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ПЪРВАТА КОЛОНКА !]РЛД„СЕДАТЕПЯТ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПОСЕТИ НЯКОЛКО ГРАДОВЕ В КОСОВО И МЕТОХИЯ 
И ГОВОРИ НА МИТИНГ В ПРИЩИ1-!'ПРОВАЛЪТ 

НА"ЗАЕДНО” НЕ ДАВАМЕ КОСОВО И МЕТОХИЯ!
• Нашата страна преодоля най-тежкат:, криза в по-новата си история и не се поддаде на най-големия възможен натиск, 
които можеше да оъде извършен върху една страна • На нашите простори трябва да владее политиката на националното 
равноправие • Най-голямото зло и нещастие за нашия народ не само в тези краища, но и във всички краища, в които живее, 
винаги е оил сръбският раздор

Председателят на Република 
Сърбия Слободан Мнлошвеич в 
сряда (25 юни) посети Косово и 
Метохия. На прищинското лети
ще ”Слатина” председателят 
Милошевич беше посрещнат от 
най-отговорните ръководители 
на Космет. С добре дошъл той и 
неговите сътрудници бяха поз
дравени от председателя на По- 
крайнинския отбор на СПС 
Войислав Живкович, секретаря 
на ПО на СПС Милорад Самар- 
джич, 'тенът на ИО на ПО на 
СПС Драгутин Милованович, 
председателя на Окръжния от
бор на СПС в Прищина д-р Ан- 
дрия Томанович, градоначални
ка на Прищина Душан Симич, 
ректора на Прищинския универ
ситет д-р Радивойе Попович,ко
менданта на Трета армия гене- Председателят Милошевич говори на митинга в Прищина
рал Душан Самарджич, комен
данта на прищинския корпус на Съюзното управление на митни- та, които се бяха събрали на пло- 
ВЮ Милован Бойович и други ците Михал Кертес, съюзния ми- щад ”Крал Милутин”. След кра- 
функционери на Покрайнината, нистър Ягош Зеленович и съюз- ткото приветствено слово на 
Председателят Милошевич бе- ния прокурор Вукашин Йокано- градоначалника на Прищина Ду- 
ше придружен от подпредседа- Вич. шан Симич, Слободан Милоше-
теля на СПС Милорад Вучелич, Веднага след пристигането вич каза:
председателя на Съвета на гра- си, председателят Милошевич се - Радостен съм, че днес имам
жданите в Съюзната скупщина отправи към центъра на Прищи- възможност да посетя Прищина 
Миломир Минич, подпредседа- на, където говори пред около 20 и още някои градове на Косово и 
теля на правителството на Сър- 000 жители на главния град и
бия Драган Томич, директора на други граждани на Покрайнина- даря от името на моите сътруд-

Тези дни стана ясно, че 
най-силната 
онна

опозици- 
групировка 

Сърбия, известна като ко
алиция "Заедно", вече не 
съществува в първоначал
ния си вид. Два от трите ко
алиционни партньори - Де
мократичната партия на Зо
ран Джинджич и Граждан
ският съюз на Весна Пешич 
- все още считат, че са "За
едно", до като Сръбското 
движение за обновление на 
Вук Драшкович, което об
хваща над 50% от привър
жениците на "Заедно“, вече 
не се смята за член на тази 
коалиция. Разбира се, про
дължават взаимните обви
нения за провала на коали-

в ници и от мое име за вашето сър
дечно посрещане, за добрите по
ложения и топлите поздрави.

Нашата страна преодоля 
най-тежката криза в по-новата 
си история и не се поддаде на 
най-големия възможен натиск, 
който можеше да бъде извър
шен над една страна, и сега се 
намира в етап на интензивно сто
панско съживяване и същевре
менно провежда реформи, кои
то имат за цел да се създадат 
условия за модерно интензивно 
развитие, повишаване на заето
стта, увеличаване на заплатите и 
жизнения стандарт, сътветно на 
нашата икономика и на общест
вото като цяло и да застане рамо 
до рамо с най-развитите държа
ви в Европа в края на XX век.

Аз съм сигурен, изтъкна по- 
нататък Милошевич, че като се 
имат предвид добрите ни програ
ми, а и това, че имаме много до
бри материални възможности, 
тази област на Сърбия ще има 
значителен принос в това и със 
своите трудови потенциали, и с 
природните си ресурси, а и с ин
телектуалните си потенциали, 
още повече, че тук, в този град, 
съществува един от най-пред- 

(На стр. 2)

цията.
Политическите аналити

ци и наблюдатели отдавна 
предупреждаваха за такава 
развръзка на противоречи
ята в "Заедно“. Тази раз
връзка е естествена, защо- 
то става дума за коалиция 
на партии, чиито политичес
ки опции са твърде различ
ни, но се свързаха, за да 
осъществят 
краткосрочни интереси. Те 
не успяха да намерят по-съ
ществени общи интереси и 
да се утвърдят като сери
озна политическа алтерна
тива, а техните лидери по
казаха прекалена амбици- 
озност и суета, желание за 
абсолютна доминация и 
взаимна нетолерантност.

Политическата незрело- 
стна “Заедно”, респективно 
и на всяка партия от тази 
коалиция, се прояви напъл
но през изминалата вече по
ловин година в общините и 
градовете, в които "Заедно" 
е на власт. Вместо да се на
гърбят с проблемите от все
кидневието на гражданите, 
за чието разрешаване са не
обходими знания, умения и 
упорита работа - очевидно 
дефицитни за "Заедно" ка
чества, те се занимвават 
със самите себе си - вражду
вайки и борейки се за пре
вес в самата коалиция. От 
друга страна жестоко ата
куват управлението на пре
дишната местна власт на 
социалистите, проявявайки 
най-груб реваншизъм спря
мо бившите кадри, а сегаш
ната републиканска 
обвиняват дори и за соб
ствената си некадърност и 
несполука.

Метохия, и сърдечно ви благо-определени

ПРИКЛЮЧИ ДИСКУСИЯТА ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Марянович: ” Решителен принос 

за ускоряването на реформите”
- Най-голяма част от обществения и държавен капитал ще получат неговите създатели, а не малобройни привилегировани 
и икономически мощни хора - Посредством трудовата борса и фонда за развитие ще се създават възможности за откриване 
на нови работни места

републиканският премиер Мир- мостоятелността на предприя- приятие, пенсионерите и осигу- 
ко Марянович заяви: тията ири приемането на реше- реннто и неоснгуреннте земс-

- В реформаторското пачи- ния за приватизация сс корени в делци) да бъдат собственици на 
напие навлизаме със съзнанието конституционното равноправие сз.ответна част от капитала. За- 

иконо- на всички видове предприятия н

През изтеклите два месеца и 
половина в Република Сърбия се 
водиха разговори във връзка с 
работната версия на Закона за 
собственическата трансформа
ция, а заключителната дискусия 

тези дни в Стопан-

конът може да се окачестви иза факта, че целите на
мическата стабилност и ускоре- всички видове собственост. Сле- като справедлив, понеже вклгоч-

дователно, законът няма прнну- ва в приватизацията един много 
съдържн широк кръг граждани (4-5 мил-

ното стопанско разви тие можем
да осъществим само чрез но-на- дителеи характер, а 
татъшно изграждане па модср- разпоредби, е кон то трябва да се йона), 
но пазарно стопанство, ефектив- осуети волунтаризмът и дината - Една част от средствата, ко-
но функциониране па правовата приватизация. С други думи ка- нто ще бъдат осъществени от 
държава и защита па собстве- зано - законът предвижда опре- собственнчеката трансформа- 
носгта и договора. делена процедура за провеждане ция, ще бъдат насочени

Основната цел на закопа, на приватизацията. фонда за развитие и Трудовата
според Марянович, е повишава- Обяснявайки останалите ос- борса, за да се създадат възмож
но па ефективността в дейността новни принципи на закона, Мар- пости за откриване на нови ра
на нашите предприятия, слсдо- янович обясни, че всеобхватно- ботни места п включване на пла
вателно и на тяхната конкурент- стта на приватизацията трябва ди и безработни в трудовия про- 
носпособност и икономическа да се разбира като право на поч- цсс - поясни премиерът,
сила както и на конкурентно- ти всички обществени предпри- - Принципът за стнмулатив-
способността и икономическата ятия и други "субекти” на обще- ност, каза по-нататък Маряно- 
сила на стопанството като цяло. ствения и държавен капитал да вич, трябва да бъде двигател на 
Тази цел трябва да се постигне е бъдат участници в приватизаци- собственическите промени и за- 
ломощта на включените в зак- ята. Вссобхватността трябва да това не трябва да се боим, че 
она принципи за автономност се разбира и каз-о право на всич- принципът за автономност ще 
(самостоятелност), всеобхват- ки досегашни създатели на об- забави процеса на собственнчес-

ществения и държавен капитал ката трансформация.

се проведе 
ската камара на Сърбия. Пре
миерът Мирко Марянович и 
други членове на републиканск
ото правителство представиха 
окончателна версия на този зак
онопроект и осведомиха участи- 
ците в дискусията и общесгве- 
носта, че обсъждането и прие
мането на закона трябва да стане 
на насрочена за 30 юни първа 
извънредна сесия на Народната 

Сърбия. В срок от

към

скупщина на 
четири месеца след гласуването 
на закона правителството и сто- 

колективи трябва да 
извършат необходимата подго
товка, за да може законът да се 
прилага от 31 октомври г. г.

След като изтъкна, че тази 
основателно е провъз- 

година на реформи,

ланските
власт

ност, стимулативност, регламен- 
тираност, законност, публич- (ония, които работят сега или са 

социални нравдини. Са- работили преди в дадено пред-
година 
гласена заВенко Димитро* (На стр. 2)

НОСТ И



НЕ ДАВАМЕ КОСОВО И МЕТОХИЯ!
псшна държава, каквато трябва м край и да сс дефинират ма
да бъде нашита и края на този токите и целите на развитие, 
аек изтъкна Милошевич но нре- През ирозекли1е няколко годи 
ме на посещението си в Гнилане. ни тук бяха създадени няколко 

Обръщайки се към много-
бройнитв граждани, които се бя- гласявансто на този край за на 
ха събрали около монумента/!- ционалсн парк се създаде основа 

паметник на княза на пло- за интензивно развитие на ту 
щад "Княз Лазар”, председател- ризма и да се развива селското 
ят на Сърбия каза: стонанстио като негова опора

- Това е край, в който през През следващите месеци ние ще 
цялото иреме ма дьлгата юго
славска криза, мс м реста ма да ра
боти промишлеността и мс беше трябва да стане един от най-ири- 
деградирамо до такава стенем влекателмите туристически кра- 
сслското стопанство. То'Ш край ища в машата страна.

И в центъра на Призрен Ми- 
лошевич беше посрещнат от

(От стр. I)
ставнтелните университети на 
Балканите. Аз се надявам, че 
всички тези възможности ще до
принесат за по-бързото разви
тие на тази част от Сърбия, 
защото тук трябва да бързате и 
да достигнете средното развой
но ниво на Сърбия, защото, как- 
то се знае. Косово значително 
изостава в развитието си. Точно 
заради своите потенциали и въз
можностите си Косово не трябва 
да бъде бедно, не трябва да бъде 
изостанало. Напротив, с онова, с 
което разполага, Косово може 
да бъде развито и то е, сигурен 
съм способно и готово за това 
разчитайки на упорития труд не 
само на хората, конто живеят 
тук, но и на помощта на цялата 
наша република. Бъдете 
сигурни, че тази помощ няма да 
закъснее. Всеки гражданин на 
Косово и Мстохмя, както и на 
Сърбия, много добре знае това. 
Известно ви е, че думата Косово 
много често се

ва отношение. Голямо е значе
нието на рсвитализацията на 
селското стопанство и производ
ството па електроенергия. Зато
ва сс надявам, че скоро ще уза- 
почне осъществяването на про
екта за изграждането на две 
електроцентрали с мощност 240 
мегавата. Абсурден е фактът, чс 
Пращана 'лежи” върху въгли- 
ща, а отопление то па града да се 
осигурява с помощта на мазу т.

В края на разговорите в Ко- 
совския окръг Милошевич зая
ви. че скоро а Прищина ще за
почне да работи Дирекция за 
развитие па Покрайнината, ко
ето ще допринесе за нейното по- 
бързо развитие. Той обеща фи
нансова помощ за довършител
ните строителни работи в жи
лищния блок за професорите и 
асистентите па университета в 
11рищпна.

стаен принос. Зптоип пи поже
лавам много успехи и успешно 
сътрудничество с всички други 
краища на Сърбия, подчерта в 
края на речта си председателят 
на Република Сърбия Слободии 
Милошевич на митинга и 
Прищина.

В помещенията на Косов- 
ския окръг председателят Мило- 
шевич води разговори с предста
вители на републиканското пра
вителство и ръководители на ня
колко косопскп общини, вклю
чително и с. директори на по-го- 
леми стопански предприятия, по 
време на които между другото 
каза:

иросисриращи цеха, а с провъз-

пия

имаме комплексни програма за 
развитие на този край, който

е селскостопански и същевреме
нно представлява един от петте 
най-големи центрове в Косово, голям брой граждани, а добре 
Искам да ви кажа, че в иконо- допгьл му пожела председателят

на Общинската скупщина Лк>- 
на биша Стсфанонич. След това 

председателят на Сърбия се

- Вашите намерения са да ра
ботите повече и ио-добре, а ре
зултатите от труда ви тен'ьрва 
ще се видят. Що се отнася до ра
ботата на държавните органи в 
този окръг п останалите в Сър

ми чсско отношение и по отно
шение на рсвитализацията 
селското стопанство и развити-

индустрията, паралелно обърна към събралите се лриз- 
щс направим значителни крач- ренци със следните думи: 
ки, които 'Трябва да подобряват - Сигурен съм, че всички вие 

двете области, желаете нашите реформи и про
ка >ито имат огромно значение за грами, нашето възстановяване 
развитието на този край и на пя- да бъдат успешни и бързи и в 
лата Покрайнина. Тъй като в то- ин терес на всички граждани на

нашата държава. Затова искам - 
особено в този град - да под чер-

сто на

положението и вспоменава, 
когато става въпрос за натиска, 
на който е подложена нашата 
страна. Във връзка с това искам 
да кажа, чс в тази област трябва 
да се утвърди политиката на на
ционално равноправие, да вла
дее духът на толерантността п 
на всичко онова, което е при
също на едно хуманно демокра
тично общество, но всеки трябва 
да знае, че не съществува такъв 
натиск, под който ние ще дадем 
макар и една педя земя от Косо
во и Метохия. В това отношение 
нито е имало, нито ще има как- 
вито и да е разговори.

Всичко онова, което казахте 
преди малко, изтъквайки успеш
ната политика, която сме води
ли, ние сме постигнали благода
рение на сговора и единната по
литика в Сърбия. Най-голямото 
зло и най-голямата опасност за 
нашия народ не само в тези кра
ища, но и във всички други кра
ища, в които живее, винаги е бил 
сръбският раздор - от боя на Ко
сово и по-нататък през цялата 
наша история. Аз мисля, че сега 
е време всички онези сили, които 
желаят доброто на своята страна 
и на своя народ, да се обединят за 
потигане на целите, които сме си 
поставили във връзка с рефор
мите и по-нататъшното разви
тие на държавата и че в това от
ношение този град и този край, 
цялата покрайнина Косово и 
Метохия, ще дадат своя съще-

зи край животновъдството има 
предимство, аз се надявам, че 
още през тази година ще имате 
възможност да реализирате зна
чителни вложения за стопанско- защото в него живеят сърби, ал- 
то съживяване, особено в обл- банци, мюсюлмани, турци. роми 
стта на животновъдството и, че и други. Затова мисля, че този 
това ще се осъществи и в про- град и този край трябва да бъдат 
мишлените предприятия. Очак- пример за осъществяване на по- 
вам, че всички вие, както и литиката за национално равно- 
всички граждани на косовско го правие, политика, която ще даде 
Поморавие, ще дадете своя зна- възможност на всички хора да

тая онова, което, по мое менеие, 
е най-важното. В този град -

Милошевич с най-старите жители на село Партеш

Пред манастира "Грачани- 
ца” председателят на Сърбия бе
ше посрещнат от голяма група 
местни хора, а 68-годишната Де- 
санка Арсич му връчи подаръци 
- картина и гоблен - и му благо
дари за всичко, което той напра
ви за този край и за народа в 
Косово и Метохия.

Жителите на Гнилане п окол
ността посрещнаха председа
теля Милошевич с хляб и сол и 
многобронни транспаранти.

- Пожелавам успехи на цяло
то косовско Поморавие и на ця
ло Косово в релаизацията на 
голямата задача, която започна
хме всички в Сърбия, за да осъ
ществим ускорено стопанско съ
живяване и да проведем съще
ствени реформи, които трябва 
да създадат по-добри отноше
ния, положение, развитие и въ
обще една твърде развита и ус-

бия, между тях не трябва да има 
разлика. Това означава, че тря
бва да се работи законно, осо
бено в Косово, защото тук въз
можността за дискриминация е 
по-голяма, отколкото в други 
краища на републиката. Нашата 
държава трябва да бъде пример 
за работа на държавните органи 
и в това отношение да пос тигнем 
европейски стандарти.

Говорейки за възможности
те за икономическо развитие на 
Косово и Метохия, Слободан 
Милошевич изтъкна, че Косово 
и Метохия има голямо предим
ство в сравнение с останалите 
краища на страната когато се ка
сае за стопанското развитие. 
През изтеклия период селското 
стопанство показа голяма жиз
нена устойчивост и затова е не
обходимо да се преодолеят опре
делени спадове и трудности в то-

чителеи принос за икономическ- живеят равноправно и при ху- 
ото съживяване и развитие на манни условия, да се създаде вза

имно разбирателство и успешно 
Придружен от съюзните и да се изгражда съвместният жи- 

републнканските функционери, вот на всички граждани. Сигу- 
Милошевич посети "Юготерм". рен съм, че това е единственият 
фабриката за радиатори и кли- начин за живот в този град и 
матични инсталации и фабрика- край, какго и във всяка развита 
та за производството на батерии и цивилизована държава в края 
(ИБГ) в Гнилане. на XX век. Няма цивилизован

След това председателят на живот, напредък н развитие, ако 
Сърбия беше посрещнат и от в такава държава с многобройни 
жителите на община Щърбце. национални малцинства, каква- 
Поздравявайкн ги. той каза: то е Сърбия, не се провежда пос-

- Особено ми е приятно като ледователна и пълноценна по- 
виждам, че тук има много деца. литиказа национално равнопра- 
коего е най-добрият показател вие.
за успешното развитие на общи- В края на посещението си в 
ната и нейната ясна перспекти- Косово и Метохия иредседател- 
ва. Явно, че не сме сгрешили, ко- я г на Сърбия Слободан Мило- 
гато преди няколко години фор- шевни пребивава в Печ, където 
мирахме тази община. Това даде също беше топло приветстван 
възможност да се изяви напълно от няколко хиляди граждани, 
интересът на гражданите от то-

иашата държава.

МАРЯНОВИЧ: ” РЕШИТЕЛЕН ПРИНОС ЗА 
УСКОРЯВАНЕТО НА РЕФОРМИТЕ”

СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ МИ
ЛАН МИЛУТИНОВИЧ ПОСЕТИ РИМ

Италия ще се застъпи 

за реинтеграция на СРЮ в 

международните форуми

обществения капитал и няма да ната сигурност на участниците, 
се признае без положителната Освен това последователно ще 
оценка на Дирекцията. Използ- се прилага принципът за иублич- 
вайки международно признати ност на приватизацията, така че 
методологии, ние осеутяваме обществеността като цяло и вси- 
разпродажбата или обезценява- чки заинтересовани лица ще 
нето на държавната и общест- имат възможност да получат 
вена собственост. Непрекъсна- пълна и точна информация как- 
тото присъствие на правителст- во се приватизира, при какви ус- 
вото, Министерството и Дирек- ловия и как е извършена прива- 
цията в процеса на приватизаци- тизацията. 
ята ще бъде гаранция за прав-

(От стр. 1)
Процесът на собственичес

ките промени ще се развива под 
строг контрол на правителство
то на Сърбия, Министерство за 
икономическа и собственическа 
трансформация и Дирекцията за 
преценка стойността на капита
ла. Нито една собственическа 
промяна не може да се извърши 
без предварителна преценка на

Министърът на външните работи на Съюзна република Юго
славия Милан Милутинович направи тези дни официално посе
щение в Рим, където води разговори с шефа на италианската дипло
мация Ламберто Дини. Двамата външни министри подписаха два 
важни междудържавни договора: Споразумение за премахване на 
визите за лицата, които притежават дипломатически и служебен 
паспорт, II Споразумение за реадмисия (повторно приемане на ли
цата, конто нелегално пребивават в другата държава). В края на 
посещението беше съобщено, че наскоро ще бъде подписано и 
Споразумение за насърчаване и защита на инвестициите. Това ще 
бъде първото такова споразумение, което СРЮ ще подпише с една 
страна-членка на Европейския съюз.

Подписаните неотдавна споразумения за научно-техническо съ
трудничество и сътрудничество в областта на културата, просве
тата и спорта, сделката на ПТТ на Сърбия и италианския партньор 
и най-новите споразумения са доказателство за голямата динамика, 
с която се развива югославско-италианското сътрудничество - се 
оценява в дипломатическите кръгове в Рим след диалога Милути
нович - Дини.

Външният министър на СРЮ Милан Милутинович изтъкна, че 
Италия проявява готовност да се застъпи за реинтеграцията на СР 
Югославия в международните организации и форуми и да сс анга
жира за подобряване на отношенията между нашата страна и Евро
пейския съюз.

ТРИ ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ които имат стратегическо значение за обще- 
Мирко Марянович ството и развойна перспектива. "Тези преднри- 

законът за собственическата трансформация ятия са съзДаДени в рамките на едни по-широк 
разделя обществените предприятия в три групи ангажимент на обществото. В тях работят мно- 

В първата група са обществените предпри- го х„ора’ а от тяхната Дейност зависят много- 
ятия, които ще се трансформират въз основа на бр°йни обществени предприятия и затова са 

решение. При приватизирането на пРеДпРИятия с особено обществено значение, 
техния капитал предимство ще имат работещи- ^а тяхната Делова, организационна и собстве- 
те и ония, които са работили някога в даденото ническа трансформация се предвижда ригороз- 
предприятие, а сега работят в друго предприя- но Регламентиране и специална процедура, но 
тие или са пенсионери. Те ще получат една част работещите и пенсионерите на тези предпри- 
от акциите безплатно, а другата част ще могат ятия п0 начало ще имат същите права както и 
да закупят в срок от 6 години. С безплатните работещите и пенсионерите на предприятията, 
акции не могат да разполагат свободно в срок от които самостоятелно решават за собствената си 
5 години, но в този период ще получават диви- ПРиватизация”, обясни Марянович. 
денти и ще имат правото да участват в управле- Третата група съчиняват явните предпрн- 
нието. ятия, които могат да се трансформират само със

Във втората група са големите предприятия, съгласието на основателите си.

Според обясненията на

автономно

о ШштШ27 ЮНИ 1997 г.



АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ ЗОРАН ЛИЛИЧ ПРЕД ТАНЮГ
НАМАЛЯВА ИНТЕНЗИТЕТЪТ НА КОМУНАЛНО-БИТОВА
ТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕЛОМНА ГОДИНА ЛИПСВАТ ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА
• Целта ни е
развита държава • У насне сГмалк^ония"^!! Югославия като икономически силна и демократично

представители на югославската ната роля се мием" не само зп'
ГвВсепеш!зленоНий1теНЦ,,ЯТАНЮГ РаДигеополитическотопТолТ 

в специално интервю говори за жение, но и заради искрените й 
наи-актуалните икономически и стемежи да се създадеТтмосФе 
полнтимски въпрос, в нашата Ра на доверие, добросъседство 
страна. Тук предаваме най-важ- всестранно сътрудни^ств^ и
НИТНайЦ„езпТп °Т Т°Ва ИНТерВЮ' «лабилност „а Балканите „ на

Наи-напред югославският европейския континент 
президент изтъкна, че след теж- ''Международното ' 
кия период на санциите, в СР ние на СРЮ е подобрено до гол- 
Югославия се ускорява проце- яма степен, което се потвърж- 
сът на реформите, с помощта на дава и от факта, че сега имаме
шебъпЮГОСЛаВСКОТОСТОПаНСТ8° много ™-™лем„ възможности ще бъде изградено като отворе- да развиваме двустранни отно- 
но пазарно стопанство и по този щения с всички страни. Тези въз- 
начин ще бъде създадена основ- можностн са вече създадени и 
ната предпоставка за напредък нашата дипломатическа дейност 
на цялото общество и за по-до- от ден на ден донася все по-го- 
ър живот на нашите граждани, леми положителни резултати.

Комунално-битовото строителство във всяко едно селище е винаги 
актуално, понеже от него зависи не само по-нататъшното му раз
витие, но и настроението на гражданите. Сред обществеността на 
Босилеградска община, която се нарежда сред десетте икономи
чески най-изостанали общини в републиката, този въпрос е далече 
по-актуален. Това е съвсем основателно, понеже тук потребнос
тите от комунално-битови дейности са много по-големи, а финан
совите възможности дори частично не могат да ги задоволят.

За разлика от предишните няколко години, особено от ми
налата, когато в Босилеградска община беше развита относително 
богата комунално-битова дейност, тази година се чувства известен 
застой. Лани например бяха проведени повече комунални акции в 
много селища на общината: бяха прокарани нови или реконструи
рани съществуващи пътища в повечето села, сложена беше нова 
или частично подменена асфалтовата настилка на няколко учас
тъка. Не може да се каже, че сега нищо не се предприема и че нищо 
не се работи, а по-скоро, че това става бавно и в сравнение с 
предишните години тазгодишният план не може да се изпълни.

Защо се чувства застой и защо изпълнението на плановете е под 
въпрос?

телност започнахме да провеж
даме коренни реформи. Проце
сът на промените в нашето сто
панство започна значително по- 
рано, но го затрудниха и заба
виха международните санкции и 
нашите вътрешни проблеми. С 
приемането на съюзни и репуб
ликански предписания за собст
веническата трансформация и 
либерализацията на икономи
ческите ни отношения със света, 
ще бъдат махнати нормативните 
бариери пред този процес. 
Свръзвайки се със света и съ
живявайки стопанството си, ние 
постепенно намаляваме и мате
риалните ограничения, които 
препречват пътя на промените. 
Най-голямо значение безспорно 
има процесът на приватизация
та. Новата собственическа и уп- 
равленческа структура трябва 
да повиши до голяма степен 
ефективността на стопанската 
дейност, същевременно да бъде 
двигателна сила и за редица дру
ги дългосрочни стопански про
мени и да допринесе за пълната 
изява на предприемачеството 
като един от най-важните фак
тори за успешна стопанска дей
ност.”

положе-

КАСАТА Е (ПОЛУ)ПРАЗНА
”3а комунално-битовото строителство в общината обезпечава

ме средства от комуналните такси, местното самооблагане и до
пълнителното парично участие на гражданите, в чиито селища се 
провеждат акциите. Миналата година в общинската Дирекция за 
строителни площи и пътища имаше повече средства, отколкото 
сега, понеже комуналната такса, която плащаха юридическите ли
ца върху бруто заработките на работниците, беше по-висока. За да 
облекчи положението на стопанството в общината, тази година 
Общинската скупщина намали таксата от 5 на 3 на сто”, казва Васил 
Йованович, председател на Изпълнителния отбор на ОС в Босиле
град и директор на посочената дирекция, като допълва, че миналата 
година в касата на дирекцията всеки месец са се вливали по 100 
хиляди динара, а сега - едва 60-65 хиляди.

Затрудненията при попълването на касата идват не само поради 
понижената такса, но и поради факта, че определен брой работници 
в стопанството дълго време не получават заплати и, естествено, 
тези предприятия не я плащат (”Слога” вече две години, "На
предък” - шест месеца, ”Бор” - четири месеца). При това заплатите 
в останалите предприятия са относително ниски.

Не се осъществява планът за събиране на средства и от мест
ното самооблагане. Според данни на ОС миналата година са съб
рани около 150 хиляди динара, а сега са запланувани 195 хиляди. 
Този план не може да се изпълни и за това говори фактът, че 
миналата година от самооблагането месечно се осигуряваха по 20 
хиляди, а сега - едва по 15-16 хиляди динара. Средствата върху 
кадастралния доход от селското стопанство са на миналогодишно 
равнище и за непопълняването на касата пак са "виновни” за
платите в стопанството.

НА 25 ЮНИ

Изтече
президентският 

мандат на 
Зоран Лилич

Спирайки се на актуалните 
политически въпроси в страна
та, президентът Лилич между 
другото изтъкна:

” У нас не са малко ония, кои
то искат да угодят на междуна
родната общност, дават нереал
ни обещания и по този начин 
създават шанс за ония, които ис
кат да разбият Югославия спо
ред вече известната проекция: 
на Сърбия да остане само цен
тралната й част, Косово да стане 
онова, за което се застъпват 
шиптарските сепаратисти, а то
ва е "Косово Република”, която 
по-късно да се присъедини към 
Албания; Войводина да има по- 
различна позиция; Рашка област 
да има по-различна позиция; 
Черна гора да се отдели от нас. 
Мисля, че това би било голяма 
катастрофа за всички граждани 
на СР Югославия и аз съм уве
рен, че не е възможното да се 
случи... Мисля, че след изборите 
в Република Сърбия, изборите 
на съюзно равнище и изборите в 
Черна гора ще имаме възмож
ност да реализираме дългоочак
ваната пълна рсинтеграция на 
СР Югославия в международна
та общност. А дали ще бъде та
ка, това в момента и не зависи 
само от международната общ
ност. Ако продължат нашите 
несъгласия, 
съществуват още от въвеждане
то на многопартийната система, 
ако много повече се борим за 
властта, отколкото за цялостта 

СР Югославия, ако по лични 
причини настояваме за все по- 
голям раздор между Сърбия и 
Черна гора - тогава е сигурно, че 
процесът на рейнтеграцията ни 
ще бъде много по-дълъг и по- 
труден”.

Според разпоредбите на 
югославската конституция, 
новият президент на СРЮ тря
бва да бъде избран в срок от 30 
дни, а дотогава тази функция
ще върши председателят на 
Съвета на републиките Сърд- 
жа Божович

На 25 юни 1997 година изтече мандатът на досегашния 
президент на Съюзна република Югославия Зоран Лилич. 
Според разпоредбите на югославската конституция, Съюзната 
скупщина трябва да избере нов президент на страната в срок от 
30 дни, считано от деня, в които е изтекъл мандатът на 
предишния президент, следователно - до 25 юли т. г. Дотогава 
тази функция ще изпълнява председателят на Съвета на репуб
ликите в съюзния парламент Сърджа Божович.

Както е известно, Социалистическата партия на Сърбия 
неотдавна издигна кандидатурата на председателя на Сърбия 
Слободан Милошевич за нов югославски президент. Тези дни 
Главният отбор на Демократичната партия на социалистите в 
Черна гора оказа подкрепа на кандидатурата на Милошевич, 
но не се съгласи с инициативата на СПС да се извършат 
промени в Конституцията на СРЮ, с които да се създадат 
законни условия за непосредствено тайно избиране на 
югославския президент от всички граждани на страната.

Ако Милошевич бъде избран за президент на Югославия, 
според Конституцията на Сърбия той трябва да подаде 

на сегашния си пост и в срок от 60 дни да бъде избран 
председател на Сърбия. Дотогава тази функция ще върши

Република Сърбия

НЕПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ
"Известно е, че тазгодишният финансов план на Дирекцията и 

на Фонда от местното самооблагане на стойност от 1 457 000 динара 
няма да се изпълни, даже е под въпрос дали ще се реализира със 70 
на сто. Това налага да извършим изменения в програмата за ан
гажиране на средствата”, подчертава Йованчов.

В тазгодишната проектопрограма за ангажиране на средствата 
за комунално-битовото строителство, която ще обсъдят отбор- 
ниците на ОС на следващата поредна сесия, е запланувано да се 
проведат акции в 19 местни общности. Като се имат предвид финан
совите затруднения, по всичко личи, че ще се извършат значителни 
изменения - някои от дейностите ще се отложат или пък да се 
намали обемът им.

Върху тазгодишното комунално-битово строителство в общи
ната отрицателно влияят още два фактора. Първият е, че сега се 
налага да се издължат сметките за миналогодишни дейности, по
неже лани не е имало толкова средства. Вторият е, че от касата на 
Дирекцията непланирано се издължени около 70 хиляди динара въз 
основа на съдебни решения. Става дума за решения и за сума за 
изземани строителни и други площи.

тогава 
оставка 
нов
председателят на Народната скупщина на 
Драган Томич.

"Целта ни е да изградим Съ- СРЮ възстанови дипломатичес
ките си отношения с над 50 стра-юзна република Югославия като 

икономически силна и демокра- които обективнони, включително и с водещите 
страни в света. Това е важна 
крачка към пълното уважаване 
на политиката на нашата страна 

в меж-

в. Б.тично развита държава и затова 
няма нищо по-естествено и ло- 
логично от предложението на
Социалистическата партия на и нейната рсинтеграция 
Сърбия за президент на СРЮ да дународнага общност 
бъде избран нейният председа- президентът на С1 Ю. 
тел и председател на Сърбия В отговора си * а Р 
Слободан Милошевич”, подчер- какво очаква от настоящата го
та Лилич дина, Лилич изтъкна, че 1997 го-

дина е преломна за нас и поясни: 
”Тази година с голяма реши-

АКЦИЯТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕРКВАТА В ДИ
МИТРОВГРАД

” Главните” не изпълниха 

обещанието си

назаяви

Според думите на президен
та, за СРЮ е особено важен фак-

Строителният сезон "напредва”, а скелето около черквата 
в Димитровград все още го няма. Гражданите даряват според 
възможностите си парични средства за реконструкция на 
черквата, но "главните'’ изостават. Както беше договорено на 
заседание на Съвета за реконструкция на черквата още на 6 
юни, Общинската скупщина трябваше да внесе 10 000 динара, 
а "Металац” и "Балкан” по 5000 динара. Тогава бе изтъкнато, 
че това е "свършена работа” и нашият вестник така осведоми 
читателите в миналия брой. В Местната общност обаче ни 
казаха, че до 18 юни са събрани общо 15 640 динара, като при 
това само "Комуналац” е внесъл 5000 динара, докато остан- 
лаите, които са обещали пари, все още не са дали нищо.

А за тези, които още не са се отзовали, ето и джиро-смет- 
ката: 42800-763-037 с предназначение ”3а черквата”.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР
НА СУБНОР В ПИРОТ ца СЪщото заседание Йован Лилич, Еленко

Петров от Димитровград, Йован Митич от Бела 
Миодраг Андре и ч от Бабушница са из- 

Републиканския отбор на СУБ-Еленко Петров е избран 
Главния отбор

паланка и 
брани за членове на 
НОР. вПредседателят на борческата организация 
Димитровград Еленко Петров е избран и за член па

ИЗ СУБНОР ГЛаВвН;аЯбоТтбаТа на Заседанието саТчаствали предста-

председател бе избран Йован Лилич, председател < БабуШНИЦа, в д
Общинския отбор на СУБНОР в Пирот, а за р

за член на

А. Т,

27 ЮНИ 1997 Г.



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В 
ДИМИТРОВГРАД

Михаил Иванов: ” НАЙ-НАПРЕД ДА СЕ РЕША 1 
ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА”

БОСИЛЕГРАД: МАЛКА АНКЕТА ПО ПОВОД НА ПРЕД
ЛОЖЕНИЕТО СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ДА БЪДЕ КАН
ДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СРЮ

ЛИЧНОСТ БЕЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ гдт да сс разрешат на "кръгли маси , които ор
ганизират хора, заинтересовани преди всичко за 

лични интереси. Той оцени отрицателно 
"Кръгла маса", между другото и 

затова, че на нея са участвали събеседници, които 
застъпват съответни политически становища.

Говорейки за подготовките на Демократич
ната партия за предстоящите парламентари и пре
зидентски избори в Сърбия, Иванов между дру
гото подчерта, че гази партия се подготвя за из
борите, обаче засега не е определила свой канди
дат за президент на Сърбия. "Между ДС и Г раж- 
данския езлоз на Сърбия, от една страна, и Сръб
ското движение за обновление от Друга страна 
(членките на политическата коалиция "Заедно”) 
в момента съществуват минимални програмни 
различия, тъй като ДС и ГСС настояват най-нап
ред да се утвърдят условията за предстоящите 
избори, докато СПО е определил свой президент
ски кандидат, въпреки, че още не сс знаят усло
вията за изборите. В случай че не се осигурят 
равноправни изборни условия за всички партии, 
коалицията "Заедно” няма да участва на избо
рите” - заяви Иванов и добави: - Ако Зоран 
Джинджич сс кандидатира за президент на Репуб- 

Сърбия, сигурно и убедително би победил 
останалите кандидати”.

Накрая на изложението си Михаил Иванов 
твърде отрицателно оцени предложението за пре
зидент на съюзната държава да бъде избран Сло
бодии Милошевич, заявявайки, че Демократич
ната партия категорично се противопоставя на 
тази инициатива.

Общинският отбор на Демократичната партия 
в Дими тровград на 19 юни т. г. организира преск
онференция, на която председателят на ДС в Ди
митровград Михаил Иванов запозна присъства
щите журналисти със становищата на тази партия 
във

Предложението на Социали- президентът се избира от всички 
етическата партия на Сърбия гласоподаватели - защо да не 
Слободан Милошевич да бъде бъде така и при нас. 
кандидат за президент на Съюз
на република Югославия п да бъ
де гласуван непосредствено от пекар от Призрсн, който вече 
цялата избирателна аудитория, е шсст-седсм месеца жипсс в 1>о-

своиге 
състоялата се

в нашия градвръзка с неотдавна проведената 
"Крч.глп маел" на тема: 'Присъствие на пробле- 
мито на българското национално малцинство в 
българските, сръбските и малцинствените сред- 

информация". По време на преск
онференцията Иванов говори и за подготовките 
па Демократичната партия за предстоящите пар
ламентарни и президентски избори в Сърбия, 
то и за предложението Слободан Милошевич да 
бъде избран за президент на СРЮ.

В началото на изложението си Иванов заяви, 
че в нашата среда най-напред трябва да сс решат 
проблемите, свързани с осъществяването 
гражданските права на населението, а след това да 
се пристъпи към решаването на проблемите на 
българското национално малцинство. Що се 
нася до обучението на български език в обра
зователно-възпитателните учреждения на тери
торията на Димитровградска обцина, Иванов из
тъкна, че този въпрос изисква по-задълбочен ана
лиз, понеже с факт, че в нашата община не съ- 
ществува интерес за изучаване на български език. 
Иванов уведоми журналистите, че Демократич
ната партия е разработила по този въпрос своя 
програма, обаче за тази програма понастоящем е 
илюзорно да сс говори, докато не се съзададат 
оптимални условия за осъществяване на граждан
ските права. Във връзка с тази тема Иванов каза, 
че проблемите на българите в Югославия не мо-

АСЛАМ РАЗБАЧА, хлебо-

прието всред мнозинство от на- енлеград: 
селението в Босилеградека об
щина. Това и не е изненада, за- СПС, но тъй като лидерите на 
щото СПС има голяма опора в останалите политически партии 
тази икономически неразвита и и по авторитет, и по способности 
крайгранична община, а Слобо- изостават далеч зад лидера на 
дан Милошевич и като личност, СПС, смятам като реално нред- 
н като политик, и държавник ложеннето Слободан Милоше- 
има безрезервна подкрепа.

ства за масова
Аз не съм привърженик па

как-

вич да бъде кандидат за нрез- 
Ето и мнението на няколко идент на СРЮ. Когато пък става 

граждани от общината:

на

дума за начина на избирането на
президента, предложението да 

ЛЮБЕН МИТОВ, ненено- бъде гласуван от всички граж
дани е по-демократично, откол- 
кото досегашният начин да го

от-

нер от Босилеград:

гласуват само депутатите в
Съюзната скупщина. лика-

ВАСИЛ ФИЛИПОВ, селск
остопански производител от сс-

Брссннца:
"Няма какво да кажа. Слобо-

ло

дан Милошевич е най-подходя-

Б. Д.

та си, трябва да бъде по-енер-
гичен и предприемчив. Особено ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ МОНОГРАФИЯТА “ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛУЖНИЦА“когато става дума за обществе
ната грижа за обикновените хо-

ПЕСИМИЗЪМ, ИЗКАЗАН ЧРЕЗ ЕЗИКА 
НА СТАТИСТИКАТА

ра - селскостопанските произво
дители, а преди всичко за ста
рите и социално застрашени.
Недопустимо е някои по незако
нен начин да се обогатяват, а"Социалистическата партия 

на Сърбия със своята далновид- Други, макар че полагат усилия,
трудят се, материално, па ако 
щете и духовно пропадат. Що се 
касае до начина на избирането,

Автори на монографията са Петар Голубович и Негован Тодорович, а издател е Философският 
факултет в Ниш

В резултат на няколкогодишно събиране и 
проучаване на статистически и други данни за 
населението в Лужница, тези дни излезе от печат 
монографията "Демографското развите на Луж
ница”. Монографията е дело на д-р Петър Го
лубович и Негован Тодорович и съдържа научни 
анализи, които рисуват демографската картина на 
географската област Лужница в югоизточна част 
на Сърбия. Авторите са използвали предимно 
данни от извършените между 1879 и 1981 година 
14 преброявания на населението. Следователно, 
става дума за период от над сто години, който в 
тези изследвания е обработен най-систематнчно.
В монографията са включени и 13 графически 
приложения и над 120 таблици.

От аспект на общата концепция, трудът е раз
делен на девет части. Между предговора и за
ключението са включени шест глави, в които са 
обработени данни за демографското развитие на 
Лужница: "Физическо-географски характеристи
ки”, "Произход на населението и старост на сели
щата”, "Обществено-икономически отношения",
"Движение на населението", "Структура на насе
лението” и "Проекция на наслснието в Лужница 
до 2001 година”.

на политика за икономически 
богато и хуманно общество, за 
мир и равноправие на всички 
граждани се определил за лич
ност, която с авторитета си спе
чели доверие сред всички граж
дани, без оглед на националната 
им принадлежност. Предложе
нието й Слободан Милошевич селскостопански производител 
да бъде кандидат за президент на от село Църнощица:

умно и целесъобразно.
Засега той е личност без кон
куренция. Считам, че и предло
жението да бъде гласуван непос
редствено от избирателите съ
що така е на място. Па нали пре
зидентът е президент на всички 
граждани, а не само на една или 
друга политическа сила.

област.
Четвъртата, петата и шестата глава са най- 

важната част на монографията. В четвъртата гла
ва се посочва числеността и движението на насе
лението и е направен анализ на промените във 
връзка с броя на домакинствата и гъстотата на 
населението. Авторите са анализирали и натали- 
тета, морталитета и миграциите на лужнишкото 
население.

Петата глава "Структура на населението” 
всъщност е логично продължение на четвъртата 
глава. Тук са приведени многобройни данни за 
възрастовата и половата структура на населени
ето.

мисля, че това не е толкова важ
но. Нека то бъде законно регу
лирано.

ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ,

СРЮ е

НАСЕЛЕНИЕТО ДО 2001 ГОДИНА
Щестата глава е последната аналитична глава 

в монографията и съдържа предвижданията на 
авторите за броя на жителите и домакинстава и 
възрастовата и половата структура на населени
ето до началото на идния век. Това е много интер
есна глава. Авторите предлагат шест варианта за 
проекцията на населението в Лужница до 2001 
година, като при това комбинират хипотези за 
плодовитостта, смъртността и миграцията на на
селението. Във всички варианти се забелязва тен
денция към по-нататъшно обезлюдване на Луж
ница и към още по-неблагоприятна възрастова 
структура на жителите й.

Авторите предвиждат, че броят на жителите в 
Лужница до 2001 година ще се намали с 8-58 про
цента в сравнение с броя им през 1981 година. 
Наталитетът и по-нататък ще бъде нисък, насе
лението ще остарява все повече и ще се увеличава 
процентът на починалите жители. Освен високия 
морталитет, и рязката миграция остава един от 
най-важните фактори, които ще определят броя 
на жителите в този край през следващите няколко 
години. Броят на жителите с над 69-годишна въз
раст ще се увеличава и през 2001 година ще дос
тигне 31,4 - 43,1 процента от населението. Към 
края на XX и в началото на XXI век средната 
възраст на лужнишките жители ще се "движи” 
около 44 години, а броят на мъжете ще бъде по- 
голям от броя на жените.

Авторите предупреждават, че негативните 
процеси ще застрашат сериозно съществуването 
и жизненоспособността на населението в Луж
ница.

ЗОРАН ЙОРДАНОВ, 
лен учител в село Голеш:

пача-

ЛУЖНИЦА ОТ ”ЛУГ”
Първите три глави имат уводен характер. Във 

"Физическо-географските характеристики” са 
представени основните природни условия за жи
вот и труд на населението в този край и са опре
делени границите на Лужница като географска 
област. Тъй като не е лесно да се определи точно 
какво народът подразбира под названието Луж
ница, авторите са я ограничили с административ
ните граници на Бабушнишка община. От някол
ко тълкувания на това название, имащо славянски 
произход, авторите дават предимство на онова, 
което свръзва името Лужница с думата луг (гора, 
дървета).

В рамките на главата "Произход на населени
ето и старост на селищата" е направена хроноло
гия на населеността на тази област. Енциклопе
дично са обработени всички селища в Лужница: 
локация, създаване и първо споменаване, тип, 
име, развитие и пр.

От отдела "Обществено-икономически отно
шения” лесно се прави глобален извод за стопан
ската дейност на населнието в Лужница. Особено 
се акцентува върху земеделието и животновъд
ството - основните дейности на населението в тази

"От това кой ще поеме "дър
жавното кормило" зависи по-на
татъшното икономическо и об
ществено развитие на страната 
ни. Засега такава личност е Сло
бодан Милошевич. Друга няма. 
С мъдрия и умел политически 
усет, той успя да запази мира в 
Сърбия и единството с Черна 
гора и създаде условия за нор
мална политическа обстановка. 
Всъщност в неговата личност 
ние, гражданите, виждаме сигур
на гаранция за суверенитета и 

"Одобрявам и едното, и дру- териториалната цялост на стра- 
гото предложение. Първото по- ната. Също така давам пълна 
ради това, че Слободан Мило- подкрепа и на предложението 
шевич засега е най-изтъкнатият президентът да бъде гласуван 
и най-мъдрият политик у нас, а непосредствено от всички гласо- 
второто поради това, че във подаватели, 
всички демократични страни й.в.м. я.

о ШшШв27 ЮНИ 1997 г.



СУРДУЛИЦА: "ВУНИЗОЛ” УСПЕШНО РЕАЛИЗИРА ПЛАНОВЕТЕ СИ
"СТОЧАР" И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРОИЗВЕЖДАТ ВЪЛНА 

ОТ... КАМЪК! Търсят 42 трактора
Преди почти два и половина месеца правителството на Репуб 

лика Сърбия прие решение за купуване на селскостопански маши 
ни и съоръжения при специални условия, за да се извърши об 
новяване на селскостопанската механизация с помощта на нату 
рален обмен. Тези дни посетихме земеделската кооперация ”Сто 
чар” от Димитровград, за да се информираме до каква степен тази 
кооперация, както и селскостопанските производители от Дими
тровградска община, са заинтересовани да подновят по този начин 
застарялата селскостопанска механизация.

Компетентните лица в ”Сточар” ни уведомиха, че тази коопер
ация вече е отправила иск до Републиканската дирекция за резер
вите ( чрез която се реализира продажбата на механизацията) за 
купуване на: 5 трактора тип ”Раковица” 65 Ц; 2 трактора тип ”Рак- 
овица” 76; 2 трактора тип ”ИМТ” 542; 2 трактора тип ”ИМТ” 549 и 
2 мотокултиватора тип ”509”. Тези машини ”Сточар” е готов да 
обмени за определено количество селскостопански стоки, и то 
преди всичко за пшеница и телета.

Селскостопанските производители са заинтересовани да купят 
(обменят): 20 трактора тип ”ИМТ” 539; 7 трактора тип ”Раковица” 
65 Ц; 3 трактора тип 'Раковица” 76; 5 мотокултиватора тип ”509” и 
2 мотокултиватора тип ”507” дизел.

Сделките за натурален обмен би трябвало да бъдат сключени 
до 1 юли т. г. включително. Тревожен обаче е фактът, че според 
постановлението на Републиканската дирекция за резервите, зе
меделските кооперации и селскостопанските производители от Пи- 
ротски окръг могат да купят само 32 трактора и 19 мотокултива
тора. Горе споменатите данни сочат, че само ”Сгочар” и отделните 
производители от Димитровградска община са изразили желание 
да купят42 трактора и 10 мотокултиватора. Следователно, въпреки 
че постановлението на правителството на Република Сърбия полу
чи голям ”публицитет” в обществеността, по всичко изглежда, че 
многобройните заинтересовани купувачи от нашата община този 
път ще си останат ”по къси ръкави”.

!ъдетКоТряебГда“пп?вГтпП„РОНЗВеЖДаТ с>?ДУЛ«-аии, "««Ч» широко приложение - 
д то тряова да ее направи топлинна, звукова и противопожарна изолация
Фабриката "Вунизол” в Сур- 

дулица, работеща в рамките на 
белградската компания ”Гале- 
ника

навсякъде,

на световните пазари”, с оп
тимизъм казва той.

Сурдулишкият "Вунизол” 
снабдява с ”каменна вълна” 
строителните фирми, произво
дителите на бяла техника и всич
ки други, които трябва да извър
шат звукова, топлинна и проти
вопожарна изолация. Сега тук 
работят 280 души. Производст
вото е

по-голям износ, хем по същото 
време позволява да се внася 
некачествена вълна, която ни 
конкурира с цената на домашния 
пазар.

ОЧАКВАТ ПО-ХУБАВИ 
ДНИ

Може ли стъклената вата от 
Сурдулица да бъде по-евтина?

Китанович казва, че цената 
на вълната, която не е повиша
вана от 1995 година насам, може 
да бъде по-ниска, но това не зав
иси от тях, а от държавата. "Дъ
ржавата трябва да намали данъ
ците. Това беше така и при нас 
до 1994 година, когато цената на 
вълната беше значително по-ни
ска. Тогава индивидуалното стр
оителство "поглъщаше” 30 на 
сто от продукцията, а сега едва 
5%”, подчертава той и допълва, 
че фабриката им може да бъде 
много по-печеливша, ако в 
страната се съживи инвестици
онната дейност и когато се въз
станови строителството.

Ръководството на фабрика
та имаше сериозни проблеми 
във връзка с намаляването на 
разходите в производството, 
преди всичко при набавката и 
превозването на камъка. Досега 
специален вид камък се доста
вяше от отделечени от Сурдули
ца места. За да решат този про
блем, във фабриката обзавеж
дат в момента собствена кариера 
в Прешево, която ще бъде 
открита до края на тази година. 
Нейните предимства са: от
далечена е на 70 км от Сур
дулица, залежите са достатъчни 
за 20-годишно експлоатиране, а 
камъкът е твърде качествен.

В. Б.

, е единствената в страна
та, която произвежда изкустве
на вълна от ... камък. Години на
ред предприятието успешно из
пълнява плановете си. И произ
водственият план от 8500 тона 
различни асортименти вълна за 
тази година се изпълнява без 
особени затруднения. Като се 
има предвид, че миналата година 
бяха произведени 7 хиляди т; 
(когато приходът възлизаше .... 
59 514 000 динара), тазгодиш
ният план е доста амбициозен. В 
реализирането му обаче почти 
никой не се съмнява, понеже са 
извършени значителни техноло
гически подобрения в производ
ствения процес.

организирано на три сме
ни, така че процесът е непрекъс
нат. Почти цялата продукция се 
пласира на домашния пазар, на 
пазара в Република Сръбска, а 
от по-миналата година си про
бива пътища и в чужбина, преди 

в Гърция. Фабриката 
работи успешно и това се вижда 
от заплатите, за конто тук каз
ват, че са "далече по-високи от 
средната заплата в общината и 
републиката”

Според думите на Китано
вич, това не значи, че нямат тру
дности. Той казва, че от износа 
се обезпечава толкова валута, 
колкото е необходима за вноса 
на кокс, без който производст
вото е немислимо.

"Понеже "Вунизол” е един
ственият производител на "ка
менна вълна" (стъклена вата) в 
страната, държавата ни ”държи 
на режим”, т.е. строго ни опре
деля какво количество да изне
сем. От друга страна обаче, час
тни предприятия внасят стъ
клена вата от чужбина, която е с 
много по-ниско качество от на
шата, но е по-евтина. Потре
бителите, преди всичко в строи
телството, без оглед на техни
ческите нормативи, вграждат 
тази по-евтина вълна. По този 
начин ние двойно сме ощетени: 
хем държавата не ни позволява

тона
на

всичко

ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ 
МОДЕРНИЗИРА

"В сравнение с миналогоди
шния, тазгодишният план е по- 
амбициозен и това ни радва", ка
зва Драган Китанович, икономи
чески и финансов директор на 
"Вунизол”. - "Ние непрекъснато 
се стараем да вървим в крак с 
производствените процеси в све
та. За подобряване на качество
то на продукцията и за намал
яване на разходите по производ
ството всяка година отделяме 
по 5000 ДМ. Миналата година 
например с толкова средства за
купихме нови съоръжения от 
Германия и Швеция. Най-ново
то, което направихме в това 
отношение е, че набавихме "ко
мпютърна” пещ за топене на 
камъка. С това технологическо 
подобрение сме готови да из
държим жестоката конкуренция

Б. Д.

"АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

Разширява се дейността на 
автосервиза

Въпреки затруднените стопански процеси, "Автотранспорт” от 
Босилеград, събира сили за разширяване на дейността си. Освен с 
транспорт, гостилничарство и търговия, скоро ще започне и поправка 
на всички видове автомобили. За целта предприятието разширява съ
ществуващия вече две години сервиз за технически прегледи. В момента 
се монтират нужните съоръжения, елеватор, машина за сваляне и мон
тиране на автогуми, апарати за боядисване и пр. С това в предприятието 
мислят, че ще комплектират автосервиза, в който досега, освен те
хнически прегледи на колите, други видове услуги не са вършени.

В предприятието казват, че комплектуването на автосервиза ще 
бъде доходна инвестиция, защото тук ще вършат всички видове авто- 
сервизни услуги: поправка на двигателите, вулканизация на автогуми, 
ковашки и железарски услуги, боядисване и други видове механични 
поправки и услуги.

Окружава и фактът, че все повече собственици на превозните сред
ства в общината се насочват към технически преглед в сервиза на 
"Автотранспорт” Босилеград. Само от началото на настоящата година 
тук са 'прегледани” 420 превозни средства, най-много от които - леки 
коли.

ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЗАТА 
НА АМСС

м. я.

Новини в 

работата
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Регионалните пътища - 
дупка до дупка

Базата на Автомото съюза 
на Сърбия на граничния преход 
"Градини” край Димитровград 
съществува от декември 1984 го
дина. Набързо след откриването 
й тя стана една от най-големите 

Югославия. Тъй ка-

Един от най-острите проблеми на Босилеградска община е лошото 
състояние на пътната мрежа, особено на регионалните пътища, за 
чието поддържане е отговорно Пътното предприятие от Враня. Става 
въпрос за регионалния път Босилеград - Бесна кобила - Вранска баня 
и магистралния път Власииа - Босилеград - Рибарци, както и за регион- 

пътища Рибарци - Голеш и Две реки - Дукат - Заграня. От около 
130 километра пътища, само тридесетина километра са с асфалтова 
настилка, а и тя на повечето места е вече съвсем похабена.

Регионалният път Босилеград - Бесна кобила - Вранска баня през 
период е непроходим, а пре 

състояние, че едва минават рейсовете на ’ А 
ствснпк на кола, който се наеме да пътува по него, предварително знае, 
че рискува. По-голяма част от пътя е дупка до дупка, така че няма 
възможност за избиране. Макар че става въпрос за път с дължина над 
40 км, няма пито един пътен надзирател да попълни някоя дупка или пък 
да отклони водата, за да не тече тя по пътя. Още миналата година на 
участъка от Минчов мост до Параловски воденици бяха доставени 
купове чакъл, който все още стои така, без да бъде разхвърлен по 
дупките. Поддържането на автобусната линия е остър проблем за 
автотранспортното предприятие, понеже след всяко завръщане на 
рейсовете са нужни поправки, и то понякога доста сериозни.

В окаяно състояние е и регионалният път Рибарци - Голеш, където 
автотранспортното предприятие също поддържа редовна автобусна 
линия. И тук дефектите са чести и големи.

Когато пък става дума за пътя Власнна - Босилеград - Рибарци, 
който от миналата година има статут на международен път, по-голяма 

вече е пропаднала. Асфалтовата настилка е изровена, а 
коловозът е неравен и всяко "кърпене” вече е невъзможно. Наистина 

година на пет-шест километра бе сложена нова асфалтова 
настилка, но по отношение на целия път това е съвсем малко.

Пътят Две реки - Дукат - Заграня, макар че е категоризиран 
регионален, все още не е взет под закрила на отговорните пътни инсти
туции.

Базата на АМСС на граничния преход "Градина" алните
в тогавашна 
то се намира на важен между
народен път от Запад към Бли
зки изток, по който минаваха ми
лиони транзитни туристи, голя
ма част от тях ползваха услугите 
на базата - оказване на помощ 
при хаварии на автомобили, бан
кови услуги, обмен на валута, ку
пони за бензин и всички видове 
туристически информации. С 

базата, дими-

що така отскоро в базата може 
сравнително евтино да се на
прави защита на долната част на 
колата. Петнадесетте заети 
работници тук денонощно са го
тови да окажат всички видове ус
луги на гражданите.

пренебрегнати за сметка услуги
те на транзитните пътници. Тази 
съвременно оборудвана рабо
тилница е една от най-евтините 
в града. Тук един работен час 
струва само 40 динара - 
лко, отколкото взима всеки час
тен автомеханик, изтъкват в ба
зата. Квалифицирани механици 
вършат всички видове поправки 

моторни превозни средства. 
Ако не искате да си миете ко
лата 
дума 
ната
чко това - и то с топла вода и йод 
налягане - може да направите в 
базата. За балансиране на гуми
те съществува съвременна ко
мпютърна техника, а се оказват 
и вулканизаторски услуги. Тех
ническият преглед наистина се 
плаща, но едновременно с това 
можете да извършите и безброй 
други проверки безплатно. Съ-

е в таковаз летния период 
втотранспорт”. Всеки соб-

ссеннпя и зимен

по-ма-

”Сега времето е друго, няма 
ги транзитните пътници, нашите 
хора нямат много пари, но все 
пак ние се стараем колкото мо
же по-евтино и по-качествено да 
вършим работата си, заради коя
то и съществуваме”, изтъкват в 
базата. Виждайки многобройни
те коли в града, не остава нищо 
друго, освен да им повярваме и 
да им пожелаем по-скоро да се 
върнат онези времена, когато 
тази база имаше клон стотина

изграждане на 
тровградчани престанаха да от
карват колите си на технически 
преглед в Пирот, тъй като и това 
бе една от основните работи на 
базата. Но тогава оттук минава- 

автомобили. Днес 
обаче, след санкциите, всичко е 
малко по-различно. Многобро
йните транзитни туристи 
ма, няма работа и за ’ шлеп-слу
жбата”.

Но младите и амбициозни ра
ботници в базата не седят със 
скърстени ръце. Осъществяват 
се дейности, които ло-рано бяха

на

сами, особено когато става 
за миене на мотора и дол- 
част на колата, тогава вси-

ха и много
част от него

ги ня- миналата

метра по-нататък и когато тук 
се чуваше само чужда реч и гъм
жеше от туристи.

като

м. я.А. Т.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИВ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АПТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

МАГАЗИНЕР СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА Медицинска сестра 

с благородна душа
В димитровградската селскостопанска аптека 

- допреди дпе-три години единствен» от то чи вид, 
неотдавна за магпзинер е назначена Снежана 
Пейчева, агроном за овощарство, лозарство н за
щита на растенията.

Докато чакам да дойда на ред, търпеливо слу
шам и гледам как се продават препарати за защита 
на картофи от канадски бръмбар ("златица”). 
Любезната магазннерка пояснява на всеки, че има 
няколко вида препарати, пита с кои досега е защи
тавал картофите, препоръчва кой препарат да се 
вземе и дава напътствия как да се ползва препа
ратът. И онова, което може би е най-важното, а 
това е след колко време лукът например може да 
се ползва след като е пръскан с определен препа
рат. Човек просто да не повярва, че след пръскане 
с някои препарати е опасно растенито да се ползва 
за храна - дори и два месеца след това. Значи става 
дума за опасни отровни вещества, конто могат да 
бъдат полезни само при правилна употреба.

Съгласно закона за селскостопански аптеки, 
само специалист с виеше образование може да 
бъде магазинер-продавач в аптеката. Това не е 
често срещана практика, особено в частните сел
скостопански аптеки. Те най-често са регистри
рани на името на квалифицирано лице, докато 
като магазинери работят напълно неквалифици
рани хора. Затова примерът на селскостопанска-

Седиала и един ъгъл и хола на Стоматологичната клиника, 
свита от болки, чакам лекар.

11якой ме потупа но гърби.
- Какво чакаш? - чух приятен познат глас. Когато се объ

рнах, видях озарено лице с блага усмивка. За ми/ не я познах, 
понеже беше облечена в бяла престилка. 11о веднага се съвзех.

- Ружо, та ти ли си? Откога работиш тук? Как си, какво

^ - Отдавна - отговори тя. - Трябва ли ти нещо/ Какво мога 
да сторя за теб?

Когато подробно й обясних, тя ми каза, че ще ме заведе при 
нейния лекар, един от най-добрите специалисти хирурзи.

Тя ме представи като нейна землянка,така че бях удостоена 
с голямо почитание и получих всичко, каквото беше необ
ходимо.

Ружа Сотирова Григорови е най-голямата дъщеря на Сла
вчо Сотиров, много скромен и честен човек от Босилеград. 
Прогимназия е завършила в Босилеград, а средно медицинско 
училище в Ниш през 1961 г.
Веднага след завършване на 
училището се настанява на ра
бота във Враня, където рабо
ти до 1963 г. Следващата год
ина се преселва в Ниш и запо
чва да работи като медицинска 
сестра в Стоматологичната 
клиника. Омъжва се за Добри 
Григоров отс. Райчиловци, ко
йто работи като лаборант в 
Медицинския факултет в 
Ниш. В момента той е пенсио
нер и живее повече в Рай
чиловци и Босилеград.

Ружа и Добри имат две дъ
щери, които са тръгнали по 
пътя на родителите си. По- 
голямата, Биляна, е завърши
ла средно медицинско учили
ще и работи като медицинска 
сестра в Клиниката за мента- 
лно здравеопазване, а по-малката. Ивана.е абсолвент на Сто- 
матологическия факултет.

Ружа е много приятна и любезна с хората. Самата тя ми 
разказва:

- Имам 37 години трудов стаж. Ще карам още някоя година, 
нали пенсиите са малки, а в днешно време тежко се живее. 
Старая се да помогна на всички нашенци, даже и на онези, които 
не познавам добре, и то не само в клиниката, където работя, 
ами и във всяко друго отношение. Вратата на моята къща е 
отворена за всички. Когато идват при лекар или по някаква 
друга работа, често ми гостуват. Искам да им помогна, да им 
намеря лекар и всичко друго, от каквото се нуждаят.

Така разсъждава Ружа. тази добра, умна жена с благородна 
усмивка. В Босилеград и Райчиловци отива постоянно. Помага 
на болната си зълва Иванка. Нейните връзки с родния край не 
са се прекъснали. Обича да чете "Братство", а понякога и 
"Мост ". Интересува се за всичко, каквото се случва там.

Приветлива и отзивчива, сърдечна и непосредствена, Ружа 
е добра домакиня и майка. Апартаменът й е обзаведен и подре
ден с много вкус п чистота, с много цветя и пана (таписерни). 
Това е нейното хоби - отглеждане на цветя и ръкоделие. Във 
всяка стая и на тераста се намират най-различни цветя, което 
представлява малък оазис за отдих и почивка.

На работното си място Ружа е уважавана и любима между 
колегите. С голяма практика, отзивчивост и желание да по
могне на всеки, та показва големи успехи в професията си. 
Затова е главна сестра на Максимофациална хирургия на Сто- 
матологическата клиника в Ниш.

Селскостопанската аптека о Димитровград

та аптека на земеделската кооперация "Сгочлр" 
в Димитровград заслужава похвала. Ако към вси
чко топа добавим, че посредством аптеката се 
продават и селскостопански машини и че много 
неща тук са сравнително по-евтини (като акуму
латори например - дори и за 90 дим), тогава сто 
още една причина повече да водите сметка в коя 
аптека ще пазарувате.

а. т.

МАЛКА АНКЕТА

Къде ще летуват димитровградчаните?
ка в "Паномияшпед”: "През това лято семейно ще 
летувам десет дни на черногорското крайбрежие, 
по-конкретно в град Бар”.

Георги Първанов, инженер, работещ в ГИД: 
”През това лято аз и моето семейство със сигур
ност няма да летуваме на море. Лично аз ще про
веда лятната си почивка в моето родно село Се
нокос, където ще се занимавам със земеделски 
работи”.

Весна Петрова, домакиня: ”3а съжаление, 
през това лято няма никъде да пътувам. Причи
ната е проста - аз и съпругът ми нямаме доста
тъчно пари, които са необходими за летуване на 
море, баня и пр”.

Кирил Каменов, студент: "Понеже следвам 
виеше хотелиерско училище в Белград, през нас
тоящото лято ще имам късмет да почивам на чер
ногорското крайбрежие, по-точно в град Будва - 
даже два и половина месеца. Моето пребиваване 
в Будва всъщност ще се третира като професион

ално обучение, което е предви
дено според статута на моето 
училище. Въпреки че в Будва за 
мен ще има доста работа, аз се 
надявам, че ще имам достатъчно 
време за слънцето на прекрас
ния будвански плаж и да се къпя 
в морето”.

Милорад Воинович, пенси
онер: ”Не съм запланувал никъ
де да летувам. Известно е, че 
пенсиите са малки, така че ние, 
пенсионерите, не можем и много 
да мислим за това къде да лету
ваме. С оглед на това, че по по
текло съм от Косово, може би 
през това лято ще посетя родни
ните си, които живеят там.”

Напоследък най-интересните разговори меж
ду хората се водят на тема - летуване. Почти всеки 
човек си мисли нещо във връзка с тази тема и 
обмисля идеята къде най-приятно (и най-евтино) 
може да проведе лятната почивка. По този повод 
тези дни направихме малка анкета сред димит- 
ровградчани. Въпросът, който зададохме на ня
колко наши съграждани, беше: Къде ще летувате 
през това лято? Ето и отговорите:

Бобан Стоянов, работещ в "Електроразпреде
лителното”: ”През това лято ще летувам семейно 
десет дни в Будва, благодарение на моята фирма, 
която има свой почивен дом в този красив край
морски град. Що се отнася до финансовите ус
ловия, мога да кажа, че те са твърде благопри
ятни”.

Ружа Сотирова Григорова

Чедомир Николов, пенсионер: "Къде да лету
вам с такава мизерна пенсия! Аз боледувам от 
бронхит и по принцип би трябвало често да ходя 
на лечение в някоя баня. Обаче желанията и по
требностите са едно, а възмож
ностите - съвсем друго”.

Сладжана Митова, техноло- 
жка в ГИД: "Още не зная точно 
къде ще летувам и дали въобще 
ще ида някъде. Знам със сигур- |Щ| 
ност, че през това лято няма да ШШ 
ходя на море, но затова пък най- Щ * 
вероятно няколко дни ще си от- 
почина в някоя баня”. 1Й1

Борко Лазаров, безработен:
”През това лято с група мои най- 
добри приятели възнамерявам 
да лагерувам в къмпинг на река 
Ерма. Миналата година десети
на дни летувах край тази чиста и 
прекрасна река и наистина добре 
си отпочинах”.

.
*ш
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Соня Маринкова, служител- Б.Д.

Вукица Иванова Стоименова
БОСИЛЕГРАД: СТОП ЗА УЛИЧНАТА ТЪР
ГОВИЯ

БОСИЛЕГРАД

Започна гъбарската 

треска

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Битакът изчезна ГЪБОТВОРКАТА Е 

УНИЩОЖЕНАМина вече времето на уличната продажба и пре
продажба в Босилеградско. Съгласно оперативната про
грама на правителството на Сърбия, компетентните ин
спекции

С първите летни дни в Босилеградска об
щина отново започна гъбарската треска. Хора 
- и стари, и млади - се разтичаха да събират 
гъби, преди всичко извесния върганъ и лиси- 
чарката. Тъй като гъбите са твърде доходни, 
то много специализирани фирми започнаха да 
ги изкупуват. Почти всички предлагат една и 
съща цена. ”Малина” от Враня например, коя
то е една от по-известните изкупвателни фир
ми, за първокачествен суров въргань предлага 
10, за второкачествения - 4, докато за килограм 
изсушени гъби - 45 динара. За килограм сурова 
лисичарка се плаща по 15 динара.

Иван Василев, закупчик от''Малина” в Бо
силеград, казва, че тази година има по-малко 
гъби, отколкото по-рано и подчертава, че 
"жътвата” ще зависи от времето. Ако започне 
суша, и гъбарската треска ще спре.

- по пазара, финансовата и санитарната - 
изпъдиха черноборсаджиите от някогашния битпазар 
Босилеград. Изчезнаха подвижните сергии и по улиците 
на града, и в някои села в общината. Прекъсна се по- 

от домашни, особено от български граждани, 
които въртяха бизнес в общината. Сега идват 
по-рядко и много по-малко. "Работят” по поръчка 
пък продават стоките по къщите.

На някогашни?/ битак в Босилеград 
търговци, които имат регистрирани работилници. На 
импровизираните сергии, които не отговарят на техни
ческите стандарти, те предлагат стоките си.

Някои от по-осведомените търговци в Босилеград 
казват, че битакът наистина е изчезнал, но че пътищата 
на нелегалната търговия не са прекъснати. В опреде
лени магазини и кафенета (преди всичко частни) 
се продават и разпродават български стоки и питиета.

В Общинския щаб за унищо
жаване на гъботворката ни уве
домиха, че проведената в нача
лото на март акция на терито
рията на Босилеградска община 
е приключила успешно. Тези 
дни специалисти от горското 
дело са проверили състоянието 
на нападнатите от този вредител 
гори в района на Млекоминцн и 
Бранковци, както и в други ра
йони и не са забелязали 
сеници. Разбира се, такива про
верки ще се провеждат и зана
пред, защото става дума за твъ
рде опасен за дървото вредител 
(преди всичко на широколист

ните) и ако не се унищожи нав
реме, може да има тежки после
дици. При благоприятни условия 
гъботворката се размножава 
толкова бързо, че от едно гъсе
нично гнездо могат да се из- 
люпят над 1000 гъсеници. Те на
падат листата на дърветата, чич
то растеж спира, а понякога се 
стига дори до изсушване. Затова 
от Общинския щаб призовават 
всички граждани, ако забележат 
по-голямо количество гъсеници, 
веднага да сигнализират в Горск
ото управление в Босилеград.

в

токът
много

или

сега идват само

гъ-

и сега

м.я.В. Б. В. Б.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ ВИПУСКНИЦИТЕ ОТ 1946/47 ГОДИНА СЕ 
СЪБРАХА НА ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА 
ОТ МАТУРАТА СИМАРИЯ ДИМИТРОВА 

- МАРЧЕ ШУКАРЕВА НЕЗАБРАВИМА 
СРЕЩА НА ЕДНО 

УМНО ПОКОЛЕНИЕ
Щом дойде пролетта, пре- Майката пък на Мария Шу 

летните птици се връщат в ста- карева произхождала от прочу- 
рите си гнезда в родния кран. Та- тото семейство на поп Станул, 
хл и аз. По календара пролетта койтодържал енорията на Пога- 
доиде, топлината още я няма , но ново, Невля и другите села на
н1Т'""ГНаХ В Д,™итР°вгРаД- Бурела, защото произхождал от На тръгване от Ниш дирек- Бански дол. 
торът на "Братство” г-н Венко 
Димитров ме насочи към срещи 
и разговори” с бивши 
леги

На 21 юни в 11 часа преди обяд бе определена 
среща на някогашни ученици от Царибродската 
гимназия, които през 1946/47 година са завършили 
средното си образование. Този випуск ученици е СЪуЧеници- 
записан в историята на градската ни гимназия ка- Инж. Лидия Нейкова, починала преди 22 год- 
то випуск, дал нап-много доктори на науката и ини; ф Васил к Тодоров. починал в София, 
процентно наи-много висшисти в различни обла- проф. по философия; проф. д-р Александър Ги- 

на науката. Вече официално се изследват съ- го01 доктор-биолог, починал в Белград преди три 
авът и достиженията на този випуск, които ще год1Ши; д-р Гроздан Стефанов от Лукавица, почи- 

заеме изключително място в аналите на Цари- нал пред„ четри години в Ниш; Маноил Манои- 
бродската гимназия. А и поводът е изключителен лов> агроном, дългогодишен специалист в гр. 
- съ ират се хора, които днес са на седемдесет и Ниш, починал преди десетина години и погребан 
повече години и искат да празнуват свой юбилей, в Цариброд.
защото като млади не са имали официално пра- Духът на тези умни хора витае в мислите на 
зненство за матурата си, бал или екскурзия, ново присъстващите и всички с истинско почитание си 
оолекло - сега вече традиционни чествания при СПОмнят за тях.
завършване на средното образование. После се прочитат имената на докторите на
,пл^КЛЮЧИТеЛИа.Та СрСЩа ”а пипУскниИите от науките, които са от този випуск: Проф. д-р Алек- 

1 7 година събуди интерес и у директора на сандър Гигов, биолог и със зоркото око на изсле- 
гимназията г-н Томислав Гаков. Той има много

В учителската стая в гимназията: випуск 1946/47 
година

Сирачето Мария, с дребнич
ко луничаво личице и гъста, ест- 
ествено къдрава коса, заживяла 

, учители. Те помнят, знаят, с дядо и баба. Започнала да учи в 
натрупали са професионален и основното училище, а след това 
житеиски опит. - в Гражданската школа. Спомня

Колоната ще поведе Ма- си, че съученици са й били То
рия Димитрова, но всички ние я шкоТъртин, Арсен Велчев-Сен- 

КаТО МАРЧЕ шу- ко. Мела Шнпина и Елка Пан- 
КАРЕВ А. Много топли и свидни ова. Спомня си за добрите сръ- 
думи мога да кажа за нея, много бски учители Марко Перишич, 
страници да изпиша, но тук ще ЦветкоМилосавлевпч,ВераПе- 
спомена само онова, за което тя шич (по математика). Йованка 
мисли, че е значително в живота Кьорович (по сръбски), а за ди- 
и- ректора на Гражданската школа

Най-напред се уговаряме да Драголюб Стойкови* 
напишем нещо за ненния баща- бил строг и несправедлив ръко- 
царибродчанина Марко Щука- водител, 
рев. Шукарев е убит като бълга-

мои ко-

I казва, че е _ довател и археолог. Негови учебници по биология
опит в такива празненства и събрания, но сега се и науЧНИ статии вече са обиколили света от Лон- 
отнесе със специална грижа и участие, почувству- дон до Калкута 
вал, че в гимназията ще са негови "родители” по 
възраст. И макар че има много актуални задъ
лжения, тъй се посвети на тази среща.

В учителската стая на новата гимназия, пълна 
с буйна зеленина и красиви цветя, се събраха въз
растни, развълнувани хора, дошли от Белград,
София, Ниш и тукашни жители. След прегръдки, 
възклицания и радостни сълзи на умиление, обхо
ждат кабинетите на гимназията, а г-н Гаков дава 
обясненията. Внушително и вълнуващо. Компют
ри .свързани с ИНТЕРНЕТ; в кабинета по физика ванията на медта и полезните изкопаеми в целия 
и биология - табла, апарати, чистота, епрувети и басейн на Източна Сърбия (Майданпек и Бор) 
всички съвременни нагледни средства, а в биб- д после прочитаме имената и на останалите 
лиотеката - 17 500 тома книги на български и инженери, лекари, професори, гимназиални учи- 
сръбски език. Повече от присъстващите за пръв тели и всички казаха по нещо. 
път виждат и оглеждат гимназията. Не са знаели, Оправдахме отсъствието на някои съученици, 
че тя е вече атрибут на новото, технологично и защото са възпрепятствани по здравословни при- 
информационно време преди началото на XXI чини”. На трима писахме "неизвинено” отсъст- 
век. Умилени и въодушевени, те отново сядат на

Д-р Марин Младенов, литератор и езиковед. 
Професор на всички наши студенти, които учат 
български език. Награден от Министерството на 
просветата на Република България.

Д-р Спас Сотиров, биолог и професор в Леск- 
овац. Един от най-образованите хора, които са се 
родили в нашия край. Той има още много какво да 
даде и каже. Пожелаваме му крепко здраве.

Д-р Тодор И. Спасов, инженер-геолог, специа
лист по минно дело. Докторирал е върху изслед-

рин и комунист и вярваме, че е 
справедливо съдбата му да бъде 
записана в истроята на града ни. 
Мара и Атанас Шукареви са има
ли трима синове и две дъщери. 
Тяхната къща и днес съществува 
на улицата под рампата. Най- 
възрастният им син Константин, 
роден 1896 година, с бил начал
ник на гарата в град София. Сре
дният им син. прочутият наш съ
гражданин, музикален педагог и 
изпълнител на флейта и саксо
фон ГЕОРГИ - ГЬОРО. почина |
като гимназиален учител през 
1977, а третият им син МАРКО, 
баща на нашата събеседничка 
Мария, е роден през 1901. а е 
убит на 29-годишна възраст през 
1930 година, между двата моста 
към болницата. Братята са има
ли и две сестри, Йорданка е жи
вяла и починала в Сремска Мит- 
ровица, а Верка (1905) е била свали каДРи за просветното де- 
г ло, станала учителка във Висо-

чки Одоровци. Имало много де
ца и в новооткритата прогимна
зия работела заедно с колегите 
си Васил Петров от Славиня, Ко
стадин Дсрманов от Славиня, 
после учител в Желюша, Ник
олина и Любомир Мишеви, кои
то после се преместили в Раде- 
йна. Във Височки Одоровци

вие.
разговор в учителската стая.

Първо се прочитат имената на починалите
Лилия НейковаМария Димитрова

През 1945 година е завърши
ла гимназията, но тъй като лип- УЧЕБНИЦИ

Своеобразна панорама на 

съвременната българска литература
омъжена в семейството на Спас
Дон чин.

Мария, носеща името на баба 
си Мара, е била само на пет годи
ни, когато е починала нейната 
майка Стаменка, а на шест, кога
то е бил убит баща й. За убий
ството на Марко Шукарев има 
няколко предположения, но най-
точното ще е, че е убит като бъл- о(гганала години, а после я 
гарин и комунист от ™гавшина- „ Гимназията в Цари-

Изпълнител на злокоб- брод и При дир€Ктора Живко Йо-
рданович става учителка 
графия. Мария е била дълги год
ини учителка в Основното учи- 

в Цариброд-Димитро- 
с на много

{Марин Млареноч, Стела Хакимоаа: ХРИС- предложени редица сложни теми от историческо
тоЛ-МГА/Я ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА книжовен и теоретично-книжовен характер като 
ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАСНА СРЕДНИТЕ УЧИЛИ- възможни съдържания за анализ и дискусии в ра- 
ЩА, Запор за учебници и учебни Помагала, Бел- мките на извънкласните дейности. Също така зна- 
?пп 'п /996 22? страниш/) чително място заемат многобройни сръбско-бъл-
Р 9' • ф > гарски литературни паралели - изказани непосред-

За потребностите на обучението но български ствено или чрез цитати от сръбска критика, напи- 
литература в средните училища на бълга- сана по повод на различни преводи на български 

рското малцинство у нас белградският Завод за автори на сръбски език. Всички посочени съдъ- 
учебници и учебни помагала неотдавна издаде ржания намират своето абсолютно методично 
христоматия,съставители на коятосадвамавидни оправдание във факта, че става въпрос за хрис- 
българисти и слависти. В нея са включени произ- томатня, която е предназначена за онези, които са 
ведения от 14 писатели за непосредствен анализ в свързани с българо-сръбския билннгвнзъм и би- 
час и на около 50 автора като допълнително че- култура, които първоначално са основани, а след 

Според обема и качеството на подбраните това н до голяма степен са разпити в условията на 
христоматията същевременно е читанка съответния диалект - както на първичния, така и 

за представяне на бз,лгарската литература и за на вторичния език.
обработка на предвидените в програмата учебни Христоматията обхваща произведения от най- 
съдържания, своеобразно четиво и панорама на новата българска литература от един относително 
съвременната българска литера тура. дълъг период от време - от двадесетте години на

За автори те, чиито ли тературни произведения века до наши дни - и то както онази, която е създа- 
са предвидени за литературен анализ в час, са да- дена в България, така и литературата, създадена в 
дени библиографски данни и оценки за литератур- рамките на българското национално малцинство 
ното им творчество с помощта па многобройни п Сърбия. Затова в нея трябваше да се включи 
извадки от литературни критики. Подобен е и под- само онова, което има действителна естетическа 
ходът към определени автори, чиито произведе- стойност и затова учебникът гарантира изклю- 
пия се препоръчват като допълнително четиво. За чителната възпитателна роля както в естетнческ- 

усвояванс па литературните произведе- ото възпитание на учениците, така и при създава
ния текстовете са придружени от отговарящи ин- пето на междуезикови, междулитературни и 
терпретации и обяснения на понятия от поетиката междукултурии връзки като предпоставка за 
и литературната теория. междунацннално разбирателство, уважение и

Освен текстове, в христоматията са поместени взаимност. Трябва да се очаква, че посочената 
и илюстрации, репродукции,снимки и пр.смногос- христоматия на по-новата българска литература 
транна функция и преди всичко с предназначе- (с антологични характеристики) до голяма степен 
нието по-ясно да илюстрират литературното дело осъществява една такава функция, още повече, че 

по-широкия смисъл на думата и да информациите за българската литература и бъ- 
бъдат връзка между тематичната цялости редица лгарския език ще се предложат и на говорещите 
други художествени и научни дисциплини. сръбски език и познаващите сръбската култура, а

Когато става въпрос за методическите сред- преди всичко на студентите, които изучват 
егва, трябва да се подчертае, че многобройните южнославянски езици и литература, 
текстове са придружени от тълкуване на чужда и 
малко позната лексика в книжовния език на съвре
менните български писатели. Освен това тук са

та власт, 
ното деяние е била покорната 
ръка на платения убиец Ристо 
Спрема. Преди това Марко е бил 
ученик в Цариброд и съученици 
са му били Стефан Гърнето и 
Асен Велков. После е учил в Пъ
рва мъжка гимназия в София, а 

следвал лесничей- 
минно дело във Виена.

по гео- език и

лище
вград, преподавала 
поколения ученици, мнозина от 
тях помни, а още повече са оне
зи, които я знаят и тачат. В Бел
град е завършила допълнителни 
курсове по методика и педаго
гика, има сертификат от този ку
рс, а за обществената си дейност 

м е носител на Орден за обществс- 
рнал в Цариброд, за да изпълни заслуги със сребърен венец, 
войнишкия си дълг. Вой ни ку вал

след това е тиво. 
текстовество и

Като студент се оженил през 
1923 година, а през 1924 се роди
ла единствената им дъщеричка 
Мария. От Виена Марко се въ-

За семейния си живот не иска 
в град Ниш, а след като си дошъл мноро да ГОВОри. От скромност, 
в града с униформа на редник, си защото тази добродетел я краси 
потърсил служба. г,рез целия й живот. Но всички

Марко Шукарев бил назна- з;|аем> че съпругът й е Раша Ду- 
чен на работа в Баина баща, но финансов директор на ”Ти-
властта протакала назначаване- р починал през 1985. Два- 
то и решението за него било да- мата’им синове имат вече свои 
дено на дядо Атанас чак след по- семейства. Д-р Слободан Дими- 
гребението на Марко. За това ов> СПециалист по биохимия, 
назначение Марко така и не а^03.и „ Скопие, а Предраг Ди- 
научил. В навечерието на Спа- митров е журналист в Дими- 
совден през 1930 Година, по тровград,
здрач, три куршума пронизали Преди да завършим разгопа- 
сърцето на младия лесничей. си> ^ария изтъква, че много 
Униформата, с дупките от кур- 0$ича професията си. В живота 
шумите, злощастната майка дъ- ^ винаги е била учителка. Ка- 
лго пазела, а куртката окачила ^ 1|е това е високо хуманна и
на закачалка. По това време бай т’дна работа, но не е доста-
Гьоро е бил във Франция, в муз- тъ,шо оценена, 
икалния състав на един голям 
параход.

по-лесно

или епохата в

Боголюб Ста
Лилия Нейкова

27 ЮНИ 1997 г.ШштШ



ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОЗАИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НД БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В СЪРБИЯ

ТЕМИ, ИДЕИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ СПОЛУКИ
Пението нн героите, житейско-битовата 
обстановка е нарисувана бегло, случката 
Просто е разказана, но липсва онзи рису
нък, който придава аромата и цвета, за
владяващ читателя и пораждащ чувства 
и размисъл. Не особено сполучливи са 
разказите "Завръщане” и "Далечна муз
ика” на Симеон Костов; "Необикновена 
среща", "Проклето злато" от Харалампи 
Иванов; "Счупената клонка на крушево- 
то дърво” на Новица Иванов и др. Бих 
желала да посоча обаче и някои творби, 
които имат завършен художествен вид, 
усетена е и разкрита психологията на сел
янина, героите са пълнокръвно обрису
вани, те са живи, истински, в поведението 
им се отразява както индивидуалното 
начало, така и онези норми, които изгра
ждат основите на народопсихологията, 
които разкриват богатия емоционален и 
духовен свят на човека и по-конкретно на 
селянина. Заслужават внимание в това 
отношение. "На баира под дя 
мък”, "Постолово стадо”, "Страх”, "Ви- 
льо коло”, "Гадатели" на Симеон Костов; 
"Старият овчар”, "Верка” - Прокопи По
пов; "На събор”, "Зимни привидения”, 
"Преселванията на дядо Лазар”, "Луди 
нощи” - Детко Петров; "Фалшивият вам
пир”, "Нишката на живота" - Харалампи 
Иванов. Вярно е усетена и правдиво разк
рита психологията на селянина и на сел
ския живот, на нравствено-етичната му 
ценностна система в повестта на Миле 
Присойски "Легенда и истина", в романа 
му "Пролет на тримеждието”, в "Чира
кът” на Прокопи Попов.

непосредствено, с простота и някакъв пъ
рвичен иаивигет, характерен за социо- 
културното поведение на българския 
селянин, са разкрити героите и случките. 
Струва ми се, че това е едно от най-важн
ите художествени постижения на посо
чените творци, а между тях се открояват 
творбите на Детко Петров "Ябълка край 
пътя”, на Симеон Костов "Вълшебната 
Фея”, на Миле Присойски "Легенда и ис
тина". В някои от творбите се чувства 
Елин-Пелиновско, Йордан-Радичковско 
влияние. Косачите, които си разказват 
чудновати приказки за било и не било, 
страхът и в същото време онова особено 
влечение да узнаеш тайните, които леге
ндите разказват за самодиви, феи, чудо
вища ("Легенда и истина”, "Ново Вилно 
коло”, "Вълшебната Фея", "На събор", 
"Зимни привидения", "Луди нощи”). Нес- 
лучайио в много от разказите действието 
е в нърволична форма и внушава на чита
теля достоверност на чувствата и прежи
вяванията.

Райна Попова
Чрез любезното съдействие на бъл- 

гарското издателство "Братство" в Ниш 
и на неговия директор Венко Димитров, 
получих доста солиден пакет с книги, на
писани от българи в Сърбия. Голямо 
беше моето удивление, запознавайки се с 
толкова много и разнообразни книги!

След като прочетох творбите на Си
меон Костов,Миле Присойски, Прокопи 
Попов, Новица Иванов, Харалампи Ива
нов и Детко Петров, първата мисъл, пър
вото чувство бе, че там, отвъд западната 
ни граница, живеят и творят българи, ко
нто изпитват духовна необходимост да 
споделят своите размисли, своята оценка 
за събития и личности, да разкрият пре
живяванията на своите герои на българ
ски език, т.е. те пишат за българите, за 
своите сънародници. В творбите им звучи 
и се лее хубава българска реч. изпъст
рена със западнобългарски диалектизми, 
конто така много приляга т на героите - в 
повечето случаи селяни от Краището. 
Това е една от характерните особености 
в творчеството на писателите - независи
мо дали живеят в Белград или другаде, 
мястото на действието в творбите им по
чти винаги е в Босилеградско и Дими
тровградско. Планините, поляните, кла
денците, селата - цялата география на 
Краището намира отражение в творчест
вото им. В повечето случаи тази далечна 
провинциална атмосфера е разкрита не
принудено, естествено, чувствува се без
крайната синовна привързаност и прек
лонение пред величието и дивата красота 
на родния кран. На този фон абсолютно

волския ка-

Родното село, завръщането в него и 
към спомена за детството, за младостта, 
сцени от битовия живот, взаимноотно- 
шенията между поколенията, между чле
новете на селския колектив, междусел- 
ските контакти, т.е. животът, чувствата, 
преживяванията, вярванията, морала, 
етичните норми на българския селянин 
от Краището, оиустяването на селата 
след миграционните процеси са една от 
централните теми в творчеството на 
писателите. Разбира се, има творби, 
които не са на високо художествено ниво, 
образите са схематични, липсва емоцион
ално-психологическа мотивация за пове-

РЛЙНА ИЛЧОНЛ ПОПОИЛ е ридепа ни 
16 юни Р>46 г. н с. Богослов, Кюстендилско.
ЗП1Г1.|>1ПШ1 СрсДНО ПКОНОМИЧССКО о(||ИГЮШ1ПИС.
През 1970 г. зшгьршип Великотърновския фа
култет на ”Сп. Си. Кирил н Методий”, спе
циалност българска филология.

Като ученичка нрояпяпа интерес к ъм пое
зията и пише стихове, които не иубликупи.

Сътрудничи п кюстендилски и софийски 
вестници но моралностичнп и битови иъироси.

До 1993 год. работи като учителка но бъл
гарски език. В момента работи в град Измаил 
в Украйна. Тя е старши преподавател в тамо
шния Висш педагогически ииситут по българ- 
ски език и литература. - Следва -

В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД
ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТ
РОВ" В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТВУВА ПАТРОН
НИЯ СИ ПРАЗНИК

Необикновена изложба УЦ
-Любителите на изобразител- вена техника "батик”. Това е те- 

ното изкуство от Димитровград хника, при която се рисува на 
имаха възможност на 20 юни та- текстил, а води началото си от 
зи година да присъстват на отк- остров Ява от Индонезия. Рабо- 
риването на една необикновена ти се така, че с помощта на четка 
изложба в градската галерия, и заврял восък се рисуват фор- 
Касае се за изложба на худож- мите върху текстила. След това 
ничката от Белград Ядранка Ко- този текстил се слага в разтвор 
стич, която работи в художест- на боя няколко пъти и онези

1части на тъканта, които не са 
защитени с восък, се боядисват. 
Восъкът се сваля с гладене на 
тъканта с топла ютия върху по
пивателна хартия. Наистина 
прекрасна и интересна техника.

Художничката е родена през 
1951 година, завършила е Педа
гогическа академия в Загреб, а 
дипломата си получава при про
фесор Йосип Буткович, специ
алност графика. От 1976 година 
работи като професор по изку
ството и твори в Белград.

Ядранка Костич не се стреми 
само към живописта и търеене
то си в нея. Тя се бори с онова, 
което изисква една такава слож
на техника. Измежду тези две ка
тегории живее и нейната живо
пис. Наблюдавайки нейните 
картини, лесно можем да заклю
чим, че всеки един дял от карти
ната действува безусловно, при 
това не нарушавайки целия из
раз на картината.

На всичките тридесет карти
ни, които ни представи Ядранка 
Костич, можем да забележим 
или отделим три слоя.

Първият слой се характериз
ира със замислена фигурация, 
което дава основа на нейната 
живопис. Такъв асоциативен 
план в окончателната форма до- 
сяга кръга на енформела. Така 
че абстрактната форма не е само 
форма поради формата, но и съ
държание на чувствата и пос
тъпките.

Втората част, на която тряб
ва да се обърне внимание, е ди- 
намичността на художествения 
израз. Този израз е обусловен от 
интересна комбинация и се съче
тава от движение и цвят. Това е 
сигурно най-интересната част от 
нейното изкуство и затуй тя и 
обосновава на това своя батик, 
интересна техника, която изис-

По-добри
резултати

щ

И тази година основно
то училище "Георги Ди
митров” в Босилеград чес- 
твува патрония си празник 
- 18 юни - рождения ден на 
революционера и боеца за 
мир и равноправие Георги 
Димитров. На тържество
то, освен че членовете на 
различните секции изпъл
ниха подбрана културно- 
забавна програма, бяха от
четени и тазгодишните 
учебни резултати.

Директорът на учили
щето Тоше Александров 
подчерта, че в сравнение с 
предходните учебни годи
ни и успехът, и поведени
ето на учениците сега са 
по-добри. Реализирани са 
всички запланувани обра- 
зователно-вазпитателни 
дейности. Учебният мате
риал, фондът на часовете и 
заплануваните извънклас
ни дейности също така са 
реализирани. По отно
шение на предходната 
учебна година сега са пос
тигнати по-добри резулта
ти и на отделни училищни, 
общински, окръжни и ре
публикански състезания, в 
които са участвували над 
150 ученици. Шест ученици 
са отличени с най-голямо- 
то ученическо признание 
"Букова грамота , а дваде
сетина с различни други 
грамоти.

н
I Ядранка Костич

ква много труд и съзнание.
И най-после, третата част. в 

която се изтъква техниката на 
израза. Тя е обусловена от тех
никата на батика, в която се води 
борба не с материята, която се 
обработва, а с материала, в кой
то се работи.

Художничката черни някол
ко мотива за своите картини: не
довършени същества, които 
трябва да оживеят и да се прео
бразят в нова форма, която пък 
трябва да се преобрази в нова 
илюзия; пейзажи, които така 
приказно се открояват на горя
щия хоризонт. На тоя същия 
фон Ядранка рисува и женски 
фигури - актове, макар че техни
ката батик ограничава възмож
ностите на израза, така че това, 
което е постигнала художнич
ката, наистина е великолепно.

Ядранка Костич е получила 
безброй признания, а изложби е 
имала в Загреб, Любляна и Бел
град. Отделни признания за пе
дагогическа работа в община 
Палилула получава през 1985, 
1986 и 1987 година.

Накрая можем да заключим, 
че изложбата е много интересна 
и необикновена и щеше да бъде 
още "по-качествена”, ако беше
удостоена с присъствието на 
още повече любители на тази 
вид изкуство, а разбира се, и на 
самата художничка. м. я.

Д. Димитров
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МАЛЪК ПОРТРЕТ
ДА СИ ПРИПОМНИМ

СЪРБИН ОТ КНИН 

СВИРИ РЪЧЕНИЦА 

И ПЕЕ БЪЛГАРСКИ 

ПЕСНИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

АНТИФАШИСТКИТЕ ДВИЖЕНИЯ 

ОТ ПИРОТСКО, ЦАРИБРОДСКО И 

МИХАЙЛОВГРАДСКО (2)
Тридесет и седемгодишни

ят Милан Тишма

"Първоначално постъпих в Царибродския ни Криводол. На 12 август при Г. Криводол ста- 
отряд с Миле Ватра, Саша от Ръжана, Матеич на престрелка с войскова част, която се оттегл- 
и Гаврило Виданович-Сазда. Там се запознах и яше към Комщица. Същата вечер една група 
с Боримечката, Ленко и други партизани от Ца- партизани нападна войскова част на лесниче- 
рибродско. Така прекарахме един месец заедно йството, откъдето взеха два коня, 14 одеяла и 
с Пиротския отряд, който командваше Заре, а 500 000 лева. След тези акции отрядите се изтег- 
политкомисар беше Райко. лиха към Дойкинци и Йеловица. На 16 август в

Царибродският отряд действуваше предим- Дойкинци се устрои митинг. Това беше голяма 
но във Висток. Нашата задача беше да действу- манифестация на дружбата между съседните 
ваме главно в Царибродско, защото според све- села от България и Сърбия. На митинга го- 
денията, с които разполагахме, мнозина мла- вориха Вуле от Пиротския отряд и Софроний от 
дежи от този край имаха желание да постъпят в Михайловградския отряд. Населението привет- 
отряда. Във Висок, където имаше най-добри ствува ораторите. Велика Луканя, Бела, Гост- 
условия за развитие на партизанското дви- Уша и ДРУГИ села също посрещнаха партизан- 
жение, станаха и първите партизански акции ите- Да припомним, че в тези села през 1923 
през април и май 1944 година. На връзките година бяха посрещнати ръководителите на

Септемврийското въстание 
Георги Димитров и Васил Ко
ларов. Към средата на август

реших и тук да продължа в съ-
Кннн 6 от щия ДУХ- Да спомена, че в Книн
Книн. Военните стълкновения свирех и пеех в два 
на територията на Република Единият 
Хърватска преди почти две го- (според старото название на 
дини го принудиха да се пре- Книн), а другият "Бели багре- 
сели със семейството си в Юго- ми”, 
славия, а след това да дойде в

оркестра. 
се казваше ”Тенен”

• В момента__ сте в едни дими-
Димитровград. По стечение на тровградски оркестър, пеете и сви- 
обстоятелства той е оставил в р,,те ,,а китаРа- Научили сте и дос- 
Книн къщата си, автомобила и 1°®'“Гарскн псс,,н- ТРУД"° ли ви 
редица други семейни блага. В лгарски? "“5"ШТС д“ "сстс ,,а 5ъ’ 
родния си град Милан е рабо- - Не особено, тъй като ез- 
тил като търговец в универса- иците са доста близки. Впро- 
лен магазин, докато през сво- чем, когато свирим 
бодното си време е свирил и сватба или друго веселие, 
пеел на сватби и други веселия то пъти хората искат да изпъл- 

своя оркестър. През март няваме и български, и шопски 
1996 година в Димитровград се песни и затова беше необходи- 
запознал с няколко млади муз- мо да се приспособим. Един ор- 
иканти, с които е образувал кестър, ако има разнообразен 
оркестър, който в момента се репертоар от песни, тогава 
счита за един от най-добрите в успешно ще изпълни работата 
нашия град. За Милан и него- си. А това е и най-добрата рек- 
вия тукашен оркестър чухме лама за музикантите, които са

на някоя 
, чес-

със

стана голямо омасовяване на 
отрядите. Царибродският от
ряд особено бързо нарасна . 
След излизането на една 
голяма група от Цариброд и 
Желюша, от Пирот избяга ед
на група български войници, 
които отказали подчинение на 
фашисткото командване. Ръ
ководител на групата Балъ- 
кчиев бил подготвил добре бя
гството. Обаче отлъчилите се 
войници повел Вукашин от 
Топли дол, който имал намер
ение вместо да ги отведе при 
партизаните, да ги предаде на 
дражевистите. Вукашин е из
вестен и по това, че участвал в 
убийството на Асен Балкан

ски край Топли дол. Обаче партизаните узнават 
това и в една драмтична ситуация се освобо
ждават от Вукашин, който бил арестуван и 
наказан.

Васил Поликаров, един от групата, казва 
следното: "Известен брой войници комунисти 
още преди бягството работеха в пиротските каз
арми в полза на партизаните. Между тях бях и 
аз. Няколко дни преди бягството по всичко

по-

членове на този оркестър.
• Неотдавна в нашия град уча

ствахте на един благотворителен 
концерт, който бе организиран с 
цел да се съберат парични сред
ства за реставрация на димитров
градската църква "Рождество Бо
городично”.

- За организирането на този 
концерт узнах, слушайки про
грамата по радио "Цариброд”. 
Без колебание отидох в Цен- 
търа за културата, за да се за- 

ЩЩш позная с всички подробности 
във връзка с концерта. Тогава

Части от Царибродския партизански отряд влизат в Цариброд: 
Първият от ляво е Спас Сотиров

между Пиротския и Царибродския отряди рабо
теше Гаврило Виданович-Сазда.

Аз си спомням, каза тогава Драгче, че в края 
на 1943 и началото на 1944 към Пиротския отряд 
се присъединиха Крум Миланов - Боримечката, 
Васил Станков - Ленко, Бачевски от Цариброд
ско. Те ни търсели във Видлич и едвам успели 
да ни намерят в Бърлог".

Драгче тогава разказа, че били създадени 
връзки с младежи от Желюша, Цариброд и 
Каменица. Първоначално връзката с Желюша 
поддържал Велимир Костич-Баеж, но когато 
бил пленен ог дражевистите, връзките поддъ
ржал Пуниша от Обреновац чрез Мирко и Сър
ба Златкович от Обреновац и доктор Гоцев от 
Цариброд, а покъсно и с Анто Апостолов и чрез 
него - с младежи от Каменица и други височки 
села.

изразих желанието си пред ор
ганизаторите да участвам в та
зи манифестация и те въо-

ЩШ душевено се съгласиха с моето 
предложение. След концерта 
организаторите бяха доволни 
от моето изпълнение и ми из
казаха своята голяма призна
телност. Аз тогава им казах, че

Милан Тишма

много похвални думи от мноз
ина димитровградчани и това 
ни даде повод по-обстойно да

винаги, когато организират 
благотворителен концерт, мо- 

представим нашия нов съгра- гат да разчитат на мен. Трябва 
жданин, на нашите читатели.

• Милане, как се чувствате в 
нашия град и какво мислите за ди
митровградчани?

- Аз и моето семейство се 
чувстваме твърде добре в Ди- онези наши приятели, които 
митровград, даже 
мога да кажа, че напълно се

да Ви кажа, че и в Книн често
организирахме хуманитарни 
концерти и то преди всичко за 
членовете на семействата на

СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ: "Велимир 
Костич-Баеж е идвал в Желюша още в края на 
1943 годила. Аз тогава не съм го познавал, но 
знаех, че е партиен ръководител, който под
държа връзка с някои хора от Цариброд. Така 
започнаха първите връзки.”

спокойно загинаха в полесраженията.

Милан Тишма е само единсродихме с жителите на това 
градче, което много прилича 0т многото невинни сърби, 

Книн. За сравнител- избягали от Република Хърва- 
но кратък период от време аз, тека поради военния терор 
съпругата ми и дъщерите ми сегашната хърватска 
Сандра (13 години) и Саня (11 Тук, далече от своя роден край, 
години) се сдобихме е много за да подобри материалното 
приятели. Много съм доволен положение на своето семейст-

Милан работи онова, което 
обект най-добре умее - свири и псе.

ГАВРИЛО ВИДАНОВИЧ-САЗДА: 
"ЗАПОЗНАХ СЕ С ПАРТИЗАНИН ОТ 

МИХАЙЛОВГРАД, УЧАСТВУВАЛ В 
СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ”
-Спомням си добре за бай Нако от Говежда, 

Гаврило Виданович. Той носеше пушка, 
прогризана от мишките. Тоя човек носеше жито 
на гърба от своя край във височкитс села, за да 
купува оръжие. Когато научихме за това, ние 

такава продажба и дадохме безплатно 
не само пушки, но и картечници. По този начин 

Царибродският отряд получиха авто-

на нашия
на

Среща на Каца камък в Стара планина през 
септември 1971 г. Най-младия партизанин Спас 

Сотиров и най-стария бай Нака от Говежда

изглеждаше, че нашата дейност беше разкрита 
и трябваше да ни арестуват. Затова ние се по
дготвихме и тръгнахме към Балкана. Когато 
излезнахме от Пирот, ни срещна офицерът Ка- 
линков.

- Къде отивате? - запита ни той.
- Отиваме да сменим една част - отговорихме

власт.

кача

и от персонала на туристиче- во 
ско-гостилничарския 
”Мотел”, където в момента Безспорно е, че той притежава 
пребиваваме.

• Въпреки всичките нещастия, Трудно да си представим каква 
които през последните няколко воля има ТОзи човек, та след 
години сполетяха Вас и Вашето преживени страдания
семейство, Вие все още имате в I ”птпугне”огромна положителна енергия да наистина да успее да отпусне 
свирите и пеете... душата си. Един мъдрец беше

- Какво да се прави, живо- казал: "Човек трябва да бъде 
тът тече и нататък. В Книн ми каТо гъвкав клон, когото сил- 
останаха много необходими за ният вятър може само да 
живота неща, а между тях и люлее, но не и да прекърши . 
дипломата от търговското 
училище. Тъй като в моя роден 
край се занимавах с музика,

ептяхме

техният и 
матично оръжие...голям музикален талант, но е

• • • ние.
Втората неприятност беше тая, че попадна

хме на дражевиегки човек, който ни развежда 
дълго време из планината, търсейки момент да 
ни предаде на дражевистите.

Месец август 1944 година беше наситен с 
постоянни акции на трите отряда. Често пъти, 
разделени на малки групички, отрядите посе
щаваха много селища. Неприятелят беше сму- 

На 6 август Пиротският и Царибродският 
отряд се съединиха с Михайловградския. Беше 
договорено този ден отрядите да прекарат зае
дно. Поради недостиг на храна в тези предбал- 
кански села една група, предимно доброволци,

Богдан Николов
тен.

(В следващия брой: Боримечката ихпраща писмо 
> Първа въстаиическа зона)до

Б. Димитров
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ркш1. Ни баби Миля й сс присъиило д« нипряви 
черкви, тя цялп нощ плакала и си мислели кик утре 
ще ходи по селото ди проси, чп да с'ьбере пари ча 
черкви, тъй като всички си бедни и никой няма 
какво ди даде. От две години за празника идват и 
хора от България,

Мъзгош е известен и с рудника (мината) за 
въглища, чиято експлоатация е започнала през 
1947 години. Тогава е отворена първата мина и 
местността Обреш. Отварянето на мината 
гури работа за много хора от всички села на За- 
бърдие то. Мината събуди надежда у хората. Тра- 
нспорът на вьглищата до гарата в Цариброд и 
началото се изт,ршмаше със запреш (волски 
ли). Мината в Обреш е закрита през 1952 година 
поради нсоснгурипаис па защитни технически 
мерки и вен тилация. След това е открита мина в 
местността Гз.рбиница, където ка то пръв специа
лист по минно дело е работил Миялко Златанов. 
Били изкопавани значителни количества вз.гли- 
ща, които били транспортирани до Димитровград 
е камиони и трак тори. О ткриване то па мини те при 
Мъзгош изигра значителна роля за подобрява
нето на жизнения стандарт на местното населе
ние. Рударството стана и едно от основни те зани
мания на хората от Забз.рдието. Тогава беше нап
равен 1П.ТИТ от Манастирски те воденици до Мъз- 
1ЧН11 чрез кулук, а останалите кубици камък са 
приготвени за направа та на турското шосе от Ма
настирски воденици, през Смиловско поле до Те- 
пош. Всяко домакинство, до старата къща с кьо
шка, започнало да прави нова, по-езшрсмснна, хо
рата заживяла по-спокойно. Мо и тази мина бива 
закрита но същите причини (вентилация). Този 
път мината угаси надеждата па хората. Всички, 

кои то работеха в рудника, тръг
наха да търсят хляб в града и 
тогава започна масовото пресел
ване. Ва.глпщата в местността 
Гърбеинца и сега се експлоати
рат чрез повърхностен изкоп от 
частната фирма на Николай 
Стефанов. Залежите на лигнита 
в околността на Мъзгош възли
зат на около 60 000 000 тона спо-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА
ИМЪЗГОШ 5(Продължение от миналия брой)

Мъзгошани са прочути градинари - произве
ждаха зеленчук за свои нужди, че дори и за пазара. 
Най-прочутиит градинар от това село беше дядо 
Руско, преселник в Димитровград. Мъката нака
рала мнозина мъзгошани да ходят на печалба във 
Войводина, в Банат, кз.дето работели като гради
нари, а получените практически знания пренасяха 
на своите съселяни. За разлика от жителите на 
другите забърдски села, мъзгошани все още не са 
напуснали градини те си - както тия, които живеят 
в селото, така и младите, които живеят в Дими
тровград. От иолевъдните култури мз.згошанн 
произвеждат пшеница, царевица, овес, ечемик, а 
добивите зависят от приложението на агроте
хническите мероприятия. В момента в Мъзгош 
има 9 частни трактора и 7 мотокултиватора. От 
1920 до 1956 година имаше и лозя - собственост на 
Кирко Попов, Кнрко Пенюв, дядо Йото, Ма- 
ноилови, Дойчини н др. Първото лозе е засадил 
Стефан Николов, като донесъл пръчки от град 
Фердинанд през 1920 година и когато видял, че 
"слабо кара прът”, донесъл калеми от Берковица. 
Другите лозари сс учели от него.

Частна бакалннца в селото някога имал Бойко 
Йосифов, а сетне земеделската кооперация 
държеше магазин, в който продавачи бяха Иван 
Антов, Кирил и други. Сега мъзгошани нямат ма
газин, но като имат автобус н връзка с града, оти
ват и купуват продукти за по-дълълг период.

Единствената частна кръчма 
е държал дядо Митко Стойчев, 
тогава най-богатият човек в се
лото. По двадесет кола - запрега 
докарвал ииялък, вино и ракия, 
от Станимаковци. Той бил голям 
търговец, снабдявал цялото За- 
бърдие. Кръчмата била голяма, 
пред сградата имало яхър (яър). 
сайван за връзване на конете, до- 
като гостите пият, почиват или 
разговарят в кръчмата.Когато 
дядо Митко остарял, кръчмата 
поел синът му Еленко, който 
увеличил имота на баща си. При 
него пиели на вересия и като не 
могли да платят - дай нива. дай 
ливада... Така изкупувал имота 
на бребевничани, пъртопопин- 
чани, моинчани, заради което 
станал омразен сред хората. И 
самият Еленко, след като се оженил за Веселка и 
нямал деца, започнал да пие и да тормози майка си 
Сева, баща си и съпругата си. Като осиновил сина 
на сестра си, който се казвал Лила, семейството 
заживяло спокойно, но за кратко. След като 
оженили Лила за Надка, Еленко започнал да се 
отнася насилствено и се случила трагедия: Еленко 
бива убит. За тази трагедия се говори в песента 
”Нада и Лила”, която знаят мъзгошани и хората 
от цялото Забърдие. Песента е жална и трудно се 
изпълнява, понеже не е композирана и затова не 
е известна - както ”Пошла йе Троянка”.

Мъзгошани се занимаваха и със занаятчийст
во. Шивачи бяха: Стеван Ранчин и братята Петър 
и Иван Атанасови; кюркчии: Владимир Ценков, 
Гала Иванов, Кръста Донков; сукнари: Димитър 
Иванов, Йосиф Джунов, Риста Стойчев; фото
граф бил Борис Петров - Стоин; ковач и дърводе
лец - Риста Нацев; обущар - Кола Йосифов Бонев, 
при когото занаят учил и нашият събеседник Иван 
Георгиев. Те двамата държали десет години обу
щарска работилница в село Смиловци. Правели 
обуща за учениците за училищната слава Свети 
Сава, а сандали (летньини) - за Видовден на края 
на учебната година. ”Татко ми продаде вол за 160 
динара, за да плати обущата” - казва чичо Ванчо 
Текьеин.
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Ако ис е най-старо, то сигурно е най-голямото и най-хубавото дърво 

н Димитровград. Става дума за ясена на чаршията до будката, където сс 
продават изданията на Политика”. Вероятно старите димитровград- 
мани помнят кога е засаден и на колко години е. Зъбът на времето, а 
вероятно и нашата небрежност са причината то да започне да^ 
върха, но въпреки това все още изглежда мощно и красиво. Затова и 
идеята на "Комуналац" да се изсекат сухите клони, а около дървото да 
се направи подходяща пейка от камъни, заслужава внимание 
Тук ще бъде поставено и табло, на което да се слагат жалейки (нек
ролози) - вместо на самото дърво, както е сега. Пък и мястото на 
контейнера не е точно до дървото.

А когато става дума за старите дървета в града, 
липите на гарата,тази пред Гациното кафене, срещу "Строшена чешма 
и в двора на библиотеката, за която авторът на този текст е сигурен, че 
е на повече от петдесет години. Всичките те трябва да бъдат запазени, 
защото са истинско богатство не само като украса на града, но и като 
малки фабрики за кислород.

съхне от

и похвала.

нека споменем

А.Т.
ред изследванията на специали
сти от Геоложкия институт на 
Сърбия.

В околността на селото се на
мират залежи на бяла и черна ху
ма. Бялата хума служела за пра
не, а черната - за миене на коса. 
Жените от цялото Забърдие са 
ходели по договор в определен 
ден за хума в Мъзгош. Някои 

мъзгошани вадели хума и я карали с кола в Кру- 
пъц, където я продавали за грозде. В местността 
Ровинье под Моинци има бяла хума, а в Жди- 
мерица и североизточно от Мъзгош има черна

РИКАЧЕВО

Вълци удавили 10 овце
През последните няколко години вълците в Боснлеградска община 

не само че се намножилн толкова много, но дори. дето се казва, са се 
опитомили. Вече не е рядкост по един. два или три вълка да се видят и 
през деня. Затова вече и не е новина, че някому удавили овца, коза или 
свиня. Обаче, когато някой животновъд остане без една, две или три 
овце. за него това е голяма загуба. Такава беля преди десетина дни 
сполетя трима животновъди от село Рнкачево, когато на зазоряване 
вълци изкарали овцете от лятната кошара на Асен Станоев и от 
тринадесет удавили десет. Четири негови, а по три на Стефан Ненов и 
Миле Тасков.

През последните няколко години тези хищници са удавили над стот
ина овце в повечето села на общината. Безрезултатни останаха няколк- 
ото хайки, организирани от Ловното дружество. Наистина, скоро бяха 
убити пет-шест вълка, но по отношение на общия брой на вълците, 
които върлуват в този кран. това е твърде малко.

Мъзгошани на Брод

хума.
Мъзгошани казват, че в селото открай време 

имало училище. Най-напред Милан Ранепн дал 
своята къща н селището. Когато къщата поддала.
ремонтирали я и в това училище завършил трети 
клас Иван Георгиев, който е роден през 1908 
година. После доизградили още две класни стаи и 
коридор. След освобождението, до 1957 година в 
Мъзгош имало осмолетка - осмокласно училище 
за учениците от селата Моинци, Бребевница, 
Пъртопопинци и Мъзгош. Училището изигра го
ляма роля в образованието и възпитанието на 
младите и даде здрава основа на много, жадни за 
наука младежи, да продължат образованието си и 
да станат учени хора - лекари, инженери, иконо
мисти, юристи, агрономи, просветни работници п 
т. н. Мъзгош може да се нарече село на учители, 
на просветни работници със средно, полувисшо и 
виеше образование, защото техният брой възлиза 
на над 40. В селото са учителствувалн: Мнрко 
Джунов от Славния, Никола Иванов от Криводол, 
Любомир Мишев н съпругата му Николина 
Мишева, Кирил Петров и съпругата му Павлина 
Петрова, Вирма Панайотова п Любомир Йотов от 
Пъртопопинци, Мирко Стефанов от Смиловци, 
Георги Йосифов - дядо Йоско - от Градинье, 
Неделча Георгиев от Славния, Спасен Станков от 
Желюша, Васа от Болев дол, Тодор Петров от 
Каменица, Лена Маркова от Поганово и други. 
Училището е закрито поради намаляване броя на 
учениците. Селото започнало да строи Културен 
дом, но не го довършило поради недостиг на 
работна ръка.

Не можем да говорим за село Мъзгош, а да не 
споменем прочутата в цялата страна баба Тала 
Личина, която със специален собствен метод 
лекуваше болни от синусни заболявания. Дохо
ждаха при нея болни от цялата страна, от Ниш, 
Белград, Загреб, дори и лекари. Тя вече не е жива, 
но своите умения е предала на сина си Стоил, 
който живее в Белград, а през лятото идва в Мъз
гош. С учението си запознала и Свиленка Динчина 
от с. Бребевница, сестрата на Шпиро от Мъзгош, 
която също лекува синусни заболявания.

(Продължава в следва 
Цветанка

М. Я.

В АКЦИЯТА "СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО" В БОСИЛЕГРАД

Безплатен технически преглед
В рамките на акцията Седмица за безопасност на движението”, 

организираха съвместно Министерството на вътрешни работи. 
АМСС и телевизионното предаване ”САТ”, се включиха компетент
ните

която

органи в Босилеград: Отделението за вътрешни работи и 
автотранспортното предприятие. На 22 юни извършиха безплатен те
хнически преглед на над двадесетина коли.

По-голяма част от прегледаните коли бяха технически изправни.
м. я.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВАМъзгошани обичали лова, а известни ловджии 
са: Стефан Николов, Асен Кьоса, Кирил Стоин, 
Ристо Нацев. Разправят, че един ден Кирил Стоин 
убил 13 заека и затова го смятали за най-добрия 
ловец. Бомбонджии бяха съпрузите Мита и Люба, 
а след това и Яким Андонов. Селото 
духов оркестър. Мирко Златков и Васил Стоин 
свирели на кларинет, Тоца - флигорнист, Гоца 
Божанин- тъпанджия, Тодор Алексов - бараба- 
нджия.

Прасетата
евтини,
парите
скъпи

имаше и

От 1943 година в село Мъзгош 
работилница за производство на сода и лимонада. 
Работилницата е била собственост на Иван Геор
гиев, познат на цяла Димитровградска околия ка
то Ванча Лимонаджията от село Мъзгош. Той 
произвеждаше вкусна лимонада с портокалова 
есенция и снабдяваше с нея цялото Забърдие, 
след това сепресели в Димитровград, където 
доскоро работеше.

Селска слава на Мъзгош е Гергьовден (Джу- 
рджовден). Тогава всички излизат близо до вре- 
лото, на определено място, където се провеждат 
церемонията и увеселението. В Мъзгош няма че-

имало частна Миналия петък на 
животинския пазар в 
Димитровград имаше 
само два камиона с 
прасета за продажба.
Предишния петък 
дори пет. И тогава, а и миналия петък, почти никой не се спираше дори 
да пита за цената. А тя е 12 динара за килограм живо тегло .

- Прасетата не са скъпи - казва един от продавачите, когато го 
попитах за цената.

Случайно минащ покрай камионите човек мимоходом подхвърли: 
"Прасетата не са скъпи, ама парите са ни скъпи".

а

щия брой) 
АНДРЕЕВА

А. Т.
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НИШАВСКО-ПИРОТСКА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - VI И VII КРЪГ
които своевременно са били 
главни носители на играта на мно
го по-известния отбор БК "Пи
рот”. Баскетболистите на "Димит- 
ровград-Панонияшпед” от нача
лото на мача напълно съзнаваха, 
че отборът, който загуби в Дими
тровград с 63 точки, сега не е 
същият. Затова в първото полу
време те играха дисциплинирано и 
бяха напълно равностоен против
ник на твърде разположените за 
игра ветерани на "Гимназиялац”. 
В състава на димитровградския от
бор го нямаше титулярът Алек- 
сандар Андреевич и неговото от
съствие до голяма степен се отрази 
на играта. Домакините хванаха по
вече топки под обръчите на двата 
коша, понеже имаха предимство 
във височината на играчите. Мла
дият център на димитровградчан- 
ите Даворин Гюрджевски, който в 
досегашните мачове буквално бе
ше стълб на защитата, в този мач

ПОРАЖЕНИЕ 
В КРАЯ НА 

МАЧА

дори приблизително не показа та
кава игра, каквато се очакваше от 
него (отбеляза общо 2 точки).

По-слабата "скок игра” в пър
вото полувреме гостуващите бас
кетболисти компенсираха с пре
цизните стрелби на Зоран Геров и 
Тони Алексов. И през второто по
лувреме се водеше равноправна 
борба. В драматичния финиш по- 
опитните баскетболисти на "Гим- 
назиялац” надхитриха младите иг
рачи на "Димитровград-Панония- 
шпед” и заслужено ликуваха - 
97:90.

ОТБОР НА "ЛЕНЯ

Димитровградчани 

са разбрали същността на
напълно

"ГИМНАЗИЯЛАЦ" - -ДИ
МИТРОВГРАД - ПАНОНИЯ- 
ШПЕД" 97:41)

манифестацията В твърде задушната зала на 
Педагогическия институт в Пирот 
на 18 юни т. г. се игра баскетбол
ният мач между отборите на БК 
"Гимназиялац” (Пирот) и БК "Ди- 
митровград-Панонияшпед". В на
чалото да кажем, че пиротският 
отбор през този сезон вече гостува 
в Димитровград (на 11 май т. г.) и 
тогава претърпя тежко поражение 
' 43:106. В този мач обаче отборът 
на Гимназияла ц” беше много под
силен, тъй като за него играха 
опитните 
Йоцич, Митич

1^7(Е Осве^многобронните гости^на^ аседаниет^прйсъстваха^Гник-
л^^°пЯНи°В”пРеДСеДаТеЛ На ОС ДимитРовграД. Любомир Нешич коор
динатор на Деня на предизвикателството” за СР Югославия и Йез 
димир Марсенич. генерален секретар на Югославския съюз за спортно- 
възстановителни дейности.

В началото на заседанието на 
бе представен получасов филм

Капитанът и треньорът на ди- 
митровградчаните Зоран Геров се 
представи с чудесна игра, може би 
най-добра в досегашните срещи на 
първенството. Той отбеляза общо 
32 точки (8 тройки!). Освен него в 
този мач голяма ефикасност на иг
рата постигна и Никола Иванов, 
който вкара 26 точки (5 тройки).

присъстващите гости и журналисти 
за участието на димитровградчани „ 

миналогодишния и тазгодишния Ден на предизвикателството. Резул
татът, които са постигнали нашите съграждани, участвайки на тази 
реномирана манифестация на 28 юни т. г.. 
тъй като

в
играчи Томанович,

и още някои други.е оценен като твърде добър, 
според официалните данни 85,5 процента от жителите на 

Димитовградска община са били "предизвикани” да участват в разноо
бразни спортно-възстановителни игри.

Говорейки на заседанието. Никола Стоянов подчерта факта, че 
жителите на нашата община напълно са разбрали същината на тази 
манифестация, която се организира преди всичко с цел хората да се 
сприятеляват и сближават.

От името на Югославския

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ- 
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

И официално 

” Младост” е 

четвърта

Реванш за поражението в Пирот
ДИМИТРОВГРАД-ПЛНОНИЯШПЕД” - "ПИРОТ" 76:67 (44:33) 

Димитровград, 22 юни 1977 гоу. Сйоршен иеншър "Парк", зрители 
К7)М 300, времето - твърде тоПло. Съдии: Милован Вулович и Ми
рослав Радой ковач от Ниш. Играч на мача: Зоран Геров от "Ди
мишровграу-Панонияшйед".

БК "ДИМИТРОВ ГРАД-П АНО НИЯШПЕД”: 3. Геров 23 (4 тро
йки), Д. Сотиров 4, С. Ташков. Н. Иванов 23 (2 тройки), Ц. Филипов 9, 
Д. Гоцев, Й. Велчев, Д. Денков, Д. Манчев.Т. Алексов 9, Д. Гюрджевски 
8.

Баскетболистите на БК "Димитровград-Панонияшпед” победиха на 
свой терен най-добрия баскетболен отбор от Пирот и по този начин се 
реваншираха за поражението, което претърпяха в Пирот във втория 
кръг на първенството. В този мач и двата отбора се ориентираха главно 
към добра защита. Благодарение на високите центрове, гостуващите 
баскетболисти хванаха повече топки под обръчите.

Центърът Илич (206 сантиметра) от състава на БК "Пирот” беше 
неразрешима "енигма” за играчите на димитровградския отбор, но към 
края на мача. заради пет лични нарушения той беше принуден да напусне 
играта и по този начин даде възможност на домакините във финиша на 
мача по-лесно да триумфират. Както и в няколко предишни мача, така 
и в този. най-добър играч в състава на БК "Димитровград-Панони
яшпед" беше ветеранът Зоран Геров и тъкмо той е най-заслужилият за 
победата. Освен Геров, в състава на домакините добра и пожертво
вателна игра демонстрираха Иванов. Алексов и Филипов. Димитров
градчани играха без отличния флангов играч Александар Андреевич.

Б.Д.

ст>юз за спортно - въстановителна дей
ност и правителството на Съюзна република Югославия, Йездимир 
Марсенич изтъкна^ че резултатът на Димитровград искрено радва всич
ки югославяни. Той пожела на димитровградчани да осъществят такива 
добри резултати и в другите области на живота и труда.

Накрая на заседанието секретарят на соколското дружество "Со
кол от Димитровград, Небойша Йотов, връчи благодарствени писма и 
скромни подаръци на лица, предприятия, клубове и институции от Ди
митровград и страната, които са допринесли тази манифестация в нашия 
град да бъде организирана на високо равнище.

След проведените няколко 
отсрочени футболни срещи в 
Междуобщинската футболна 
дивизия Враня, футболният от
бор "Младост” от Босилеград на 
края на първенството офи
циално зае четвърто място. На 
първо място, както вече писа
хме, е "Железничар" от Вранска 
баня, който през следващия се-

Б. Д.

• ФУТБОЛ

Слаба игра в най-важния мач
"ЯСТРЕБАЦ-ПРОЛЕТЕР" - "БАЛКАНСКИ"3:1 (1:1)
Нишка баня, 1Н юни 1997. Игрище "Ливади", зрители около 2000. 

Съдия Славииш Миланович от ЧуПрия -7. Голмиисшори: Сшоичич в 
10 и 71 минута и М. Пенчев (автогол) за "Ястребаи - Пролешер" и 
Першш Георгиев в 15минути за "Балкански" от дузйа. Играч на мача 
Деян Сшоичич ош "Ястребаи - Пролешер".

зон ще се състезава в по-горен 
ранг.

По този повод, миналата съ
бота бе организирана приятел
ска футболна среща между пър
венеца "Железничар" и отбора, 
съставен от футболисти от ос
таналите отбори в Дивизията. 
Победиха футболистите на 
"Железничар с 5:2 и още веднъж

В един исторически за футболистите на "Балкански” мач, те не 
успяха да извоюват победа и пропуснаха шанса да играят във финалите 
за югокупата на територията на футболния съюз на Източна Сърбия. 
След слаба игра, футболистите от Димитровград загубиха от все пак 
скромния отбор на "Ястребац - Пролетер" от Ниш. Домакините първи 
реализираха гол в 10-та минута след грешка на защитата на "Балкан
ски”. Изравни Перица Георгиев от правилно присъдена дузпа,

Във второто полувреме "Балкански” тръгна силно напред и 
пропусна три почти идеални шанса (Станков. Георгиев и Димитров). 
Последва наказание в 53-та минута, когато М. Пейчев вкара топката 
във вратата на собствения си отбор, след което димитровградските 
футболисти като че ли се предадоха, което домакините използваха и 
вкараха още един гол.

На 28 юни 1997 го На 1 юл 
навърш 
смъртта 
незаб

и 1997 година се 
40 скръбни дни от 

я мил и ни
равим съпруг, баща и дядо

дина се на- 
.ршват ЧЕТИРИ тъжни години, 

откакто ненадейно ни напусна 
нашият мил съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо

въ ват 
а на наши когапотвърдиха, че технически, ор

ганизационно и физически са 
най-добре подготвени и че пър
вото им място не е случайно. В 
отбора на Междуобщинската 
футболна дивизия Враня играха 
и трима футболисти на "Мла
дост": Блажо Воинович, Любо
мир Динов и Владица Манасиев.

м. я.
Д.с.

• РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТ
НИ ИГРИ - ХАНДБАЛ

” Балкан” без
Александър Нацков получи покана за 

отбора на Сърбия
След успешната игра с фланелката на представителния отбор 

на футболния съюз на Източна Сърбия, пионерът от Балкански 
Александър Нацков е повикан иа лагер във Власотинци с предста
вителния отбор на Сърбия, където ще остане Юдни и ще играе мач 

Ягодина. Това е голям успех както за Нацков, така и за Балкан- 
ски’’.

ЛЮБОМИР МИШЕВ 
от Димитровград

Благодарим му за любовта и 
разбирателството, с които щед
ро ни даряваше, за топлите ду
ми, които винаги намираше за 
нас. Неговият светъл образ и 
обичта към него никога няма да 
избледнеят от сърцата ни. 
Съпруга Николина, дъщеря Мир
яна, син Иван, снаха Сузана, зет

ВАСИЛ 
АНДОНОВ 

от Димитровград

конкуренция На тоя ден в 10 часа преди обед 
ще дадем помен в димитров
градските гробища. Каним близ
ки и познати да присъстват на 
помена.
Опечалени: съпруга 
нове Георги и Зоран, снахи 
Бебушка и Милунка и внучета.

в В рамките на работничес
ките спортни игри през минала
та седмица се проведоха състе
занията но хандбал. Състезаваха 
се осем отбора по купа-систе- 

До финала "Балкан” по
беди отбора на гарата и 
цията, а ГИД - Здравния дом и 
"общинарите”.

Във финалната среща "Бал
кан" се наложи срещу ГИД с 
23:14.

Тинка, си-Новини от АК "Железничар” внуци Енес, Емил, 
омир и Драган

• На тазгодишното финално състезание за купата на Югославия по
атлетика, което се проведе на 21 и 22 юни т. г. в Белгр.д, У ■ '
най-известната димитровградска атлетка Душица Де • 
седмичната пауза, направена поради лека контузия, Ду Ц 
тезаваше в дисциплината 41X1 метра с препятствия и зае. IV място с 
оезялтпт (О 17 секунди С този резултат Душица си осигури място и в 
Зоналния състави«че отп^т/ва за
Балканското първенство. Но това състезание Душица ще “ 
в дисциплините бягане на 400 метра с препятствия и шафетно бягане

^МинаТата година на първенството ^^“^те^диГцю 
в Ниш, Душица Деянова спечели два сребър» Д‘

• На югославското атлетическо ч"аГу” “'Га'™ ст 
проведе на 21 и 22 юни т. г. в град шчак, ’ Николова На състеза- 
АК "Железничар” от Димитровград ^сиаШкопова^а резултат
иието тя зае второ място в [ „ Р квалификационното със-
ПзаГ нТкол^ва“ ^лГза^ай-добър резултат в своята група с резул
тат 7,9 секунди.

• Младата атлетка на АК __ п„„МСТво
Стефанова неотдавна участва на юноше Р хвърляне
В град Суботица. Състезавайки се в дисциплината хвърляне 
ТЯ зае девето място е резултат 34,47 метра.

мата,
мили-

На 5 VI11997 г. со навършват ТРИ, а на 16 VI11997 г. ЧЕТИРИ години 
откакто починаха обичаните ни родителисъс-

Трябпа да сс изтъкне, че тази 
година към хандбала имаше по- 
голям интерес, игра сс по-каче
ствено и имаше повече зрители.

плини. ШАХМАТ
В рамките на РСИ тази сед

мица се играят и партиите по 
шахмат. Участватвот заявените
10 отбора. Играят се седем кръга 
по швейцарската система. След 
първите два кръга начело е ГИД
11 със 6 и 1/2 точки пред ’ Сво
бода” - с 6 точки.

ОЛГА И ВЕЦКО ДАВИДКОВИ от Цариброд

Спомняйки си с пиетет за тях, вместо традиционнен религиозен 
ритуал, ще приложим парично дарение 
бродския храм "Св. Богородица .
^ъц^е|зя РАДКА, зет СПАС, внучка ЕРМА, внук ИВАН и правнук

••Железничар” от Димитровград Тамара

на копие,

за реставриране на цари-

А. Т.
Д. с.
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* сатиРа * забава

ебрлм БОГДАН
НИКОЛОВ

» Ц и д а п огде-\ ^ НЕША
Здрасти побратиме Минчо! Кад мене нско; нешто вирне, 

;а ночу мислим, а )утрсдън се сетим какво )е требило да му 
кажем, А }сдш нашинац, Пеша Чучуман, овма се сети како да 
те насади. И то] све крол ла)сбанци;у. Ете, ономад...

)а окам по мо;у Цвспту што ми помотала алатпе, па не 
лнам кудс ми ко/с стори ТиТюм Неша на порту. Прави се да ме 
нс види. ,

- 0, Цвета! Што се Ми/ш изоку)с<
- Неми му га мстар - рече Цвета.
- У, бре! Па, колки би ви тели да му буде' )а и мо]а Мна 

си цел век помииумо със помалечак...
- А] де, не блакта/! - рече Цвета и у лае си у куПу.
)а га прво /шпцува, па га окну да ми гюгледа косу.
- Кво ОО/ ]С? - пипш 0/1.
- Нсчс да реже, сте какво во; ;с!
Он )\ загледа, па рече:

- Ковал ли су }у скоро?
- Нссъм.
- Е, Ма/ш! Жс/ш и коса су добре кад се - накову.
- Неко) ми )с укрил ссНиру.
- Кудс си )у ос/павил ?
- На дрвник.
- На ‘ уз/ш мс/ч. Е, Ма/ш, Ма/ш! Алат се кута. Прекратено 

млеко мачНс /ш лочу.
- Ма, /шрод поган. Ако /шкому дадеш /шиипо да се услужи, 

/ш сечи се да вр/ш.
- Аддсш със руНе, а тражиш със /ю1)е. Ддбомс. Ко]и нсма у 

главу, има у /ю/)е.
Тъг Цвета надзрну на врата:
- А ти, Нешо, з/иии ли кудс ти сто]и алат?
- 3/шм, или /ш)с за казуоа/ъс.
- А]дс, жено! - мутну се ]а. - Не меша] се у мушАш работе.
- Може, или само ночу - умеша се Нсиш.
- Може, или само ако очу - рече Цвета и шмугну у куНу.
- Отсдза се /со Радошсвка - нажмикну ми Нсиш.
- Нсчс мачка сланину - каза ]а тека да чу]с и она. А она 

надзрну ]0Ш ]сднуш:
- Спржу! - насади ме она.
- Жена ]С на свако ]сло запршка - рече Неша. - Него, де да 

запалимо по ]сдну.
- А, ]а - ]ок!
- Што, бре?
- Зарекал сам се.
- Зарекла се сви/ьа да не ]едс ла}на...
- А]дс, нс ]сц ти какво се не ]сдс, него улани у куНу, да 

испи)смо по ]сдну.
- ]сдну по ]сдну. Не можемо две од]сднуис.
Улсзомо у голему собу. ]а окну Цве/пу га ку]ну:
- Донеси од цвретуту!...
- И мезе! - додаде Неша. - )сдни несу менили, 

на душ у пили.
Пщсмо ми, а Неша че:
- Она }с лек од ебе болдге. Ми /у пщсмо од муку, а она иде 

ко нин буку. Здрав си, Мине!
- А ти, Нешо, кади чай да минеш тща смрад, тога крцу?
- Кад Аужница потече от Азубераджу комто Радоишвсщ. А 

то} значи - на свети ни кад!
- А... како пш и тво) комиида окол мецу?
- Па, че сто/имо гологлави у суд.
- Он]с познат /шрничар, а и порот/шк Пе]ча]в /ьегов човек...
- Цабс он иде од канцеларщу на канцеларщу ко воск- 

оватшсТш кон>. Нсчс да га измурци...
Уасзс Цвета и унесе тспсй]у със бангщу. )ош жеиска. Неша 

од н>у штрпка ко комиифг мецу, а Цвета че:
- А], Нешо! Да те питам нсиопо.

Пита], али не замита]. Какво на ум - то] на друм.
- Тво}а Дани лани оратсиш за разбо}...
- Аани баба подла, са во) засмърдело.
- Нсмо] тека! Жена ти /е акълна. Кад она орати...
- Бланта ко ду/г е ночу.
- Ма, ти си пщан...
- Ако сам пинул, не значи да сегм пщан. А у мо]у куЬу 

кокошка нема да по]с...
Цвета оцени да цабе троши речи, па си излезе. А ]а пита 
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ТАКИВА, КАКВИТО СА
• Понеже е особено прия

тно да се гушнеш до него в кре- с действие пропуснатото в раз- макар че тя прилича на фил- 
вата и да заспиш на неговото говора, 
рамо.

• Заради това, че наваксват да отиват с жена си на прием,

мова звезда, а той - на шофьор. 
• Заради тяхното почти бе-• Заради това, че са неза- 

• Понеже нямат проблеми менима компания при дълги зкрайно желание да говорят за
със своя външен вид. освен ко- разходки по мрачни улици или работа и пари - както за наши- 
гато се касае за височината, каране на кола през тълпа.

• Понеже истински обожа-
тс, така и за техните.

• Заради вродената имплешивостта и големината...
• Понеже са въодушевени ват майките си. 

от нашето тяло, дори и когато 
ние не сме.

• Понеже когато най-нак
рая се влюбят, това е до ушите.

• Заради рунтавите им гъ
рди и прясно обръснатата бра-

жажда, с която поправят вси- 
• Понеже ни напомнят за чко вкъщи-което би успяла да 

бащите ни. направи всяка интелигентна 
жена, но е глупаво да се наме
сва, когато той всичко знае 
”по-добре”.

• Понеже не се грижат за 
това какво им предсказва хо
роскопът.

• Понеже рядко крият го
дините, теглото си, номера на 
костюма си.

• Заради това, че са секси в 
джинси.

• Заради това, че и те ни оби
чат точно такива, каквито сме.

• Понеже не се стесняват

Айнщайн получава 
предложение за женитба 
от холивудска кинозвезда.

- Представяте ли си 
какво дете бихме имали - 
казва актрисата: - умно ка
то вас и красиво като мен!

- Страхувам се от об
ратната комбинация - отк
лонява предложението 
Айнщайн: - грозно като 
мен и глупавото като вас...

да. па им после
• Заради техния непри

мирим копнеж за добро парче
пържола или шоколадова то
рта.

• Заради способността им 
да решат всички проблеми с 
ритането на топка.

• Заради това, че са осо
бено нежни когато плачат, ко-

(Зимствано от сп. "Ана")лкото и рядко да го правят.
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и Беше празна"• ••

1сак.вс><^4*<*ц/€. е> - Не те питлм
ЗА Г-/1А6АТА ти!- Беи/е пек,ид,1

-Г -У/
;''г е гг - А, бре Нешо! Од кога ас научил толТгс приказнице?

- Од гпетпина мо]сга.
- Ко]и шиш па тща?
- Еве ко]Ш - показа он на "алаткуту".
- Добар ти ]с учителшт... Него, кад толко знаш, кажи кудс 

]с Милстина чука!
- Она ]е при Станулови - рече он, изпразни чашу, диже се и 

отиде си дома. Нека иде у...
А]д у здравме.
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