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ПЪРВАТА КОЛОНКА НА ОТДЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ НА СЪЮЗНАТА 
СКУПЩИНА

ОБСТРУКЦИИ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ Е ИЗБРАН 

ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА СР ЮГОСЛАВИЯ
многопартийните пар

ламенти са известни 
различни методи на 

парламентарна борба. Меж
ду тях и различни видове 
обструкции, които се прила
гат във вид на прекалено 
дълги говори, участвуване 
на голям брой дискутанти в 
разискванията, поднасяне 
на множество предложения 
(амандмани), вдигане на 
врява, предизвикване на 
безредие, неприсъстване 
на заседанията или напус
кане на заседанията на пар
ламента и подобно.

В многопартийния пар
ламентарен живот в Юго
славия и Сърбия, макар че 
той е сравнително млад, бя
ха приложени всичките спо
менати видове на обструк- 
ция, а депутатите на Демок
ратичната и още някои опо
зиционни партии понастоя
щем, чрез голям брой аман
дмани, дори 1658, вършат 
обструкция в Народната 
скупщина на Република Съ
рбия, за да осуетят гласува
нето на избирателните зак
они. По същия начин с пове
че от 1200 амандмана беше 
проведена обструкция на 
втората извънредна сесия 
на парламента на Сърбия, 
на която трябваше да се 
гласува предложеният от 
правителството закон за 
местната самоуправа, зара
ди което тя беше прекра
тена и беше свикана трета
та извънредна сесия, която 
се провежда сега.

Основателно право на 
Демократичната партия, ка- 
кто и на останалите опози
ционни парламентарни пар
тии, е да прилагат различни 
методи на парламентарна 
борба, включително и да 
вършат обструкция. Въпрос 
е обаче какви са ефектите 
и крайните резултати от тоя 
вид действия. Говорейки по 
тоя въпрос, председателят 
на Народната скупщина 
Драган Томич напомни, че 
за да се разгледат всичките 
1658 амандмани, заседани
ето на парламента трябва 
да продължи поне 100 дни. 
Като се има предвид това, 
че за един ден заседание на 
парламента са необходими 
350 000 динара, обструкци- 
ята ще обремени бюджета 
на Република Сърбия с 35 
милиона динара. Няма бю
джет, който може да понесе 
такива разноски, каза То
мич. А когато се знае от
къде се попълва бюджетът, 
сметката на тая "демок
рация" на демократите ще 
бръкне в джоба на граждан
ите, а това значи и на чле
новете и привържениците 
на партиите, които предпри
еха този вид обструкция.

Венко Димитров

В
На отделни заседания на Съвета на на разискванията и гласуването я подк- 

гражданите и Съвета на републиките на репиха и депутатите от Демократична- 
Съюзната скупщина, които бяха про- та партия на социалистите в Черна гора. 
ведени на 15 юли, Слободан Милоше- Против кандидатурата на Милошевич 

бе избран чрез тайно гласуване за бяха депутатите от Народната партия в 
президент на Съюзна република Юго- Черна гора, Социалдемократичната

партия на Черна гора, коалиция ” Вой- 
водина”, Съюза на войводинските ун
гарци и Демократичната партия. Депу
татите от Сръбската радикална партия 

’ не участваха в разискванията, а някои

вич

славия.

В Съвета на гражданите в гласува
нето участваха 99 депутата, от които 88 
гласуваха Милошевич, 10 бяха против 
а една бюлетина бе недействителна. От 
31 депутата, които участваха в гласува
нето в Съвета на републиките, 29 да
доха гласовете си на Милошевич, а два
ма бяха против.

от тях не участваха и в гласуването.

След като обяви резултатите от гла
суването в Съвета на гражданите, пред
седателят на този съвет Миломир Ми- 

Кандидатурата на Слободан Мило- нич осведоми депутатите, че на 23 юли 
шевич за президент на Съюзна репуб- ще се проведе съвместна извънредна се- 
лика Югославия беше издигната от пар- сия на двете камари на съюзния парла- 
ламентарните групи на Социалистичес- мент, на която президентът Слободан 
ката партия на Сърбия, Югославската Милошевич ще положи тържествена 
левица и Нова демокрация, а по време клетва и ще встъпи в длъжност.

МИЛУТИН СТОЙКОВИЧ (СПС):

ИЗБОР С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
Предложението на Социал- жавност - изтъкна Стойкови1! и на Югославия. тъшното развитие на страната и

истическата партия на Сърбия добави: В този важен момент за ук- да се изгражда демократична,
Слободан Милошевич да бъде - Защитени са националните репването и развитието на Съ- икономически силна и междуна- 
избран за президент на СР Юго- интереси и правата на сръбския юзна република Югославия, ка- родно призната съюзна държава 
славия в Съвета на гражданите народ отвъд Дрина; приети са и за по-нататък Милутин Стойко- върху принципите на гражданск- 
беше обосновано от шефа на подпомогнати огромен брой бе- вич, Слободан Милошевич като ото, националното и релнгиоз- 
парламентарната група на тази жанци; запазен е мирът в Сър- политик с огромна подкрепа и ното равноправие, социалната 
партия Милутин Стойкович. бия и СР Югославия; избегнати авторитет може да поеме бре- сигурност, безплатното образо- 

Това предложение каза са военните ужаси и разорения; мето на отговорността и успеш- вание и здравна защита, пенси- 
Стойкович има историческо Сърбия и СР Югославия са ирис- ио да изпълнява функцията пре- оиното осигуренне, социалната 

’ Съюзна република пособени към променената об- зидент на Съюзна република защита на безработни и инвали- 
щсствсна действителност. Пора- Югославия. Слободан Милоше- ди, повишаването на жизненотозначение за

Югославия. Хронологията
събитията на политическата ди енергичната и достойнствена вич е гарант на политиката за равнище на гражданите, запаз- 
снсна в нашата страна през про- защита на основните национал- мир и стабилност на Балканите ването на социалните прндобив- 
теклото десетилетие и активнос- ни интереси, нашата страна бе- и целия регион. Само с помощта ки и равноправието на Сърбия и 
ти-ге на председателя Слободан шс подложена на страхотен на- на една такава политика може да Черна гора.
Милошевич в най-важните за на- тиск, изнудване, заплаха със си- се създадат условия за по-ната- 
шата страна моменти потвърди- ла и на бруталната политика за
ха това значение. Причините са доминация на стратезите на но- ЖЕЛЬКО ЩУРАНОВИЧ (ДПС): 
известни на целокупния сръбски вия световен порядък. Благода- 
народ. Конституционно и дър- рение на изключителните си 
жавно обединена Сърбия, наче- способност, Слободан Мило- 
ло със Слободан Милошевич, шевич успешно се противопос- 
енергично закрачи но пътя на тави на медийната кампания, не
демократичните политически и тиска и неправдата и последова- 
икономичсски реформи и разви- телно защитаваше жизнените 
тие В Сърбия е въведена мно- държавни и национални иитере- 
гопартийиа демокрация, възста- си. С принципноегта, издръжли- 
новени са функциите на федер- востта и дипломатическото си
ацията, гласувана с конституция умение, той намираше най-до - "Главният отбор на нашата ционните отношения между две- 
на СРЮ и заедно с Дсмократич- рито решения на вътрешен парТИЯ, изтъкна шефът на пар- те управляващи партии. Ние
ната партия на социалистите в външен план, както и в про ;е с ламентарНата ГруПа на Демок- очакваме от президента на СРЮ
Черна гора е продължен конти- на мирните преговори за пре - ратичната парТИЯ на социалис- да изпълнява функцията си в
нуитстът на югославската дър- доляването на кризата в пред - тите Желько Щуранович, обсъ- рамките на конституционните

СПС и пре- си правомощия и да допринася за

на

ПРИНОС ЗА 

СТАБИЛНОСТТА 

НА ЮГОСЛАВИЯ

ди предложението на 
поръча на депутатите от ДПС в укрепването на конституцион- 
Съюзната скупщина да подкре- нбетта, законността, демократи- 
пят кандидатурата на Слободан зацията на обществените отно- 
Милошспич за президент на щения, укрепването на междуна- 
СРЮ, понеже я оценява като родните позиции на СРЮ и ус- 
принос за стабилността на Юго- тановяването на сз.трудничсст- 
славия и укрепването на коали- во е околните държави. ’

"Избрахме способен и смел политик, принципен и умен 
държавник, който ангажира всичките си умствени и физически 
способности в служба на народа и държавата. Затова избира
нето му за президент на СРЮ е в интерес иа всички граждани 
на Сърбия и Черна гора”.

Миломир Минич (Но стр. 2)



ЮГОСЛАВСКО-РУСКА "КРЪГЛА МАСА" В КОТОР

Дали дезинтеграцията на 

СФРЮ и СССР е била 
неизбежна?

ЖИВКО ШОКЛОВАЧКИ (ЮЛ):

ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА НА 
ГРАЖДАНИТЕ НА СРЮ(Отстр. 1)

Шефът на парламентарна гражданите на Съюзна републи- споразумение. Неговият принос 
група на Югославската левица ка Югославия. за политическата и икономичес-
Жнвко Шокловачкн изтъкна, че ”13 резултат на мирната но- ка стабилност на страната и пе
реше ннето па Главния отбор на ли тика на президента Слободии голият голям авторитет и вли- 
ЮЛ да подкрепи кандидатурата Мплошевич е запазено нациоп- яние в страната и света напълно 
на Милошсвнч е израз на волята алното достойнство п държавни- оправдават предложението за 
н подкрепата на всички органи- ят ннтегритет, страната е защи- президент на СРЮ да бъде из- 
зацин п членове на ЮЛ, а също гена от вихъра на войната и е бран Слободии Мплошевич 
така и на волята н доверието на подписано Дептъпското мирно подчерта Шокловачки.

От 28 ло 30 юли т. г. и черногорския крайморски град Котор се
проведе югославско-руска кръгла маса на тема: Демократизация
и етнически отношения в Югославия и Русия .
" г'яУчастниците в кръглата маса е бил и м-р Драган Колев, 
„ипектор на Народната библиотека в Димитровград и председател 

Общинския отбор на Социалистическата партия на Сърбия в 
п иния град Според информациите, които получихме от м-р Колев, 
темвта ™ която се е дискутирало но врме на кръглата маса, е 
предизвикала огромен интерес сред миогобройии изтъкнати учени 
от ЩЩ ата страна и Русия, които са разисквали преди всичко но 
въ.р с Дали процесът на делиите грацията на СФР Югославия и 
СССР е бил неизбежен и дали този процес е трябвало да се 
осъществи тъкмо но такъв драматичен начин.

Участниците в кръглата маса са разисквали и по въпроса за
дезинтеграцията на фсдсра-

нл

; I; I
~^;ГвЛ,^опа:^Гос<,0ено внимание е отделно „а 
ролята на е тническия фактор в Югославия и Русия._________в. д.

ЮГОСЛАВСКО-МАКЕДОНСКИ ОТНОШЕНИЯ

Преговори за границата
Преди няколко дни в Белград беше проведено заседание на 

Съвместната дипломатическо-експертна комисия за утвърждаване 
на държавната граница между Съюзна република Югославия и 
Република Македония.

В съюзното министерство по външните работи беше оп
овестено, чс заседанието изцяло е посветено на предложенията на 
югославската и македонска страна, които бяха дадени на 7 
февруари т. г. във Враня, за утвърждаване на това къде и как ще се 
постави границата.

Преговорите, които се провеждат успешно, трябва да дадат 
резултат и наскоро да се сключи междудържавно споразумение за 
определянето на държавна та граница между двете страни.

На преговорите югославската делегация се оглавяваше от Ра
домир Богданович, посланик в Съюзното министерство по 
външните работи и председател на югославската част на Съвмест
ната дипломатическо-експертна комисия, а начело на македон
ската делегация беше Бранислав Стояновски, помощник - мин
истър на външните работи на Македония.

Депутатите в Съвета на гражданите приветстваха с бурни аплодисменти резултатите от гласуването

ЧЕДОМИР МИРКОВИЧ (НД):

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СПОСОБЕН ПОЛИТИК
АМЕРИКАНСКИЯТ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА В 
СОФИЯ

От името на парламентарна- ломни години, които останаха 
та група на Нова демокрация Че- зад нас, г-н Слободан Милошо-

сно допринесе да се сбъдне же
ланието на сърбите и черногор- 

домир Миркович заяви, че изби- вич се утвърди като изключи- ците и по-нататък да живеят в 
рането на Слободан Мплошевич телно способен политик, който обща държава заедно с много- 
за президент осигурява на наша- може да предложи адекватни ре- бройните национални малцинст- 
та съюзна държава силна енер- шения за новите ситуации и ире- ва. Тон е политик и държавник с 
гия за стабилизация, икономи- днзвикателства. Съединявайки безспорен международен авто- 
ческо развитие и общ проспери- политическия реализъм и поли- ритет и това е твърде важен ло

гическата прозорливост, г-н литически факт, изтъкна между 
- През драматичните и пре- Слободан Мплошевич съдбоно- другото Миркович.

България трябва да намали 
числеността на войската си
България в срок от една година трябва да намали броя на 

войниците си - от 96 хиляди на 65 хиляди души, за да изпълни 
условията за присъединяване към НАТО, заяви американският 
секретар на отбраната Уйлям Коен в София.

Американският секретар на отбраната в София води разго
вори с президента Петър Стоянов и с министъра на отбраната 
Георги Ананиев. В разговорите той подчерта, че освен 
намаляването на броя на войниците, България трябва да засили 
политическия контрол върху армията сн и да изпълни редица 
технически условия за пълноправно членство в НАТО.

тет.

ГОРИЦА ГАЕВИЧ (СПС):

С ОТГОВОРНАТА СИ ПОЛИТИКА 
МИЛОШЕВИЧ СПЕЧЕЛИ ДОВЕРИЕТО 

НА НАРОДА
ОБСТАНОВКАТА В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА МАКЕДОНИЯ 
СЕ НОРМАЛИЗИРА

Държавата не позволява 

да има двувластие

Обосновавайки кандидату- мент той несъмнено се утвърди ните организации и институции 
рата на Слободан Мплошевич за като политик, който е обърнат с Затова в преговорите с между 
президент на СРЮ в Съвета на лице към реформите, демокра- народната общност й е необхо 
републиките. Горица Гаевич цията, многопартийната систе- дим опитен и авторитетен пред 
подчерта, че с принципната, ре- ма, равноправието, солидарно- ставигел. Безспорният държав
ална и отговорна политика Сло- -----
бодан Милошевич спечели дове
рието и подкрепата на народа и славия предстои интензивна ди

пломатическа дейност за пълна
та й интеграция в международ-

стта и пазарната икономика. нически и дипломатически ошп 
На Съюзна република Юго- и вещината на Слободан Мило 

шевич са най-сигурната гаран 
ция за постигането на тази цел”добави:

”С политическия си ангажи-
"Събитията можаха да се очакват, след като Конституционният 

съд взе решение да не се позволява да се изтъкват знамена на чужди 
държави , коментира неотдавнашните стълкновения в Гостивар и 
I стово президентът на Македония Киро Глигоров. Пред македон
ската общественост той заяви, че Република Македония 
държава, че зачитането на

Сърбия. За председател на Председателство- 
Сърбия е избран през 1989 год. На пър

вите след Втората световна война свободни 
многопартийни избори в Сърбия, конто бяха 
проведени през декември 1990 година, огром- 

Слободан Милошевич е роден на 20 август но мнозинство граждани го избраха за предсе- 
1941 година в Пожаревац, Република Сърбия, дагел на Република Сърбия. На президент- 
Дипломирал се е през 1964 г. в Юридическия фа- ските избори в Сърбия през декември 1992 
култет в Белград. Женен е и има две деца - син година Слободан Милошевич отново спечели 
Марко и дъщеря Мария. Съпругата му д-р Миряна доверието на убедително мнозинство граж- 
Маркович е редовен професор в Белградския уни- дани на Република Сърбия и отново беше из- 
верситет. бран за председател на републиката.

Професионалната си кариера е започнал като Слободан Милошевич е основател и пред- 
съветник на градоначалника на Бел- седател на Социалистическата партия на 

град. Дълги години е работил в стопанството и Сърбия. Председателят Слободан Милоше- 
банкерството. Бил е дългогодишен директор на вич е водеща политическа личност в Репуб- 
"Техногас”, а след това председател на "Белград- лика Сърбия и с неговото име непосредствено 
ска банка - най-голямата банка в Сърбия и Юго- се свързва възстановяването на конституци- 
славия. онно-правното единство на републиката и

С професионална политическа работа се зани- осъществяването на най-важните държавни и 
мава от 1983 година и досега е изпълнявал едни от национални интереси на нашата страна и ней- 
най-важните политически фунцкии в Белград и ните граждани.

БИОГРАФИЧНИ
ДАННИ

го на е единна
„ държавата подразбира да се зачитат и

нейните национални символи, и че държавата не може да толерира 
паралелна власт на територията си. Глигоров изказа дълбоко съ- 
болезнование на семействата, конто в стълкновенията в Гостивар 

агу или свои членове и заяви, че съжалява за големия брой 
ранени демонстранти и полицаи. "Това, което се случи, нека да 
т,“™ <|асТот 11ст°рията , поръча той и апелира към "всички 
граждани да дадат своя принос в изграждането на съвместния жи-

Е“"* агггг'
скиРв която Посланик в Тирана Никола Тодорчев-
ците като им г ■ г-, °ЯВ<' цялостно Ма се спазват правата на албан-
цпо™::сйдлщКга живеят в ма—
освен съболезнованията 
"гражданите

стопански

излезе със съобщение, в което.
за човешките

в рамките „аИв'аТвТИ',еСКИТе ПарТИИ ТРябввъпртси'^ 
демократачни средства” юридимеск" -врми. по мирен начин и с
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ОТ ТРЕТАТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ 
СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ НА НАРОДНАТА РАЗКОЛЪТ В ДПС В ЧЕРНА ГОРА

ЧЕРНА ГОРА Е ИМАЛА И 

ПО-ТРУДНИ МОМЕНТИ
НОВ ФИНАНСОВ 

МИНИСТЪР
Сегашната обстановка в Черна гора е резултат на

,,я Съ,,б,,я с “«р»"

по т,,,,тсрателните колегии, изоирането на народните пнспставитоп.. 
финансирането „а партиите) все още продължава 

Преди няколко

едно демократично узряване, с елементи на криза, 
която може да засегне и основите на федерацията • Народът в Черна гора е имал и по-трудни моменти 
в историята си и ще съумее да запази правилната посока

Горещото политическо лято и разколите в Де- След това последва "юмрукът” на Булатович, ко- 
мократичната партия на социалистите на Черна гато Общинският отбор на ДПС в Подгорица 
гора продължават. В управляващата партия на отлъчи от редовете на партията 15 души, начело 
тази република се създадоха две политически с Джуканович и Пеяиович.
течения: с привържениците си на едната страна е За юристите ще има достатъчно работа, преди 
Момпр Булатович, председател на ДПС и през- всичко докато дадат отговор на въпроса: кой е 
идент на републиката, а на другата - Мило Джука- по-силен и по-компетентен - Главният отбор на 
нович, подпредседател на ДПС и ми мистър-пред- ДПС или Общинският отбор на партията в Подго- 
седател на черногорското правителство. Стигна рица. Докато привържениците на Булатович смя- 
се дотам, че разколът се чувства не само във върха тат, че заседание на Главния отбор може да свика 

партията, но и в базата. Сега народът в тази и да ръководи само председателят на партията и 
република е разделен на "Булатовичи” и ”Джу- че решението на "останалата част” на Главния 
кановичи \на север и юг, на бедни п богати. Някои отбор не е легитимно, понеже само конгресът на 
от общинските отбори на ДПС подкрепят Була- партията е компетентен да избира или сменява 
тович в изискванията му "републиката да се очи- председателя, привържениците на Джуканович, 
стн от кариеристи и ирофитери” и да се проведе Пеяиович и председателя на Скупщината на Че- 
нзвънреден конгрес на партията на 23 август, а рна гора, Светозар Марович, изтъкват, че всичко 
други поддържат Джуканович, конто настоява да е легално и легитимно. Добавят даже, че е 
се извършат "коренни реформи”. възможно Булатович да бъде освободен и отирез-

Нан-налред, на "нелегитимно” заседание на идентския пост.
Главния отбор на ДПС, Момир Булатович бе ос- По-осведомсните наблюдатели и аналитици 
вободен от длъжността председател на партията - изтъкват, че сегашната криза в Черна гора е ре- 
след като той прекъсна заседанието, "понеже не зултат на едно демократично узряване на черно- 
било позволено на журналисти да присъстват на горското ръководство. Изтъква се обаче и това, 
него”. "Останалата част" на Главния отбор избра че в обстановката има елементи на криза, която 
за председател на партията Милица Пеяиович може да засегне и основите на федерацията. Спо- 
Джуришич и даде предложение Джуканович да е ред тях тази обстановка нямаше да се получи, ако 
кандидат на ДПС за президент на републиката, не беше борбата за власт, прекалените амбиции

и за

дни на тре
тата извънредна сесия на Народ
ната скупщина на Сърбия, която 
все още продължава, за нов фи- 

министър в правител- 
ството на Сърбия е избран Бори
слав Милачич, икономист н ген
ерален директор на компания 

Колннг". Новият министър е 
избран, понеже досегашният - 
Душан Влаткович - е избран за 
главен управител на Централна
та банка. Обосновавайки

нансов

на

пре
дложението за новия министър, 
председателят на правителство
то Мирко Марянович каза, че 
става дума за широко образован 
специалист, който се е заннма- 

финасови и банкерски ра
боти в стопанството п
вал с

в държа
вните органи. Той допълни, че 
Милачич е добър специалист, 
който със знанието и опита си

: ■

Борислав Милачич

не е известно кога ще приключи. 
Драган Томим, председател на 
народната скупщина, каза, че на 
предложените закони са дадени 
дори 1658 амандмана, което под
сказва, че "сесията може да трае 
и сто дни". Той посочи, че за един 
ден сесия на Скупщината се 
изразходват около 350 хиляди 
динара.

успешно ще изпълнява повере
ната му задача.

Народните 
започнаха разисквания във връ
зка с три избирателни закона: за 
избирателните колегии, избира
нето на народните представите
ли и за финансирането на парти
ите. Разискването все още трае и

представители на двете страни и на тискът отстрани.
Въпреки че обстановката е нажежена, не мо-Министерството на правосъдието на Черна 

гора е приело решението Милица Пеяновнч-Джу- же да се каже, че това са най-трудните моменти в 
ришич да представя ДПС на Черна гора до сле- историята на Черна гора. Сигурно е, че народът в 
дващня конгрес. С това решение тя стана офи- тази република ще съумее да реши проблемите и 
цналсн представител на партията. Същевременно Да запази правилния си път. Даже и при условие 
Главният отбор на ДПС взе решение да разпусне Да се откаже от услугите на младата и перспек- 
общинскнте отбори в Подгорица и Плевля. тивна четворка .

В. Б.

Мдшачич: ” Да се дефинират предимствата” СЪЮЗНИЯТ МИНИСТЪР ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО НЕДЕЛКО ШИПОВАЦ ЗАЯВИ, ЧЕ 
ТАЗГОДИШНАТА ЖЪТВА Е УСПЕШНАНовоизбраният финансов министър Борислав Милачич заяви пред 

журналисти, че първата задача, която ще предприеме, е да се проучи 
сегашното финансово положение, за да се изясни докъде се е стигнало 
с основните задължения, които правителството има към онези, които 
ползват средства от бюджета. "Идеята ми е, каза той. да намерим 
най-подходящо решение за наличните средства, като максимално де
финираме предимствата и как те да се изразходват”.

Милачич изтъкна, че първото му задължение ще започне от там, 
където стигна Влаткович. Това значи, че трябва да се консолидират 
задълженията на Републиката към главните консуматори на средствата 
(образованието, социалната защита, обезпечаването на средства за пен
сии и за издължаване на дълговете). Както изтъкна министърът, 
правителството няма много време, понеже пред нас са изборите, но тон 
"поел това задължение, понеже е убеден в желанието на държавата да 
изпълни всички свои задължения към онези, които ползват средства от 
бюджета й”.

Хлябът няма да поскъпне
” До края на годината банките трябва да започнат да отпускат кредити за стимулиране на първичното 
селскостопанско производство’ , заяви преди няколко дни в Панчево съюзният министър на селско 
стопанство

Съюзният министър на селско стопанство се засеят 850 хиляди ха и от един хектар да се 
Неделко Шиповац преди няколко дни пребивава в получат средно по четири тона жито. "Ако няма- 
Панчево, където заяви, че след тазгодишната ше лед в житородните краища, 
жетва на пшеницата ще има достатъчно жито за цялостно да се изпълни", каза той. 
потребностите на страната, а "доколкото позволи Шиповац каза, че тазгодишната жетва е успе- 
времето, се надяваме, че ще има и за износ, дори и шна и поради стимулиращите мерки 
до 500 000 тона”. правителство. Той каза, че правителството

"Ще бъде откупен целият излишък пшеница и обсъжда възможността до края на годината ба- 
трябва да се очаква хлябът и брашното да нките да започнат да отпускат кредити за сти- 

поскъпна г, добави Шиповац в разговорите с пред- мулиранс на първичното селскостопанско произ- 
селскостоипнския комбинат "Стари водство. Според него селяните не трябва да се

тоя план можеше

на съюзното

не
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ВЪВЕДЕ ВРЕМЕ
ННИ МЕРКИ В НОВОПАЗАРСКА ОБЩИНА ставнтсли на

Тамиш”. Преди това той пребивава в ОО на СПС страхуват за плащането на пшеницата, понеже 
в Панчево и посети успешния селскостопански Дирекцията за държавни резерви е обезпечила 40 
производител Което Българина. на сто от парите. 30 на сто ще бъдат платени до

Водейки разговори с жетварите на "Стари Та- края на септември, а останалите 30 на сто - до края 
миш”: Шиповац каза" "Благодарение на агроте- на октомври. Той подчерта, че новата цена от 1,10 
хническите мерки и хубавото време, вае успяхте динара за килограм пшеница е по-внеока от тази 
да получите дори 7,7 тона жито от един хектар, на световната борса, което представлява своео- 

ряд-ьк случай”. Той заяви, чс бразен вид субвепцня отстрана на държавата.

Бяха нарушени 

конституционните и 

законни права което наистина е 
тазгодишният план е бил твърде амбициозен - да

В РЕПУБЛИКА СРЪБСКА ПРОДЪЛЖАВА ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗАРешението е взето поради противзаконните действия па общи- 
бяха засегнати конституционните инските органи, с което 

законни нрава на гражданите Борба срещу престъпността или...10 т.м. обсъди

======
ш*мс Обпгинският съвет. На същото заседание правителс.во-
то назначи членове на Общинския съвет.

т=,=™!
да прави това ^рСГ.юложно шГстатута си и закона. Общин
ската скупщина е взела решение, е което е

ИЯ Местните общности, против което Консинуциошшя! 
еча взе ошнение за временни мерки. Общинската скупщина е 
ваела редица дискриминационни решения по отношение на 
кивито в / роси като е имала предвид изключително 
пи< н- лния критерий С това действанс Общинската скупщина 
и^Изпълнителн^ят й отбор ся 
законни права на граждани/е и са засс « вежлане на
интерес, което представлява законна основа за въвеждане
временни Мерки.

на

Настоявайки да се поведе решаваща борба срещу престъпността, президентът на Република Сръбска 
Биляна Плавшич взе решение да се разпусне Народната скупщина и да се проведат нови избори. 
Скупщината и правителството искат Плавшич да бъде сменена от сегашния пост

Нажежената обстановка а Република Сръбска Биляна Плав.... .. проведоха няколко разговора в
с характерни елементи на политическа криза нро- Банялука. Крнишник подчерта, че в тази тежка 
ят лжава Най-напред д-р Биляна Плавшич. през- криза не ни са нужни победители и победени, 
идент па републиката, в името на борбата срещу понеже единството и държавата са над какъпто и 
престъпност™ ”» чиито води плуват хора от дър- да е личен интерес, или пък над интерсите натупа 
жалния апарат” взе решение да се разпусне Наро- хора". Д-р Плавшич заяви, че се застъпил за дъ- 

1 ржава, в която разпускането на Скупщината няма
представлява конституционна криза, а

чс общи

ната

дпата скупщина. Хора от държавния апарат зая
вяват, че Плавшич е "чуждестранен агент, който да
иска да разруши републиката”. Народната ску- утвърждаване на конституционността и законно- 
шцина и правителството поискаха тя да бъде сме- стта’. Тя също така е категорична в становището 
нспа от президентския пост. Понастоящем Кон- си, че ”за компромиси може да се говори само 
ституционният съд на РС проучва дали решението когато се касае за пътищата за установяване на 
за разпускане на Скупщината има конституци- правова държава, но никак не може да се слага под 
онно основание или не. въпрос дали трябва да се поведе борба срещу

За да се намери решение за сегашната об- престъпността и държавата, начело с група хора 
стлновка, членът на Председателството на БиХ от държавния апарати управлящата Сръбска де- 
от Република Сръбски Момчило Краишник и д-р мокрнтична партия”.

жага

на-
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ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Реализация на няколко програми Четвърта сесия на 
Общинската скупщина

жиип 10 километра. В областта Н 
па енергетиката е запланувано Н 
доизграждането на двата далек- И 
онроиода: от Босилеград към ■
Долна Любата с дължина 10 км И 
и Босилеград - Горно Тлъмино - И 
с дължина 5 км. В ПТГ-съобще- щ 
пияча е предвидено иродълже- Ш 
ние па телефонната линия Ра- |Ц 
днчевцн - Рпбарци с дз.лжипа 7 1| 
км и локална телефонна мрежа В| 
в самото село с 80 телфоппи но- 
мера, а в областта на водното 
стопанство е запланувано да 
приключат работите но допъл
нителното водоснабдяване в Бо
силеград - бунара в местността линии. Освен това, до края на 
Требсиица п уреждане па мест- годината трябва да бъде 
костта около него. йена п програмата на чорапа-

Кога го с тава дума за ирогра- рата" за обезпечаване на нови 
мнте в стопанските отрасли, сно- сз.временни машини и на стро- 
ред утвз.рдепата програма на ителпото предприятие Изград- 
Координациоппото тяло през пя” - за саниране па "сепараци- 
настоящата година приоритет ята” и обновяване на машинния 
ще имат развойните програми на парк. 
селскостопанското предприятие 
"Напредък” - за купуване на в здравеопазването, културата и 
съоръжения за преработване на информационната дейност - са 

след това на приети няколко програми, кои-

Изминаха шест' месеца от на
стоящата година,а запланувани
те развойни програми, включе
ни в Програмата за икономичес
кото развитие на Босплсградска 
община до 2005 година, конто 
трябва да бъдат стимулатори 
при преодоляването на кризис
ното положение в босилеградск- 
ото стопанство, все още не се из
пълняват. Каква е съдбата на 
развойните програми за Босиле- 
градска община, намиращи се 
във Фонда? Отговор на този въ
прос потърсихме оз' председа
телят на Общинската скупщина 
Сотир Сотиров.

”В условията на всеобщата 
финансова криза, Координаци
онното з'яло за регионално раз
витие към правителството на 
Сърбия, след всестранно обсъж
дане на всички обстояз'елства, 
утвърди и прие към средата на 
юни тази година конкретна про
грама за осъществяванечю на 
развойните програми до края на 
настоящата година за всички об
щини. Приоритет в реализира
нето ще имат онези икономичес
ки най-неразвити общини, как- 
вато е и нашата. Според тази 
програма, в областта на инфра
структурата трябва да се извър
ши реконструкция и модерниза
ция на международния път Вла- 
сина - Босилеград - Рибарцн, с 
нова асфалтова настилка с дъл-

година, както и план и програма за тазгодишната комунално-би
то," дейност в общината, а също така и редица «РУ™ въпроси.

От двете информации, едната е та работата на инспекциите; 
горската, пазарната, финансовата, инспекцията по водно стопан
ство и санитарната инспекция, а другата е та здравната защита на

Д 14 другите въпроси, внесени в дневния ред, заслужават вни- 
Преди всичко това са планът и програмата за комунално-би- 

* в общината, според който през настоящата
вид дейности ще бъдат изразходвани над един

сесия на

манис.
товото строителство 
година за този 
йон и 150 хиляди динара.

На четвъртата поредна сесия отборниците ще разискват и във 
връзка с плана за защита от наводнения и други природни бедст вия 
и ще обсъдят предложенията за членове на управителните съвети 

институциите, които се финансират от общинския бюджет.

мил-Сотир Сотиров

изпъл

ни

ДВЕ НОВИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Според неотдавнашното решение на Общинската скупщина в 

Босилеград, досегашният босилсградски Център за култура ще се 
трансформира в две нови обществени учреждения: Библиотека и 
Център за култура. В рамките на вгорсгго учреждение ще работи и 
локалната радиостанция, която, както се очаква, ще бъде открита 
в началото на септември.

"Подготовката за формиране на новите учреждения 
приключи”, казва Боян Миланов, директор на досегашния Център 
за културата, и добавя, че тези дни двете учреждения ще започнат 

действат самостоятелно. Всъщност, очаква се тези дни отбор
ниците на Общинската скупщина, която е основател на двете 
учреждения, да назначат членове на управителните съвети и 
изпълняващи длъжностите директори. За длъжността директор на 
Библиотеката е предложен Боян Миланов, а на Центъра за култура 
- Нада Стойнева, работничка в досегашния Център, която ще бъде 
и главен и отговорен редактор на радиостанцията.

И и обществените дейности -

месо в кланицата,
"Автотранспорт” Босилеград - то трябва да бъдат реализирани 
за обезпечаване па три нови ав- до края на тази година. В здрав- 
тобуса, дървообработвателното иото дело трябва да бъдат оси- 
предприятие "Бор" - за нови ма- турени средства за уреждане и 
шини и съоръжения за произ- ремонтиране на сградата, за ку- 
водство на паркет, разширяване пуваието на няколко санитарни 
на мощностите на Цеха за су- коли и на нови медицински съо- 
шенс на плодове и зеленчуци и ръжения в лабораторията, като 
още някои нови технологични някои от тях вече са закупени и

функционират. За потребности
те на културата ще бъдат оси-

вече

да

ЗАПЛАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 
СТАТИСТИКАТА

Босилеград е на предпоследно 
място

турени средства за поправка на 
покрива на Културния дом, от 
които 100 000 динара вече са по
лучени, а в областта на инфор
мационната дейност се строи 
ТВ-рстранслатор в южната част 
на общината, където засега, по
ради конфигурацията на терена, 
няма ТВ-програма” - подчерта 
Сотиров.

Членовете на Изпълнител-

В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Водата и комуналните услугн ще поскъпнат
Според данните на статистиката, средният личен доход за май 

тази година в Босилеградска община възлиза на 454 динара и в 
сравнение с останалите лични доходи в окръга нашата община е на 
предпоследно място. По-малък личен доход имат само работещите 
в Търговище - 415 динара. Най-голям среден личен доход имат 
работниците в Сурдулишка община - 760 динара, на второ място са 
буяновчани - 686 динара, след това са работещите от Враня - 592 
динара. Следват Прешево с 523 и Владичин хан с 460 динара. Сред
ният личен доход за този месец на окръжно равнище възлиза на 592 
динара, а на републиканско - 729 динара.

Ако съответното министерство се съгласи, цените на водата и 
комуналните услуги в Димитровград ще бъдат увеличени с 88%.

Последното покачване на цената на водата и комуналните ус
луги е констатирано на 1 юни 1995 година. В другите общини през 
1996 е имало още едно поскъпване и затова досега цената на водата 
в нашата община е била между най-ниските. С предложеното за 
повишаване, цените се изравняват, но трябва да се има предвид и 
това, че останалите общини тепърва трябва да вдигнат тарифите.

След предложеното поскъпване, цената на водата от0,45 динара 
скача на 0,85 динара за домакинства и от 1,50 на 2,90 динара за 
стопанските организации. Водата ще бъде плащана по цената, 
определена за домакинствата и от Дома за стари и пенсионери. 
Таксата за канализация за домакинствата и за Дома за стари и 
пенсионери се повишва от 0,10 на 0,20 динара за м° За стопанските 
предприятия тя се променя от 0,5 на 0,85 динара. Що се отнася до 
таксата за смет, нейната цена се вдига от 5 на 10 пари за домакннета 

7,5 пари на 15 пари за стопанските организации и предприятия. 
Прибирането на сметта дворовете поскъпва стопроцентово: от 
една пара на две пари за м“.

Тези цени са предложени от завода за цени в Ниш и

ния отбор на ОС обсъдиха на 
проведеното през миналата сед
мица заседание набелязаните и 
приети развойни програми и от
правиха искане към тях да се 
приобщят развойната програма 
на ”Кобос” п реконструкцията н 
модернизацията на регионалния 
път Босилеград - Бесна кобила, 
като се асфалтират 5 километра 
от него.

Реализирането на утвърде- 
Част от програмата за икономическото развитие на Босиле- ннте приоритетни програми на 

градска община до 2005 година, която се отнася до областта на Координационното тяло ще бъ- 
здравеопазването, започна да се реализира. Неотдавна пристигна Дат пряко наблюдавани и подпо- 
спектофотометър, който вече функционира ис това Здравният дом магани от съответните минис- 
в Босилеград значително подобри качеството на здравните услуги, терства и останалите републи- 
особено когато става въпрос за биохимичните анализи на кански институции: Дирекцията 
заболелите. В скоро време трябва да бъдат закупени и брояч на за пътищата, Електростоианст- 
кръвни елементи и лабораторни везни. иото ма Сърбия и ПТТ-Сърбия -

В Здравния дом в Босилеград очакват до края на годината да институции, с които общинската 
бъдат обезпечени

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

Нови лабораторни съоръжения
и от

пред
ставляват средно решение, тъй като според калкулацията на "Ко
мунални икономическата цена е 3,87 пъти по-висока от сегашната. 
Предложените цени едва ли могат да се приложат в скоро време, 
тъп като обикновено минават най-малко два месеца, докато съот
ветното министерство даде съгласието си. А освен това наближават 
изборите...

и останалите запланувани в програмата и политическа структура на Об-
вщината и досега контактира.

м. я.
съоръжения и санитарни превозни средства.

м. я. А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

КЪМ 400 ЛИЦА СА ДАЛИ КРЪВ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
Дълги години Общинската организация на Червения 

кръст в Димитровград успешно провежда всички ция за тази година ще бъде организирана на 21 юли т. г. в 
сградата на Свобода”.

Следва да се
предстоят са: Надбягване за по-щастливо детство”, "Сед
мица на борбата^ срещу туберкулозата” (ще се проведат 
през септември), Солидарност на дело” (през октомври) и
акцията с название ”3а слънчева ---------”
проведе през ноември с цел да се окаже помощ на стари, 
самотни и изнемогващи хора, за които никой не се грижи и 
не им помага материално.

От време на време (когато това се налага от обстоятел
ствата) ОО на ЧК провежда и следните акции: "Домашно 
гледане на болни и контузени лица”, "Хигиенно-епидеми
ологична защита” и "Търсене на изчезнали лица”. Също 
така от врме на време се организират и курсове по първа 
помощ и здравна защита.

Особено

акции,
чиито иницитор е Червеният кръст на Сърбия. Постигнати 
са твърде добри резултати в областта на кръводаряването, 
здравното просвещение, обучението по оказване на първа 
помощ и защита, социалните грижи и пр.

"През тази година Общинската организация на Чер- 
кръст в Димитровград е организирала 6 акции за 

кръводаряване и за всичките спокойно може да се каже, че 
са били твърде успешни” - споделя секретарят на органи
зацията Симеон Костов, който припомня, че 1998 година ще 
бъде юбилейна за тази организация, 
вършват 120 години от нейното създаване в нашия град. В 
момента тя наброява около осем и половина хиляди чле
нове - и млади, и възрастни. Интересно е да се спомене, че 
акциите по кръводаряване се организират още от далеч
ната 1953 година и оттогава до днес в общината са регистри
рани над 32 000 души, които са дали кръв. Естествено, 
трябва да се има предвид и това, че между тях има и многок
ратни кръводарители.

До края на настоящата година в Димитровград ще бъдат 
организирани още 9 акции по кръводаряване. Седмата

подчертае, че според миналогдишните дан- 
международния Червен кръст, жителите на Димит- 

ровградска община са сред най-хуманните хора в света тъй 
като се отзовават масово на акциите по кръводаряване 
Миналата година общо 670 наши съграждани са дарили 
скъпоценната течност, а според броя на жителите "е било 
оптимално да се явят450 кръводарители. Въпреки 
настоящата година са проведени само 6 акции по 
даряване, поради голямата отзивчивост 
лите още сега става ясно, че 1997 година ще бъде и рек
ордна, тъй като досега кръв са дали към 400 души Тези 
сведения стават още по-внушителни, ако се има предвид че 
населението на общината намалява почти всяка година’ а
от друга страна, броят на кръводарителите постоянносе увеличава. .чяпии се

Общинската организация на Червения кръст в Димит
ровград редовно се включва във всички дейности на Черве
ния кръст на Сърбия. Така например през май е проведена 
акцията Международна седмица на Червения кръст" а 
през юни - "Седмица на солидарността". Акциите, които

ни на
старост , която ще се

вения

че през 
кръво- 

на кръводарите-понеже тогава се на-

широки дейности димитровградският Червен 
кръст е разгърнал по отношение на бежанците от бившите 
югославски републики Хърватска и Босна и Херцеговина, 
които сега пребивават в нашата община. Макар 
ледно време хуманитарната помощ, която пристигна от 
международните организации до голяма степен е намаляла, 
1ервеният кръст в Димитровград,

Общинската

че в пос-

заедно с органите на 
скупщина, осигурява тяхната екзистенцня.ак-

Б. Д.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИТЕ 
РЪГ в пчински ок- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В ДИ

МИТРОВГРАД МИХАИЛ ИВАНОВ ТВЪРДИ:

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В 
ОКРЪЖНИЯ ОТБОР

КОАЛИЦИЯ” ЗАЕДНО” ПРОДЪЛЖАВА ДА 
СЪЩЕСТВУВА...

говореха натр„буД„Тт*,:,0асПС^в0ВРра1®УЧеЛИЧ " ДраГа" Тои"
На 9 юли тази година

По повод зачестилите слухо- да се каже, че Демократичната 
ве, че политическата коалиция партия е инициатор за обединя- 
Заедно се е разпаднала, тези ването на всички опозиционни 

дни проведохме разговор с пред- партии в борбата за демократич- 
седателя на Общинския отбор на ни изборни условия. Всички пар- 
Демокра гичната партия в Дими- тии, продължава 
тровград Михаил Иванов, който 
на миналогодишните местни из
бори оглавяваше листата на "За
едно” в нашия град.

Според думите на Иванов, 
тази политическа коалиция про
дължава да съществува, без ог
лед на това, че държавните ме
дии настояват на всяка цена да 
докажат, че тя се е разпаднала.
Председателят на ДС в Димит
ровград твърди, че партиите,ко
ито са образували тази коали
ция, напълно съзнават, че един
ствено обединени могат да по
бедят на предстоящите парла
ментарни и президентски избори 
в Сърбия. "Несъгласията между 
членките на коалицията "Заед
но” възникват преди всичко по 
въпроса за изборните условия за 
предстоящите избори, понеже 
ДС и Гражданският съюз на
Сърбия настояват най-напред да становище по отнощение 
се подобряват изборните усло- нималните изборни условия, в 
вия, докато в СПО считат, че ко- най-скоро време ще формират 
алицията веднага трябва да оп- 
редели свой президентски кан- ФРонт- Демократичната партия

поддържа становището, че на 
предстоящите парламентарни и

развита икономика и демокра
ция. Следователно, тази партия 
не може да позволи на предсто
ящите избори народът да се оп
ределя за застарелите модели от 
миналото, тоест за титоизма или 
пък за равно горското движе
ние".

вободен от тази

се про
веде заседание на Окръжния от
бор на СПС във Враня, 
досегашният председател Сърд- 
жан Николич е освободен от 
дължността председател поради 
това, че има нови задължения. 
За нов председател е избран 
Кръста Янич, икономист, досе
гашен координатор на финан
совата полиция в окръга.

Същия ден вечерта, във Вра
ня се устрои трибуна на Социал
истическата партия на Сърбия, 
на която говориха подпредседа- 

СПС Милорад Вучелич 
и министър-координаторът в 
правителството на Сърбия Дра
ган Томич.

живот на всички граждани в 
Сърбия и Югославия.

"Социалистическата 
на Сърбия, за разлика 
ционните политически партии, е 
патриотична и привлекателна за 
всички граждани, без оглед 
националната и верската им при
надлежност, с ясни, икономичес
ки оправдани и осъществими 
програмни насоки. Тя се застъп
ва за икономически силно и де- 
мокраично общество, с пълна 
ре интеграция в международната 
общност. Впрочем, ние потвър
дихме това с факта, че за прези
дент на СР Югославия

по-нататък
на което партия 

от опози- Във връзка с отношението 
между Общинския отбор на ДС 
и Общинския отбор на СПО 
Иванов изтъкна, че тези партии 
в Димитровград постоянно си 
сътрудничат и че между тях в 
момента не съществуват 
ви недоразумения. "Смятам, че 
всички опозиционни партии в 
Димитровград трябва да преодо- 
лят своите теснопартийни инте
реси и да се обединят с цел да 
победят управляващата партия 
на предстоящите избори” - спо
деля Иванов. Той особено под
чертава, че нито един гражданин 
на Димитровградска община не 
трябва да се страхува за своите 
лични позиции, в случай че де
мократично ориентираните пар
тии дойдат на власт. "Ако спе
челят изборите, демократични
те партии ще сменят само ръко
водителите на определени служ
би, които не работят демокра
тично.”

Застрашителните слухове, 
допълва Иванов, се разпростра
няват от злонамерени хора, ко
ито знаят, че не работят в ин
терес на народа, а се борят пре
димно за своите лични интереси. 
Такива хора във всеки случай не 
са привърженици на демокраци
ята" - заключва председателят 
на Общинския отбор на ДС Ми
хаил Иванов.

па

никак-

телят на
предло

жихме председателя на нашата 
партия, Слободан Милошевич - 
човек с най-голям автоВ речта си пред социалистите 

в окръга Вучелич най-напред 
посочи програмните насоки на 
партията и настоящите рефор
ми и дейности, които предприема 
правителството на Сърбия, чрез 
гласуването на редица про
ектозакони в парламента: про
ектозакона за избирателните 
колегии, законопроекта за соб
ственическата трансформация, 
законопроект за изменения и до
пълнения към Закона за избира
нето на депутати в Народната 
скупщина, законопроект за фи
нансирането на политическите 
партии, законопроект за местно
то самоуправление и пр.

По-специално Вучелич гово
ри и за мероприятията, които 
СПС и правителството на Сър
бия предпремат за съживяване и 
по-ускорено развитие на стопан
ството в Републиката. При това 
Вучелич подчерта, че приоритет 
ще имат онези, които произвеж
дат за износ и целенасочено пол
зват съществуващите природни 
ресурси, селскостопанските про
изводствени предприятия и ко
лективи и пазарно насочените 
предприятия и колективи.

Говорейки за предстоящите 
републикански избори, Вучелич 
подчерта, че властта като власт 
не е цел за социалистите, а сред
ство за разврешаване на всички 
належащи проблеми и по-добър

ритет и
политически способности”- под
черта Вучелич пред социалисти
те в Пчински окръг.

Драган Томич, министър-ко
ординатор в правителството на 
Сърбия, между другото изтъкна, 
че правителството на Сърбия 
предприема съответни рефор
маторски начинания за динамич-

Михаил Иванов

Иванов, които застъпват единно 
на ми-

един голям демократичен

но стопанско развитие и изграж
дане на отворено пазарно сто
панство, за стабилна валутна 
система и функциониране на 
ефикасна правова система. При 
това правителството на Сърбия 
ще реализира всички запланува
ни дейности, независимо от това, 
че отделни опозиционни партии, 
чиято основна цел е личният ин
терес и борбата за власт на тех
ните лидери, на всяка цена нас
тояват да дестабилизират всич
ко, което сме осъществили в до
сегашния период. Впрочем те 
потвърдиха това и с политичес
ката си незрелост през измина
лите шест месеца в общините, 
където са на власт. Социалисти
ческата партия на Сърбия, с дру
гите ляво насочени политически

дидат, въпреки че тези условия 
още не са известни” - изтъква 
Иванов и добавя: "Кандидатът пРезиДентски избори е необхо- 
на коалиция "Заедно” за през- Димода се осигурят равноправни 

Сърбия трябва да бъде изборни условия за всички пар- 
тии или, в противен случай, из
борите няма да бъдат проведени. 
Смятам, че ДС е единствената

идент на 
човек, комуто всички партии от 
коалицията дават поддръжка и 
за когото, въз основа на реални 
преценки, може да се каже, че 
ще победи останалите кандида-

партия на политическата сцена у 
нас, която се застъпва за въвеж
дането на съвременни принципи, 
на които се основават страните сти.

По мнението на Иванов (то
ва същевременно е и официал
ното становище на ръководст- ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В БОСИЛЕГРАД НАСТОЯВА
тия), коалицня^З^асдно^трябва СПЕШНО ДА СЕ РЕШИ ВЪПРОСЪТ ЗА (НЕ)ЛЕГИТИМ-

НАТА СЕЛСКА ВЛАСТ В ГОРНА ЛЮБАТА

б. д.

да установи сътрудничество с ос
таналите демократично ориен
тирани партии, организации и 
лица и по тоя начин да привлече 
онези гласоподаватели, които 
миналата година на съюзните и 
локалните избори в Сърбия не 
са гласували за тази коалиция. 
"С други думи, пояснява Иванов, 
ДС ще влезе в коалиция с онези

ЮЛ ПРЕДЛАГА 
СЕКРЕТАРЯТ НА ОС ДА 

СВИКА СЪБРАНИЕ
сили, чрез програмните си насо
ки имат опора сред гражданите 
на Сърбия и затова и на пред
стоящите републикански избо
ри, както и досега, ще завоюва 
победата.

Общинският отбор на Югославската левица в Босилеград нас
тоява да се проведат избори в местните общности в общината, в 

партии, чиито политически про- които не са проведени, като същите трябва да станат съгласно 
грами имат допирни точки спро- законните разпоредби, а спорните въпроси, какъвто е случаят с 
грамата на ДС, както и съссдру- избирането на Скупщина и Съвет на Местната общност в Горна 
женията, организациите и хора- Любата спешно да се решат. Все още е под въпрос, както писахме 
та, които са били участници в и ]} по.МИиалия брой, дали на събранието на гражданите в тази 
протестите след ноемврийските вестна общност на 3 май т. г. е имало кворум за работа или не, и 
избори в Сърбия. Затова може дали са избрани Скупщина и Съвет.

м. я.

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В ОО НА ДС В БОСИЛЕГРАД

Досегашният председател 

е сменен
И. САВОВ: ”ИЗБОРИТЕ СА ЛЕГИТИМНИ”
"Резултатите от изборите в местната общност в Горна 

Любата не трябва да бъдат поставяни под въпрос. На събра
нието е имало кворум, изборите са легитимни и ОС счита, 
са завършили успешно” - подчертава Никола Савов, секретар 
на Общинската скупщина в Босилеград. - "Като секретар на 
ОС, продължава той, наложих на Боян Христов, бивш предсе- 

на Съвета на местната общност в селото, да предаде

ДИМИТРОВГРАД

ЮЛ подари 
телевизор на 
Старческия 

дом

чете
Обсъждайки тримесечната си дейност - от учредяването си до

сега, - членовете на Общинския отбор на Демократичната партия 
в Босилеград декларираха, че не са доволни от собствената си 
работа. Според тях най-голями вина за слабата им вътрешнопар
тийна, а изобщо и за цялостната им дейност, има досегашният 

ОО Стоян Захариев, когото освободиха от тази 
председател на отбора те избраха Миле Ми

ленов, който досега беше подпредседател.
За да подобрят дейността си, членовете на ОО на ДС направиха 

още няколко кадрови промени в отбора си. За подпредседател на 
отбор, който досега наброяваше 10 души (с председателя), а сега II, 
е избран Методи Чипев. Драган Христов и Борис Димов са новите 
членове на отбора, в чиито състав вече не е Райчо Симеонов.

дател
печата, пишещата машина и останалите материали на ново
избраното ръководство, но той отказа да изпълни това нареж
дане. Понеже нямаме друг начин да си вземем тези държавни 
средства, ще поискам помощ от полицията".

председател на 
длъжност, а за нов По предложение на Об

щинския отбор на Югослав
ската левица в Димитров
град, Дирекцията на 
партия на своето неотдавна 

а Бел-

"Раздвижвайки въпроса, имаме предвид неправилното изби
ране на ръководството в тази местна общност, понеже узнаваме, че 
на събранието на гражданите са присъствали само 15 души, което 
се потвърждава и от списъка на подписали се горнолюбатчани", се 

между другото в иска на ОО на ЮЛ, който той изпрати до 
секретаря на Общинската скупщина в Босилеград Никола Савов. 
"За да се премахнат разногласията, предлагаме да свикате събра- 

гражданите в селото на 14 т. м., на което хората ще заявят 
желанието си”.

За становището си по въпроса и за изпратеното си предложение 
на секретаря на ОС, ОО на ЮЛ осведоми и Общинския отбор на 
СПС в Босилеград. "Считаме, че случаите, какъвто е в Горна 
Любата, трябва спешно да се решават и то изключително на събра
нията на гражданите. Убедени сме, че такова е становището и на 
членовете на ОО на СПС и затова Ви молим да ускорите намесата 
си в разрешаването на подобни спорове", се казва в дописката.

В. Б.

тази

проведено заседание 
град е взела решение да се 
подари цветен телевизор на 
Дома за старци и пенсионе
ри в Димитровград.

Подарявайки телевизо
ра на това учреждение, тази 
политическа партия всъщ
ност на практиката реализ
ира акцията "ЮЛ през юли", 
която понастоящем усилено 
се провежда на територията 
на цялата страна.

казва
Захариев: ” АЗ СЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛ!”

г на Общинския отбор на"Не ми е ясно какво правят членовете 
Демократичната партия в Босилеград. Аз съм все още жив. я тс 
свикват събрания на отбора, като не ме осведомяват за това,:а |рез 
печата узнавам, че започват инициативи за моето сменяне и е ме 
"освобождават от длъжност”. Не е в компетснциите на ОО даме 
иазначава или освобождава от тази длъжност, а това м < ’
който ме е избрал - Скупщината на общинската организация на Д . 
Докато тя не ми откаже доверието си, аз съм лрсдссд.
ДП" - заяви Стоян Захариев.

ние на

Б.Д.
В. Б.

о18 ЮЛИ 1997 г.
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СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

МНОГОБРОЙНИТЕ НАШИ СПЕЦИАЛИСТИ МОГАТ И ИС- 
КАТ ДА ПОМОГНАТ НА РОДНИЯ СИ КРАЙ, НО..,

Инициативата трябва да 
тръгне от компетентните 

органи и лица в Босилеград
9200 ЛИЦА ЩЕ ИМАТ ПРАВОТО 

ДА КУПУВАТ АКЦИИ ПРИ 

ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ За Босилеградски край десетилетия наред се повтаря един и същи 
оесЬрен - икономически изостанал, между последните в Сьрбия, е най-

неразвитите, Босилсградска община си стои на едно и също място - иа 
Най-ниското стъпало а Сърбия. Разбира се, за това съществуват много 

изключително от обективен характер,
жалко положение? Съществуват ли 

на икономическата изоста-

стопан-кпдроиия потенциал, димитровградското 
ство е над средното равнище в Лиротски окръг, 
Броят ма висшистите е 5,9 процента от общия 
брой работещи (в окръга - 5,7), на полувисшис- 
тите - 6,8% и на среднистите 22,4% (в окр'ьга - 5,9, 
съответно 17,2%). Според броя па висококвали
фицираните работници общината е с 50% под 
средното равнище в окръга.

Така нареченият "разходен принцип” е много 
по-прост от приходния, понеже сс взимат предвид 
физическите показатели (квадратните метри иа 
деловите помещения, цената на изграждането и 
пр.) По този начин обаче не може да се утвърди 
действителната перспективност и стойност на 
фирмата.

Ликвидационният подход се базира на прецен
ката, че предприятието ще прекрати дейността си 
п затова се намалява стоността на неговия капи-

Министеротното на Република Сърбия за ико
номическа и собственическа трансформация под
готви работна версия на законопроекта за соб
ственическа трансформация, след което беше 
проведена публична дискусия, а най-новата версия 
на законопроекта е включена в дневния ред на 
третата извънредна сесеня на Народната скуп
щина на Република Сърбия. Целта на тази статия 
е да посочи последиците от трансформацията в 
стопанството на Димитровградска община.

Ако като критерий се вземе приносът в съз
даването на обществения продукт, тогава излиза, 
че в Димитровградска община трансформацията 
ще обхване 47 процента от стопанство. Остана
лата част е частна, кооперативна и явна собс т
веност. В общината не съществува стопанство в 
държавна собственост, а явните предприятия 
(ПТТ, железница и пр.) ще се трансформират в 
рамките на специалната програма на правител
ството на Република Сърбия. Всяко предприятие 
ще избере модел на трансформацията в зависи
мост от собствените си интереси. Освен продаж
бата на акции н докапиталнзацията, като модел 
може да се избере и превръщането на дълговете 
в акции, понеже стопанстово е задължено до гол
яма степен. Конверзията на дълговете в акции 
може да бъде извършена не по волята на пред
приятията, а по волята на поверителите им.

Подходът към трансформацията трябва да бъ
де твърде сериозен, понеже се предполага, че 
трансформираната фирма трябва да продължи 
работата си. Преценяването на стойността на иму
ществото е сериозен проблем. Ако се изхожда от 
сегашното положение, цената му ще бъде отно
сително малка, но ако се съблюдава и перспекти
вата на фирмата, нещата коренно се променят.

Вече казахме, че поверителите може би ще 
искат да вземат част от акциите като компенсация 
за парите, конто нм дължи дадена фирма. Трябва 
да се държи сметка да не се намалява стойността 
на акциите под тяхното влияние и да се разясни 
въпросът за онази част от дълговете, която е съз
дадена и поради нереално високите лихви през 
изтеклия период.

Освен модела на трансформацията, твърде ва
жен е и начинът, по който ще се преценява стой
ността на капитала. Смятаме, че предприятията 
трябва да съсредоточат вниманието си именно 
върху тези два момента, защото останалите въп
роси (права и задължения на работещите и ак
ционерите и пр.) са регламентирани сравнително 
прецизно. В тази статия няма да преценяваме сто
йността на капитала

само ипричини,които не са
Съществува ли изход от това 

реални възможности за преодоляването
'лост? Редица обстоятелства ни дават основание да предпочетем поло
жителния отговор. Съществуват краища с по-скромни възможности, а 

такова ниско равнище. Значи, намерили сав същото време не са на
разрешават проблемите си и да излязат от списъка на най- 

икономичсско отношение общини.начин да
изостаналите в

Босилеградски край не е така благословен, че и най-малкият вложен 
труд да дава добри резултати, но не е и толкова прокълнат и лишен от 
всякаква възможност за постепенно преодоляване на икономическата 
изостаналост. Съществуват отделни отрасли, които могат да станат 
основа на много по-стабилна от настоящата икономика. Преди всичко, 
това е селското стопанство, с приоритет на животновъдството, пчелар
ството и горското стопанство, чиито перспективи не са за пренебрег
ване. Тук са и богатите залежи от полезни изкопаеми, доказани чрез 
няколкогодишни изследвания на специалисти от Белград.

Когато става въпрос за селското стопанство, трябва да се има пред
вид и това, че Босилеградският край е един от малкото, които разпола- 

изключително добри природни условия за отглеждане на добитък 
производство на здрава храна без употреба на различни отрови.

гал.
Най-добрият начин за трансформация е дока- 

пнталнзацията, п процеса па която да бъдат из
вършени собственическите промени. На този ме
тод могат да разчитат само една или две ио-атрак- 
тнвни фирми в общината. Ако бъде запазена зак
онната разпоредба, според която едно лице може 
да купи при изгодни условия акции до максимал
ната стойност от 20 000 ДМ, тогава голям брой 
работещи в общината, за да използват този мак
симум, ще трябва да купват акции и в обществения 
сектор вън от Димитровградска община, защото 
общественият капитал не дава възможност за 
повече от 14 000 ДМ, а доколкото в този процес се 
включат и земеделците, тогава възможният мак
симум е 7000 ДМ.

Имуществото в областта на селското стопан
ство с значително п дава възможност за после-

гат с
и за
Това е голям шанс, още повече, че нуждата от екологично чисти хра
нителни продукти все повече нараства.

Просторните планински пасища и ливади, които остават 
вани години наред, както и изоставените ниви. предлагат чудесни ус
ловия както за отглеждането, така и за угояването на дребен и едър 
рогат добитък. Ако преди десетилетия всяко село в Босилеградския 
край е имало по няколко хиляди овци, кози и говеда (когато всяко, поне 
малко годно парче земя, се е обработвало), в настоящите условия, 
когато голяма част от обработваемата земя е изоставена и се е 
превърнала в пасища и ливади, - животновъдството получава твърде 
добри възможности за интензивно развитие.

Към това трябва да добавим и възможностите за пчеларство и 
билкарство (бране на лековити билки и горски плодове), които са много 
подходящи за местните условия.

Преди години в Босилеградския край е живеело три-четири пъти 
по-многобройно население, което се е препитавало предимно със свое 
производство. Разбира се, условията на стопанисване и начинът на

неизполз-

дователно прилагане на закона и произтичащите 
от него права. Преди трансформацията трябва да 
се уредя т всички спорове около имуществото, ко
ето общината е дала на обществените предпри
ятия. В гостил ни чарството законът също може да 
се приложи последователно, понеже, независимо 
от метода на преценката и модела на трансформа
цията, работещите в този сектор ще попаднат в 
по-изгодно положение от останалите.

Промишлеността ще има най-големи трудно
сти в трансформацията поради застарелите тех
нологии и съоръжения, голямата задълженост, 
последиците от ембаргото и пр. Работещите и 
пенсионерите на дадено предприятие ще могат да 
купят акциите на предприятието си при изгодни 
условия, но при това могат да осъществят не 
повече от 80% от правата си. В занаятчийството 
този процент е 86. Най-неблагоприятно е поло
жението в стори гелството, където правата могат 
да се използват едва с 38 процента.

В окончателната

живот са коренно променени, но природните ресурси и сега съществу
ват. Проблемът е там - хората да съумеят да ги използват за свое 
благоденствие.

Добре е известно, че между пръсналите се из страната босиле- 
градчани има добри специалисти от всички области на науката - мнозина 
са доктори на науките и университетски професори, ползващи се с 
висока репутация. Много от тези специалисти вероятно са готови да 
помогнат със знанията си на своя край и той постепенно да преодолее 
високия праг на икономическата изостаналост. Икономисти, инженери 
по горското стопанство, агрономи, ветеринари, инженери по минно 
дело, биолози, еколози, юристи, лекари и редица други специалаисти 
няма да откажат с общи усилия и знания да помогнат на родния си край.

Обаче те не могат да се натрапят със свои предложения, защото 
между управляващите в Босилеградска община има н такива, които 
считат, че те са компетентни за всичко и каквото кажат - само то е 
правилно и само то може да се върши. Тъкмо затова цели десетилетия 
Босилеградският край виси" на едно от най-ниските стъпала в ик
ономическо отношение в Сърбия. През това време един голям интелек
туален и научен потенциал си остава неизползван, защото никой не 
направи нищо да го привлече ида го заитересува за участие в разрешава
нето на фундаметнталните проблеми на този край.

В това отношение твърде поучителен е опитът на Враня и Пирот, 
които години наред провеждат срещи на вранянцн и пиротчанци. Повод 
за организирането на такива срещи е било намерението да се обединят 
знанията и способностите на специалисти

на димитровградските пред
приятия, понеже това е невъзможно поради неиз- 
градената методология и много други фактори. 
Затова ще изхождаме отсчетвоводствената стой
ност на капитала, която е относително реална, 
макар че в действителната преценка може да има 
и сериозни отколения от нея, още повече, 
приложи така нареченият "приходен принцип". 
Сегашните приходи са малки, защото цеховете не 
работят на пълни обороти. Законът налага парич
ните

версия на закона вероятно 
ще бъдат променени много неща, но все пак тря
бва да се подчертаят няколко сериозни въпроса. 
Първо: по какъв начин могат да се защитят интер- 

на общината във фирмите, които тя е под
помагала финансово или но друг начин? В процеса 
на трансформацията и тази част от капитала 
мине в частни ръце, а общината няма да има ни
каква полза

ако се

с С I п с
процеси да се проектират за пет години и ако 

се използват последните пет години, тогава ще се 
получи нереална картина, понеже през този пе
риод една част от ст опанството не е работила.

Сегашните стопански инвестиции от 117 000 
ДМ в близкото бъдеще не могат да бъдат се
риозен фактор за промяна на 
тура.

от този край в полза на 
неговото развитие, а изготвените дългосрочни програми да са обосно
вани с конкретни научни познания. Постигнатите резултати в развити
ето както на Вранския, така и на Пиротския край потвърдиха правил
ността и оправдаността на един такъв подход.

Значи, въпросът е в това как нашите учени и специалисти да се 
заинтересуват от проблемите на своя роден край и да се привлекат да 
подпомогнат със знанията и способностите си намирането 
решения за икономически напредък. Инициативата би трябвало да 
тръгне от компетентните органи и лица в Босилеградска община: да се 
организира среща на босилеградски специалисти от различни области 
на науката с учтивата молба да участват в обсъждането на фундамен
талните проблеми на Босилеградски край и в откриването 
възможности за неговия напредък.

Необходимостта от нови

ще

от него. Второ: в малките фирми не- 
може да бъде голям проблем. В тези 

фирми са приемани на работа роднини, които сега 
ще изкупят акциите и ще променят управлснчсс- 
ката структура, а това може да има голямо 
яние върху процеса на трансформацията. Много е 
важно този процес да се развива йод с трогия 
трол на обществото и

потизмът

стопанската струк- вли-
на съответниСпоред работната версия на законопроекта за 

собственическа трансформация, 6547 работещи и 
други лица от общината ще имат правото да купу
ват акции при изгодни условия. Оповестено бе, че 
в този процес могат да участват и селскостопан
ските домакинства. Доколкото се включат и те, 
тогава броят на привилегированите купувачи 
акции нараства на 9200. Това е едно огромно мноз
инство от населението в общината.

Счетоводната стойност’ на

кон-
пред зоркото око на об

ществеността, за да се осеутят злоупотребите. 
Грето: всички сегашни и бивши работници са дали 
собствен принос в развитието на предприятието 
си, но приватизацията не може да бъде само тяхна 
работа, понеже там са влагани и милиони динари 
от обществените приходи и фондове. Четвърто- в 
никакъв случай не трябва да се допусне привати
зацията на фирмите да бъде извършена като "при
ватизацията на жилищния фонд. Благодарение 
на хиперинфлацията някои "щастливци” получи
ха буквално като подарък жилищата, изгражда
нето на които е финансирано от всички работещи 
във фирмата и общината. Остава ни да се над
яваме, че няма да има такава инфлация и че в 
закона ще бъдат включени корективи против 
евентуалните инфлационни удари,за да може про
цесът на трансформацията да се 
тановените законни условия.

на различни

инициативи за намиране на сигурни пъти
ща към икономическа стабилност става все по-голяма. В новите ико
номически и обществени условия държавата все повече ще бъде огра
ничена да подпомага парично стопанското развитие на дадени краища, 
юва ще става само в онези случаи, когато определени 
илоо „ гаРантиРат сигурни резултати, т.е. създаване на материална ос- 

аикономическа стабилност. Критериите за отпускане на финан- 
тпм Щ6 стават все по-строги и тези помощи ще отиват само
там където създават сигурно възпроизводство.
пРаваТдоРголямТстепенГв^езависиНот<материалнитеНИ мал1*инствени 
гарското^Б0о^л*ртГскаДобщ„наЦ',ОНаЛНО МаЛЦИНСТВО' в сл5,чая

В новите

на

капитала на онази 
част от стопанството в общината, за която става 
дума в тази статия, възлиза на 48,5 милиона ДМ. 
Добавят ли се към тази сума и приходите, които 
се изчисляват въз основа на закона, тогава стой
ността на капитала достига 61 милиона ДМ. Сле
дователно, капиталът, който може да се въведе в 
процеса на приватизацията в полза на акцион
ерите с предимство при купуването, възлиза на 
42,8 милиона ДМ. За да се получи реалната цифра, 
е необходимо да се вземат предвид финансовото 
състояние на предприятието, неговата перспек
тивност, кадровият му потенциал, техническата 
му оборудваност и пр. Когато става дума за

капиталовложения

възможности на

политически отношения, от 
нето на жизнените проблеми 
политическа

резултатите при разрешава-развива при ус-
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ЩК& .ИЗБРАНИ ТЕМИНашите Ш
по-високи в сравнение с онези, които не се напояват.

СТАНЦИИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАДУШКИТЕ НЕ СА 
ПРИСПОСОБЕНИ ЗА СВОЕВРЕМЕННО РЕАГИРАНЕ.

Босилеградска община, която отдавна е обявена за 
ерозивен край, е подложена на големи щети от пороите 
и наводненията. Анастасов посочва и конкретни данни: 
в басейна из Любатска река около 65 ха селскостопан
ски площи са застрашени от поройни дъждове и при 
стопяването на снегове, в Лисинския басейн - около 55 
ха,Тлъминския - 80 ха, както и 250 ха площи в поречието 
на Драговищица (от Босилеград до Рибарци).

Босилеградска община и републиката досега вла
гаха доста усилия и средства за борба с ерозията, главно 
чрез залесяване. В това отношение резултатите не изо
станаха, но потоците - Ръжанският, Дукатският, Цър- 
нощишкият,Бреснишкият,Злидолският,Тлъминският, 
Сушичкият, Изворският, Добродолският и Ярешниш- 
кият, - от време на време "продупреждават”, че опаснос
тите от порои все още съществуват. Тези потоци зас
трашават от 10 до 30 ха селскостопански площи, както 
и от 3 до 5 домакинства. За да се намалят щетите, се 
налага залесяването да продължи, се подчертава в ин
формацията.

Най-много проблеми наводненията създават на соб
ствениците на имотите край Драговищица - от Босиле
град (над трафопоста и автотранспортното предпри
ятие) до Рибарци. В Босилеград съществуват няколко 
критични места, на които при по-големи порои Дра
говищица може да прелее. Една от мерките за према
хването им е да продължи регулирането на реката с още 
150 м, както и на Добродолския поток с още 100 м. 
Техническата документация е изготвена, но все още е 
открит въпросът как да се осигурят средства.

Пороите създават особени трудности и дефекти и по 
пътищата в общината, преди всичко на тези в селата. 
Валежите и ветровете са причина за честите повреди на 
телефонната и електрическата мрежа. Щети причиня- 
ватьи градушките, понеже изградените станции за защи
та от гях в Горна Лисина, Милевци, Паралово, Бресница 
и Босилеград технически не са добре обзаведени и не 
могат да действат. В информацията се подчертава, че 
една от спешните дейности е станциите да се оборудват 
и подготвят за функциониране.

Гогато Н°С"гори.'Нс^ощепо-зл °е Б°СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ЗАСТРАШЕНА
ват и месо при"Тн^тт*ж^™геПреКЪСНаТ°* реДУ‘ " °Т СУШАТА’ И ОТ НАВОДНЕНИЯТА

==1§ШШ1Ако »е ™Р“’тогава носи
„ли ,шро;ГСкоГпПГ',Г11ЯВаПО-ГОЛСМИ щетп-с>™а™ Сьс средната си надморска височина от 1343 м Босиле- 
наводнения ° Ниските места прерастват в градска община спада към полупланинските предели,

„ които често са изложени на дълготрайна суша или по-
ПОСГНАТА” ЗЕМЯ НЕ ДЪРЖИ ВЛАГА Рои 11 наводнения. И едната, и другата стихия причиня-

поРоиД°и=а ”°бЩ ПЛаН - -однения, ГщшГГ"’ МаТСР"аЛ,Ш "а "—««то и
рои и суша на територията на Босилегпяпг^я пК. 

щина, която е изготвил Васил Анастасов, селскостопан- ,==
панствГкъм оТйФГОНаЛеН сьт»дник за аодно сто- 
"“”™ „ °С Босилсград, се подчертава, че об
щината е застрашена от порои, наводения, суша 
душки и други подобни природни бедствия В 
посочва, че през последните няколко години сушата е 
била наи-продължителна през юни, юли и август. Най- 
засегнато от нея е селското стопанство, особено ако тя 
започне още през юни, когато тук е най-интензивната 
вегетация на пролетните селскостопански култури.
Тогава добивите от и без това неплодородните земи се 
понижават с 40 до 80 на сто. Тежки 
животновъдството, когато 
животновъдният фонд намалява.

За да се намалят щетите от сушата. Анастасов по
сочва, че се налага да се прилагат различни агроте
хнически мерки, преди всичко дълбоко изораване 
площите през есента, понеже по този начин ще "съ- 
берат”повече влага. Необходимо е по-добре 
торяват площите, понеже торът подхранва растенията 
и те

БЕНТЪТ НА ЛИСИНСКОТОгра- 
нея се ЕЗЕРО Е СИГУРЕН, НО...

Когато става дума за водни стихии и за бедствия 
изобщо, една от най-големите опасности за Босиле
град (а и не само за него), е евентуалното рухване 
на бента на Лисинското езеро. Бентът е сигурен и 
съществува само теоретическа опасност да не из
държи на водната сила. В информацията се посоч
ва, че специалисти от Института за водно стопан
ство "Ярослав ЧаршГот Белград са изчислили как
ва би била дълбочината и широчината на водната 
маса в случай на рухване на бента. Веднага след 
бента дълбочината на водата би била 33,8 м. На 
растояние от 12750 до 13 500 м от езерото се намира 
Босилеград и дълбочина на водата в най-широката 
зона на Драговищица би достигнала 7 м. В този 
случай ”Драговищица”би се разляла на широчина 
830 м. Под ударите на едно такова евентуално бед
ствие биха попаднали множество обекти край Дра
говищица. На югославско-българската граница, 
например, дълбочината на водата би била 13, а ши
рочината - 340 м.

са последиците за
поради недостиг на сено

на

да се на-

издържат по-дълго време на суша. Напояването е 
най-сигурният начин за борба срещу сушата, 
необходимите системи за напояване все още 
Засега градините и част от ливадите в общината се 
напояват чрез вади.

Анастасов изтъква в информацията си, че добивите 
от площите, които се напояват, са с 30 до 50 на сто

но така 
липсват.

В. Б.

ХУБАВА НОВИНА ЗА ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОН
ФЕКЦИЯ

"АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

Учредена скупщина и избран управителен съвет
В общественото предприятие 

"Автотранспорт” в Босилеград 
преди няколко дни е приет нов ста
тут на фирмата и съгласно закона 
за предприятията са избрани нови 
органи - Скупщина на предприяти
ето, Управителен и Надзирателен 
съвет. В новоучредената Скупщи
на са избрани 12 души, а в Упра
вителния и Надзирателен съвет - 
по петима.

За председател на Скупщината 
е избран Симеон Костадинов, во
дач на рейс, а за заместник Миле 
Милев, административен работ
ник в предприятието. Председател 
на Надзирателния съвет е Иван 
Златков, работник в администра
цията. Управителният съвет все 
още не е учреден и не е избран 
председател. Очаква се това да 
стане тези дни.

Мандатът на членовете на тези 
органи е пет годни, колкото е и 
мандатът на директора.

БИВШИЯТ ДИРЕКТОР ТЬРСИ 
СЪДЕБНА ЗАЩИТА

Спорът между "Автотранс
порт" и бившия му директор Йор
дан Велинов се пренесе в съдеб
ните органи. Велинов, когото 
предприятието на 4 април т. г. 
уволни от работа, поиска от Об
щинския съд в Босилеград да ану
лира решението и да наложи връ
щането на работното му място, ма 

бс назначен, след като бс

ректор не е сключил писмен дого- шението за уволнение, 
вор с организатора на извънли- 
неен превоз на пътници от Враня тава, че "противзаконно е уволнен 
до Белград и обратно. Извънли- от работа”, понеже "като дирек- 
нейният рейс беше катастрофирал тор е имал стълкновения с онези, 
край Лесковац на 24 юли 1994 го- които сега решават съдбата му”, 
дина, когато пострадаха много
пътници, някои от които по-късно делото е насрочено за 24 т. м. 
взеха материално обезщетение от 
"Автотранспорт”. Да припомним,
Общинският съд във Враня нало
жи на автотранспортното пред
приятие да обезщети двама тежко 
пострадали пътника с около 70 
хиляди динара. Със съдебни раз-

Фондът за развитие отпусна 
кредит на ” Свобода”

В тъжбата си Велинов подчер-

Фондът за развитие на Република Сърбия към края на миналата 
седмица отпусна кредит на димитровградската конфекция "Сво
бода” в размер на 600 хиляди ДМ. По този повод директорът на това 
предприятие Арсен Тодоров изразява задоволство, но изтъква, че 
условията за връщане на кредита не са много изгодни, тъй като 
кредитът трябва да се върне в срок от три месеца след неговото

В Общинския съд гледането на

ОТ ЕДИН АВТОБУС 
"ИЗЧЕЗНАЛО” АГНЕ

Асен Христов от Паралово ис
ка "Автотранспорт” да му изплати 
220 динара обезщетение за десет 
килограма агнешко месо, което 

носки и лихва предприятието за- изпратил по рейса от Босилеград, 
плати 100 хиляди динара. Други но което не пристигнало до полу

чателя в Сурдулица.
"Заклах агне от 20 кг и месото, 

опаковано в торбичка, на 3 т.м. да
дох на кондуктера Стефан Влади
миров, който го сложи в един от 
багажниците на автобуса. Чове
кът, който трябваше да го вземе в 
Сурдулица чакал, но торбичката с 
месото липсвала. Какво е станало 
не ми е известно, най-вероятно я е 
взел някой от пътниците. Доколк- 
ото предприятието не ми заплати 
месото, ще го дам под съд. Какво

оползотворяване.
Според думите на Тодоров, ”Свобода”ще използва получените 

средства в съответствие с реалните си финансови възможности. С 
други думи, в предприятието строго ще държат сметка за навремен
ното връщане на кредита. Тодоров подчертава, че в момента "Сво
бода” е една от 45-те най-рентабилни фирми в страната, които 
произвеждат за износ. Благодарение предимно на този факт, това 
предприятие за пръв път е получило средства от Фонда за развитие. 
За кредита гарантира лично - наказателно и материално - дирек
торът Тодоров,а като допълнителни гарации ще се приложат и 
акцептните сметки на предприятието.

Понастоящем най-тежък проблем за ръководителите на Сво
бода” е голямата неплатежоспособност, която вече дълго време се 
усеща на домашния финансов пазар. Убедително доказателство за 

фактът, че димитровградската конфекция неотдавна, за 
втори пореден път през тази година, намали цените на своите 
артикули с 30%, но въпреки това продажбата в магазините на 
"Свобода” в цялата страна е твърде слаба.

Втората причина, която в момента до голяма степен затруднява 
работата на предприятието,!; масовото остсъствие на работниците 
поради отпуск по болест. Поради тази причина останалите работ
ници напоследък са принудени да работят всяка събота.

пътници в този съд сега настояват 
да вземат 370 хиляди динара. С 23- 
ма души предприятието сключи 
договор да не бъде дадено на съд 
при условие, че до края на август т. 
г. да им заплати над 70 хиляди ди
нара.

"Тъй като не е сключен дого
вор с организатора на пътуването, 
той е освободен от всяка отговор
ност и всички щети са за сметка на 
"Автотранспосрт”. Неспазвайки 
законните задължения. Велинов е 
проявил крайна небрежност и бе- ДРУ™ ДП правя, не съм виновен а 
□отговорност, което сега има «* "ак "«»« Щета! - казва ХР,,С- 
тежки последици за предприятие
то”, се казва между другото в ре-

това е и

тов.
В. Б.

БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК" ИМА ТРУДНОСТИ И 
ПРЕЗ ЛЯТОТОТрябва да се отбележи и това, че искания за отпускане на кре

дити от Фонда за развитие на Република Сърбия неотдавна 
отправиха и димитровградските предприятия ГИД и Кожяра • 
Засега обаче от Фонда за развитие не са пристигнали никакви

което
сменен от директорския пост - ре
ферент за спедиция.

Според "Автотранспорт" Ве
линов е виновен, понеже като ди-

Ливадите ще останат неокосени
информации. Първият човек на босилеградска "Напредък” преди два месеца 

заяви пред нашия вестник, че овцефермата им представява сериозно 
бреме за предприятието - нерентабилна е и работи на загуба, която 

състояние вече да покриват. Нерентабилността

Б.Д.

"В началото бе запланувано месечно производ
ство от 18 000 ризи. Обаче, поради различни причини, 
не бяхме в състояние да изпълним този план. Сега 
след като 60 работници отидоха в Лрофитпня център 
"Кобос", а съществува възможност да отидат още 

този план вече да не е в сила -

НА ЧОРАПАРАТА В БОСИЛЕГРАД работещите не са в 
идвала от това, че не били попълнени мощностите на овцефермата, 
както н поради факта, че били принудени да купуват почти цялото 
количество храна. В подкрепа на това той посочи следните факти: в 
овцефермата трябва да се отглеждат 3500 овци и 500 кози, а сега в нея 
има само 670 овци, а от необходимите 150 тона сено, колкото годишно 
се похарчват, предприятието обезпечава само 30 на сто от собствените 
си ливади, а останалото количество купува от селяните.

"Това лято, казва Захариев, няма да успеем да окосим ливадите си 
главно поради дефектната си механизация. Нямаме не само с какво да 
ги окосим, но и с какво да докараме сеното, понеже и косачките, и 
тракторите са дефектни”.

Захариев казва, че ще се опитат да косят ръчно някои ливади, но че 
това сено ще бъде мнгократио по-скъпо от сеното, което купуват от 
селяните. За килограм сено, което селяните докарат в овцефермата в 
Рпдимевци, "Напредък” плаща 0,35 динара.

” Юмко” осигурява 
работа и пласмент няколко, нормално е 

изтъкна Тодоров.
Понастоящем в 

след присъединяването 
ството на чорапи временно е спряно, но не завинаги. 
Като производството все още е актуално и за босия е- 
градското предприятие, и за Юмко . В Юмко се 
предприемат мерки за ангажирането на определени 
републикански институции, за възстановяването на 
този вид производство. За целта обаче са необходими 
значителни средства, които "Юмко не може да оси
гури без адекватна помощ от Републиканския фонд 
за развитие.

босилеградската "Чорапара”, 
й към "Юмко”, производ-Присъединяването на босилеградската Чора- 

пара'към "Юмко” от Враня се оказа и благополучно, 
и целенасочено решение. В производствения процес 
няма застои, което създава сигурност сред работ- 

"Юмко" им осигурява работа и пласмент на 
икономически ус-ииците.

изделията, което, в затруднените
ЛОВсГ^”нГДоГдИителя на това произ
водствено предприятие Асен Тодоро», вече ия^ко 
месеца тук произвеждат ризи за нуждите на Войските 
на Югославия. Същевременно тук се шият и детски 
изделия за домашния пазар.

В. Б.м. я.
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО В БАБУШНИЦА

ЖЕТВАТА ЗАПОЧВА ТЕЗИ ДНИ ЧЕТИРИ 

ДЕСЕТИЛЕТИЯ 

В ПРОСВЕТАТА 

И СПОРТА

Щабът за следене иа работите п селското с то- жетва та в района на Лесковац, оттам ще присти- 
нанство при Общинската скупщина в Бабунппща гат частни комбаймори.
проведе на 10 юли заседание във връзка е иодго- Горивото е в достачъчпн количества н е заку- 
товката на предстоящата жетва на територията на непо по пазарна цена. Всяка местна общност ще 
общината. сключва договор с комбайиорите за последова-

В Бабуиппипка община са засети с пшеница и тслността при жетвата па 'територията па тази 
Други зърнени култури около 25 000 декара площи мес тна общност. Тъй като общината няма задз»- 
от частния п обществения сектор. Според досе- лжепие да с'ьбира запаси от пшеница, на място ще 
гашнпя опит, за успешно прибиране на реколтата се решава но какъв начин всеки ще плаща па 
от споменати те площи са необходими 19 комба- комбайиерите. В лазура се издължават по 40 кг за 
Нни. В общината има девет, от кон то само едни е декар, а защитната цена на пшеницата е един ди- 
собственост на земеделската кооперация, а оста- нар п 10 пари. Ако времето бъде благоприя тно,се 
налите са частни. Както и досега, отново се рпзчн- очаква же тва та да се завърши в оп тимални те 
та на помощ о т други общини, в кон то жетвата се срокове, 
провежда по-рано. В случая,след привършване па

- Мапримсто п Клисурския край много сс тачеше и умра- 
р-п,т. Младежите и девойки те от готи район бяха

прочути спортисти и фолклористи. Тона беше една хубава 
традиция .. Но /|рсч последните няколко десетилетия точи край 
буквално се обечлюди - е иескрита тъга говори ча родния си 
край Антанас Досев, 60-годишен преподавател по физкултура 
в Лесковац, роден в Стрсчимировци, край самата граница.

Деца та на печалбаря Никола и селянката Роса сс ра чделили. 
един от синове те и дъщеря им чаминали ча София, друг ия 1 им 
СИН - ча Белград, а нашият събеседник е свил семейното си 
гнездо в Лесковац. Къщата им в селото край границата оста
нала прачпа, "заключена с меч’ катаици ... Но всяка година 
децата на Никола и Роса Досеви си правят но едно "свиждане” 
в родното село.

- Обра зованието си започнах в родния край, при многоува
жаваните учители Милко Георгиев и Борис Виденов. След 
прогимназията в Клисура завърших Учителската школа 
Враня. Там, във футболния клуб "Динамо”, започнах страстно 
да се занимавам счх спорт - разказва Досев.

I Ьппият земляк работи една година като начален учител на 
Власина - Округлица, 
цитс на ФК "Младост”, по-късно "Зидар”. През 1957 година се 
записва във Висшата физкултурна школа в Белград (тази шко
ла е предшественик на ДИФ) и става първият школуван препо
дава гел по физкултура в клисурска га осмолетка и в този край. 
След войниклъка в Любляна 
намира работа в Лесковац, 
където повече от 35 години 
работи в средните училища: 
медицинското и икономическ
ото училище и гимназията.
Понастоящем работи в едно 
от основните училища.

Успоредно с редовната си 
работа в училищата, Досев 
максимално се ангажира и в 
лесковашките спортни клубо
ве ”Дубочица”, "Слога” и 
"Омладинац”. Той има без
спорни заслуги за успешната 
кариера на цяла плеяда спор
тисти от югоизточната част на 
Република Сърбия. С голямо 
уважение и гордост изрежда 
имената на - както обича да 
казва - легендите във футбо
ла: Йован Савич, Влада Йова- 
нович, Драган Буре Митрович, Душан Мнлутинович, Пре- 
драг Станкови1! и на мнозина хандбалисти, баскетболисти и 
други изявени спортисти.

Как е заобнчал спорта? Корените на тази негова голяма 
любов се намират в детството му. Като малък гледал физкул- 
I урните упражнения на воиннците-граничарн в родното село 
Стрезимировцн и мечтаел да спане голям и силен, силен като 
войник.

- М ного ме

жняваше сноа. т.

Илия Иванов, някогашен миньор в мината 
Връшка чука, днес е пенсионер. Върнал се е в 
родната Драгоннта и с двамата си синове Йован и 
Васил засадил 5 декара с малини. А те тук виреят 
- н още как! Специалистите казват, че поради

пай-

МАЛИНОБЕР

почвата тук малините са 
качествени. Само да ги е иршгьрзал ”към жица” 
бай Илия, сигурно би набрал и 4000 кг. А така бере 
над 1500 кг. Но и тона е достнзъчно. Частното 
предприятие "Дама”отСуви дол ги изкупува по 4

състава на

динара за килограм и засега редовно плаща.
"Миналата година наш човек, драговигчании, 

Иван Димитрои се казва, ни завлече и не ни пла ти. 
Ма цялото село дължи към 80 хиляди динара и 
няма що да му правим. А малината ми с един
ственият поминък”, казва Илия, докато пили и 
щайгите със сочни плодове.

в ьв

където става един от основоположни-
А. Т.

ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНО ОСУЕТЯВА ЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ ПРИ ДОБИТЪКА

Ветеринарната станция в Бо- дат през настоящия и следващи- ция в Босилеград, в съдействие с 
силеград полага големи усилия те месеци. Мостра от кръв ще се Ветеринарния институт в Ниш и 
да осуети разпространението на взима от овце, кози п говеда. Из- Ветеринарна та републиканска 
всички видове болести и особено следването е безплатно. В ход е инспекция, ще предприемат
на епидемиите болести при до- ваксинираното на говеда срещу далеч по-сериозни мерки. При 
машните животни. В съдействие ентеротоксемия - болест, от ко- изпълнението на тази задача 
със съответните републикански ято през пролетта миналата го- Ветеринарната станция в 
институции и Ветеринарния ин- дина на територията иа Босиле- Босилеград очаква помощ и от 
ститут от Ниш, станцията всяка градска община са умрели ия- всички общински институции - 
година предприема превантивни колко глави добитък. Окуражва преди всичко от Общинската 
мерки, в резултат на които по- фактът, че тази заразна болест скупщина и местните общности.

епидемиите болести вече е предотвратена. Там, къ- 
(свинската чума, бесът, бруце- дето добитъкът е ваксиниран, 
лозата, туберкулозата и други) в няма нови заболявания. 
по-голямата им част са осуетени.

вечето от м. я.

Когато пък става въпрос за
Във Ветеринарната станция бяса, ваксинираното на кучетата ^ ЗВОНСКЗ 

ще се проведе през последното 
синират срещу свинска чума два тримесечие на годината - от ок- ИМЯ МРРТЯ
пъти годишно: през пролетта - томври до декември. Ще се вакс- Н1па
обикновено през март или ап-

Антанас Досев
ни уведомиха, че свинете се вак-

инират всички кучета, по-стари ^
рил, и през есентта - септември от4 месеца. Едновременносвак- 0 I урнстическият сезон в 

октомври. Първото вакси- синирането срещу бяс, кучетата 3вонска баня започна още на 22 
ниране е завършено: на терито- ще бъдат ваксинирани и срещу »!УТ’. еня на пРолетТ1‘- В хотел 
Р»ята на общината срещу тази ехпнокока. През последните ня- Мир казват’ че местата са 
заразна болест са ваксинирани колко години на територията на ,1ЪЛени до 1 септември, но затова 
над 2000 свине. нашата община тази болест има пъкг в частните в,,ли има °^‘

Диагностичните изследвания тенденция към увеличение по- сво»одни места, 
срещу бруцелозата ще се прове- ради което и Ветринарната стан- Ь стаите с едно и две легла

цената се движи от 12 до 15 ди
нара на ден. За къпане в отво
рения басейн възрастните пла-

................ ... Щат по 4, а децата по 2 динара. В
центъра за рсхабилитация сс 

1ш,аща 8 динара за едно къпане. 
.ш. щ,За първи път в банята са от- 

.........[ крити два магазина, в които мо-
жс Да се купи и хляб. Открити са 

Шр ^ и 3 частни кафенета, в които има
Щ,*. '' \ч музика. Банята има постоянен
КИН 1 ' СД!Ш 1П,Т седмично |] Ц-
|Ш^Н53РЯГ, «ят и специалисти от Пирот.

'■ " .' ' ■ ' ;Просто казано-
.............",_____________________• р" " 3|ШИСК11 баня

____________________ ________ _ летува приятно и удобно.

Добър сенодобив

или

насочи по този път и моят уважаем преподавател 
по физическо възпитание във вранската Учителска школа 
ироф. Бранко Стеванович-Джулбаз - добавя Антанас.

Синът на Антанас Досев също се е дипломирал в ДИФ и ще 
ПрОДЪЛЖП ПО пътя на баи4а си. Дъщеря му следва английски 

Философския факултет в Ниш, а неговата съпруга 
Миряна работи като висша медицинска сестра в лесковашката 
болница.

В разговора за отминалото време, Антанас Досев с особено
спортното поле и

език във

■ задоволство си припомня своята дейност на 
подчертава:

- Осем години бях пионерски селектор по футбол в южната 
маст на Сърбия и инструктор в летните школи по футбол в 
Копашница, Лесковац и край Власннското езеро.

За своята дългогодишна успешна работа в спорта и просве
тата нашият земляк е получил десетина високи отличия от 
общината и републиката.

■ 1
:

- за малко па-
можо да се

Стоян СТАНКОВ
Й. Милановв звонския

КРАЙ
НЕОБИКНОВЕНИ РЕКОРДИ

Коситбато в Звонския край тази година закъсня с 2-3 седмици но 
хубавото време даде възможност да бъдат окосени изкуствените ливади 
и да бъде събрано сеното от тях. Тази годим има достатъчно бензин за 
косачките, а на помощ на остарелите родители се притекоха децата 
от градовете.

В селата Звонци, Пресека и Нашушковица коситбата е завършена 
на 90% от ливадите, а в останалите села продължава. Тазгодишният 
сенодобив е добър.

Коситбата е най-голямата полска работа в Звонския край.

В малкото стадо овце на Илия Николов 
от Звонци има една едра Ваклуша от сорта 
пиротска праменка”. През последните 15 

месеца тази 80-килограмова овца е обаг- 
нила 5 агнета! Два пъти е близнила и един 
път е обагнила едно агне.

Стопанинът й Илия полушеговнто 
казва, че една такава овца донася повече 
доход от някогашните крави.

За 15 месеца една 

овца обагнила 

5 агнета!

им

й. м. й.м.

о 18 ЮЛИ 1997 г.



СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (4) БЪЛГАРСКА ЕСЕИСТИКА В 

"ГРАДИНА” И "МОСТ”ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА 

-УЧИТЕЛКА В 

ЦАРИБРОД И БЕЛГРАД
Нишкото издателство "Градина” се подготвя 

да представи съвременната българска есеистика 
на страниците на своето едноименно списание в 
броя за Панаира на книгата в Белград. По 
повод главният редактор на списание "Градина” 
Горан Станкович и сътрудниците Велимир Кос
тов и Мила Басов, по покана на Съюза на българ
ските писатели, от 2 до 5 юли пребиваваха в 
София.

Още една идея, свързана с българската кул
тура, е на път да се осъществи. Този път нишкото 
списание отива и по-далече, като на 200 страници 
от списанието си ще помести есета от известни 
български писатели, културни дейци, научни ра
ботници, философи, етнографи и други специал
исти, които ще пишат за българската култура. 
Работното заглавие на броя е "Българската циви
лизация днес". Въпреки претенциозното загла
вие, редакцията съзнателно се впуска в този риск, 
за да запознае по-подробно читателите с проме
ните в българската култура и със нейното със
тояние след тези промени.

Домакините Петър Караангов и Георги Кон
стантинов посрещнаха групата от Ниш в Съюза 
на българските писатели и организираха срещи за 
тях с български издателства, писатели, интелекту
алци и художници. Особено интересна беше сре
щата с младите писатели, които творят и публику
ват в "Пламък”, срещите с писатели от различни 
съюзи, посещенията на галерии и приятели на 
югославската литература, какъвто е Ганчо Савов, 
млади разказвачи като Алек Попов, които са се 
изборили за свое място в българската литература. 
Бяха посочени някои издателства и автори, чиито 
книги лесно могат да се намерят по книжарниците 
и сергиите.

Една част от най-актуалните есета, които ще 
публикува "Градина”, списание "Мост” ще отпе
чата на своите страници. Двете редакции влагат 
сили списанията да излязат от печат едновремен
но и едновременно да бъдат представени пред на
шата и пред българската читателска публика.

м. в.

този

ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА 
много помни и знае, тя е чу
десна събеседничка и помощ
ничка при съживяването 
спомени; без напрежение изви
ква

за начинаещите даскалици би
ло безкрайно далечна мечта. 
За да си осигури постоянна ра
бота, тя се обърнала към своя, 
малко далечен роднина, тога
вашния министър на просвета
та в София - Костурков - и по
лучила заповед за назначение. 
После, с откриването на Учи
телската школа в града, тях
ното училище е станало място

на

към живот хиляди детайли 
от живота на нашия град и съг
раждани. С нейна 
особено със

помощ, а 
стари снимки, ко

ито грижливо е пазила, ще до
пълним историята на учили
щата и просветата в града ни. 
В нейния разказ има последо
вателност, нишката на споме
ните не се прекъсва, плавно 
минава от детство към хуба
вите младежки години в гим
назията и трънливия път на 
нейната учителска дейност. 

Родена е в солидна двукат- 
къща на семейството Дане- 

ви през 1924 година. Баща й - 
Костадин Данев - беше адми
нистративен референт в общи
ната на бивша Югославия, из-

за подготовка на бъдещите 
учители. Много открити уроци 
е изнасяла с помощта на Тодор 
Геров, учителя по методика, и 
Цветан Димов, учителя 
дагогика. По това

но ие- 
време се 

върнал от Смолча прочутият 
ни, най-възрастен по това вре
ме учител Нацко Панайотов. 
Той пък й станал девер, защо-

НОСТАЛГИЧНА ВРЪЗКА С МИНАЛОТО
на

(Веселин Денкоп, "Вратите 
на Ерма”)

Картината е нарисувана през 
1993 г, по време нп първия пле
нер, в тишината на Погановския 
манастир. Вдъхновение за кар
тината си Веселин Денков нами
ра в местността, наречена Вра
тите на Ерма. Художникът ус
пява да създаде трайна ностал
гична връзка смилалото,да про
говори за любовта, традицията и 
забравата.

И в тази картина той остава 
верен на традицията и на сим
волите си. Използвайки рустов- 
ни елементи, художникът по 
оригинален начин допълва кар
тината с отворена дървена вра
та, на която от лявата страна, на 
медальон, почти незаблежпмо, 
скрито, са изписани имената на 
ктиторите Константин и Елена, 
а на десния медальон - името на 
Свети Йоан Богослов, в чест на 
който с построен манастирът. 
Горната и долната страна на вра
тата са свързани с лствичка, на 
която са изписани годината на 
пленера, името Цариброд и три 
кръста. Много важен е и детай
лът, който дава особено значе
ние на картината: автентичните 
подписи на десетте участници и 
основоположници на пленара.

Централно място в карината 
заема язът, който художникът е 
разградил и е пуснал водата да 
тече свободно. Доминират сиви 
стени и огромни камъни, оцвете
ни стопли тонове. В задната част 
на картината доминират тъмни
те бои - мрачно небе - като сим
вол на времето, в което карти-

1
1вестен с прочутия си дребен, 

четлив и хубав почерк и с бър
зите си и точни афоризми по 
много поводи. Майка й е от Ки- 
кините - семейство, което тря
бва да се впише в историята на 
родовете в Чуйпетълската ма
хала. Елена е учила в Камика 
при учителя Александър Йон- 
чич, който, не зная поради как
ви причини, малко е спомена
ван досега. Той беше добър 
просветник и организатор на 
дейностите 
кръст. После е учила в Граж
данската школа, където кла
сен ръководител й е бил Мар
ко Перишич, преподавал по 
френски език, а директор - 
Драголюб Стойкович, който й 
преподавал и математика, и 
чертожна геометрия. За тога
вашните си преподаватели го
вори пределно точно и умело - 
че са били същински господа, 
но и отлични преподаватели и 
възпитатели. След това казва, 
че от 1941 година е била уче
ничка в Смесената цариброд- 
ска гимназия. Най-добри при
ятелки са й били Нели Попспа- 
сова, Станка Еленкова, Бинка 
Дудина, Мария Тасева от Сми- 
ловци. Една от тях, Янка Пав
лова, след това станала и дълги 
години била кмет на Сливница. 
За учителите си Спаска Кисе- 
личка, Стоилов и Стойчев има 
само похвални думи, но под
чертава името на най-автори
тетния си учител - възрастна
та, със сребристи коси неомъ
жена Елена Петрова,учителка 
по български език. Сега казва 
и нещо, което и аз помня, но не 
съм го изтъквала достатъчно 
досега. Явили се на матура 
през юни 1944 година, но зре
лостен изпит не са имали. Бяха 
размирни години, чувстваше се 
угрозата на фашизма и войски
те на българската армия се от
тегляха в безредица и в това 
смутено време 
бяха съкратили сроковете за 
края на учебната година. През 
месец октомври 1944 е моби
лизирана за учителка в града. 
В Камика беше открито начал
но училище, в което нейни ко

били Катя Царибро- 
дска, Нели Попспасова, Нади- 
ця Стоянова, Анка Петрова, а 
главен учител - Рангел Гошев, 
който изтъквал, че има шест 
години учителски стаж,

и

Червенияна А)!
Елена Панайотова

то е роден брат на съпруга й 
Асен Панайотов, съдията. Ро
дени са в Изатовци и са инте
лектуалци с голям опит, висок 
морал и авторитет.

Десет години е била секре-

Вратите на Ерма

ната е създадена и когато пле- начин се е завършил процесът 
перът е започнал да работи. Там на раждането, т.е. създал се е ед- 
се намират ритмично разпреде- ин нов природен елемент, 
лени скали, извисени към небе- В процеса на създаването на
то, които асоциират на готските картината художникът е използ- 
кули, а към тях са добавени и вал боя, стърготини или пясък, 
коловете в яза, които допълнват С тази картина Веселин Ден- 
ритъма на картината. ков допълва цикъла си, свързан

Камъкът от лявата страна с Погановския манастир. Но то- 
символизира съпротива, неот- зи цикъл не е завършен, защото 
стъпност, решимост за борба, художникът постоянно се връ- 
Но за да създаде равновесие и за . ща към този тема. Дано наскоро 
да допълни предния план, худо- можем да видим някои нови кар- 
жникът слага камъни на дясната тини, силни като "Вратата на 
страна, които, спускайки се от Ерма” или "Погановски манас- 
тсзи огромни стени, са губили тир”, 
геометричната си форма, а след 
това са получавали нова, която 
им с придавала реката и по този

тарка, а след това и председа
телка на АФЖ. Това беше ор
ганизация, която събираше 
жените и имаше различни дей
ности като: събиране на помо
щи, сказки, организиране на 
разни курсове и др. Така до 
1960, когато семейството й се 
преселва в Белград и тя става 
учителка в голямото основно 
училище "Веселин Маслеша . 
Това училище се намира срещу 
панаирния комплекс в Бел
град, на ул. "Коста Гляиииич” 
№ 2, а после се е сляло с още 
едно училище - "Бранко Па- 
рач”, на ул. "Васил Дачич”. В 
нейното училище е бил ученик 
и Мишо Броз. Елена - тиха, се
риозна и скромна жена, без 
надменност заради ранга на съ
пруга си, шестнадесет години е 
била белградска даскалица. 
Има свое семейство и свой дом 
на улица "Београдска”, син - 
отличник Васил и дъщеря Сне- 
жа, която днес живее в Скопие 

омъжена за Владо, сина на 
нашенеца Христо Сергии.

Елена Панайотова казва, 
обичала професи-

Мариана Живкович

ИНТЕРЕСНО

ПРЕПОРЪКА ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ... 
ГЕНЧО СВИРДЖИЯТА

нп пойната от 1941-45 г. бил в състава на 
военно поделение, което известно

Вече 15 години деца от Детската градина и 
ученици от Основното училище в Димитровград някакво 
летуват в Баошичи на Адриа гика и винаги се за- време пребивавало в Димитровград. Тогава 
връщат доволни, макар че има п други летовища той се запознал с Генчо, който бил, "носач 
по черногорското крайбрежие. N51 ’’ на гарата и никога не се разделял от своя

- Когато преди 15 години за пръв път се обади- кларнет. Често пъти го слушал в тогавашния 
туристическата агенция "Путник", за да се хотел "Балкан" и се въодушевявал от свир- 

- нашите пята му. И така обикнал не само Генчо, но и
и с

хме в
осведомим къде е иай-добре да летуват 
деца се свързахме с един от директорите на тази хората, и града. До ден-дешен. Затова днмнт- 
агенция завеждащ детски и ученически туризъм - ровградчани винаги имат там опредлени при- 
разказва Йордан Андреев, директор на Детската вилегии. А те, винаги когато отидат в Бао- 
градипа в Димитровград. - 1Цом казахме, че се шичн, подаряват на Йово но една картина от 
обаждаме от Димитровград, той веднага пи по- димитровградски художник. Цяла една стена 

позаваме... Генча Свирджията! (Кой от е покрита е картини, последната от които е от

в гимназията
че винаги е 
ята си и пс иска да повтаря поз
нати фрази за това. Винаги с 
била свързана с нашия град. 
Тук е гледала остарялата си 
майка до кончината й, а днес, 
поради възрастови причини, 
почти ие напуска Цариброд. 
Обича града, радва сс на всич
ки начинания,които го възди
гат и... чете, чете "Братство .

Лилия Нойкова

по-старите димитровградчани не го познава!) На- Погановския манастир.
гласихме работа с почивката на децата и когато Ето как и Генчо Цеков с кларнета си е една 
отидохме в Баошичи, реших да потърся човека, чудесна препоръка за димитровградчани и

Димитровград.

лежки са

който познава Генча.
Момо Йоваиович, завеждащ детски и учени

чески туризъм при агенцията "Путник”, по време А. Т.

а това
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НиколаОбаянието на колосалното дело» подвига и моралната 

изява превръщат Дякона Левски в една от па и-стои- Михайлов.
постните личности на нашето Възраждане. Л неговият ^ Като че лм втората плеяда творци Иван ляз« р » | 
физически образ е изведен едпа ли пс в иконография. Йордан Кръчма ров, Борис Ангелушев, Кирил додороп, |

Надали има български художник, който да не е рису- Васил Стоилов създават най-ярките, класически произ 
вал или ваял с най-чист възторг образа на Левски. След водения, свързани с. честването на стогодишнината от 
неговата гибел едничката утеха за близки и приятели е рождението пя Левски.
съхранената фотография. Въпреки че Левски е имал За да довършим картината, трябвала споменем име- Ц
приятели художници-зографи (Цашо Захариев, Георги пата на Александър Узунов, Руска Маринова, Жечо ||
Данчов, Станислав Доспевски), през живота си той е Попов и много други, които творят през последните 
позирал само пред фотографпческята "машина" на петдесет години и до наши дни. тжшжшшкшш
Анастас Карастоянов, Никола Хитров и В. Български. Лко в началото на века художниците са се стремели 
Дори е сниман п Букурещ и от професионалния преди всичко да овладеят външната прилика с образа па 
живописец Карол поп д’Сатмари. Апостола, то с годините се забелязва едно високо про-

Макар и в своето зараждане, фотографията е успяла фсснопалмо тьрссие па вътрешните черти на героя, ик- з|р1ш|§||| 
да опази и съхрани в детайли физическия образ па Лпос- опографско го отстьпва па психологическото, на задъл- ||||е||||§§| 
тола. Посттокенията на редица творци, а те далеч не са бочепо пресъздадената душевност. ШшШлШ.

Напълно логично е, че във всяка творба, посветена 
За повече от един век редица художници и скулп- на Васил Левски, освен стремежът зя принос в портрет

ни живопис и скулптура,

Левски в Карлово), Жеко Спиридонов и

I

| ЩШ1 V Ф
:

т.I:ипосредствени, се градят изцяло на фотодокумептите. ш1

Ш
тори прес!>здават образа и делото на Апостола. Авторите пата и историческата 
и творбите могат условно да се разделят на три периода, присъства и още нещо... То не се среща

Усърдни са търсенията на образа на Апостола от изкуството - това е преклонението пред най-чистата и
Лпос-

така често в

личния му приятел Георги Данчоя-Зографина; сполука обедпнявам)а нацията ни ренесансова личност - 
постига и виенският склуптор 1’удолф Фейр; не по- тола па свободата, 
малка е заслугата и на Марин Василев (Паметникът па

Жечко Попов. Портрет на Васил Левски, 
маслени бои, 1962 година

Владимир Гиновски. Бюст на 
Васил Левски в Борисовата 
градина, бронз, 1992 година

Борис Ангелушев. Обесването на Васил Левски, детайл 1942 година
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В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД
ДА СИ ПРИПОМНИМ

ВЕЛИКОЛЕПНА ИЗЛОЖБА
ХОРАТА, КОИТО РАЗВЕСЕЛЯВАХА 

ЦАРИБРОДЧАНИ
На 11 юли т. г. в димитров

градската галерия бе открита из
ложба на художничката Миряна 
Кръстевска от Белград, която се 
представи пред любителите на 
този вид изкуство с тридесетина 
пейзажи, работени 
маслена техника.

Кръстевска е родена на 16 
март 1955 година в Качарево. За
вършила е живопис през 1980 
год, а следдипломни квалифика
ции - през 1983 година в Белград.
Член е на УЛУС от 1981 
Днес живее и твори като 
стоятелен художник в Белград.

Миряна Кръстевска вече две 
десетилетия твори в областта на 
живописта и досега е имала ок
оло 150 самостоятелни и съвместни изложби.

Що се касае до самото й творчество, с което тя се представи в 
Димитровград, можем да кажем, че Кръстевска има афинитет към 
маслената техника и пастела

Днес « Димитровград пече никой не знае нищо за хората, които развеселяваха царибродчани 
в началото на този век. До петдесетте години много стари царибродчани добре ги Гшмнеха и 
Преразказваха техните ' 'майтаПлъии ”.предимно в

Станчо Бачевски, Чана и Шилото от Пирот, Аврамич от Цариброд дълги години бяха 
известни с "номерите ” си, като разсмиваха жителите на града със своите актуални вицове, с 
дребни Подигравки на някои хора във времето, когато животът е Протичал без радио и 
телевизия, а хората сами са си създавали театър, устройвали вечеринки в кафенетата схубава 
ракийка и мезе, където се Преразказвало какво е станало вчера.

Аврамич искал да се пошегува, но случилото 
се не било за шега.

Станча Бачевски години наред разсмивал хо- Докато войниците и командирът се обяс- 
рата в Цариброд и близките села. Всички го поз- нявали с Аврамич, много хора минавали край 
навали. Хората го описваха така: тях на път за Пирот и пренесли за случилото

Един червендалест мъж, с голямо палто и ви
соко вдигнат калпак от агнешка кожа, под който

ЦАРСКИ СИН, КРАЛСКИ ЗЕТгодина. 
1 само-

Миряна Кръстевска се на границата.
Аврамич бил малко разследван, малко 

светеха две огромни очи и вдъхваха ведро нас- мъмрен и пуснат да продължи пътя си за Пи- 
троение при среща с хората. рот. А когато пристигнал в Пирот, в центъра

- Иде Станча от Бачево! на града, всички терзии, колари, ковачи на-
Това било достатъчно хората да го посрещнат пуснали работилниците си и излезли да пос- 

и наобиколят, като слушали в захлас шегите, кои- рещнат Аврамич. 
то той "подготвял” на път от Бачево до Цариброд, 
яздейки своя кон.

Собствениците на кръчми имаха голямо жела
ние Станчо да се отбие при тях, защото, благо
дарение на него, през този ден тук щеше да се другия край на града, за да се измъкне от 
изпие най-много ракия, вино. Някои го придум- неудобното положение. Но този ден мир в 
ваха да напусне Бачево и да стане гражданин на Пирот не е намерил. Всички узнали как Ав- 
Цариброд.

Станчо имаше подготвен отговор на това пре-

- материали, конто тя така умело 
платното. Изложените картини са създадени след 1993 

година. Тема на картините винаги е пейзажът, неговата 
панорама, но някой сегмент от пейзажа е

нанася на
широка

транспортиран до гра
ниците на препознаващия мотив. Основните детайли на пейзажа са 
пренебрегнати и съвсем опростени.

- Аврамич, Аврамич, - викали всички в 
глас, - я ни покажи какъв пистолет имаш?

Аврамич разбрал, че новината е пристиг
нала преди него, ударил коня и избягал нано са превърнати в стилизи

рани, геометрични фигури и ясно означени архитектурни части.

рамич е минал границата.

ЧАПА И ШИЛОТО ОТ ПИРОТ 
БИЛИ ПОПУЛЯРНИ И В 

ЦАРИБРОД

дложение.
- Селата трябва да пазим. А град да се направи 

- това е лесна работа. От всеко село дойде по един 
двама шашави - ”айте” - и ето, град се направи. Вие 
мене за такъв ли имате бре, гражданье.

Случавашс се край "светената водица” да се вац свободно минавали и Чапа, и Шилото от 
стигне и до караници и бой. Станчо беше готов и Пирот със своите оркестри, 
да бие и тогава идваше полицията. Веднъж в ок- Чапа имал оркестър със сина си, а Шило- 
олийското му казват да си признае, за да не се то, който свирел във военната музика, имал

частен оркестър. И двмата били популярни в
- Е, кико може, кига Станча бийе на връ Коза- Цариброд. Тези два състава имали "широко 

рицу, тъгай сви виде, а ка 
Станчу бию у сред чаршию, 
тъгай никой не види...

Шегите на Станчо, изник- 
нали от народа, дълго се пом- 
нят и преразказват и затова 
хората повтарят неговите ше
ги, а когато искат нещо да ка
жат, повтарят: "Както каза 
Станчо...”

Станчо разказваше шеги и 
за своя сметка. Една от тях до-

Не само Аврамич - границата при Обрено-

налага да довеждат свидетели.

г | §§
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Дружеско хоро на царибродчани: води го Стефан Барона, 
а на танеца е Станча Бачевски

скоро се преразказваше...
След като починала пър

вата му жена, той се оженил за 
жена от Пирот. За себе си каз
вал: "Аз съм царски син, но 
кралски зет".

Станчо се чувстваше много добре в кафене- 
тата на Цариброд. Всред познати и приятели тон „ от дружеств0то
с часове прекарваше в тях. Но това не беше никак Това’ ур ство 1|малР0 „ своя театрална група 
лесно за неговия кон. Вързан пред някоя кръчма ^ ЧССТРУ^ Г|вало вечер1ШКи, а музиканти 
той с часове чакаше своя сайбия. А хората, щом ^ Ш|шото илп „ два„ата. До
видеха коня па Станчо, знаеха, че гои е вътре. петдесетте години в Цариброд имаше стари
АВРАМИЧ БИЛ ИЗВЕСТЕН И В ПИРОТ хора, които с удоволствие разказваха за два

мата пиротски музиканти. Според тях най-до- 
Когато железопътната линия още не била го- брнтс увеселения ставали в кафенето "Широк 

това, и когато от Цариброд до Пирот се пътувало жтЮт", а главни актьори винаги били Чапа
само пеша или с кон, Аврамич, който бил каруцар, ил„ Шилото. Винаги, когато било съобща-
превозвал пътници между двата града. Но той не вано за вечеринка в "Широк живот”, непре- 
бил известен само с "професията" си. Като добър меНно се изтъквало и това, че ще свирят Чапа 
шегобиец Аврамич бил познат и и двата града. или Шилото.
Границата при Обреновац била винаги отворена Атмосферата и настроението на тези ве
за него. И когато Аврамич пристигал в Пирот, чер1Шки били много приятни. Всички прнсъ- 
хората тичали да видят кой е дошъл от Цариброд стващи били празнично облечени. Жените - в 
и какво ще каже Аврамич. нови сукнени или кадифени забъни, с бели

Само един път Аврамич имал сериозни труд- забрадки. Мъжете - във военни дрехи, ако са 
пости при преминаване на границата. от армията, а останалите били докарани по

Когато един ден пристигнал па границата, той последната мода. А някои с елек, беневрецн. 
поискал да се пошегува с войника. Всеки пътник Сз,с своите оркестри Чапа и Шилото съз- 
за Пирот трябвало да се обади на войниците на даваЛи настроение и по време на колоездач- 
поста край границата. Понеже Аврамич пътувал ните състезания, които се устройвали между 
всеки ден, войниците го познавали и веднага го царцброд и Пирот от 1903 до 1912 година, 
пускали да иродзшжи пътуването си. Този ден Най-добър колоездач бнл Владимир Попто-
обаче шегата му не излязла сполучлива. Аврамич дорОВ 0т с. Клисура, Берковско, който бил
взел една краставица, сложил я в пояса си и когато преселник в Цариброд със семейството си. По 
пристигнал пред входа, извадил краставицата и я това време в Цариброд имало колоездачно 
насочил към войника. Сз,щия не очаквал такава дружество и според твърдението на съвре- 
шега, дръпнал се и се ударил на входната врата. меннИци, то разполагало с около 50 велоси- 
Раната била малка - от едно пиронче на вратата, педа Колоездачните състезания били сенза- 
но от нараняването потекла кръв. ция на годината. Тогава хората излизали край

В този момент излезли и други войници, прие- 11ътя д0 Пирот и с аплодисменти посрещали 
тигнал и командирът на заставата. Създали се състезателите, 
суматоха, какваго Аврамич не очаквал. Войни- Дългогодишната спортна традиция на 
ците видели "пистолета” на Аврамич - една дълга двата града сега е напълно забравена, 

краставица, захвърлена в прахта на пътя.

е- : • а.

Картините й подсказват задълбочен изследователски дух, в който 
подтикнатото от природата визуално чувство се свежда до^ при- 
марни пластични качества. Що се отнася до колорита, в нейните 
картини преобладават сини, тъмночервени, рядко зелени до 
подчертано жълти и бели цветове, които се концентрират в средата 
на картината. При това изкристализират две тонски възможности 
- от напълно тъмни до напълно светли съотношения.

А що се отнася до композицията на картините, тя е установена 
от сбора на пресечените хоризонтални и вертикални линии, вклю
чително и диагоналите, които се пресичат в центъра на картините. 
Така че светлината, която пада в центъра на изображението, се 

отваря пространство в дълбочината на

поле на действие”. Просто не минавала не
деля, без те да бъдат ангажирани в някое ка
фене в Цариброд. Те участвали и във вечер

на военните.

разлага и по тоя начин 
картиназа. Изобщо пейзажите действуват великолепно със своята 
малко абстракна загадъчност.

Кръстевска е носител на редица награди - предимно в нашата 
страна. Любителизе на живописта от Димитровград трябва да 
бъдат щастливи, понеже им беше предоставена възможност да се 
любуват на картините й.

Д. Димитров

ПЕТИЯТ ПОГАНОВСКИ ПЛЕНАР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ
1-10 АВГУСТ

Ще участват 13 художника
Петият Погановски пленер тази година ще се '"'.[Т.

ло лесети август Както ни осведоми Димитър Илиев, завеждащ
:=^=«== 

Джорджевич отНи111?Бранислш),Бо[11Кович °^о^ф^Ро|.аРпВлгада
Владимирова от София, Борис Кост ов също Iшово Ми-

ХуложгшцЙтс ще се съберат на 31 юли, а но врме на пленера ще 
пребивават в Звонска баня. На 31 юли в гРа;;“р™ ™леР6''^би1; ^ 
открита изложба на картини от пленерите през №5 и1™г°№ 
Спонсори на пленера са Министерството за култура на Сърбия 
Общинската скупщина в Димитровград.

Богдан Николовжълта
А. Т.
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от свой ъгълРАЗГОВОР С ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРАНОВ, ДЪРВОРЕЗБАР
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ - 

ПАК НА СУХОДърворезби от чудесната българска традиция
• Ине сме длъжни в тия размирни времена да оставим на поколенията ценност ите, които сега толкова 

• Културата е като пеленаче - бел тапии но същество, на което трябва да се даде да 
' ' ”Сн. 40 мъченици , където е

Летните жеги отново ни измъчват. Дневните температ ури доо- 
л„40 градуса. А когато "звездата унече ,както казват димит- 

обикновено се търсят прохладни места край
много ни лнпспат
яде • Поради липса на средства рсстарпацнятп на църквата - хром 
починал Свети Сава, е в застой • Българският и «гърбения народ са твърде близки

тигат 
ровградчани* тогавв

РеКЗаасъжалсние, "реката” (тук сс имат предвид трите рекички,
общината: Нишава, Лукавачка и

дава възможност за развитие и 
на ума, и на възможностите, и на 
икономиката, а и във всички 
сфери на нашия живот. Духовно 
богатият човек е способен да 

прави добри неща.
,и Казахте, че сте професион

ален актьор и работите пъп Ве
ликотърновския театър!

- В структурата на българ
ските театри, той е, така да се 
каже, уникален театър, защото 
е единственият в България дра
матично-музикален татър, т.е. 
институции, която може да съз- 
Д2Ш21 почти всякакъв вид сцени
чно изкуство, защото ние разпо
лагаме е оркестър, имаме балет, 
имаме и много доб ър хор.

* Сърбекият народ е пряко 
свързан е гр. Велико Търново. 
Именно там е починал великият 
сърбин - Свети Сипа. Докъде се 

спа, наречена култура. Без ду- стигни е рсстиприцияти ни черкпи- 
ховност пито една нация не може та н гроба ни Свети Сиви? 
да просъществува. За мен ду- 
ховносттаеедноотнай-цениост- говоря отрицателно на този до- 
ните човешки качества, което бър въпрос, защото, както зна-

В началото на миналата сед
мица в нишката галерия "Мия 
Станимиропнч” бе открита из
ложба - дърворезба. Със свои 
творби пред гражданите на Ниш 
се представи Велислав Димит
ров Боранов от българския град 
Велико Търново. Това е и по
водът ни за разговор с автора.

* Господин Борпиоп, моля Ни 
накратко да се представите на на
шите читатели н да пн разкажете, 
така да се каже, историята па тази 
изложба?

- Мога да кажа, че аз не съм 
професионален дърворезбар, 21 
просто съм носител на чудесната 
българска традиция - дърворез
бата, която в последните някол
ко години е позабравена. По 
професия съм актьор в драма
тично-музикалния театър ’ Кон
стантин Кнснмов" в гр. Велико 
Търново. Може би не е случайно 
това, първата мн изложба е на
правена в гр. Ниш затова, за- 
щото един от основните инициа
тори за откриването на тази из
ложба е моят добър приятел от 
град Ниш - режисьорът Мнло- 
рад Бернч, който, пребивавайки 
у нас, постави няколко пиеси в 
нашия театър. Нощувайки в моя 
дом, той беше много впечатлен 
отработите ми и всъщност стана 
подбудител за тази изложба.

* Вашите творби са пряко 
свързани с град Велико Търново, с 
неговата история и бъдещето му. 
На какво сс дължи това?

- Всеки човек е влюбен в не
що. Аз съм влюбен в град Вели
ко Търново. Родом съм от град 
Шумен, който е също така град 
с вековна историческа традиция. 
Не случайно близо до този град 
са първата и втората столица на 
България (Плиска и Преслав), а 
за щастие съм влюбен и в тре
тата столица на България - Ве
лико Търново. От този град се 
излъчва някакъв особен магне
тизъм, особено за хората на из
куството. Те са много чувстви
телни - не само художниците, но 
и певци, дърворезбари, актьори 
и всички хора, които се занима
вате изкуство. Посещавайки Ве
лико Търново, тяхното съзна
ние и тяхната душевност са обсе
бени от едно неописуемо усеща
не, защото от всяко кътче в този 
град лъха история, лъха искре
ност и може би затова в основата 
на темите на моите работи е гр. 
Велико Търново. Ние сме длъж
ни в тия размирни времена да 
оставим на поколенията ценнос
тите, които сега толкова много 
ни липсват, особено тази душев
ност, която започна да закърня- 
ва у нашите хора през послед
ните години поради обясними со
циални проблеми в бившите со-

ЕрмаТш^обеищва^желаната прохлада. Просто защото нито край 
щща от тези рекички няма уреден плаж, а басейнът на открито още 
дълги години ще бз.де несбъдната мечта за димитровградчани.

Преди две-три години бе подета инициатива да сс направи ба
сейн на Луковачка река. Че това може да се осъществи, се погрижи 
Я21 докаже "Комуналац”, който импровизира един такъв басейн на 
открито. Събудената надежда обаче бързо угасна, защото *• 

средства наистина да сс уреди изровената от будозера
басейн), водата да се доведе през пречиствателни

на

1121

не сс 
яманамериха 

(с размерите на 
канали и пр.

От друга страна, преди десетилетия, 
р. Нишава след проливни дъждове беше пробиI 

от най-привлекателните през летните горещини за младите от 
града мясго за къпане, а и за общуване.

И накрая: остават вировете на р. Ерма, чиито прохладни води 
мамят не само димитровградчани, но и пиротчани. Те обаче се 
отдалечени от Димитровград на около 15, че и повече километра. 
А това значи, че те ще бъдат достъпни само за "моторизираните 

замислят дали ще могат да отидат, тъй 
бензин.

язът за воденичната вада 
и изчезна едно

1121

граждани, пък и те ще сс 
като в момента се чувства остър недостиг на

И така: и това лято димитровградчани останаха на сухо! Най- 
в баните но домовете си. За щастие,

Велислав Димитров

вероя тно ще търсят прохлада
в ^Комуналац” изтъкват, че това лято има достатъчно вода във 
водопроводните тръби, така че няма да има ограничения.

- Много ми е пеприято да от-

КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯем, историята съхранява мина
лото Н21 един народ. За съжале
ние, поради липса на средства, 
църквата все още е в застой. Не 
само църквата, но и много ар
хитектурни и исторически цен
ности в момента са консервира
ни поради същия проблем.

* Господни дърворезбар или 
господин актьор, моля Ви да пре
цените останалите духопни връзки 

- Юго-

Че "късите съединения" могат да направят големи щети, е 
известно отдавна. Особено в сектори, какъвто е културният , 
например.

Това се случи на 11 юли т. г. В Димитровград тогава се състояха 
две (бихме казали раностойни) културни събития: откриване на 
художествената изложба на Миряна Кръстевска и концерт на 
фолкзвездата с прозвище Радка Пиратка. Нищо необикновено: и 
двете събития имат свои привърженици.

Късото съединение се получи в момента, когато и двете събития 
бяха насрочени с начало в едно и също време - 20 часа вечерта! 
Малко чудно, понеже и двете събития са организирани от Кул
турния център, съответно от Градската галерия към Културния 
център.

И вместо едното да бъде пренасрочено само с половин час 
(по-рано или по-късно), чухме обяснението, ”... че истинските хора 
са тук, на изложбата". Може казаното да ласкае някого, но все пак 
е нужно да се запитаме: дали наистина истински хора са само чети
ридесетината посетители на изложбата, а онези, към четиристотин, 
които бяха на рок-концерта, не са истински хора?

Естественият отговор на този въпорос е, че вкусовете са раз
лични и най-вероятно мнозина бяха изправени пред ненужна ди
лема: там или тук? В такива моменти посетителят си прави следната 
сметка: "Изложбата ще видя и утре (тя е открита петнадесетина 
дни), а рок-концертът е само тази вечер".

Нещо подобно се случи и по време на ознаменуването на 160- 
годишнината от рождението на Васил Левски. Тържествената про
грама започна точно по средата на баскетболния мач между Гърция 
н Югославия. Мнозина се колебаха: мачът или програмата? И се 
р21зпъваха между силната любов към спорта и още по-силната 
любов към този вид програми. А тази дилема нямаше да съще
ствува, ако програмата бе отсрочена с половин час.

Едно е ясно: при организиране на културните събития е необ
ходимо съобразяване и с телевизионната програма, както и с раз
ностранните интереси на посетителите. Тогава няма да има полу- 
празни салони, откриване на изложби пред няколко десетки наи- 
племенни привърженици и почитатели на изобразителното изкуст
во и пр. Просто, трябва да се бяга от къси съединения.

между достс съседни стрини 
слапня п България?

- Аз в едно интервю казах, че 
българският и сръбският народ 
са толкова близки и след някол
ко минути разговор те почти се 
сливат. Лично аз не намирам ня
каква особена разлика нито в 
нравите, нито в народопсихоло- 
гията на нашите два народа. 
Много ми е приятно да кажа, че 
ние в момента репетираме една 
пиеса на българския драматург 
Христо Бойчев, която се казва 
"Полковник Птица”. Всъщност, 
това не е българска пиеса, това 
е балканска пиеса, защото в този 
текст авторът точно напипва те
зи особено тънки психологи
чески моменти на нашите два на
рода. Мога да кажа и това, че 
когато дойда в Ниш аз, се чув
ствам както във Велико Търно
во. Изобщо не намирам разлика 
в общуването си тук с хората, 
творците, приятелите.

В. Бойков
Ст. Н.

(НЕ)ОБИКНОВЕН КОНЦЕРТ В ДИМИТРОВГРАД

ШОУ НА ЕКЗОТИЧНАТА РАДКА ПИРАТКА
На 11 юли т. г. в голямата зала на Центъра за култура в Ди

митровград се проведе концерт на българската попфолк 
Радка Пиратка. Заедно 
Деси, както и

постигнаха ефекта, които и очакваха. Залата в Центъра за култу
рата тази вечер беше изпълнена до последното място, а димит- 
ровградчаните (предимно младите) показаха на практика, че са 
безпределни "консуматори" на фолк-ритъма.

Интересен е фактът, че преди няколко седмици в нашия град 
беше отказан концерт на сръбската фолк певица Йелена Брочич, 
защото нашите съграждани тогава проявиха слаб интерес към тази 
проява. Този път обаче

циалистически страни.
* Напоследък положението в 

България се стабилизира. Но след 
въвеждането на валутния борд във 
Вашата страна ми се струва, че 
културата най-малко ще спечели 
от това. Има ли

певица
с нея изпълняваха песни и колежката й 

музикантът Магапаса. Въпреки 
узнаем и техните истински имена, нашите 
плодни. Даже българските граждани, 
стоки на димитровградския битак, съвсем

че настоявахме да 
усилия останаха без- 

които в петък продаваха

ме сме страстни обожатели на тези "популярни” попфолк изиъл- 
нители, след като упорито настоявахме и от тях да узнаем имената 

- Аз оприличавам културата на звездите . Нашите сънародници от съседна България с усилие 
с пеленаче. Едно беззащитно съ- се сещаха за кои изпълнители става дума, обаче нито един от тях не 
щество, на което трябва да се знаеше истинските им имена. Сред "анкетираните” имаше и такива 
даде да яде, защото не яде ли, то които въобще не бяха чували за Радка, Деси, Магапаса а имаше н 
няма да расте. Лошото е, че в такива, които знаеха единствено, че Радка всъщност се'казва Мая 
тази политическа и икономичес- Докато нейното друго име се оказа мистериозно. Един от българ^ 
ка нестабилност в момента в на- ските граждани даже "аргументирано" ни обясняваше че сме 
шата страна почти не се отделя объркали нещата, понеже певица с псевдоним Радка въобще не 
внимание на културата . Аз съм съществува, а съществува певец Радко Пиратко?! 
възхитен от апостолите - хората, Разказваме ви всичко това, за да покажем по-образно до какъв 
които се занимават с изкуство в абсурд се стигна в нашия град през миналата седмица. Гостуването 
нашата страна, и които упорито на българските попфолк звезди в Димитровград толкова много се 
и всеотдайно дават целия си по- рекламираше, че дори граничеше с агресивността. В резултат на 
тенциал, за да съхранят ценно- тази незапомнена пропаганда, организаторите на концерта накрая

надежди и тя да 
заеме мястото, което й принадле
жи? вниманието на димитровградчани беше 

напълно ангажирано от Радка Пиратка, която, освен че има ориги
нално (и смешно) "артистично име", 
в очите на нашите съграждани.

Какво може да се каже за самия концерт?
вездите проявиха солидни вокални качества и изпълняваха 

п анални текстове и лесно разбираеми поръки, които по
о Са И ™пични за това музикално течение. Вече познатите 

Р ,аМО час™чно подсещаха за оригиналната българска на- 
гп к ИЛи п°не за български фолклорни мотиви, но затова
гъпикн гп ‘ много(3Роини ритми, подсещащи за турски, арабски, 

ОбтпР^,'; ’ИСПанск“' македонски и кой знае още какви песни, 
вечен нз™.йПОЧИТаТеЛНТе»а попФолка и Димитровград тази 
за ушите, ала и за очите“™“' ^ Пнратка беше за тах "празник"

изглеждаше някак екзотично

Б. д.
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ОсЬкЕЧНОТо™ ВЕВЕ°Т

Горчивината на една младост

БАБУШНИЦА

КОГАТО НЯМА РЕКА, 

ДОБЪР Е И БАСЕЙНЪТС.Я. дала на бебето си мляко, в което преди 
починало, а срещу малолетната майка 
на С. Я. казват,

сипала отрова. Бебето

- още от иай-рвиио детЗ б”'" Р°ДШ"Ш 
живеела тежко н така се откоиила от нормалния живот

Шестнадесетгодишната С. Я.
часове на 7 юли т.г., 
осеммесечната си

Бабушница няма щастието 
да има река и затова, който иска 
да се разхлади през горещите 
летни дни, трябва да отиде до 
Звонска баня или да направи то
ва в собствената си баня.

По всичко личи, че през след
ващото лято бабушничани ще 
сефтосат своя градски басейн, 
който в момента е в строеж. До
сега са завършени основните ра
боти на главния басейн с олим
пийски размери и на един малък 
басейн за деца. Построена е и 
сградата, в която ще бъдат поме
стени машините за пълнене и 
празнене на басейна и за пре
чистване на водата. Басейнът

тормозена, че

от Райчиловци, в следобедните 
наляла известно количество отрова ”етиол” на

започналия й живо^Лемрите ‘Гбоси^гртд^
=оДаГ™ Н3 бе®еТ°- но тъй ^състоянието м? било
лекари не успали ваИ ПОЙ ЛНИЦаТа ° СУР«Ул"«а- и тукашните лекари не успели да победят отровата и пет-шест часа елен
отравянето то починало. Малолетната майка е арестувана срщцу 
нея се води следствие в Окръжния съд във Враня, а пет днн 
смъртта трупът на детето бил откаран и погребан в Райчиловци 

^ащо малолетната майка отрови бебето си?
ЖИТЕЙСКИ ПАДЕНИЯ ОТ РАННО ДЕТСТВО

Трудно е (поне засега) да се даде отговор на този въпрос. 
Жизненият път на детето-майка дава известно основание да се 
предполага защо тя реши да лиши бебето си от живот.

Житейските падения на С. Я. започнали още от най-ранното й 
детство. Родена е във Враня, но още преди да навърши три години, 
майка и Елица и баща и Станнша Яшаревнч заминали в различни 
посоки. Майка й Елица се завърнала при майка си Катерина в 
Райчиловци, а С. Я. останала при баща си.

"Оплакваше се, че мащехата и таткото й я тормозели. Когато 
беше на десет години, избяга от тях и дойде при мен в Райчиловци. 
Обаче остана за

■

ще ползва вода от водопровода, 
която ще се затопля и ще се ре
циклира (една и съща вода ще се 
ползва повече пъти, като се

На това място през следващото лято ще се 
разхлаждат и стари, и млади

сти и то в съотношение 70:30 в помощ. Обещани са 40 на сто от 
пречиства постоянно). Трябва да полза на басейна. Самооблага- необходимите средства, а пред- 
се направи гардеробната част, а 
басейнът да се облицова с фаян-

нето продължава и след първи стави гел на министерството ве- 
юли, само че сега в обратно съ- че е посетил Бабушница и е оби- 
отношение - само 30 на сто за колил строежа, за да се запознае 

троинсталацията и да се благоус- басейна, а 70 на сто за местните с извършените работи, 
трои теренът около самия ба- общности. Тъй като тези сред-
сеин- ства са недостатъчни за оборуд- както е запланувано, бабушни-

До 1 юли тази година финан- нането на обекта със съоръж- чани се надяват догодина по това 
совите средства са обезпечавани ения за пречистване на водата, време басейнът да бъде пълен с 
чрез местното самооблагане на д0 Министерството за младежта 
жителите на самата Бабушница 
и крайградските местни общно-

сови плочки, да се постави елек-
кратко време - около половина година; не искаше 

да живее при мен. Не ми е известно как, но по-миналата година, 
когато тя беше на 14 години, се омъжила за някой си Станнша от 
Прекодолци край Владичин хан. Той беше тридесетина години 
по-възрастен от нея, често избухвали разпри, той я тормозел...”, 
разказва сега майка й Елица. Тя добавя, че в тоя брак, който 
всъщност бил нелегален и който се "разтрогнал” след два месеца и 
половина, С. Я. забременяла.

Катерина Демирович от Райчиловци, баба по майка на малолет
ната С. Я., казва: "Тежкият цигански живот и тормозът са 
причината внучката ми да остане под "открито небе”. Пътят я 
отвежда в Житни поток край Прокупие, където се омъжила за 
Ненад Йованович. Тук се родила и малката Катерина. Какво

Ако се обезпечат средства,

къпещи се хора.
и спорта на Република Сърбия е

А. Т.отоправено искане за парична

ЕКОЛОЗИТЕ И РИБАРИТЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ:

ЛУКАВАШКА РЕКА Е ЗАМЪРСЕНАвсъщност е ставало, не ни е известно, но узнахме, че поради тормоз 
се разрушил и тоя брак... ”Тоя ден всичко беше нормално, нищо не 
предвещаваше, че ще се случи такава трагедия” - продължава 
Демирович и добавя; - "Около 15 часа внучката ми даде мляко на 
бебето си и то заспа. След малко се събуди, плачеше и се превиваше 
от болки в стомахчето. Взех правнучката си и от устата й намирнсах 
отрова. Занесохме детето в болницата в Босилеград, но се надява
хме, че не е толкова сериозно. Всъщност, внучката не ни каза какво 
е направила”.

С. Я. казала в болницата какво е направила. Лекарите се опи
тали да помогнат на бебето, но тъй като състоянието му било 
критично, веднага го закрили в болницата в Сурдулица. И там 
нямало спасение, и след известно време - пет часа след отравянето, 
бебето починало. Същевременно майката - дете е арестувана и 
следствените органи са открили следствена процедура.

НЕГРАМОТНА И НЕЗРЯЛА ЛИЧНОСТ

Членовете на екологичното дружество "Ер
ма” и на рибарското дружество "Нишава” тези 
дни са сигнализирали всички компетентни органи и съответни държавни институции. Както узна- 
за състоянието на водата в Лукавашка река. По- ваме неофициално, това не е пръв случай на по
вод за това е фактът, че преди известно време е добно замърсяване на реката, който българската 
забелязана драстична промяна на цвета на водата, страна е признала, като е дадено обещание, че 
който се променял в червен, а рибарите забеляз- това няма да се повтаря.
ват и намаляване на рибата в нея. Промяната на При липсата на басейн в Димитровград и при 
цвета на водата бързо е изчезнала, но на места, невъзможност да се ползва Нишава за къпане, 
където малчуганите се къпят, водата пак става Лукавашката река, като по-чиста и 
червена. Нишава, навремето, а и сега се ползва за къпане

Тръгвайки от тези сигнали, съответната служ- през лятото. Обаче при подобни замърсявания 
ба при Метрологичната станция в Димитровград едва ли е препоръчително къпането в нея. 
е установила, че замърсяването идва о г България, 
по-конкретно от промиването на въглища в руд

ника в Неделище. Тъй като става дума за между
държавен екологичен "инцидент”, осведомени са

по-топла от

А. Т.

Съдия-следователят в Окръжния съд във Враня Драган Томич, 
който води случая по това детеубийство, казва, че С. Я. оставя 
впечатление за неграмотна и незряла личност, че не различава 
основни понятия. В първите разговори на следствието С. Я. заявила, 

я боляла главата и че бебето прекалено много

ДИМИТРОВГРАД

КОМИНЪТче тоя ден ужасно
плачело. л „

"Неграмотността и неумелостта на С. Я. били използвани от 
от Лесковац, която я примамила да напусне Житни

НА
някоя циганка
поток и да замине за Белград, където просила и се занимавала с 
проституция. Едва успях да я намеря и заедно с бебето й да я заведа 

квартитара ми в Белград. Една седмица преди трагедията приел иг- 
нахме в Райчиловци и нищо не предвещаваше, че такова нещо ще 
се случи”, казва Валентина Митова, сестра на С. Я.

Засега на никого не са известни всички обстоятелства, които са
на бебето си.

ФУРНАТА > 
ЗАПАЛИ 

ПОКРИВА Й
в

повлияли на малолетната майка да прекъсне живота 
Очаква се скоро съдебните органи да дадат отговор на въпроса. 
Тежкият и суров живот на детето-майка е една от причините за 
детеубийството, каквото в Босилеградско не се помни.

На 6 юли тази година при- 
вечер избухна пожар в частната 
хлебопекарница на улица "Бал
канска” Но 100, собственост 
Ислан Исмст, фуриаджия от Ко
сово, който дълги години живее 
и работи в Димитровград.Благо
дарение на своевременното ре
агиране на противопожарна I а
зо^така ''ющешге са сравнитсл- трагични, ако пожарникарите не Както ни осведомиха в про- 
но малки и без трагични после- са реагирали светкавично. Са- тивпожарната единица, причи

нни Изгорял е само покривът мият собственик по това време пата за пожара най-вероятно е 
дици. п, I ^ к )ято ю намира се с намирал в Звонска баня. неизолираният ламаринен ко- 

В стаята на Ден-два след пожара хлебопс- мин на фурната.

в. Б. - м. я. на

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Продължава вълчата напаст
Изгоря само покривът на частната фурна

етажа е спяло дете, за което пое- карницата продължи да произ- 
са можели да бъдат вежда хляб.

Вълчата напаст в Босилеградска община"о^Гите Неотдавна 
нападат добитъка - н^амо на пашаз но,ве ^ от ссло Извор .

“та: "1“
в му удавили 3 овце. Бедата най р който се намирал
голяма, ако случайно по това врем ’ му лавсл Радев и “
оборвт, С мотоциклет не "^"ашили и избягали, 
бръмча не го на мотора два га вълка се «

И докато вълците причиняват големи Щети 
ловното дружество и други-го с-ьсшио ^тят. яко |1е с „руго,
предприемат никакви мероприятия Л щ -(!1 стрелян вълк.
поне с някакви стимулиращи награди за \

на къщата, 
хлебопекарницата. А. Т.

нин. Жертви нямаше, но колите са напълно на
трошени.

Два дни по-късно, на 5 юли, един водач връх
летя с колата си върху група туристи и счупи 
левия крак на едно момче.

И в двата случая управата на хотел "Мир" и 
лекарите реагираха много бързо.

ДВЕ ЗЛОПОЛУКИ
Горещото време принуди много хора да 

в Звонска баня. Многок-
и от

потърсят освежение
повишеният интензитет на движениетона животновъдите, 

инстанции не ратно
по пътищата обаче предизвика и две злополуки. 
На 3 юли се сблъскаха колите на ”Косгов-ко- 
мерц” от Димитровград и на един кусовранча-

й. м.
м. я.
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тор за Гинко пърлихме пеши 17 дни и пощи, а бомбарди- =С= 
р„.|. от пспмкп стрини... 13 Гацко отидохме зи оръжие... пениии. 1.10 едни |
Освобождението дочакахме и Соколпц - обменяш! Бог- 
дни Спшроп, носител на партизанско отличие. - След 
оснобождепието участаахме и и обнопянането на стра
ната, ходихме на бригада.

След П арната спетоинн аоПна, когато прел 1920 го- 
била поставена попита граница, граничната зас-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

Бегала ЯнкаБРЕБЕВНИЦА Бегала Янка у уруЬ» село, 
у уруго село, у ОРУ*У ижу,
- ?1,у Прее реша е млауо /сага//че, 
{Па са украуе уБаау Яаку.
'Гураа/е Янкьн ка/рБу аа рали», 
мунуше Янкьн крнаак у руну 
а расПущнше кос у уо Поне 
у ’ауе уа Проса у уруго село.
Рм Не Просила, см Не чакала:
"ОП, леле меае, сн/ара ле мале, 
и ма минори Бащину Поршу 
у а са Прегърнем Баща//а роуа!
Не Пуща Яаку сашра ньу маПкьа: 
"БегаП ши /Пука, /сърна аагаако, 
а/аоП су роу ранна урумоае, 
а/аоае су Порше коньскье кочаНс; 
шчоп Пе маПкьа кашун-инганка!” 
Бърльи са Янка шорБу ош рамо, 
аауе а а ньу крача к, а ю ига, 
оучърла Бърже а/у и шаман», 
расПуща косу уорам уо Поне. 
Полка са маПкьа Яаку а Пасна: 
"ДоБре ма у/кала, черно, на гоене, 
кчо ла Пе маПкьа, Боже, мислила, 
мислила, му/о/, ка а/е чу чала?"

(Продължение от миналия брой)
а а

~Е?Е==ЗЕ Ег е^г=5Е==
за задоволяване на собствени те нужди, а след това п за героя кани ши каинш I «м м 1 „,„<.1111211
нужди те на съселяните, както и на хора та от съседните който в сражения та край Цариброд е д ,р < ‘ *
и по-далечни села. На Забърдска река бребевиичанн побил ранен и като военнопленник ил ус >Рд... У
имали две воденици, а воденичари били Радко, Велин п вай София. Веднъж, когато княз Ь.псн ср ( 
Дойчин на едната, и Борис Данчев и Васил Мадов па ранените в болницата, застанал до леглото на кани ши 
другата. Мадов имал и дарак до воденицата, чиято ма- Катаннч и казал: Бих искал да имам такива ! сро .1 След лечението капи тан Ка гаиич бил върнат в Белград,

където починал през 1887 година.
Бребевиичанн имат гробища на зри места. Пътят,

шина работела, използвайки силата на водата. Жите
лите от всички села в Забърдието и Висока влачели 
вълна на дарака в Брсбевннца. Васил Мадов от Бре- 
бевннца е първият човек в Забърдието, който през 1953 който води към селото, е поделил главите селски I ро- 
година, използвайки динамо и силата на водата от За- бища на горни и долни, а третите гробища се намира! в 
бърдска река, направил малка електрическа централа, местността Атанас и принадлежат на фамилията ка- 
която произвеждала електрически ток за осветление на ралеини, членовете на която били засегнати 01 чума. 
неговата къща, намираща се на десния бряг на река та в Понеже жи тели те на село Мъзгош често страдали <м 
местността Антанас, малко по-далече от селото, където чума и холера, много пъти чумата затривала м ьзг опиши 
напуснал фамилното селище. (казват, че последния път в това село били оста ли хора

- Дотогава седенкнте правихме наред по къщите, а само в 7 къщи) и бребевиичанн се страхували т я да не се 
откакто чичо Васил осветли къщата си с електрически пренесе и в тяхното село, затова се опитали да попреча I

па нейното разпространение. I Гостънили така, както ги 
посъветвал някакъв ясновидец: изорали бразда около 
селото,та чумата да не може да влезе в него. Преди това

ток и светнаха първите крушки в нашето село, все при 
него се събирахме - казва Симеон Костов.

Кръчмар бил Нейча Марнкьнн, който държал своя
частна кръчма. Бакалннца държал Владо Тодоров, те приготвили два плуга, два чифта волове и по дама В околността на Бребевница са правени изследвания 
Плетач бил и работел със своя собствена плетачна ма- близнака, единият от които да води воловете, а другият ^ лигиит огнеупорна глина, сив гранит, кварцов пясък 
шина Аспарух Борисов. Ковачи били Борис и Божко -да държи плуга Лръгнпли от едно място, но в различни 3 местността Барне има няколко въглокопа: в
Циганина, а Бира бил и ковач, и колар. Шивачи били посоки, за да се срещнат на определено място и да видят 
Влада Тодоров, Ангел Нейчев и Бана Перчев. Дър- какво ще се случи. Изплашените хора с незърпение 
воделци били Петър Марнкьнн, Троян Марнкьнн и Ру- чакали какво ще стане. Орачите-защи тници се срещна- 
мен Маринков. Майстори - зидари били братята Мари- ли някъде йод заставата и станало чудо: казват, че но- 
кьинн - Борис, Петър, Санда и Спасен. Като прочути ловете умрели, като при това така са се пукнали, че се 
майстори, те правели къщи в Нишка баня. Бързи брод, чуло дори до Мъзгош. Това означавало, че чумата е 
по Забърдието и Висока, в Крупъц, помагали в изграж- изчезнала и хората от Бребевница завинаги се освобо- 
дането на Културния дом в Димитровград и на други дили от пея. Но въпреки всичко, фамилията Каралеини 
места. Петър Марнкьнн - Костов е участвал в стачката отново пострадала от чума и затова била принудена да 
на строителните работници, организирана през 1936 го- измести гробищата си. 
дина в Кралство Югославия, предвождана от Велко 
Влахович. Хората от фамилията Марпкьнни са едни от 
най-способннте в Бребевница - казват нашите събесед
ници.

местностите Църна ровила, Орлов рид и при заставата 
е търсена огнеупорна глина; в местността Язовинье е 
търсено желязо. Част от проучването на огнеупорните 
глини показва, че те трябва допълнително да се обра
ботват и тогава могат да се използват за получаване на 
огнеупорни материали. Интензивни изследвания са пра
вени през 1979 година. Засега изследваната глина може 
да се използва за производство на санитарна керамика
и на огнеупорни тухли.

Бребевиичанн са гостоприемни и трудолюбиви хора, 
а селищата и къщите им са уредени и уютни. Във всеки 
двор пред къщата има гижа, виняга, а в двора на Богдан 
Ставров до овощната градина е засадено лозе. А и 
какво ли друго няма при Богдан: две порти - едната 
дървена, другата желязна, две къщи, два двора, две ко
шари - зимна и лятна, две пояти - зимна и лятна, две 
плевни за сено и една огреня само за сено, кочина, 
кокошарник, казан и казаница, фурна, мелничка, ”кру- 
начка” и дъскорсзачка. ковачница с мех, наковалня и 
всякакъв нужен за ковашкия занаят алат, електрожен,

В Бребевница имало три духови оркестъра. Пър
вият бил на братята Марикьпни - Борис, Петър, Санда 
и Спасен; в състава на втория влизали Гьера, Васил, 
Венко, Пернца, Банча. Андрея и Данко, а в третия - 
Слободан. Васил, Бана и Андрея, които и досега свирят.

За обучението на децата от селото имало основно 
училище. Най-напред някоя жена, която се казвала Йе- 
ра, дала своята къща и дворното си място за училище и 
съответно за училищен двор. По-късно хората от се
лото се заели, разрушил и къщата, която вече била стара 
и организирано построили ново училище на същото 

с големи светли стаи, широки прозорци и дюше
ме на пода. След завършването на четвърти клас, де
цата от Бребевница продължавали обучението си до 
седми клас в Мъзгош, а после, до осми клас - в Сми- 
ловци. Училищната сграда все още е запазена, но учи
лищният звънец отдавна е заглъхнал, понеже в селото

дърводелски тезгях, мотокултиватор, косачка и всички 
други необходими машини. Той разбира от всеки занаят, 
може всичко да направи за себе си, а услужва и на 
съселяните си. Тази година е засял 10 декара с пшеница, 
6 декара с овес, 3 декара с ечемик. 7 декара изкуствени 
ливади, а има още 30 декара естествени ливади. Къщите 
му са обзаведени по най-съвременен начин - килими, 
тапицирани легла, фотьойли, спалня, всички електри- 

„ „ _ чески уреди - хладилници, печки, телевизор, радиокасе-
Слава на село Бребевница е Ранджеловден. Тогава тофон.... Богдан и Вида Ставрови са домакини - пример 

няма млади хора, няма и деца и училището е закрито, но ?тЯК? семе»ство отива на кръст в двора на Слободан за това как с труд и разбирателство, макар и на село. 
тукашните хора помнят много от учителите. В Бре- йснкоп’ всяка г°А,,на колн овЦВ и приготовлява може всичко да се придобие и да се живее удобно,
бевница най-дълго е учителствал Секул Вукичевич от молит®а • На този празник идват гости и от други - Аз ходих в Банат на печалба и да уча градинарство 
Плевля (Черна гора). Богдан Ставров, негов ученик, места- а Иордановдсн, на 20 януари, най-весело било - казва Ставров. - Бях в Бяла църква, където носех на 
сега на 75 години, участник в Народноосвободителната при селската чешма, където кумовете къпели младоже- пазара зеленчуците на чорбаджията, но научих не само 
война, когато бил в Плевля, потърсил своя любим Н11,|те> сипвали им вода във врата за здраве и взаимно се градинарството, а и живота. Като видях как са си обзав- 
учител, но му показали моста и мястото, където бил даРявалп- ~ на 1 ергьовден цялото село носело джур- ели домакинствата, си казах, че всичко това мога и аз да 
застрелян в борба срещу фашистите. Други известни джеиск°то агне на кръст край гробищата, където вся- го имам в родното ми село Бребевница. Върнах се и го 
учители още са били: Милованка Ристина от Мъзгош, се*,еист1Ю,,си има определено място. При манастира постигнах с много труд. Има още заможни домакинства 
Велин от Врабча, Павел Васов от Вълковия, Петар Св Гмитър ’ Разположен южно от селото, в прекрас- в нашето село. Ние. от нашето поколение 75-годиш- 
Алексич - Петар Кьосин отСмиловци, Милутин Ранчев Долпика на извора със студена бистра вода, на 8 ните. все още се държим
също от Смиловци, Александър Евтов от Трънски п^ВрИнВСЯка година приготвят молитва Здравко и Бребевиичанн успешно сътрудничат със земедел- 
Одоровци, Новко Радев от Радейна, Неделчо Георгиев Е®!?15- На тоза деи ТУК идват п хоРа от ДРУ™ села. На ската кооперация "Сточар" която им изкупва млякото 
от Славния, Петър Петров от Сенокос, Георги Йосифов ^и11^"Нп17„п^°?11р11, ,,рикРъстаСв- Пстка" в агнетата, доставя им изкуствени торове и др. Имат до- 
от Градинье, Първан Тодоров от Гуленовци и други. Щ Н<1 Първан’ ГсоР™ 11 Методи Георгиеви, мо- бре снабден със стоки магазин който е отворен всеки 
Благодарение на тяхната човешка и професионална п&нтгмшз шГ’П А,|Дасарови- в местността ден. Заедно с граничарите от заставата хората от селото 
всеотдаиност, много младежи и девойки от Бребевница !^>рб /} Ц кръс1 ПРссвста ' където молитва из- пазят границата и си сътрудничат отлично с войниците 
продължили образовнието си в средните, полувисши и и‘Я>.^1П,,1И- В Пашина Ровина има кръст ”Св. които, от своя страна, също им*помагат 
висши училища в страната и са намерили своя истински , ? до нсго миросано дърво с диаметър на дънера - Пътя от кръстовището пои Мъзгош ппеч гепп™ 
път в живота. I >5 метра, но столетният дъб скоро бил съборен от 6упя „п ‘ „ Р Щ прн мъзгош' пРез селото

Културният дом в село Бребевница е изграден през !1ад чешмата в сслото се намира кръст, където на Свети заедно - казва Богдан Сто^ов^който^п^6 Направ“ли 
1952 година с доброволния труд на всички работоспо- ^ИКОЛа молитва «насят Маринковп. На югозападната председател на Местната общностГОДЪЛГИГОДИНиеб1|Л 
собни хора от селото. Младежите докарвали гоели ог 5Трана 1111 х1,лма Бучумет се намира кръст, калето на Р с™3™ об1Аност-
Сенокос с волски коли, В Културния дом младежите и Йовановден молитва изнася Мнка Мадов. В двора на я р‘, 01 ват земята по съвременен начин -
девойките се събирали на вечеринки, танцови забави Марикьин"-пРеД вратата има кръст, където на Св^Ран- дневно имат “°™култ1шатора 11 - комбайна. Два 
хоро, на събрания, а през 1957 година, според думите на гел„е с" изнасят молитва. В Антанас има кръст, кз,дето села Сепоао !1пеГ' Р?ЗКЛ С Д1|мнтРовград и другите 
Рушко, в селото имало около 80 младежи и девойки и "а Лвсепред Видовден изнася молитва (варен фасул за Но като шм гх™ РиФиЧиРано. а имат и водопровод, 
било много весело. душа) Лека Дяволчето, а сега дъщеря му ТписЬунка каао цяло състоянието в селата в Забърдието е пе-

Участници в НОБотсело Бребевница са били: Гена- КОЯТО жипее в Смиловци. Така само бребевиичанн Вс1™" казват- яе ак° бяха създадени своевре-
ди Мирков Иванов (роден 1926 г.), Мирко Петров Кос- ?равят' само те изнасят молитва 11 пъти на 10 места и щ п°-добР" Условия, тогава поне по едно от децата 

- ~ 11 пъти по такъв повод се събират всички пораднкоето би останало ТУК- Положението в момента е без всякаква

МЯСТО -

Бребевиичанн на вършитба

имат
пъти

Петров Нейчев (1914), Данча Борисов Сотиров (1926), Имали доста неприятности, но не посмели да прекъснат ”®рспектива’ старите си отиват, младите не се завър-
ВацкоАлексовСтавров(1922),НиколаТасковТричков зрадицията, ва Да не им се случи нещо лошо, както ‘Т ............................. ................ -........
(1926), Богдан Естов Ставров (1922). Член 
ския народноосвободителен отбор бил Велин Дойчев, 
земеделец.

тов

щат, всички направили къщи в града, а бащините им

която сега е на 73 години. ‘ ’ ФрЩнната да подеме акция за асфалтиране на пътя от
- Ние бяхме в XXXII дивизия, а другите от нашия °свен музикантите, които са изпълнители на трали- . ‘П”ВСТИрсКа воденица Д° селата им и заставата, за да 

край - в XXII дивизия. Срещнахме се в битката при Дуга ционна наРОДна музика, песни и хора (пешечката зз по 4 ™ладитеотгРада по-често да идвате автомобили, 
поляна, па ние продължихме за Черна гора, а те за Срем пояс’ Еленино хоро, Лила, Жикино хоро, у шест ръче- 2оГ?СеТЯТ старит®11 болните си родители и да им иомог- 
където много от тях загинаха... От Плевля през Дурми- НИЦа и ДРУГИ) е имало и Добри песнопойки, изпълни- 4 1 полската работа.

телки на стари народни песни с характерна интерпре- “ Край “

на

Цветанка АНДРЕЕВА

18 ЮЛИ 1997 г. ШшшШ



- Тува сам, дека му
- Ма йуче ниси био, 

олико пута.
- Ма тува сам, дека 

тува и ичера бе.
- Ма я кад ти кажем, ниси био ту, и ниси 

био.

сам.
я сам те тражио нек-НОВИНАР 55 Балкански” започна подготовките сичу сам, свак дън сам

Още како ученик, кага писуешеме слободии 
съчинения, кой какво иска да биде ка порасне 
свите ппсуешея че бидат доктурйе, професори 
офицери, „нжинери. Тегай, никой не искаше да 
биде селяк ели работник. Мене ме сръце караше 
да бндем новинар, па новинар. Кара се 
некои си и станая учителье.

Както вече писахме, димит
ровградският футболен отбор 
''Балкански” от есента на 
1997/98 ще се състезава в Сръб
ска дивизия - група Ниш. Сега 
спортните деятели трябва да се 
организират така, че да прили
чат на отбор от трета дивизия.

В самия клуб са предприети 
мерки за подсилването на отбо
ра. Футболистите, които през 
миналия сезон играха на "двой
на” регистрация, се завърнаха в 
"Раднички ’, но предприемчиво
то ръководство на клуба успя от
ново да вземе вратаря Милан 
Живкович за още 6 месеца на 
"двойна” регистрация. По съ
щия начин са взети още двама 
състезатели от младежкия от
бор на "Раднички” - Цолич и То- 
шич, а също така и Зоран Мла- 
денович. От "Йединство” от Пи
рот е взет Зоран Тодорович, а от 
"Желюша” - Саша Васов. Засега 
отбора е напуснал само един от 
братята Пейчеви, младият Мио- 

р Пейчев, който преминава в 
"Раднички”. За нов треньор е ан

гажиран Томица Николич от 
Пирот, бивш треньор на "Про
грес” и "Йединство". Подготов
ките са започнали на 14 юли в 
спортния център "Парк”, а нача
лото на първенството е насро
чено за 17 август.

Що да работим, голема закасотина. На- 
родо около застанал па ни гледа.

- Може да сам излезнал негеде, викам му.
- Е тако, значи да ниси био.
Що да кажем. Яра се,

некои доктурйе а 
повече останая селяци и малтерджии. Я видо не 
видо н истина стана новинар. Поче да продавам 
новини у Ниш. Застана пред най-големата нишка 
продавница и поче да се дерем, да викам, да на- 
сричам. Работа како работа. Арно ми пойде и у 
севтето продаваше дори 65 новини.

Никои не продаваше "бугарско” Братство То
ва било срамота, казувая ми колеги и другаре. Чък 
ме убедувая ти с това нищо нема да постигнеш, 
никогъш нема куйкьа да направиш, лимузина да 
купиш, немош тека да се ожениш

ва
сирома не мръдам да могу 

да продадем некоя новина та да преживеем, и 
му реко:

Еве чу те замольим да ойдеш е до онай 
кьош, па да видиш да ли ме има, може да не си 

видел. Ичера беше гужва.
И он ме послуша. Ойде до кьошето 

гледа и рече:
- Ево, и сада те не видим.
Я му реко: - Де още еднъж погледни дали

ме има, да се и двоицата увериме.
Он ме па послуша и па рече "поносно”:
- Ето, ионово те нема!
Що чу чиним, замольи го още ендъж да 

провери да ли ме има, а он ка ми се раздра и 
рече дека ме нема и требе да разберем ако 
тека продлъжим дека вече не могу да про
давам ни 25 новини!

Човеко ми се повальи дека е станал сръб
ни и дека и он вечи нема да чати новини при 
мене, а че гьи купуе при колегата до мене що 
продава сръбски новини.

- Знаеш ли ти що е това тераеж? - праша 
го я и бе решил да го откарам у майната.

- Знам, рече, кико не знам, и у наше село 
се ока тераеж.

- А како го викат сръбите?
- Йеж, кико че го оакю, рече он и се нас-

❖ ❖
През юли и август се орга

низират най-много турнири по 
"малък футбол”. Най-популяр
ните в окръга са в Димитров
град, Пирот, Бабушница и Кру- 
пъц. Все пак най-големият тур
нир се провежда в Димитровград 
и той с години наред има и меж
дународен характер. Досега са 
потвърдили участието си два от
бора от България: "Сливнишки 
герой” от Сливница и един отбор 
от град Габрово (на 250 км от 
София). Очаква се в турнира да 
вземат участие около 20 отбора. 
Манифестацията ще бъде при
дружена и от редица други 
спортни и културно-забавни 
прояви.

МС

по-

_ и вечи се не 
сечам. Било срамотно да кажем дека сам от Лю- 
бата, дека са ми родителъете селяци 
ли йош. и не знам що

И истина това що ми казувая другарете я поче 
да го осечам. Почея млого да ми падат тиражите 
на весниците. Кара се и я тики дойдо да продавам 
едва ли 25 новини.

Един мои другар от Горня Любата студираше 
економия и никако не казуеше дека е от Любата. 
Све викаше бил от Вранье. Никагъш 
новина, а искаше да чати ка го никой не види. На 
другарете там на факултето казувал дека майка 
му била музичарка. Ка го прашали къде предава, 

цуц-муц рекъл музе крави. Баща му бил еконо- 
мист, работил на економия, пасъл крави, овци и 
кози. Това що ми намалия тиражите на новините 
и не е толку страшно, но почея да ме не видяат и 
не познават свите ония келепуранье що бея нау
чили при мене да чатат новините без пари и да си 
идат.

не е купил ми
Д. С.

Турнир по футбол на малки вратион
През миналата седмица в Босилеград започна първият от за

плануваните два турнира по футбол на малки врати. На турнира 
участват 8 отбора: "Златица”, "Рибарец”, "Магурка”, "Чавдар", 
"Касандра”, "Програма за деца”, "Градски" и "Възможно ли е 
това”. Турнирът, чийто организатор е спортното дружество "Мла
дост”, се провежда по системата "всеки срещу всекого”. Първокла- 
сираните четири отбора ще се състезават по следната система: 
първия с четвъртия и втория с третия. Полуфиналните срещи ще 
се проведат на 21 юли, а финалната - на 24. Организаторът на 
турнира е обезпечил съответна награда за първокласирания отбор.

м. я.

мея.
- Щом знаеш що е тераеж, ти си си бълга

рин, реко му я.
Он поцървене, позелене, накостреши се 

истина како тераеж, сви опашката и побегна 
како посран.Дошъл един пут един от тия и поче да ми 

надокуе:
- Где си ти йуче? Цео дан те тражим? Ванче БОЙКОВ

Изминаха 40 ДНИ от смъртта 
на нашата мила и непрежали- 
ма съпруга, майка, свекърва, 
тъща и баба

Благодарност С болка и тъга съобщаваме на близ
ки и 
че н 
възраст почина

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ-АЦА 
ветеринарен лекар в пенсия 

от Димитровград

Поклон пред светлата му памет! 
Опечалени: съпруга Руска, дъщеря 
Надица, зет Димитър, снаха Аме- 
лия, внук Иван и внучки Алексан
дра и Моника

роднини и пр 
т. г. на 73-г

иятели,
годишна

позн 
а 14

ати,
юли

Инициативният отбор за реставрация на черквата ”Св. 
Филип" в село Бистър - Босилеградско изказва голяма 
благодарност за разбирателството и човещината на всички 
бистърчани от селото и вън от него, които дадоха парични 
дарения и вложиха труд в реставрацията на селската черква.

Инициативният отбор се обръща с молба към 
бистърчаните, които още не са подпомогнали акцията, а 
имат възможност за това, да изпратят паричните си дарения 
до пощаджията Васко Манаисев, който е и касиер.

Съобщение На 19 юли 1997 годи 
вършава ЕДНА ГОДИНА ■ 
на нашия орат

на се на- 
от смъртта

ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 
от Димитровград

По този повод на 27 юли тази 
година ще даде!

тровградските гробища 
часа. Каним близки и познати 
да ни придружат.
Опечалени: съпруг Никола, 
син Петър, дъщеря Иванка, 
снаха Драгица, зет Васил, 
ци Александра и Сладжа 
над и Тина и останали роднини.

Съобщаваме на всички нашенци, които са родени в 
босилеградското село Бистър, а живеят в различни краища 
на Сърбия, Черна гора, Македония и Европа, както 
хората от селото, че на 2 август 1997 година щс бъде възоб
новена черковно-селската служба на Илинден. Службата 
щс се състои в двора на черквата в присъствие на свещеник.

Молим земляците си да присъстват масово на службата. 
Желателно е бистърчаните, които живеят вън от родното 

имат желание да дойдат на службата, да сс обадят по 
телефона или с картичка на касиера Васко Манасиев, за да 
се знае колко хора ще присъстват и да сс приготви място и 
достатъчно храна за всеки гост.

ЛЮБЕН СТОИМЕНОВ 
от с. Дукат - Босилеградско 

(1929-1996)

Този ден ще дадем помен на 
гробищата в Дукат. Каним близки и 
познати да ни придружат.
Вечно скърбящи: сестри, братя и 
многобройни роднини

и на м помен навТ1ми

,внг
село и

На 20 юли 1997 годи 
вършват 40 ТЪЖЙИ 
смъртта на нашата мила съп
руга, майка, тъща, свекърва, 
баба и прабаба

на се на- 
ДНИ от

На 7 юли 1997 година престана да 
тупти благородното сърце на нашия 
татко

? 1: %
Черковен отбор 

от с. Бистър 1
ГЕОРГИ ИВАНОВ

Имахме това предимство, че наши
ят татко беше тъкмо такъв, какъв- 
то би пожелало всяко дете.
Мили такто, благодарим ти за ця
лата любов, внимание и мъдрост, 
които ни даряваше. Безкрайно сме 
щастливи, че те имахме, а завинаги 
сме тъжни, чв те загубихме.
Винаги ще бъдеш в нашите сърца! 
Твои Марче и Васко

жПисмо до всички 

боровци
бороици (билчаии, борчаии, вср-Уважаеми съселяни » 

зарчани),
От стари времена - все до 1958 година Илинден (2 август) 

е празнуван на Боровско гюле. Сега пак с дошло врме да 
празнуваме Илинден на старото свято място. Мястото е 
очистено, окоссно, а камъните (столовете) за всички фа 
милии са на старите си меш а и ви чакат. своето

Чатова всички вие, които държите на себе си и на своето 
елате на 2 август на Боровско поле! Да се срещнем, 

да възвърнем старата традиция! Музика, забава, 
,да ьр (рипанье, надрипуванье.

С голяма болка и тъга се 
хме с нашия мил съпруг и

ГЕОРГИ ИВАНОВ 
от Димитровград,

който почина на 7 юли 1997 год 
на 79-годишна възраст. Погребе 
ето беше на 8 юли т. г. в Димит-

[зечно 'опечалени: съпруга Радка, 
дъщеря Мария и син Васил със се
мействата си.

разд«
баща

ели-
п

-3* ТОДОРКА ПЕЙЧЕВА 
от ДимитровградШ

минало, 
запознаем 
хляб и сол, стари /Надпревари 
върлянье камик...).

Човекът не е дърво, но 
по-дълбоки!

,ина
ени- На този ден ще посетим гроба 

и на димитровградските гроби
ща, за да положим цветя и за
леем гроба със сълзи. 
Опечалени: съпруг Милан, син 
Стефан, дъщери Зорица и Бо
яна, снаха Вера, зетъове Раде 
и Йордан, внуци и правнуци.

-..
корените са му по-трайпи и

За Организационна отбор 
Цветко Иванов
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сатиРа * забава

БАТА ЗАМААТА
Здрасти побратиме Мато! Мо]а овца Шатща сваку годииу 

ближи, и ову}а годииу о}аш>и }едно или със две главе. Однесо
пшьето при марветака. .

- Хм! Запимлшво - рече он. - Али, неми да Оуде.
Аипци }аиьето. Жал ми, или...
\едьн дън, доудоше при мене деца из школу и рекоиш ми:
- Арда Мине, оки те учител> да идеш. у школу.
- Што, бре?
- Тражи ше некикъв новинар из Ниш.
Отидоше децата, а )и си мислим: -Што бп>ш мене: ...-
Ар}до у школу.
Чукну ни врати. Улезо. При учитеми 

]арц. Гледа ме преко цвикери. ]а се рукува със учитеми, 
упозни със човека:

- Ово )е новинар Пити. Чуо }е да }е тво}а овца родила ]а 
двеми гливими, )Ш оке да пише о томе.

- Е, >ш, учо, )агн>ето изедоше гщета.
- Како? Зашто? - одма поче да се распиту}е Вата.
- Па, лющило, а със зуби га изедоше.
- Шпиони! - секира се Вата. - Каква би то сензацща била. ух.
- Не секира)пи’ се - низши га уча. - Има у нашем селу }ош 

сензацща. }е л да, деда-Мане?
- Па, да има - има.
- Ре ципи', господине Мине! - рече Вата, - Кажюпе ми 

сензационалш). На пример, крава отелила теле с пет ногу.
}а га гледам. Све ми се чини да }с ови}а Бапш - замлата. Него, 

чу га одведем при мо}ега брату Нешу, он }с доктур за такви.
- Добро. Идемо при мо}ега брата. Он зпа}е све })аволи}с:::
Стигомо пред Нешину гюрту.
- Припека} пш, са чу }а.
Улезо у куку. А Неша:
- А)де, брате, напред, седи!
- Не могу, несъм сам.
- Ти неси сам кад пинеш. А колко видим, са си чие.
- Ае, бре! Еве, на порту }едън новинар. Чини ми се да )в ударен 

кру чарапину шз тил. Тражи неиипо сен... ]ебем ли га како
се каже! Чул што }е мо}а Шарица о}аги>ила }агн>е със две главе, па 
дошъл да га тури у новине. А оно ... знсии! Е, съг тражи теле със 
пет ноГ)е!

Неша се усмину па рече:
- У веди га, да видим гигкъв }е ти}а човек.
У ле зе Бмпа. Неша га одмери и нажмикну ми. Вата и }а седомо 

уз астал, а Неша тури на астал влашу със реТицу и наше. Поче

- негюзнат човек. Риц ко 
а он ме

гн>е са

нешпю

по село.

МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ 1

СЪВЕТИ ЗА МЪЖЕТЕ

Очите да говорят 
преди устата

митровград, членовете на 
ИО едва се разбираха и чува
ха един друг. Не, не става ду-
ма за кавга или недоразуме
ния. Отсреща от радиоуред- 

В отправения иск до Из- бата така рекламираха бъл- 
пълнителния отбор, жите- гарската "фолк звезда” 
лите на Горна Невля търсят Радка Пиратка, че това при- 
парична помощ за пътя от личаше на истинско пират- 
Зарине воденице до селото, ство спрямо всички в сграда- 
В обоснованието на иска та на общината, а не само 
между другото се казва, че към членовете на ИО.
”... наближават избори и ще 
е необходимо и с кола да се 
излезне до селото, а и мили
ция да може да дойде...”

ОБОСНОВАНИЕ
СЪС МО

* Когато я видиш, нека очите ти заго
ворят преди устата.

* Когато й говориш, не забравяй, че 
половината от нещата тя ги знае, а дру
гата половина вече ги е чувала.

* Не й качвай "акциите” толкова, че 
да ти повярва докрай.

* Когато една жена вече се е 
"навила”, не я оставяй да чака.

* Винаги се опитвай да се поставиш 
на нейно място, но никога не го прави 
наистина.

ората.
БАСЕЙН - Па добро, иипа могу да урадим за вас? - пита Неша.

- Нс}е за оба, него за шега, бата-Нешо.
- Ъупш, бре Моне! Нмзму кажем. Ти си прос ко пасулз. На 

оваквога човека каже се ''ви”. }а сам то} научил у град.
- А/-1- Види се да сте живели у граду.
- Нисам живео, него сам радео. Него, иипа вас интересу}е.
- Па, епго, неиипо сензагрюнално. На пример, крава ...
- Мо}а крава, гоаюдине, не}е за новине. У срана }е и нетимарена. 

Него, што имам ждраща! Он има пету ногу.
- Аа га видимо!
- Полако, господине. Ово }е домакинска кука. Прво да попи}емо. 

Како ви се допада мо}а долигка ракгфг?
- А! Одлична исъивка. )а се у то разумем.
- "Ко Мара у кривак!- происъпча Неииг и шгжмикну ми. ]а се 

сети да прошло лето не}е плоско црвива слива и да }е брат Неша 
испекал }абуковачу. А Неша не дава да Бащина чаша буде празна. 
А Бата пи}е ко смок. Нацврцка се. Поче да превреку}е и да лъцка.

Неша оцени да}е бапш скроз "мокар", па рече:
- Идемо у шпгалу.
Вата понесе апарат, да слика ждребето. Али, у шталу тъвно, 

може да га слика. Неша изведе ждребето надвор. А оно, ко 
да }е знало да }е дошъл новинар да га слика, )ш окебусило "алат- 
куту" ко Бапш машну. А Вата си заборавил цвикерити, гш приисъл 
близа до ждребето, да га слика, али шии да му увити и "пету 
ногу". Апарат шклюцну, севну. Ждребе се уплаши, тиг кад врл>и 
чивпге! Вата паде на дупе, а агшрат му одлете на Г)убре!

- Аеле, леле, господине! - белоЬим га жали Неша, а надул се од

Бабушница привършава 
работите около градския ба
сейн и вероятно следаващо- 

да излезнат кандидат-отбор- то лято той ще бъде открит, 
ници и агитатори. Но защо 
трябва да излезне и милиция

Ясно е, че с колата трябва

Димитровградският басе
йн, чието строителство запо
чна през хиляда деветстотин 
шестдесет и някоя година, 
окончателно ще бъде закрит 
с първата плоча на спортна
та зала, тъй като тъкмо тук 

По време на заседание на беше изкопана дупката за 
Изпълнителния отбор на басейна.
Общинската скупщина в Ди-

- дали да защитава кандида
тите, агитаторите или канди
датите един от друг?

..
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сме).
- Неми веже - каже Вата и чука си паюпалоне. - Важно }е да 

ииш }а направио шнимак.
- ше жовс ждребач? - пита Вата и измацшьа се.

Гинко, господине - одговара му Не
- А жашто иипе га тако криипили?
- Па, воли да рипа на кобиле.
- Е? Жар ни)с )ош млад жа те штвапи?
- Ни)е, господине, него га 

да. му пету ногу коопле скутат.
А)д у здрав)е!

Л

Ш 3 ига.
т

срамота што има пет но1)е, па оче
би/А' Г Тт Мана ЛужничВи
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