СРЕЩИ?
ИЗВЕСТНО е, че БЛАГИ ПЕТЪК (пър

вият петък след Великден) в Пирот е празнуван
отдавна’ В местността Барйе всяка щи и училищата от двете страни на границата, 

година на този ден е ставал събор. Празнували Във в. “Новости” (1886) кореспондентът пише, 
‘ ”е СЗМО пиРотчанци, но и много хора от по- че матурантите от Пирот изпълнили на грани- 

Д‘ „ МНИ1е места. След Сръбско-българската цата първо българския химн, а българските ма- 
воина много пиротчанци (около 60 семейства) туранти - сръбския химн, а след това заедно 

апускат ирот, обвинени от властта, че са търгнали към Цариброд пеша, защото влакът 
българофили. Десетина семейства се заселват в от Пирот пътувал само до Обреновац.
Цари род. Роднини и близки на избягалите Пътуването на матурантите от Желюша до 
семейства вместо в Барие започват да отиват на Цариброд било трогателно. Младежите се пре- 
границата при Желюша, където селото празну- гърщали и целували, изпълнявали български и 
вало Ьлаги петък, и същевременно да видят сръбски песни, разменяли си книги, които били 
роднините си. Такива неофициални срещи предназначени за тези цел. А “Наставник”, 
продължили от 1885 до 1889 година, когато ник на просветните работници на Сърбия, опис- 
^Сиг^сК|?тл1тНа пиРотския окръг ПРОКА ва срещата на български и сръбски офицери 
КНЬЖЬБИЧ взима решение на този ден грани- През 1886 година. На границата българска 
цата да бъде отворена цял ден и хората край енна музика от Цариброд и музиката на же- 
границата свободно да се срещат. Така започват лезничарите от Пирот изпълнявали хора и мар- 
граничните срещи край село Желюша през 1889 шове. На Царибродската гара военната музика 
година и продължават до 1915 
година.

Две-три години празнува
нето на Благи петък при Же
люша има локален характер.
След това на събора идват хо
ра и от вътрешността на Сър
бия и България. Печатът в 
двете страни също така много 
пише за срещите при Желю
ша. “ИСКРА” (бр. 12 от 1898) 
пише за срещите през 1896,
1897 и 1889 година. Паун Спа- 
сич, кореспондент на вестни
ка, който редовно присъствал 
на граничните срещи при с.
Желюша, пише, че отначало 
срещите се провеждали един 
ден, а след това границата би
ла отворена и по три дена.
Пътувало се най-често с влак.
По време на празненствата 
влаковете непрекъснато пъ
тували от Ниш до границата и 
от София до границата. Желе
зницата отпускала големи на
маления и след това било ор
ганизирано пътуване до Со
фия и Пловдив за граждани от 
Сърбия и до Ниш и Белград за 
пътници от България.

На събора се идвало само 
за развлечение. Разбира се, 
имало с и търговия, но тя не е 
имала такива размери, както 
на съборите след 1956 година.
Както пише “Искра”, край 
пътя от Желюша до Обрено-

в състава на вест-

во-

ов
състава на споменатата чета. Убиецът на Спан- 

кметът на село Плоча (Босилеградско) Стоян Филипов. 
Тогава Асен Спасов тръгва от София с намерение да убие Филипов 
и да отмъсти за убийството на Спанчевски.

На 1 септември 1931 около 7 часа сутринта Асен Спасов Север
инкин пристига в двора на кмета Стоян Филипов и го заварва в 
момента, когато той, заедно с брат си и с местния пандурнн, денат 
копа сено. На въпроса: “Кой си ти, защо идеш, дай си легитима
цията”, Спасов отговаря: “Слезни долу да ти я покажа”. Когато 
кметът слиза, Спасов стреля, кметът пада полумъртъв, но неговият 
брат и пандуринът подгонват Спасов и застрашен да бъде хванат 
жив, той взривява двете си последни бомби и се самоубива. Ра
неният кмет бил закаран в болницата в Скопие, където след два 
дена починал, а правителството изпратило на семейството му 20 000 
динара.

Това е, което може да се изчете в книгите.
Но народното предание е запазило и втора версия на този 

разказ, в който кметът е останал жив, а Асен Спасов е загинал... 
случайно. Според тая версия Асен Спасов е пристигнал в двора на 
кмета, когато той заедно с брат си е денал камара слама (било е по 
време на вършитба). В момента, когато кемтът тръгнал към него 
с желязна вила в ръка, Асен Спасов стрелял, но пистолетът засякъл 
и кметът го намушил с желязната вила. Падайки, той случайно 
взривил бомбите, които го разкъсали на парчета. Трупът му е бил 
обезобразен и за да го идентифицират, властите са отвели съпру
гата на Спасов, за да го познае, но тя, страхувайки се за децата си, 
го заплюла и казала, че това не е нейният мъж.

От пръв поглед личи, че и двете версии се имат своите логически 
недостатъци и не могат да бъдат абсолютно точни. Може би някой 
знае нещо повече, което да хвърли повече светлина върху ис
торическата истина за смъртта на Асен Спасов Северинкин?

Иван Николов

Митницата при Обреновац (запазена до днес)

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Към края на май и трета 
ТВ-програма

вац посетителите са могли да 
си купят сувенири “за спомен” 
и храна, овощия, бомбони.
Всеки посетител е купувал по 
нещо, но никога не се е ходило само заради изпълнила сръбския и българския химн, а след 
купуване. Хората минавали границата, за да ТОва - народни хора през целия ден. Кореспон- 
опознаят непознати градове и предели. дентът на в. “Наставник” описва раздялата ве-

В пресата е отбелязано, чс на събора са учас- черта, когато хората си отивали. Прегърдки и 
твували и културно-художествени дружества от целувки без край, а когато влакът тръгнал, от 
двете страни. През 1896 година Певческото хиляди гърла могло да се чуе гърмогласното: 
дружество от Пирот дало концертна границата. “Живели сръби! Живели бугари” и “Да живеят 
Според публикации на българския печат ето сърбите, да живеят българите!” 
как са посрещнати изпълнителите на Певческ- Българският вестник “МИР” (227/1896) 
ото дружество от Пирот в София. “Сълзи из- описва срещата при Желюша като удобен мо- 
пълниха очите ни. А така се чувствуваха и всич- Мент за запознаване на хората от двете страни 
ки посетители в хотел “Одеса”, където бе ор- на границата. Вестникът оценява, че гранич- 
ганизиран концертът”. ните срещи при Желюша имат значителна роля

НА БЛАГИ ПЕТЪК ЦЕЛИЯТ ПИРОТ СЕ и за мира на Балканите.
ПРЕСЕЛВА НА ГРАНИЦАТА ПРИ Хората от Сърбия са ходили от Желюша в

ЖЕЛЮША Пловдив и София, а софиянци - от Желюша до
Е™ ... . И«р.-. атмосфера™ ""“.--“'Е. »= ^5!

е на крак, вси 1ки пирот 1анци д ’ Балканската война прекъснала хубавата
пременени празнично, бъРза1 "„ _,Д традиция. И дълги години след това поколе- 
могатда стигнат в Обрено . !, Р ' " ниятас любов разказвали за българо-сръбската
гарската граница и да участва! на граничната Желюша и Обреновац
среща между сърби и българи. 1.1 1

Хората блокират гарата, а железничарите 
могат да издават билети. За срещата през

с.Желюша

В началото на настоящия месец Общинската скупщина и Радио-
на който РТС сеСърбия подписаха договор, въз основа 

задължава до края на май да обезпечи и инсталира необходимите 
телевизионни съоръжения иа ретранслатора в Млекоминци, с които би 
се приспособил за излъчване на трета програма.

Според този договор Общинската скупщина трябва да заплати иа 
РТС 18 000 динара на две вноски. Първата част, както ни уведомиха в 
Общинската скупщина, вече е заплатена и тези дни се очаква РТС да 
започне монтиране на съоръженията. Според договора до края 
тази година всички работи трябва да бъдат завършени и ретрансла
торът да започне да излъчва трета програма. Втората част■от сред
ствата Общинската скупщина ще заплати след като РТС приклю ш с 
монтирането на съоръженията и приспособи ретранслатора

И,ЛТехническата^ужба на РТС с определила локания за изграждане 
на ретранслатор за покриване с телевизионни сигнали на южната част 
на общината (Тлъмииския район и няколко други села). Г°™вв 
целокупната техническа документация. Локацията е определена в мест- 
носттаТъики рид на надморска височина от 1497 метра « с °™<=Д на ™в ’ 
че височината на ретранслатора е запланувана да бъде 35 метра, покрай 
селата, които засега нямат възможност да следят програмите на РТС, 
телевизионни сигнали от този ретранслатор ще могат да ползват и 
от Босилеград (квартал Магурка) и една част от Райчиловцш За реал
изирането иа тази активност, Общинската скупщина в Босилеград е 
превзела отговорност за разширяване на пътя до строящия се Р Р 
латор, ще обезпечи ток и построи съответна сграда за поместване на 
техническите телевизионни съоръжения.

телевизия

ма май

част

Богдан НИКОЛОВ
нем. я.
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Горската служба а Босилс- 
градско същсстлула отпреди 
години. Содалшцето й е било а е. 
Изаор, когаго и топа селище е 
било околийското управление. 
Имало двйма горски стражари, 
В началото па януари 1890 годи
на службата била преместена 
Босилеград. Понеже имало мно
го пороища, хората рошили да 

голините. Първото

КРЪВОДАРЯВАНЕТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА120 ГОДИНИ ГОРСКО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСКО 120

И ЗА ЛЕКУВАНЕ, 
И ЗА РЕЗЕРВбевд*

БОРБА СРЕЩУ Резултатите от кръводаряването в Бабушнишка община

определена част от необходимия резерв.
В общинската организация изтъкват, че може би е Зило 

възможно да се събере и повече кръв, но фактът, че повече 'о 
стопански организации не са работели редовно през миналата 

,, „ причина за по-слабия отзив. Акции по кръводаряване 
организират в две сравнително големи месгни общности 

Велико Боньинци и Звонци, което също намалява

н

залесяват
организирано залесяване ста
нало през 1895/96 година в мест
ностите Бара над с. Райчиловци 
и Рудина в с. Извор, Създадени 
били три разсадника:
Лостта Росула в Горна Лисина, 

и в Селска

в мсст-
година.е 
не се
каквито са 
резултатите.

От друга страна, все повече 
тори. Едни от тях са безплатни лекарства за кръводарители. 
Тъй като в днешно време лекарствата и без това са дефицитни, 
особено в държавните аптеки, които трябва да ги дават 
безплатно на кръводарителите, то тази мотивация просто от
пада В Червения кръст се надяват, че ако положението в 
стопанството се подобри и предприятията започнат да работят 
непрекъснато, ще се увеличи и броят на кръводарителите. ^

Кантон в Рибпрци 
градина между Горна и Долна 
Любата. Залесяването обаче ня
мало големи резултати. Поради 
военните събития, които после
двали, нямало особена полза и от

липсват мотивационни фак-

разсид циците...
...Сериозна борба срещу еро

зията започна след Втората све
товна война, по-точно през 1950 
година. Бяха създадени три раз
садника: в местността Обе реки 
в с. Гложйе, Средорек в Бистър 
и Обе реки в Горна Лисина, на 
мястото, където сега е Л исинско 
езеро. През есентта от Белград 
пристигна млад лссничей, за да 
проучи голините и ерозията в 
Босилсградско. В рамките на 20- 
годишнии план за залесяване на 
Сърбия бе изготвен и план за за
лесяване на голините в Босиле-

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
Снимката е заснета на 5 февруари 1957 година, когато в 

Босилеград бе проведена годишната скупщина на Горско 
техническото дружество. Седят инж. Драган Мицов и техникът 

Тодор Стойков
И къщите умират...

Снимката не е направена след земетресение. Не, 
снимка, заснета през март във височкото село Белев дол.

Очевидно собственикът на къщата е починал, а наслед
ниците му са някъде в града. Стаята, от която е паднала цяла 
стена заедно с прозореца, е била таванна. Леглото е съвре- 

заиазено канапе. На масата все още си

това е

градска околия.

По това време ръководител 
на горската служба бс покойни
ят днес Методи Николов, извест
но време след това - С. Евтимов, 
а сетне лесовъдният инженер 
Драган Мицов. Нямаше горски 
техници, така че оперативните 
задачи поемаха млади хора от 
други специалности, които учеха 
задочно.

менно - сравнително 
стоят шише с вода и чаша.

Знае ли този, който е уреждал стаята, в какво състояние с 
тя сега. Ако скоро не сс озове в Болев дол, едва ли ще намери 
и останалите стени от къщата на мястото им.

А ,тНа 6 май 1953 година бе учре
дена конференция на горско те
хническите работници към Гор
ската секция в Босилеград, как- 
то и клон на Горско-техническ
ото сдружение на Сърбия. През 
1959 година в него бяха 16 души, 
осем от които не са между жи
вите: М. Николов от Босилеград. 
Боян Митрев от Райчиловци, 
Петър Миланов от Зли дол, 
Крум Илиев от Дукат, Борис В. 
Стоичков от Белут, Сталиян Ге- 
лев от Зли дол. Данче Димитров 
от Ярешник и Мирча Т. Стоянов 

I от Долна Любата, който се нре- 
“ сели в Райчиловци. Горите, пре

ди всичко боровите, са техни жи
ви паметници и се зеленеят по 

0 доловете и баирите от с. Голеш 
до местността Рудина над с. 
Стрезимировци и от Бесна ко- 

Щ била до Рудина над с. Извор.

лии. - -
Служителите в горското дело имаха и почивка, както на 16 май 
1960 година на обеда на Рамни дел над Босилеград. От дясно на 

ляво са Др. Мицов и покойните лесовъдни инженери Манчич, 
Джолич и Стошич
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нето в Босилсградско даде об
щинското Движение на горните, 
което бс сформирано през 1960 
година. В залесителните акции 
се ангажираха училищата, мла
дежите, местните общности. По
мощ оказваха Горското стопан
ство от Враня и Регионалната 
секция за борба срещу ерозията 
от Владичин хай.

През 1982 година в Босиле- 
градско пристигнаха бригадири 
на тогавашната Съюзна мла
дежка трудова акция “Власина”, 
които също така оставиха след 
себе си големи площи млади бо
рови гори.

I
Местността Върбов дол между Ресен и Млекоминци някога, както 
се вижда, не беше залесена. Залесяването започна на 1 октомври 

1964 година. Преди това дядо Косте от Ковачева махала, 
лесовъдният инженер Минко Якимов и горският пазач Томислав 

Венков обмислят откъде да се тръгне... шГодини...
.:-~Г

Каква мъка е на- 
карла този орех в 
околността на Гор- 
на Лукавица така да 
се превие? Или са 
годините, или пък § 
ветровете и снего- 1 
вете през зимата. § 
Но той не се дава! 1 
Всяка година стопа- 1 
нинът му бере оре- 1 
хи. А той всяка го- 1 
дина все повече се 1 
превива към пото- | 
чето край него. Още 9 
колко ли ще издър- | 
жи?
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5
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§§Ш цДнес е трудно да се даде то
чен отговор на въпроса на каква 
площ са иглолистните гори. 
Преценява се, че от 1945 година 
насам са залесени около 5 хиля
ди хектара. Това е богатство, с 
което Босилеградска община се 
нарежда сред първите гористи 
области в републиката.Боровите гори в Босилеградско някога са жертва на пожари. 

Група хора след потушаване на пожара в местността Рамни дел 
(над Босилеград) на 17 септември 1990

IА. Ташков
Стоян Евтимов
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НА РЕГИОНАЛНОТО ПЪР
ВЕНСТВО ПО СТРЕЛБА С 
ВЪЗДУШНА ПУШКА

Такова, 

Милошева и 

Тодорова се 

класираха за 

републикан
ското

АТЛЕТИКА

ДУШИЦА ДЕЯНОВА НА 
ПОДГОТОВКА В БАРХУБАВА ИГРА И 

ВАЖНА ПОБЕДА Към края на миналата сед
мица най-добрата димитров
градска атлетка замина за Бар на 
двуседмична подготовка с оста-

“БАЛКАНСКИ” - “ОЗРЕН” (СОКО БАНЯ) 3:1 
Димитровград 9. 4. 1997

година. Сйортен център „Парк”,
зрители около 1000, съоия Спиш ___ и
Рисшич от МшфанГ.ек 7 Голмай- ФуТ®°ЛНа И ТВЪР«?важна победа на Балкански .

Още в началото на мача истин-

Над хиляда зрители в спорт
ния център “Парк” видяха прек- налите членове на националния 

отбор, които ще участват в със
тезанията за тазгодишната купа 
на Европа в Чехия. Същите на- 
ционали ще бъдат в конкурен
ция за медитеранските игри, ко
ито тази година ще се съсроят в 
град Бари (Италия).

Атлетическият сезон в Юго
славия ще стартира на 27 април 
в Бар, където ще бъде организи
ран първият атлетически ми
тинг от общо заплануваните

стори: А. Живкович в 10 и 34 
нута и Иванов в 51 минута за с 
Дал кански”, а И. Милойкович в СКа буря тРъгна към вратата на 
76 минута за ,рзрен”. Жълти гостите» но 
картони: С. Стоянов, М. Пейчев, секУнДа А- Живкович не успя да 
Костов и М. Живкович от Дал- вкаРа топката в празната врата. 
кански”, И. Милойкович и Пет- ® 10-та минута стадионът експ-

лодира - 1:0 за “Балкански”. Го- 
“Балкански”: М. Живкович 7 ла отбеляза популярният А. 

(Найденов -), С. Стоянов 8,5 Живкович - Манце.
(Рангелов -), М. Стоянов 7, Кос- Същият играч подобри ре- 
тов 7, Крумов 8,5, М. Пейчев 8, зултата в 34 минута на 2:0. На 3:0 
А. Живкович 8, Иванов 1.5, промени резултата “дириген- 
Станков 7,5, Георгиев 7, В. Пей- тът” на димитровградския от- 
чев 7 (Димитров 7). “Озрен”: бор Емил Иванов с един прек- 
Бошкович 5,5, Йоргич 5,5 (Пет- Расен удар в 51 минута. Гостите 
рович 6), Станоевич 6, С. Ми- спасиха своята чест в 76 минута, 
лойкович6.Вулич6,5,Арандже- когато Милойкович отбеляза 
лович 6, Николич 6,5, Заховски гол и намали на 3:1.
6,5, Цена 7,5, Костич 7, И. Ми
лойкович 8.

ми-

петнадесетата

рович от ,рзрен”.първенство
На 13 април в Пирот беше 

проведено Регионално първен
ство по стрелба с въздушна пуш- 

юноши. Участваха отбори 
от Пирот, Димитровград, Ниш, 
Прокупие, Враня и други гра
дове от региона. Три състезател
ки от Димитровград изпълниха 
нормата от 340 точки и

шест през настоящата година.
Душица Деянова ще се със

тезава в дисциплините 400 метрака за с препятствия и 400 метра без препятствия.
Както узнаваме, всичките тазгодишни атлетически митинги ще 

бъдат пряко предавани посредством държавната телевизия или пък 
ще бъдат предавани във вид на съкратени спортни репортажи.

Б. Д.
ще се

състезават на републиканското 
първенство, което ще се проведе 
на 26 и 27 април в Белград. Това 
са: Марина Такова (348 точки), 
Паулина Милошева (341) и 
Ивана Тодорова (340).

Трябва да се подчертае, че 
димитровградските състезател
ки стреляха с неподходящи пуш
ки и без якета и обувки, които са 
необходими за този спорт. Това

Д.с.
НОВИ ДЕЙНОСТИ НА СОКОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО „СО
КОЛ" ОТ ДИМИТРОВГРАД

„ИГРАТА Е ХРАНА”ФУТБОЛ-ПИРОТСКА ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ

Активистите на Соколското дружество “Сокол” от Димитров
град неотдавна започнаха организирането на програма от физкул
турни упражнения под название “Играта е храна” за децата в дет
ските градинки в Димитровград и Желюша. В програмата са вклю
чени около 120 деца на възраст от 6 години.

Според думите на секретаря на дружеството и главен организа
тор на програмата Небойша Йотов, децата са въодушевени от 
физкултурните упражнения, които всъщност са разнообразни дет
ски игри, провеждащи се с помощта на специални екологични топ
ки, ленти и парашут, направен от синтетичен материал. Упраж
ненията се провеждат в съпровод на музика и имат преди всичко 
здравно-рехабилитационен характер.

Същевременно под непосредственото ръководство на активис
тите на Соколско дружество във физкултурната зала на основното 
училище в Димитровград е организирана програма по аеробна 
гимнастика. Аеробика играят само представителките на нежния 
пол с цел да подобрят общото си физическо и духовно състояние.

Б. Димитров

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА 
НА ГОСТИТЕ

“ЖЕЛЮША” - “ЗАДРУГАР” (КРУПЪЦ) 0:2
_ Димитровград, 12. 04.1997год. Димитровград, отборът на “Зад- 

Сйоршен иеншър ,Ларк’\ зри- ругар” от Крупъц, лидер в таб- 
тели 500, съдия Драган Петровия лицата, спечели три много важ- 
ош Пирот 9. Голмайстори: Б. нн точки в борбата за първото 
Рикич в 37минуиш м Иованович в мясхо и преминаването в окръж- 
90 минута. Жълти картони: на дивизия. Гостите играха по- 
Йосиф,,ти, от ФК .Желюша и б цялото в на
с Д,ш,иириенич и В. РаюшошФК ма,,^ им^ха много ша1Гсове, но

ад ругар . благодарение на вратаря на
“Желюша” Йовичич резултатът 
е само 0:2. Този качествен мач се

ФУТБОЛ - ТИМОШКА ДИ
ВИЗИЯ

Поражение на 
Балкански”55

ФК “Желюша”: Йовичич 7,
Стаич 6, Глигоров 5 (Стоицев 6),
Йосифович 6, Голубов 5, Сте
фанов 7, Рангелов 6.5, Николов „
6.5, С. Стоицев 7, Тодоров 6 руптщ-
(Гигов 6), 3. Георгиев 6. В СЛе'!“Щ^КР ф?,тболнс-4 к гт тите на ФК Желюша ще сеИграч на срещата: Никович на фк “Падеж”
отФК“Задругар . отПетровац.

В изостаналата от есенния 1
полусезон среща в дербито на 
Пиротска общинска дивизия в

“КАБЛОВИ” - “БАЛКАН
СКИ” 4:1 (3:1) игра пред около 500 зрители, от 

които голям брой бяха от селоФутболистите на “Балкан
ски” продължават да играят по 

“горещо-студено”, 
или победа-поражение. На гос
туване в Зайчар те загубиха от 
“Каблови”, отбор от средата на 
табелата. Домакините бяха по
добри през цялото време на ма
ча. Наистина отборът на “Бал
кански” игра без няколко от сво
ите най-добри футболисти, ко
ито отсъстваха поради два жъл
ти картона. Все пак благодаре
ние на пораженията и на кон
курентите, “Балкански” запази 
втората позиция с 35 точки (тол
кова точки има и “Лужница от 
Бабушница). Първи са “Путеви” 
от Зайчар с 40 точки.

В следващите два кръга 
“Балкански” е домакин най-нап
ред на отбора “Гнилак” на 19 ал- 

26 април и на отбора

системата - Ауто осигураже
- Осигураже 
имовине и лица

- Осигураже 
животижа

- Издаваже 
зеленог картона

Н^ПОВОЛ>НШЕ У ГРАДУ!

Пословница у 
Босилеграду 

Тел. 77-375 
врши следеБе 

услуге и то:

Д.с.

Рътань” - „Лужница” 2:1 (1:1)55
Отборът на “Лужница” от нияга, играят добре, но повс- 

Бабушница загуби от “Рътань” с дението им не е в съгласие с този 
1:2 в деветнадесетия кръг на стемеж. На мача с“Рътань”един 
първенството в Тимошка ди- от футболистите на “Лужница” 
визия. Повече от поражението предизвика с острия си старт

тежка контузия на домашен 
по играч. С такова отношение към 

играта и противниците си фут-

Осигурава по на|повол>ни|им ценама!

«0тревожи лошото поведение на 
бабушнишкиге футбалиеги 
време на мача. Ето какво заяви

повод директорът на ди- болистите от Бабушница едва ли 
визията Драган Денчич в иирот- ще успеят да осъществят целта 
ска “Слобода”.

- Бабушничани искат да ми
нат в по-горен ранг на състсза-

по този
рил, а на 
“Брестовац”. си.

Д. С. м. п.

СККзСЩДОв 
00. 'Кг ар па Оидшаше' 

ИедоНп

МЕЖДУОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

И ВТОРО ПОРАЖЕНИЕ ЗА „МЛАДОСТ”
“АЛАКИНЦИ” (АЛАКИНЦИ) : “МЛАДОСТ” (БОСИЛЕГРАД) 2:1 (0:1)

.... .. к^„г,^гглггт1гу6и и втората по- изпит”. Може би това ще бъдат срещите ни с
Младост огБосилс рд У бора въп “Минералец”, “Пчиня” или “Железничар , които 

редна футболна среща. лат 1п нс.’[ЮТО ни гостуват, а са претенденти за самия пръх. Оку-
втория кръг от пр°ж™ Рв_.шя д0. ражна и фактът, че на втората среща показахме
в междуокръжната фут Л Длакшщи по-добра и организирана игра, макар че играхме сг^аяай.яг е г-йдаяйяаь -ГлагяадгаЖйЯ

“Втората поредна е°ни за кла- В третия кръг на първенството босилеград-
сиране вТорната^част^Гтаблш1атщ Още повече, —
че от тези две срещи планирахме поне една точка, ералац ог Вранска баня.
Все пак не всичко е загубено. До края на първен- 

имаме възможности за “поправителен

На 19 април 1997 година се навършават ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашия скъп съпруг, 
баща, свекър, тъст и дядо

СЛОБОДАН ПЕТРОВ - ДАННА 
от Димитровград

I Времето минава, но то никога няма да заличи 
I спомените ни за Теб!
I ОПЕЧАЛЕНИ:
I семейства Петрови и Георгиеви

1

летния

м. я.
ството ще
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НАРОДНЕ ДУМЕ
Е мо1 побратиме] Народ /V лмого акъла и. За ебе има одювор, 

само требе. да ?а знам. Има у паша село }едън учител>, пензнонер. 
Има разна кнафс. У )сдну юьи/у има народна пословиЩ'. ]а несъм 
пик ад волел да читам книфе, али бол им да слушам кад он чита.

Отидо т при шега. Затако ?а у хребет. Студено бреме а он 
саму\е, па си готово целу зиму проведе у мотан у бебетща. ]а му 

дрвца, накладо кубе. Тъг м замоли да ми чита тс.]анасеко 
пословица.

Он рече: . ^
- Има млого пословица. Ко)а те интересу]у<
-11а, ебе, има ли пословица ко)е су одгово;
- Има. Нита; ко)с те интересува._
- Што се ебе парните млою вале<
- Залата ма уста, кад нача сало.
- Како може да се зна]е какви че да буду!
- Д/7/ му влас, па му слуша/ /лае.
- Млою обеЬава)у.
- Мама със празиу торбу.
- Овфа наши политичари су ситни спрам големците.
- Нашита би)у у тупан, а отца ?ора збира)у бакшиш.
- Кад до]да навол>а, /ора изби)у свакакби.
- Кад са вода за му ти, плива шушлтк.
- )адни политичари мло/о путу)у.
- Ко)и чама у /лаву, има у ноТ)а.
- АруЬи са топрв съ/ сетили да критику)у Титу.
- На мртво куча вада нож.
- На нако)и са нигита на разбира какво прича)у.
- Тропа)у ко празна водаш(ца.
- Оча ли нешто да будс од оболко оката по градовн?
- Ма/арс од прекор не лющу)а.
- Неби стари политичари нихако да са опасул^а.
- Стар вол са на прапредза.
- ]адьн пуравалних са мло/о прави важан.
- Напал са ко вашха на тил.

обо) наша време?1 на

ЧЕ НИ ВРЪНАТ ТАЙ ЗАЕМ
живее. И съга сите се ташнали да живеят от крад-Е осем свето народ сме и това си е!

Ка ни е на нас зор за нещо, мазниме се, гальиме нанье и трговия ама навиле им е. 
се - само да поминеме. Ама къга е на другьи зор, 
гледаме още току да гьи нагазиме. А стара дума е: почна да ни се не иде у Кюстендил. Не излази 
на какъв кантар ти мериш на такъв и тебе че те сметката. Ама нали сме си келегшрджийска ра

бота, па му се найде колайо. Научия се наще ко-

При нас па како турия тия излазни такси, нещо

- ]адън политичар каже да са на бори за влас.
- Нача мачкамерат.

Убаво сам запазил, додека бея санкциите у наш миши от Кюстендил, па почная да ни доносат у 
Босилеград по едно време немаше брашно за ба- Бусилиград да ни продават едно-друго. Нели са си 
янье. И не само брашно - нищо немаше. За гориво по-евтини, имат сметка и они, и ние. 
па да не думаме. И да не беше тъгай Кюстендил - 
умирачка. Па не само тъгай и по-преди си беше човека от Кюстендил да мъкнат торбите и да дзе- 
тъка. Съга може да си криви устата кой како си дзерат по пазаро, а другьи па нашенци да иреку-

сланину.
- Знам да наби имауу по две парти еба ктишбс.
- На можа две лубанице под )сдну мишку.
- Можа ли народ нешто против влас?
- На можа шут със ро/ато/а.
- ]адън из опозшрцу само бути.
- Ако )С паматан, добро )с што бути; ако /V /луп, )ОШ боли- )а 

што си бути.
- А дру1)и па на води рачун кво прича.
- Не смита му памет.
- Како требе със милшрфу?
- Не турау дупс при то)агу.
- Неби кажу да демократи нача да в алт]у.
- Не куди кота хо/а наш )ашил.
- Како чемо със влас?

Оно това не е никаква работа, по два-триес

оче, ама ние сиромащията, севте туриме дупе у пуат от ни, па после на нова семтка да препро- 
памучни гачи ка се отвори митницата на Рибарци. дават. Да има акъл и разбирателство, може да се 
Дотъгая, да ми простиш, баленяците ни стругая отвори магазин у Бусилиград за българска стока 
срамотата. После се научиме, попреванеме ли не- и у Кюстендил наша та бог да ни види, ама мани 
коя парица, качуеме се на рейсо и у Кюстендил - не е за думанье. 
за по-евтинко. Шикьерец, оризец, зайтинец, опи
нци, облекло, това-онова, понакупиме си. Едва продават, ем плащат разни ми ти такси, ем разни 
довлечеме шарените торби.

Е нечу да речем, имаше заебанции и тъгай. марката, ем понекъга им зсмат и марките та го 
Найде се некой рунтав митничарин, па ни забере, дибидуз закукулят. Па мани другото, но се на- 
па резили, па ръжи, па бучи, ама па ни пропущи. съскуе народо един против друг и се прави омраза 
Мине некой дън ние пак си повлечеме шарените за ситни работи.
торби. Муката ни караше, да опустее. А оно се не знае и това докъга че трае. Може

Кара се, вара се, те съга дойде кризата и у пак да ни накара зоро да влачиме торбите у Кю- 
България. Комунизам, социялизам, тандара-ман- стендил, а тъгай они знаят како че ни връчат 
дара, додека си изедова сермията па сега - глад. заемо заради това що съга разни накокор инспек- 
Пара нема, леб нема, стока нема, системата се тори им врълят багажо у Добродолската долина, 
сринала, а народо научен да не работи а убаво да Стимен Шляпарата

Друга е белята. Тия българи кага дойдат да

инспектори им зимат багажо, ем дигнат цената на
- Не моча/ уз ветар. Бржи кота куда ти /азда каже.
- Неби промените парти)у.
- Пременил са Ил и) а, али а/ пак ти] а.
- Неби са на силу обо/атиша.
- От сто - проклето.
- ]ул критику)С ма).
- Сме]ала са кука на криво дрво.
- ]адън /олемъц прво увреди народ, па се после правда.
- Умс)с и да са уссре и да се опере.
- Н</ ]аднога во1)у жена команду]а.
- У ту] кубу кокошка по]е.
- Ови)а наши пуравелници ни како да се договоре корг че да

влада.„ЗДРАВИСВАНЕ“
Й бе ТО^ &АПОЧ«(?\ 14Е.Ц10 
<=- ТЗОИЧК.И а« се

НЕ Е РЕШМ.Л Да7с,-ГАКА- 
еЛседат-е.

- Ставило се зло и гора да са договора.
- Чим наби узна влас, одл<а се вали како /V добро почел да влада.
- Прва са кутрати]а у воду врлт]у.
- Вала са како ча довек да влада)у.
- Циганче се у зору мрзна...

]ош пуно има народна дума, али]а и на мо/у сваупантим. Али, 
кад ма нешто акълно интсресу)с, ]а чу отидем при учители1. До 
му насечем лисковинбе, да му накладем о/ътчак и да /а послушам 
како убаво чита. Ако нешто упампиш, /л чу да ти напишем. А 
ти, побратима, пошто си на то] место, об]ави, да се народ малко 
просевери, ]србо смо млого забъкнули, Само гледамо телавизи)у, а 

полъшку)е, па веч не знамо кво ]е истина, а кво /V
А)д у здравлн’!

П Р
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ОНИ лажа.

Ш Мана Лужничйи
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