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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПРЕД 21
СЕПТЕМВРИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ УСКОРЕНОТО 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
приближаването на 

21 септември - деня, в 
който ще бъдат прове

дени парламентарните и 
президентските избори в 
Република Сърбия, на поли
тическата сцена в Сърбия 
ясно се очертават три по
литически блока, които са 
фаворити за депутатските 
места, и трима кандидати за 
президент на Сърбия. Тях
ната предизборна кампания 
все повече се засилва. От 
друга страна, антиизборни- 
ят блок става все по-марги- 
нален.

с До края на август просветните и здравните работници ще получат по три заплати, бойците и цивилните инвалиди от войната 
също ще получат по три добавки, месечно ще се изплащат по една и половина детски добавки, добавките за родилките и 
социалните помощи, както и помощите за бежанците

На заседанието си от 26 ав
густ т. г. правителството на Ре
публика Сърбия обсъди и прие 
Информация за реализацията на 
политиката за общественото по
требление през 1997 година.
Правителството констатира, че 
благодарение на успешното при
лагане на досегашните мерки на 
икономическата политика и ак
тивизирането на средствата за
развитие, е увеличен приливът торите на предприятията, които се плащат акцизи, 
на обществените приходи в ре- не са направили конкретни про- 
публиканския бюджет и фондо- грами за уреждането на това ство предложи на съюзните ор- зена стабилността на цените и 
вете, от които по-редовно се из- задължение към държавата. С гани да издадатпредписание, въз курса на националната валута, 
пълняват държавните задълже- помощта на тази мярка трябва основа на което ще бъдат нама- се изтъква в съобщението на 
ния към просветата, здравеопаз- да бъде събрана най-малко една лени акцизите за цигарите и алк- Министерството на информаци- 
ването, пенсионерите, инвали- трета от дълговете, а останалата охолните напитки, за да се осигу- ите на Република Сърбия, 
дите от войната и лицата, които 
получават социални помощи.

Правителство оцени, че в 
предстоящия период ще се уве
личи производството и по-ефи
касно ще се събират обществе
ните приходи, което ще допри
несе за увеличаването и на сред
ствата в бюджета и фондовете.
До края на август от тези сред

ства ще се изплатят: трите за
плати на просветните и здрав
ните работници, както и трите 
добавки на бойците и цивилните 
инвалиди от войната. Месечно 
ще се изплащат по една и по
ловина детски добавки, добавки 
за родилките и социалните по
мощи, както и помощите за бе
жанците. Ще продължи и уско
реното изплащане

На заседанието си във втор
ник правителството утвърди и 
нови конкретни мерки за подси
гуряване на допълнителни сред
ства за Фонда за пенсионно и ин
валидно осигуряване и Републи
канския завод за здравно осигур

яване до края на 1997 година. част ще се прибере чрез стокови ри конкурентност на легалните 
Прието е заключение, въз и мултилатерални компенсации, цени на тези стоки спрямо це- 

основа на което ще се повиши
интензитетът на набирането на възложило на компетентните 
обществените приходи. Приори- органи да извършат ригорозен лството, взетите на заседанието 
тет ще получи събирането на не- контрол и да осуетят каквото и мерки ще допринесат да се уве- 
платеннте данъци и облагания да е изплащане, докато не се личат с една трета средствата в 
от изтеклия период. Въз основа платят данъците и облаганията, социалните фондове и то от ре- 
на уредбата на правителството, както и да приложат строги мер- ални източници. По този начин 
максимално ще се поощри тър- ки срещу нелегалната търговия приходите във фондовете ще 
сенето отговорността на дирек- - особено със стоките, за които бъдат съгласувани с икономи

ческата политика за 1997 година 
Републиканското правител- и същевременно ще бъде запа-

Правитслството на Сърбия е ните им на нелегалния пазар.
Според оценката на правите-

Макар че в борбата за 
депутатски места в парла
мента на Сърбия участват 
повече партии, явно е, че 
Социалистическата партия 
на Сърбия (СПС), която за
едно с Югославската леви
ца (ЮЛ) и Нова демокрация 

съставлява левия 
блок, Сръбското движение 
за обновление (СПО) и 
Сръбската радикална пар
тия (СРС) ще спечелят най- 
много депутатски места. Ар
гументът на политическите 
наблюдатели за такъв из
вод е общият рейтинг на те
зи партии сред избиратели
те - както в досегашните, 
така и в предстоящите пар
ламентарни и президентски 
избори в Сърбия. Техните 
президентски кандидати - 
Зоран Лилич на СПС, Вук 
Драшкович на СПО и Воис
лав Шешел на СРС - също 
имат приоритет над остана
лите четирима президент
ски кандидати - Пал Шан- 
дор от Демократичната 
общност на войводинските 
унгарци (ДЗВМ), Вук Обра- 
дович от Социалдемокра
ция, Милан Парошки от На
родната партия (НС) и Мио- 
драг Исаков от коалиция 
"Войводина".

С оформянето на споме
натите три 
блока, които в предизбор
ната кампания проявяват 
пълна самоувереност, че ще 
извоюват победа, Сърбия 
се приобщава към "нормал
ните" парламентарни демо
крации в Европа, където съ
ществуват по две - три пар
тии, които традиционно се 
борят за властта.

Общата атмосфера в до
сегашния ход на предизбор
ната кампания е сравнител
но спокойна и конструктив
на, тъй като политическите 
противници настояват да 
спечелят доверието на гла
соподавателите, пропаган
дирайки главно своите про
грами, вместо да атакуват 
програмите на своите поли
тически противници. И по 
тоя начин Сърбия става 
държава с "нормална" пар
ламентарна демокрация.

Венко Димитров

СЪВЕЩАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ С ПРЕДСЕ
ДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ НА КОЛЕГИИТЕ

(НД)

НИТО ЕДНА СЕРИОЗНА ЗАБЕЛЕЖКА
Успешно са реализирани всички дейности, които са предвидени с процедурата на президент
ските и парламентарните избори

Към края на миналата седмица в Белград се идентските и парламентарните избори. В подк- 
проведе съвещание на Републиканската избира- репа на тази оценка е посочено, че политическите 
телна комисия с председателите и секретарите на партии и останалите участници в изборите досега 
избирателните комисии на всичките 29 избира- не са направили нито една сериозна забележка 
телни колегии на територията на Република Сър- във връзка с работата на избирателните органи, 
бия. На съвещанието са обсъдени актуалните въ- На съвещанието е воден разговор и във връз- 
проси във връзка с провеждането на септемврий- ка с работата на избирателните отбори, урежда- 
ските избори за президент на Сърбия и депутати нето на избирателните списъци, оформяването на 
и републиканския парламент, задачите на коми- избирателните пунктове и осигуряването на оста- 
сите и останалите органи при провеждането на налите необходими условия за непосредствено и 
изборите, общите условия за работа на избирател- тайно гласуване на гражданите. Изтъкнато е, че е 
ните комисии и финасово-материалните въпроси необходимо да бъдат положени максимални уси- 
в дейността на тези органи - беше съобщено от лия, за да могат изборите да се проведат в демок- 
РИК. ратична атмосфера.

Членовете на избирателните комисии са про-

на пенсиите.

ОЦСН^бн^:^=Л,а::Х^ явили готовност да сътрудничат с наблюдателите 
колегии успешно са реализирали всички ден- “

комисия и 
ните 1
ности, които са предвидени с процедурата за през-

МИНИСТЪР ИВАН СЕДЛАК ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД
политически

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В 
СЪРБИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА

Иван Седлак, министър в републиканското правителство, 
който се занимава с въпросите за националните малцинства и . 
човешките права, посети Димитровград на 26 август т. г. Мин
истър Седлак беше придружен от НебоПша Исркович, съветник 
нн генералния секретар а правителството на Република Сърбия.

Гостите прие общинското ръководство, начело е председа
теля на Общинската скупщина в Димитровград Никола Стоянов. 
По време на разговорите в сградата на Общинската скупщина 
председателят Стоянов запозна гостите със специфичностите 
общината, основните проблеми, бъдещите планове за развитието 
и постигнатите през последните няколко години резултати в об
ластта на образованието, културата, информирането, икономи- 

другите области на живота и труда. Особено внимание е

;

;

на

ката и
обърнато на въпросите, отнасящи се до осъществяването на пра
вата на българското национално малцинство в нашата среда.

След разговора в Общинската скупщина гостите 
Народната библиотека, Гимназията, основното училище "Моша 
Пияде”, Центъра за култура и редакцията на РТВ "Цариброд".

(Продължава по-обширно но стр. 2)

посетиха

От разговорите в Общинската скупщина в Димитровград



БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В 
СЪРБИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА

ИЗ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА СРЮ

Преждевременни 
парламентарни и 

президентски избори 
- това е най-доброто 

решение за кризата в РС

(От стр. 1)
Ни конференцията за печата, която беше ор

ганизирана в помещението ни РТВ Цариброд , 
министър Седлик запозна присъстващите жур- 

мотивите за посещенето си в Димит- 
него. Вед-налисти с

както и с впечатленията от
кажа, че съм твърде доволен от 

във вашата община по време
ровград, 
нига искам да
онова, което видях
ма това краткотрайно, но плодотворно посеще
ние. Имах възможност да видя много добри неща, 
които насърчават и които красноречиво показ

на местното самоуправление,- изтъкна Слободан Милошовци в разговора с шефа на мисията на 
ОССЕ в БиХ Роберт Фровнк ват, че органите 

със съдействието на гражданите на общината,
на пови*• Президентът на Съюзна 

република Югославия Слободан 
Милошевич прие във вторник в 
Белград Роберт Фровнк, шеф на 
мисията на Организацията за си
гурност и сътрудничество в Ев
ропа (ОССЕ) в Босна и Херце
говина. Както е известно, въз ос
нова на Дейтънското споразуме
ние всички избори в БиХ са в 
компетенцията на мисията на 
ОССЕ.

позовава на народната подкре
па, независимо дали става дума 
за политическа партия или за по
литически ръководител, трябва 
да прояви готовност за проверка 
чрез избори” - подчерта Мило
шовци.

могат да постигнат много по отношение 
шаването па жизнения стандарт и осъществява
нето на културните и другите потребности на 

живеят тук. Особено се рад-

Гостите посетиха и Народната библиотека в 
Димитровград

нашия град през май тази година и какво мисли 
въобще за зачсстилити в последното време опити 
да се "актуализират” и ин тернационализират про
блемите на българското национално малцинство 
и Югославия, министър Ссдлак между другото ка
за: ”Под голям въпрос е дали въобще това е била 
кръгла маса, понеже не са били поканени да участ
ват хора, които мислят различно. Така например 
не са поканени представители на правителството, 
представители на институциите и на другите по
литически партии, които не са във функция на 

политика и на такава една кръгла

граждани те, кои то 
нам, че във вашата община сговорно живеят хора, 
принадлежащи към различни националности. 
Сърбия, ка то многонационална държава, прилага 
всички най-важни международни стандарти, от
насящи се до човешките права и правата на на
ционалните малцинства. В конституцията на Сър
бия нашата република е дифинираиа като граж
данска д ържава. Сърбия може да се похвали,

26 национални малцинства. Малцин
ствените права са в съответствие с международ
ните документи и са включени в конституцията 
Сърбия, както и в другите законни предписания, и 
се ползват от всички национални малцинства, с 

на албанското малцинство в Косово

Президентът на СРЮ е на 
мнение, чс политическите фак
тори вън от Република Сръбска 
не трябва да подкрепят едната 
или другата страна в конфликта, 
а трябва да допринесат за стаби
лизиране на положението и за
щита на интересите на всички 
нейни граждани, които единст
вено могат да разрешат кризата 
по демократичен начин - чрез из
бори.

че в
Посланикът Фровнк осведо

ми президента Милошевич, че е 
извършена солидна подготовка 
за предстоящите местни избори 
в Босна и Херцеговина. В СР 
Югославия са регистрирани 75 
000 граждани на Република Сръ
бска. които са проявили готов
ност да участват в тези избори.

Голямо внимание по време 
на разговора е посветено на по
литическата криза в Република 
Сръбска. Във връзка с конфрон- 
тациите и делбите в РС прези-

ися живеят

на
такава една
маса. На мнение съм, че кръглата маса всъщност 
е била провокация, насочена срещу Сърбия и 
Югославия. Мисля, че един такъв опит да се пов- 

положението на българите в
изключение 
и Мстохия.

Когато става дума за вашата среда, мисля, че 
тук се ползват всички законни малцинствени пра
ва, които обезпечава нашата република.

На гражданите от български произход е даде
на възможност да употребяват майчиния си език 
пред държавните органи, както и да се образоват 
на този език. Всъщност, те могат да се определят

дигне въпросът за 
нашата страна (който, за съжаление, е подпома
ган и от Република България), най-меко казано, е 
некоректен. Опитите да се политизира положе
нието на българското малцинство в Сърбия (пре
ди всичко в Димитровград и Босилеград) от ”ми- 
норните” политически партии, каквато е напри
мер партията ДСБЮ, според мен са абсолютно

• Към края на миналата сед
мица югославският президент 
Слободан Милошевич прие в 
Белград политическия директор 
на външното министерство на 
Германия Волфганг Ишингер. В 
разговора са обсъдени актуал-

за един от предвидените три законни варианта, с 
които са регламентирани тези въпроси. Въоду
шевен съм от онова, което видях в основното учи
лище ”Моша Пияде” и Димитровградската гим
назия, както и от отношението на органите на 
местното самоуправление, гражданите и децата 
към тези учреждения. Такива образователни ве
домства едва ли съм имал възможност да видя 
някъде другаде. Спокойно мога да кажа, че тук се 
срещнах с един култ към образованието, с един 
култ към възпитанието, които тази среда ревност
но тачи. Такова нещо не съм имал възможност да 
видя нито във Войводина, нито пък в другите час
ти на Сърбия” - заяви министър Седлак.

Говорейки за положението на стопанството в 
нашата община, той подчерта, че му се струва, че 
органите на местното самоуправление и димит
ровградските стопански фирми в момента пола
гат огромни усилия и мобилизират всичките си 
сили, за да подобрят общата икономическа си
туация в общината. Министър Седлак особено 
акцентира върху факта, че правителството на 
Сърбия полага големи усилия да подпомогне оне
зи общини в републиката, които са икономически 
изостанали. При това особено се държи сметка за 
подпомагането на многонационалните среди, в ко
ито се забелязват големи миграционни тенденции.

Отговарайки на журналистическия въпрос, 
какво мисли за кръглата маса, която се проведе в

депласирани.
След ноемврийските местни избори в Димит

ровград е образувана Общинска скупщина, в чи- 
йто състав с огромно мнозинство доминират тък
мо българи. ДСБЮ няма нито един отборник, въ
преки че е участвал на изборите. Тази партия не 
може да бъде истински представител на бълга
рите и не може да дава обективни оценки за поло
жението на българското малцинство.

Българският национален въпрос, като отво
рен въпрос в Сърбия и Югославия, въобще не 
съществува. Ние сме за диалог, но за аргументи
ран диалог. Повдигането на този въпрос на между
народно равнище и то с помощта на новата власт 
в Република България, която не признава съще
ствуването на националните малцинства на своята 
територия, още веднъж ще кажа, е депласирано. 
Ние и нататък ще имаме критично отношение 
към себе си. Винаги ще се питаме дали сме сто-

За същевременни парламентарни и президентски избори в РС: 
Слободан Милошевич и Роберт Фровик

дентът Милошевич изтъкна, че ните въпроси във връзка с реа- 
провеждането на преждевре- лизацията на Дейтънското мир- 
менни, свободни и демократич- но споразумение за Босна, както 
ни парламентарни и президент- и някои въпроси за по-нататъш- 
ски избори е най-доброто реше- ното развитие на югославско- 
ние за съществуващата криза в германските отношения. 
Република Сръбска. "Който се_____________________

рили всичко, което е в интерес на малцинствата, 
но не заради България, нито пък заради която и 
друга държава, а заради нас. Ние не искаме да 
правим разлика между хората по нито един крит
ерий, освен по оня, по който хората се делят на 
работни и безделници, прилежни и безотговорни, 
продуктивни н непродуктивни н т. н.’\ каза между 
другото министър Седлак.

ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НА СРЮ МИЛАН МИЛУТИНО- 
ВИЧ ПРЕБИВАВА В КИТАЙ

б. д.

ЗАПОЗНАВАНЕ С 
ШЕНГЕНСКИЯ 

РЕФОРМАТОРСКИ ОПИТ
ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ЕТНОЛОЗИТЕ В СВЪРЛИГ

Природата в обичаите и вярванията
Съюзният министър на външните работи Милан Милутинооич 
пристигна на 25 август на няколкодневно официално посещение в 
Китайската народна република.

Шефът на югославската дипломация най-напред посети Шен- 
ген, в който е една от петте китайски специални икономически зони 
с изключително благоприятни условия за влагане на чуждестранни 
капитали и развитие на сътрудничество с фирми от чужбина. От 
началото на китайското отваряне към света този град не изпуска 
първата позиция в реформите и икономическото развитие и за 
непълни две десетилетия от малко рибарско село стана голям град 
с 3,5 милиона жители и твърде развит промишлен център, в който 
са вложени големи чуждестранни капитали. Тук работят 63 000 
чуждестранни фирми и около 30 000 смесени предприятия. Около 
40 процента от целокупния миналогодишен китайски износ (280 
милиарда долара) са осъществили износителите от южната 
китайска провинция Гуангдунг, в която се намира гр. Шенген.

В този град Милутинович посети известната китайска корпо
рация "Хуа Вей”, която произвежда телекомуникационни съоръ
жения. Тази фирма проявява голям интерес за сътрудничество с 
нашите научни институции и за основаване на смесени предприятия 
в Югославия. Югославският външен министър води разговори и с 
градоначалника на Шенген във връзка с китайските опити в про
веждането на реформите и възможностите за сътрудничество меж
ду наши и шенгенски фирми.

От Шенген Милан Милутинович замина за най-големия ки
тайски град Шанхай (20 милиона жители), където води разговор с 
градското ръководство.

Под егидата на Етно-културоложката работил
ница в Свърлиг и Етнографския институт на САНУ 
тези дни беше проведен III международен симпозиум 
на тема: Природата в обичаите и вярванията на насе
лението от Източна Сърбия и съседните области". 
Симпозиумът беше открит от министъра на веро
изповеданията в правителството на Република Сър
бия Драган Драгойлович. На тържественото откри
ване присъстваха и много гости, между които Ниш- 
кият епископ г-н Ириней.

Седемдесетина изтъкнати учени от Русия, Украй
на, България, Гърция, Македония и Сърбия предста
виха на тази тридневна среща свои научни съобще
ния, които ще бъдат издадени в обемист Сборник 
който скоро ще излезе от печат. Трябва да 
тъкне, че тази проява на етнолозите все повече

ето на толкова много изтъкнати специалисти: ет
нолози, етнографи, фолклористи, социолози и фи
лософи. На тази среща Русия беше представена от 
Анна Платникова и Андрей Мороз - известни изсле
дователи на нашите земи, а от Атинския университет 
пристигнаха също така видни учени като Витални 
Затковский и Татяна Затковская. Като представи
тели от България на този симпозиум присъстваха 
Радост Иванова, Милена Бенковска-Събкова и Ев
гения Кръстева от Етнографския институт в София 
и Петко Петров Христов и Евгения Мицева от Ин
ститута по фолклористика - БАН, София.

В работата на симпозиума взеха участие и редица 
известни учени от Сърбия: Никола Пантелич. Мирко 
Барйактарович, Миляна Радованович, Драгослав 
Антонийевич, Никола Павкович, Драгослав Девич, 
Марин Младенов и мн. др.

Проф д-р Марин Младенов от Филологическия 
факултет в Белград участва с доклад на тема: "Мета
фори с елементи на флората и фауната в областите 
на сръбско-българския Шоплук .

В края на срещата участниците приеха предло
жената за следващия симпозиум тема: "Обреди, цър
ковни събори и други културни празници на насе
лението от Източна Сърбия и съседните области".
1етвъртнят симпозиум ще се проведе през август 

следващата година.

се из-
при-

влича вниманието на научната общественост и съби
ра на едно място почти всички известни радетели на 
изучаването и опознаването на народния дух и кул
тура. Така този малък град в Югоизточна Сърбия, 
благодарение на неколцина ентусиасти, 
се превръща в естествен център на етнологията. Тук 
се събират най-усърдните изследователи на бита, без 
чийто труд нашето познание за културния живот на 
пРеДЦИте ни би било твърде бедно, а настоящето - 
лишено от знания за миналото и богатата 
зация на балканския човек.

Темата на

постепенно

цивили-

тазгодишната среща беше твърде ин
тересна и провокираща и това обяснява присъстви- Зоран Вучич
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ДИМИТРОВГРАД
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СТРОЕЖ НА ПЪТЯ ДОЛНИ 

КРИВОДОЛ-ИЗАТОВЦИ
КОМУНАЛНО-БИТОВИ ДЕЙНОСТИ В 10 

МЕСТНИ ОБЩНОСТИ
рекш|я неотдавна получи от Републиканската ди
на изграждане нз , нанеови сРеДсгва в размер на милион динара 
Благодарение^нчтЕ. НМ,НИЯ "ът Долни Криводол - Изатовци.
работите по топсета!^'"™ преда петна«есетина дни започнаха работите п° трасето на този път от Долни Криводол към Изатовци
началото на септември Р °™ бИ Трябвало да «Р-кшочвт до

тра(бнтпябвппоНа ВТ°Р"Я учасгьк (също така с дължина 750 
изграждането6» , О приключн «° кР«я на септември. Работите гю 
провеждат от ппеГп И°Н‘>ЛНИЯ ПЪТ Долн" Криводол-Изатовци се 
настроит^лната ЕТ™ за иътища от Ниш, със съдействието 
"гоалня” нмзз з Ф Р Градня от Димитровград. Работниците на 

I радия имат задължение да доставят чакъл, провеждат землени
Р3 0п‘"1“ДГЯТ тампона” за асфалтиране. Бъдещият асфалтов 

Долни Криводол-Изатовци ще свърже тези села, както и 
всичките села в Забърдието и Висок с местната общност Славния, 
която е в границите на Пиротска община.

Трябва да се отбележи, че на 21

Изпълнителният отбор на бата, Дукат и Долна Любата. В 
Общинската скупщина в Боси- тези местни общности тазгоди- 
леград през миналата седмица шните комунално-битови дейно- 
обсъди досегашното реализира- сти цялостно са реализирани, 
не на плановете в комунално-би- Освен прочистване и разширя- 
товата дейност и утвърди основ- ване, в някои от тези местни об- 
ни насоки за по-нататъшни дей- щности са прокарани и нови ма- 
ствия. Обща констатация е, че хленски пътища.

Според тазгодишния план за

се спазват заплануваните срок
ове, целесъобразно да се изпол
зват средствата и времето. На
време трябва да се събират сред
ствата, с които участват граж
даните, в чието селище се про
вежда!'отделни дейности. Защо- 
то, както подчертаха представи
тели на общинските служби, ма
кар че участието на гражданите 
е едно от условията да се започне 
работа, местните общности не 
изпълняват тези задължения на
време и ефикасно, което в край
на сметка ще се отрази неблаго
приятно върху цялостното реал
изиране на тазгодишните плано
ве. Още повече, че неблагопри
ятните стопански процеси и за
напред ще въздействуват върху 
бавния и недостатъчен прилив 
на средства и в Общинската ди
рекция за местни и некатегориз- 
ирани пътища и строителни пло
щи, откъдего най-много се чер- 
иаят средства за тази дейност.

м.я.

с дължина

ме
въпреки затрудненията при оси
гуряването на средства за тази комунално-битово строителст- 
дейност (определен брой работ- во, който бе приет на последната 
ници вече дълго време не полу- сесия на Общинската скупщина, 
чават заплати, при това нито тс, такива или други комунални дей- 
нито предприятията плащат ности трябва да се проведат до 
предназначените такси и облага- края на годината още в 23 местни 
ния), тазгодишната програма ус- общности. В местните общности 
пешно се реализира - особено Босилеград и Райчиловци, освен 
когато става въпрос за прокар- разчистването иа отделни пъти- 
ването и прочистването на сел- ща, е запланувано и благоустро
ените и махленски пътища.

Беше изтъкнато, че от нача- Райчиловци и изграждане на 
ло на настоящата година чети- 1000 метра фекалиа канализа- 
рите булдозера, които са анга- ция.

път

г- август т. г. започнаха да се
ровеждат работи и за поправка на местните пътища към селата 

I орна Невля и Скървеница. Тези работи провежда димитровград
ското явно предприятие "Комуналац”.

Успоредно с асфалтирането на трасето на пътя Долни Крпво- 
дол-Изатовцп и поправката на местните пътища Димитровград- 
1 орня Невля-Скървеница, Общинската скупщина в Димитровград 
напоследък е инициатор и инвеститор на изграждането и по
правката на другите местни пътища на територията на 
Димитровградска община. Булдозерът на Общинската скупщина 
доскоро работеше в районите на селата Куса врана и Търнски 
Одоровци.

В съответствие с материалните си възможности 
от динамиката на постъпването на финансовите средства в общин
ския бюджет, ОС в Димитровград ще подеме в предстоящия период 
инициатива за изграждане и поправка и на другите пътища в 
общината, които са в нейната компетенция.

яването на отделни улици, а в

Согледнатова,че исканиятажпрани в реализация на плана, 
са работели в 10 местни общно- на местните общности далеч 
сти: Злидол, Рикачево, Бистър, надминават реалните възмож- 
Долно Тлъмино, Църнощица, ности, беше утвърдено, че в бъ- 
Паралово, Гложйе, Горна Лю- де ще още по-стриктно трябва да

и в зависимост ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА 
КОМИТЕТА ЗА РЕСТАВРА
ЦИЯ НА ЧЕРКВАТА В С. ИЗ
ВОР

б. д.

ТРУДНО ЩЕ 

БЪДЕ БЕЗ 

ДАРИТЕЛИ

ДИРЕКЦИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ И ПЪТИЩА В 
СУРДУЛИЦА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ РАЗГЪРНЕ 
ИНТЕНЗИВНА ДЕЙНОСТ

НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ЗА 
СЕЛАТА

Според преценките иа специал- щ 
пети, за първата част на реста- щ 
врацинта са нужни 240 хиляди ^ 
динара, а Министерството на р 
културата е обезпечило 160 хил- щ 
яди

ШШ
До края на годината ще бъдат поправени пътища и електрическа 
мрежа в повечето села и няколко улици в града

Дирекцията за строителни площи и пътища в Сурдулица е 
запланувала тази година за целта да изразходва I 434 000 динара. 
Според думите на директора й Горан Вукашинович, най-много 
средства ще бъдат дадени за поправка на пътища в селата, както и 
за пътища към тях. По-прецизно казано, за поправка на 116 км 
пътища в 21 села ще бъдат изразходвани 468 000 динара. Още 430 
500 динара ще бъдът дадени за поправка на асфалтирани пътища 
към 11 села.

"Предимство даваме на селските пътища и на онези, които 
водят до тях, понеже се стремим селата да се развиват възможно 
по-ускорено . Една част от заплануваните дейности е завършена, а 
останалата - (а тя е по-голяма)-ще приключи до края на годината, 
подчертава Вукашинович. Той казва, че в Кострошевци и Драинци 
ще бъдат поправени по 4 км, в Клисура - 6, а в Божица 8 км 
махленски пътища. На пътищата към Клисура, Кострошевци и

ШИЯ. * 'ч уД "

Центърът на село Извор с черквата, преди години

Преди две седмици започна чава благородната акция и да 
реставрацията на църквата предприема мерки за приключ- 
"Света Троица” в с. Извор - най- ването й преди есенните дъждо- 
стария духовен и културен па- ве. 
метник в Босилеградско. Сега се
води трескава подготовка за оси- състояние. В северната и южна- 
гуряването на всички необходи- тай част каменните стени са рух- тук, както и други отзивчиви хора, 
ми финансови средства и строи- нали на няколко места, покри- беи чиято помощ това благородно 
телнн материали, които са нсоб- вът почти е пропаднал, така че 
ходими за спасяваното на това дъждовете и снеговете унищо- щеетпн. Паричните дарения могат 
монументално сданнс, което жават и вътрешната П част. Спо- да се внасят на джиро-сметка 
днес е в окаяно състояние. Об- ред преценки на специалисти от 44130-635-2-1419 с обозначение 
1 динената скупщина в Босиле- Завода за защита на културни ’ Местна общност Изнор, Босиле
град назначи комитет за рестав- паметници от Ниш, рсстапрацн- градско - за реставрация на цър- 
радия, чиято задача е да насър- ята трябва да се осъществи етап- квата .

Комитетът счита, че не само 
жители иа общината ще се 
включат с парични дарения, а това

Сега тази църква е в ужасно щс направят и нзворчани, които са 
се изселили или корените им са от-

иачинаинс трудно може да се осъ-

Драинци частично ще бъде поправена асфалтовата настилка.
Според приетата програма, в селата Алакинце, Божица, Сухи 

дол, Драинци и Загужане ще се извърши поправка на старата слск- 
тромрежа. За тази цел ще бъдат изразходвани 161 000 динара. В 
Божидн например трябва да приключи поправката на част от 
остарялата нискотокова мрежа, както и да се извършат подобрения 
на същата в Сухи дол, а в Драинци - на далекопровода.

За потребностите на Сурдулица Дирекцията ще изразходва 3 /4 
500 динара, от които 162 000 хиляди за прокарване и поправка па 
улици, а останалите за подобрения на нискотоковата мрежа и на 
уличното осветление.

Вукшиинович казва, че според решението на ОС, за поддържане 
на пътищата в селата Фондът трябва да участва с 30 на сто, « 
останалите средства обезпечават местни те общности. На н Р< к ™ка 
това е съвсем различно, - Фондът най-често обсипе мва вси ши 
необходими средства. в Б

Хроникьорите са записали, че тази църква с най-старият и 
най-изосстси духовен и културен храм в Ьоснлеградскня край, а 
съвременниците считат, че духовната и културната му стойност е 
безценна. Църквата е строена от 1821 до 1833 година. През 1833/34 

нея било открито първото килийно училище в този край. 
'Гоя монументален храм грабва вниманието и с интересната си 
архитектура. Висок е 12 метра, заема площ от над 600 квадратни 
метра, каменните му стени са широки 70 цм, на покрива има 13 500 
керемиди... Понеже се намира па някогашния централен нът, 
свързващ южната част па Сърбия с Б ългария и Цариград, храмът 
бил известен надалече. Служел е па хората в целия тогавашен 

Извор прод ължил да б ъде околийски център до 27

но. Причината е проста - няма 
сродства всичко да се извърши 
наведнъж. Те настояваха най- 
напред да се извърши поправка 
на стените и да се подмени пок-годинав
ри път, а след топа да се рестав
рира вътрешността й. Според 
предварителните изчисления, за 
първата част на реставрацията н 
са необходими 240 хиляди дина
ра. Министерството на култура- 

в Сърбия осигури 160 хиляди 
динара н няма възможност да от
пусне повече. Общинската скуп
щина също така няма средства и 
за целта е успяла да обезпечи ед
ва 5 хиляди динара.

Имайки предвид безпаричи
ето, комитетът за реставрация 
преди три дни на проведеното си 
първо заседание застъпи стано
вището, че останалите средства 
трябва да се търсят от спонсори. 
Очаква се дървеният материал 
за покрива да бъде обезпечен от 
"Напредък”, Горската секция и 
собственици на частни гори. По
мощ се очаква н от останалите 
предприятия и мастните авто- 
превозвачи.

татурски вилает, 
ноември 1899 години.

С РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Регистрирано е сдружението ” Цариброд”
Слея като на 7 юни тази година в Димитровград «проведе уч-

редителна скупщина на Сдружението на гражданите Култур .. „ри ус;Ювие, че приемат статутите разпоредби на сдружение го. Цел- 
(Ьопмаииоиен център за българското малцинство Цариброд, "рвуслов,е, е на ^улТур„ИТе традиции ма малцинството, писмеността, 
Съюзното**министерство на правосъдието е решение № 3/М64/6- ™ нава.кп на вестници, книги но български език.
ЙТООТот 13 август тази година регистрира спомеиатото едружение. език , д ста||с културно-просветно, научно-информационно
Сдружението на гражданите "Културно-информационен център на 1отр грождПНнте от българското малцинство. Това в ни-
бъзгзоското малцинство "Цариброд е вписано в ре. истьра1 на сдру у Р ^ V лелна иа Центъра за култура в Димитровград
жеяията обществените и политическите организации при ‘ институция, но то няма да откаже сътрудничество е него.
тсто министерство нод № 418. Седплиигешо нп Сдружението е в Ди щ</а 0Т1111СЯ до финансовите средства естествено е до сс разчита
митровград, площад "Освобождение № 8. Председа гел у р ^ п(шощ спонсорстаа и пр. от двете държави - СР10 и 1 Ь.

аИТе,Г щниТГкатегорично бе подчертано, че топа

В. Б.
А. Т.
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ИЗБОРИ 97__IИЗБОРИ ‘97
ПОЧТИ ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ОТБОРИ В дулишкн община е в състави на 26-та избира-
СУРПУЛИНА СЕ ГОТВЯТ ЗА СЕПТЕМ- колегия, и която, освии общините н Пчински ОУГДУЛИЦМ ос I ом 13711 071 окръг.влизат и четири общини <тг Косоиско-по-
ВРИИСКИТЕ ИЗБОРИ моравски окрч.г (Гнилаци, Иитииа, Ново бч,рдо и

Косовскн Каменица), и и която трябва да си

гслнлЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИННИЯ ТИМ НА СПС И ЮЛ 
В ДИМИТРОВГРАД

Над 1300 подписа за 
кандидатурата иа Лилич ЗАСИЛЕНА

ПРЕДИЗБОРНА
ДЕЙНОСТ

изберат 10 депутата.
Общинските отбори на левия блок, както и 

тези на СРС и СПО, са сформирали избирателни 
щабове и политически активи, чия то задача е да 
оказват помощ на местните отбори. Всичките са 
избрали и членове на местните избирателни коми
сии. Не всички обаче използват едни и същи мс- 

нредизборната кампания. Д-р Драган Ки- 
ОО на СПС, например

На 18 август т. г. в помещението па Общинския отбор на Со
циалистическата партия па Сърбия в Димитровград се проведе 
заседание иа Координационния тим иа левите политически сили в 
общината за подготовка на предстоящите парламентарни избори а 
Сърбия. От СПС иа заседанието присъстваха председателят на 
Общинския отбор м-р Драган Колев, секретарят иа о тбора Часлав 
Маноилов и председа телят иа Общинския съвет па младите социал
исти Бобан Петров, а от ЮЛ - председателят и секре таря т на тази 
партия Георги Първанов и Томнца Митев.

Членовете на Координационния тим потвърдиха, че в момента 
между СПС и ЮЛ в Димитровград не съществуват никакви поли
тически несъгласни и че двете сродни партии в нашата община 
трябва възможно най-добре да използват изборна та кампания и да 
убедят с аргументи жителите па общината, че единствено гласу
вайки за левия политически блок, всъщност то се определят за мир, 
просперитет и всестранен напредък на нашата община и републи
ката като цяло.

Благодарение на съвместните усилия на общинските отбори на 
СПС и ЮЛ са събрани над 13(Х) подписа на гражданите на Дими
тровградска община, които подкрепят кандидатурата па Зоран Ли
лич за председател на Република Сърбия, както и листата па кан
дидатите за народни депутати на левите политически партии за 
септемврийските парламентарни избори.

От съществуващите тук общински отбори само
отворът.... Демократичната партия няма да учас- ™ДИ и _ (( датсл на
тяа на IIзборнте качва, че ти вси новини печелят доверието на гра-

Колкото повече наближа пат септемврийските нити> ,ю ССП, щс подсилят кампанията си чреч
избори зи депутати и Народната скупщина на Сър- СПСДСТШ|.’П1мпсова информация и чроч организ- 
бмя п ча претидент на републиката, толкова пои- ' |(сто няколко промоции. Главната щс си

Сурдулишка Община си засилва предичбор- ' )И ш| , ссптсм11ри в ценгьра на града. Сръб
нато дейност. Освен Общинския от бор на Дсмок- ^ р.1ДикалИ| както казва д-р Станислав Мом- 
рлтнчната парт ия, койт о по чапопед на партийния „рсдсидатил на ОО на СРС, водят при-
си връх откажа да участва на изборите, о тбори те 
иа всички останали политически партии, дейст
ващи на тери тория та иа общината, се подготвят 
трескаво да спечелят доверието на гласоподава
телите. В тази предизборна надпревара се отк
рояват три основни политически сили: лявата ко
алиция, съставена от отборите на СПС, ЮЛ и 
Нова демокрация. Сръбската радикална партия и 
Сръбското движение за обновление. Всички те те 
са уверени, че именно техният кандидат за прези
дент (Зоран Лилич от левия блок, Воислав Шешел 
от СРС и Вук Драшковичо гСПО) ще победи още 
в първия кръг и че ще успеят да вкара т в парла
мента повече депутати. Да припомним, че Сур-

ече п

дизбориата си кампания главно чрез средствата за 
масова информация и пропагандни материали.

Иа тери торията на Сурдулишка община живе- 
18 500 гласоподаватели. В Общинскатаят над

скупщина се уточняват списъците, записват се 
младите, които са станали пълнолетни и се према
хват имената на хората, изселили се от общината 
или починали. Тук подчертават, че в списъците 

допуснат грешки и пропуски. Затованяма да се
призовават и гласоподавателите да проверят дали 
са записани и в случай че не са, да направят това. 
Последният срок за проверка е 6 септември.ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИО НА 00 НА СПС В ДИМИТРО

ВГРАД
В. Б.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПС В БАБУ- 
ШНИЦА

Приет оперативен план 
за изборните дейности

Оперативният план предвижда между другото ор
ганизирано събиране на подписи за кандидата за 
председател на републиката (което вече е завърше
но), както и изготвяне на платформа за укрепване на 
отношенията между СПС и ЮЛ в Бабушница. С 
помощта на оперативния план трябва да се осъще
ствяват контакти с ОО на СПС в Димитровград и 
консултации във връзка с предлагането на кандидат-

Никола Стоянов - 

кандидат за депутат
Към края на миналата седмица Изпълнителният отбор на Со

циалистическа партия на Сърбия в Димитровград официално пред
стави своето предложение до Главния отбор на СПС и Избирател
ния щаб на тази партия за предстоящите парламентарни избори в 
Сърбия, актуалният председател на ОС Димитровград и досегашен 
депутат в републиканския парламент г-н Никола Стоянов да бъде 
кандидат за народен депутат на изборната листа на лените 
политически партии за 23-тата избирателна колегия.

Конкретен план за изборните дейности е приет на 
заседание на Изпълнителния отбор на Общинския 
отбор на Социалистическата партия в Бабушница на 
6 август тази година. Според Слободан Митич, пред
седател нп ОО на СПС в Бабушница. планът обхваща 
периода от 1 август до 28 септември, когато е вторият 
тур от изборите. Нп 3 октомври щс се проведе засе
дание на Общинския отбор, на което ще се извърши 
анализ нп изборите.

депутат.
В началото на септември започва и изборна кам

пания със събиране на подписи за избирателната лис
та. с организиране на събрания в Местните органи
зации и общности...

Имайки предвид миналогодишните избори в Ба
бушница. социалистите сега се въздържат от всяка
кви прогнози. КаТо същевременно уешзейо се ПОД
ГОТВЯТ за тазгодишните избори.

в.д.

СЪОБЩЕНИЕ А. Т.

НА ОБЩИНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОС ДИМИТРОВГРАД
Въз основа нп член 21, алинея 1 от Зпконп зп избирпне нп нпродни 

депутати ("Служебен вестник" но Р. Сърбия № 79/92) и въз основа нп 
напътствието зп нпчин нп пжурирпне нп избирателните списъци ("Сл. 
вестник’ нп Р. Сърбия N2 37/97). и по повод рпзписвпнето нп избори зп 
президент нп Република Сърбия и зп нпродни депутати в Нпроднптп 
скупщина на Република Сърбия, общинското управление на ОС 
Димитровград осведомява гражданите, че могат да направят проверка 
в избирателните списъци ида търсят записване, премахване, изменение, 
допълнение или поправка на избирателните списъци. Иск за записване, 
премахване, изменение, допълнение или поправка на избирателните 
списъци се подава в общинското управление на ОС Димитровград в стая 
№ 24, всеки ден, освен неделя, от 7 до 14 часа до 5 септември тази година.

Избирателният списък за града и крайградските селища ще бъде 
сградата на Общинската скупщина, а за селските местни 

общности избирателните списъци ще бъдат поставени в местните кан
целарии в селата Каменица, Смиловци, Барйе, Поганово и Трънски 
Одоровци.

След 5 септември 1997 година иск за

СЪОБЩЕНИЕ НА 00 НА СПО В ДИМИ
ТРОВГРАД

” Един за всички - 

всички за Сърбия”

Считайки, че споменатите условия напоследък се 
прилагат на практика, на своето заседание, състояло 
се на 10 август т. г.. Главният отбор на СПО взе 
решение тази партия да участва на предстоящите 
парламентарни и президентски избори в Сърбия.

Въпросът за броя на избирателните 
Сърбия за Сръбското движение за обновление в нас
тоящия момент не е съществен. Ако 29 избирателни 
колегии в Сърбия отговарят на Социалистическата 

По повод на предстоящите парламентарни и през- ППРТИЯ на Сърбия, защо тогава те да не отговарят и 
идентски избори в Сърбия, на които ще участва и на спо- която също е голяма партия.
Сръбското движение за обновление (СПО), Общин- СПО счита*че условията за предстоящите избори 
ският отбор на тази партия в Димитровград се обърна *:а най'Добрите досега и затова СПО, доколкото 
към гражданите на нашата община със следното бойкотира изборите, може само да предостави 
съобщение: властта на СПС и СРС.

"Сръбското движение за обновление ще излезе Комбинацията СПС-СРС би била фатална 
на предстоящите избори само при условие, че е шия наР0Д: международната изолация и външният 
изпълнен така нареченият "Отчет на Гонзалес". °бръч на санкциите не само че не биха паднали, но 
Най-важните точки в този отчет са деблокирането на ®иха били въведени допълнителни санкции и то в 
държавните медии и осигуряването на равноправно момента, когато в Сърбия 75 на сто от населението 
участие на всички партии в предизборната медийна няма достатъчно пари за нормална прехрана и когато 
кампания. Освен това е необходимо да се предотвра- в Сърбия има милион и половина безработни. Не 
ти закриването на локалните медии (ТВ и радиостан- нскаме такава система н такава власт и затова искаме 
ции). От друга страна, закритите локални станции да я сменим- Ние трябва да сътрудничим със света, 
отново трябва да се деблокират, като по този начин Бойкотирайки изборите, бихме останали изолирани 
се даде възможност на всички да работят нормално. от света- не бихме получили икономическа помощ, а 
Провеждането на парламентарните и президентски- в СъРбня Ще кипнат страсти, разколи, стълкновения, 
те избори в Сърбия трябва непосредствено да се кон- безредици, а това би било продължение 
тролира от всички партии, участващи на изборите и на нашата република, 
то на всичките избирателни пунктове. След това тря- СПО иска Сърбия да бъде силна със своята демо- 
бва да се покани ОССЕ да изпрати свои предста- кРадия и богатство, с човешкото щастие, големите и 

веднага след разписването на изборите, които навременните заплати и пенсии. Затова излизаме на 
да наблюдават дали изборният "мач" в Сърбия се *,|збоРИте с предизборния девиз: "ЕДИН ЗА 
провежда в съгласие със законните изисквания ВСИЧКИ - ВСИЧКИ ЗА СЪРБИЯ!”

колегии в

поставен в

за на-

изменение на избирателните
списъци гражданите могат да подадат до Общинския 
Димитровград и въз основа на решението на Общинския 
в избирателния списък ще се направят най-късно 48 
който е определен за провеждане на изборите.

съд в 
съд, изменения 

часа преди деня,

ЛИДЕРЪТ НА СРС ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ В БАБУШНИЦА

Бойкотът е политическо 
самоубийство на агонията

Председателят на Сръбската радикална партия (СРС) и кандидат за 
президент на Сърбия д-р Воислав Шешел тези дни гостува на местното 
радио в Бабушница и представи платформата на своята партия за сеп
темврийските парламентарни и президентски избори в Сърбия. Тази 
платформа, според Шешел, отразява същността на политическата, ик
ономическата, социалната и културната програма на СРС.

Левият блок е дестабилизиран след миналогодишните ноем
врийски избори, а популярността на СРС расте. Очакваме победа. 
Изборите се бойкотират от слабите политически партии, 
получават подкрепа от големите партии, каквито са СПС, СПО и СРС. 
Бойкотирайки изборите, малките партии ще извършат политическо 
самоубийство и ще изчезнат от политическата сцена на Сърбия - оцени 
лидерът на радикалите в двучасовия разговор по вълните на Радио 
Бабушница.

Коментирайки конфликта между Зоран Джинджич и Вук 
Драшкович, д-р Воислав Шешел изтъкна, че той е продиктуван от 
конфликта между интересите на САЩ и Германия на Балканите 
Според думите на лидера на СРС, Джинджич "се е намерил в необрано 
лозе , понеже представя германските интереси, а тези интереси са 
задушени от американската администрация.

вители

Б. Д.
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА СПС 
БОСИЛЕГРАД

В парламентарни избори в Сърбия - е подчер- 
тано на проведеното на 26 август заседание на 
Общинския отбор на СПС в Босилеград.

На заседанието е отправена остра критика 
председателя на ОО на СПС Вене Велинов, 
поискано да му се гласува недоверие за това, че в 
предизборната дейност е 
възгласявайки личното 
оформяването

ски и

които вече не
Критикуван е 
председателят 

Велинов

към 
като е

проявил своеволие, про
си менение във връзка с 

на кандидатската листа на лявата 
Членовете „гпг г. коалиция за избирателната колегия 26 - Враня за
1леновете нп СПС в Босилеградска община становнще на ОО и по тоя начин е нарушил пар-

засилиха предизборната си дейност и са убедени, че ™'натп Дисциплина, Членовете на ОО^а подк-
левите сили не само в общината, но и в републи- Репили становището, че при разрешаването на 

спечелят доверието на гласоподавателите въпроса да се направи допитване с Окръжния от- 
\ ще завоюват победа на предстоящите президент- ®°Р на СПС във Враня. 3 33. м.

о 29 АВГУСТ 1997 г. ШзмЖв



НАСКОРО НОВИ ИЗДЕЛИЯ 
ОТ ” ЦИЛЕ-УКРАС”

В"МАЧКАТИЦА"-СУРДУЛИЦА

НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМАВ мебелната фабрика "Цнле” п Димитровград ,
давна работи в състава на "Украс" от Бела паланка годишна почивка паланка

която от неот-
• Успешно приключи пробното производство па стоманени сачми за почистване на ръждясали * 
метални предмети и конструкции и наскоро ще започне редовен производствен процес • Работа ще 
получат 60 нови работника • Очаква се Фондът за развитие да отпусне 2 милиона ДМ, с помощта на 
които да се увеличи производството за износ

ните си места и
дишната почивка производство. Ка 

Цнле Данча Ангелов, 
в което

преди го-
кто ни осведоми управителят на 

и ми,, производствен материал има достатъчно
-II,, , уверихме, тъй като още при влизането в двора нз
нм п Т°КУ‘ЩО пристигнал камион с талашит от РИва-
ньица. Пари за материал в момента има и те се използват макси
кГаУнГелоГ ” Се"теМВрИ сериалът с напълно обезпечен ”

След като бъдат завършени 
моди и канапета, в

В стоманолеярна ”Мачкати- струкции, които се използват в през първата половина на сеп- 
ца в Сурдулица съществуват областта на строителството, ко- тември. Чрез новата програма 
всички условия за преизпълне- рабостроенето, машинострое- ще се увеличи и броят на работ- 
нието на плана, който включва нето... Това техническо изобре- ниците. Досега в "Мачкатица” 
продукция за 240 милиона дина
ра. Месечното производство 
1500 тона

тение, с което ръждясалите пре- работеха 640 работника, а тези 
на дмети просто се "бомбардират”, дни ще бъдат приети още 60. 

специална стомана, изобретиха и конструираха на-започнатите витрини, кухни, ко-
циранн кресла „
модели е неотложно, тъй като в последното време към тях се 
проявява голям интерес от страна на купувачИтеР Продажбата 
готовата продукция се оценява като добра, но в това отношение 
биха могли да бъдат постигнати още по-високи резултати. За подо- 
к,ейВДНе На ,ас?рт”=> с„взета продукция за 150 000 динара от 
мебелната фабрика Тина от Княжевац (кресла п ъглови гарни- 
тури), а на същата стойност от Украс” са дадени столове.

За да се подобри качеството на производството и дисциплината, 
от Украс в Циле са дошли двама опитни работници - единият 
за контрол на качеството, а другият - като шеф на производството. 
От април насам нормите са еднакви на ниво на цялата фирма, 
означава, че и заплатите са еднакви, т. е. стартира се от еднакви 
позиции, а всичко друго зависи от това кой колко ще заработи. Що 
се отнася до заработките (заплатите), последната, която е изпла
тена, е за юни и то само една част от нея, а би трябвало наскоро да 
се изплати и тази за юли. Всичко това дава надежди, че за работ
ниците в Циле” - "Украс” идват по-добри дни.

Сурдулишките стоманолея- 
което допреди няколко месеца ши специалисти”, с оптимизъм ри изнасят в чужбина 30 на сто от 
се считаше за рекордно, сега е казва Костадиновйч. Той под- цялата си продукция: различни 
повишено с около 10 на сто, зая- чертава, че пробното производ- видове специална стомана, спе- 
ви за нашия вестник Драган Ко- 
стадинович, директор на общия шно, е показало, че това е изо- гери, точилни плочи за сечене и 
сектор в предприятието. Според бретение, което ще спести на на- полиране на метали и неметали, 
него пазарът-както домашният, шето стопанство значителни газгенератори за заваряване, се- 
така и чуждестранният - дукту- средства. Като се има предвид, чене и пробиване на метали, ко
ват увеличението на производ
ството.

на ство, което е приключило успе- циални стоманени валчести ла-

че в страната никой друг не го ито на панаира за технически но- 
произвежда, и че за него са заин- вовъведения в Банялука в нача-

” Годишното производство тересувани и купувачи от чуж- лото на юни т. г. спечелиха пър- 
ще надмине заплануваното за та- бина, можем да се надяваме, че ва награда. Главни купувачи на 
зн година благодарение и на то- ще се увеличи и заплануваното изделията са Гърция, Македо- 
ва, че ще въведем и една нова

което
годишно производство - вместо 5 ния, Кипър, България, Унгария, 

производствена програма. Касае ще се произвеждат 12 хиляди то- Русия и Румъния. "Можем да из- 
се за производство на съоръже- на различни профили стоманени насяме и повече, но все още се 
ния и на стоманени сачми за по- сачми, 
чистване и полиране на ръждя
сали метални предмети и кон-

налага да произвеждаме и за за- 
Според Костадинович редов- доволяването на нуждите на до- 

ното производство ще започне машния пазар. Циментовите фа
брики в страната и мината БорА. Т.

например са едни от големите 
потребители на високолегира- 
ните ни валчести лагери и имат 
предимство. Затова предприе
маме мерки за увеличаването на 
износа само

"ТЕКСТИЛКОЛОР" Е ОБЕЗПЕЧИЛ РАБОТА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

РАБОТИ СЕ ЗА ПОЗНАТ КУПУВАЧ ОТ ЧУЖБИНА
чрез увеличаване на 

производството”, пояснява Ко
стадинович.

Във фабриката са създадени

Със своите 140 работници ”Текстилколор” в Бабушница е плащат заплатите за миналата година), защото фирмите, дъл- 
сравнително малка фирма, която успешно осигурява работа за жащи на ”Текстилколор”, не изплащат дълговете си. А те не са 
всички в предприятието. Според думите на Драгиша Милич, малки - възлизат на 250 000 динара, докато ”Текстилколор” не 
комерсиален ръководител, капацитетите са ангажирани с 80- дължи почти нищо (освен на своите работници). Все пак джиро- някои от необходимите условия 
90%. Работи се само за износ, тъй като домашният пазар, според сметката не е блокирана, а е отправен иск за кредити и се очаква за повишаване на производство- 
неговите думи, почти не съществува. В момента ”Текстилк- положителен отговор. Има обещания от новата общинска то. Търси се помощ и отстрани, 
олор” работи на ишлеме за познат купувач в САЩ. Работата е власт, че ще бъдат положени усилия за стабилизирането на тази От Фонда за развитие, който от- 
осигурена посредством конфекция "Свобода” от Димит- фирма, казва Милич, напомняйки, че вече са проведени опре- пуска изгодни кредити за съжив

яването на стопанството в репу
бликата, са поискани 2 милиона 

А. т. дм.
ровград, с която предприятието има добро сътрудничество още делени разговори по този въпрос.
от преди години.

Работа има. но недостигат пари за заплати (все още се из- в. Б.

хме по къси панталони или бански, хората се обаждаха.
- Имам сто динара - каза един. - Аз имам петстотин 

марки, обади се друг.
- Нищо, каза трети - и двете банкноти имат по две

Черна гора е страна на контрасти и природни кра
соти. Това лято, въпреки ожесточената политическа 
”война” между двете фракции на управляващата там 
политическа партия - ДПС, туристическият сезон на 
Черногорското крайбрежие отбеляза рекорд по броя на 
туристите, пристигнали на почивка.

Чистото Адриатическо море и многобройните пла
жове, дълги по няколко километра или просто десетина 
метра, това лято бяха "прицел" на професионалното 
любопитство на група журналисти, между които и авто
рът на този репортаж.

Чудесни плажове имаше навсякъде, в залезите, край 
скалистите крайбрежия, близо до маслинките, 
или боровите гори, предадени на вятъра, слънцето или 
вълните.

Туристически репортаж

Съкровищница 

на природни 

красоти

нули.
- Чакайте, аз имам хиляда марки, каза плешивият, 

който седеше зад нашата маса. Повдигна се и тръгна
към капитана.

БЪЛГАРИНЪТ ПОЛУЧАВА НАГРАДАТА
- Не, господа! - ставам аз. - Наградата да се донесе на 

нашата маса. Аз имам банкнота с четири нули, казвам, 
и вадя от портмонето - 10 000 лева!

- Донесете и една ”кища” бира на наша сметка - 
поръчаха колегите.

Времето бе горещо, а уискито топло и никой от 
поканените не пийна, с изключение на няколко дами -

полята

езерца, Дурмигор с височината, Жабляк със скиците
ЗА ДЪЛБОКИТЕ ДЖОБОВЕ терените...

Будва средновековен град с богата история, днес Едно утро слънцето закъсня. Облаците като че ли 
„пиншшежи^зктючително на туристите. Старият град се бяха залепили за морето. Време за чакане няма и

тази годингш1ривлечеСняколкр;до^тки хиляди^гуристш нари... веднъж музиката сиря. По рупор» прозвуча 
Метрополията на мерногорския тур*™;^аче но гласът*. .„рагитурнети! Ма кораби.скойто

традиция е и най-скъпа. Гака Ос и 1нш годим . ..... исяка година па днешния ден организи-
скъпи бяха курортите Свети Стефан и Милочср, къде ) ‘ „шрадна иг ра за нашити пътници. Днес няма да

стая с две легла възлизаше „а 620 Р^^Хк^ забележи гслна дата от историята „а мо-
динара. „ ... ..................... ш пеплаването, а просто наградата гцс получи онзи гост,

В хотелите Палне и Маесгрнл можеше А Р ^ си банкнота с най-много нули. Дано
почива за 380 или за 360 динара съответно застане сд .,абр;шим ЦЗ- га. Наградата с един кашон уиски”, каза

" ДОт Будва пристигнахме в Котор. Разположен под К;'р,';':,0а" ччмггг всеобща тарапана. В-.... реки чс бя-
планина Ловчен, между две изворчета, па брега на ш 
рето Котор е заобиколен от зидове и кули с г ри врат и,
Р ви откриват историята, културата и изкуството.

по-плитки джобове обиколя! 
магистралата, търеейки подслон, 

и когато се

мисля, повече от куртоазия.
Когато сс завърнахме в хотела, на информацион

ното табло вече беше написано:
” Бугарин добио награду. Вечерас орган изу] е дру

гарско вече под називом "Бугарскн лев”. Присуство ]е 
обаиезно”.

И наистина тая вечер колегите посветиха времето си 
па българския лев. "Посвещението” ми струваше 1200 

бе малко по отношение на хубавиядинара, но това 
спомен от морето.

Вече на следващия ден заминахме за Тиват. Там 
могат да сс видят чудесни екземпляри растения, донесе
ни от бокслските мореплаватели, когато се завръщали 
от далечни пътища. В хотел "Мимоза” осем пансиона 
струпаха 1360 динара.

В Долна Ластва, недалеч от Тиват, двуетажните 
вече са навлезли в морето, така че балконите им са 

н плажове, и дворове, и площадки за разходка.
Това лято нашият екип не обиколи южната част на 

| черногорското крайбрежие, но и там е твърде хубаво, 
пишат ни приятелите.

И още нещо: във върховите периоди на турпети- 
1 ческии сезон на Адриатика пребиваваха около НЮ 000 
| туристи. Според официалните данни, Будванската риви- 

била посетела от 30 хиляди, херцеговската от 15

полупансионът в

къ
пи)

Ш
КОИТО

Когато туристите с 
частните къщи над
съобразявайки се със споите възможност и. --------------------
разочароват от ггелюОсзнитс погледи на ха «яйки г с.сдва ИИИШШШМШ 
ли ще се осмелят да попитат има ли места в н<ш-лук |
аг.ниякоторскихгггел Фиорд .Агцетрябгш. 1истш ||§§|§| . _
и просторни стаи струват само 110 динара. В смегк, ННШ4. .Ш

закуската, обядът и вечеря!а. _
Любезните домакини н Котор ще 'фе/1Лож-п ри

барски вечери, полудневни или дневни ра х дки по м го 
рето, спортни събития. Честно казано ако нриемес 

остане малко време за плаж. 
никоггг не стояха на едно

и от друг ия бисер на черпо- 
Нови, се намират оа г-

- Пикггшчсжинопис-

ш
сра е
хиляди, когорската -10, улцннеката -10 и гга останалите 
- около 45 хиляди туристи. В зависимост от категорията 

цената парираше от 10 до 15 марки на легло. 
Ч Цените на "зеления пазар” бяха както и в континентал- 

■ пата част на страната, магазините бяхгг по-скъпи средно 
с около 30 процента а сраинение със Сърбия, докато 

- .«в заведенията бяха повишили цените от 30 до 400 про
цента. Бирата например струваше от 6 до 20 динара.

Ваиче Бойков

влизат и на стаите.

всичко, ще ви 
Журналистите 

един час от Котор, а също 
горското крайбрежие Херцег

континенталния туризъм

място. На

Госпа от ШкърпйолПераст: остров
исите на о29 АВГУСТ 1997 г.ШшшШ



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИВ ”КОБОС” 23 НОВИ РАБОТНИКА
И като трудова единица на памуковия комби- солидирал производствения процес, а и другият 

нат "Юмко” от Враня, профнтннят цен тър "Коб- профи геп цен тър "Чорнинря” е на път да преодо- 
ос" в Босилеград с качеството на продукция та си лее кризисното положение, 
укрепва деловите си позиции не само на домат- В производствения процес в профитния цен
ния. но и на чуждестранния пазар. Понастоящем тър "Кобос” понастоящем са ангажирани 345, а в 
тук се работи за купувачи от Германия - от 600 до "Чорапара” - 104 работника. От средата па август 
800 ризи на ден, а целокупната сделка трябва да в ”Кобос” се обучават 23 нови работника, които, 
бъде реализирана до края на октомври тази го- след като овладеят копфекциоиерството ще бъ- 
дина. Поради това, както подчерта директорът днт приети Ш1 постоянни рлботл. Средства за прск> 
ВасилТакев.докатосделката не се осъществи, щс валифпкацията им обезпечиха Републиканската 
се работи с повишен темп - на две смени, дори и в трудова борса и "Юмко”. С това не са изчерпани 
съботите.

ЛЮБЕН И НАДЕЖДА 

СЕ ВЪРЩАТ В РОДНИЯ 

СИ КРАЙ
Когато много камшици напуснаха родния си край, за да 

намерят по-добър живот, тогава и Любен Крумов Рангелов, 
роден пред 1933 година веело Груинци, напуснал Боеилеград- 
ския край и свил семейно гнездо а Куманово (Република Маке
дония). Цели 40 години той беше преподавател но математика 
и физика, а от 1 юни се пенсионира, което бе и повод за разго
вора ни е точи дългогодишен просветен работник, Среншахме 
се в неговия апартамент в жилищния блок на улица I рега 
македонска ударна бригада", кч.дето живее със съпругата си 
Надежда - също нснсионсрка.

- Основно училище завърших в родното ми село 1 руинци, а 
прогимназия и гимназия - в Босилеград. От Груинци до Босиле
град трябваше да изминавам по 10 км дневно, бедно облечен и 
обут, винаги уморен, но зова не ми пречеше да бъда отличен 
ученик и през 1952 годила завърших гимназия с отличен успех

в ъзможности те за приемане па нови работници.
- Благодарение на спазването па договорените Когато пък става въпросзн "Чоряпард”,Такси

срокове и високото качество на продукцията си, подчерта, че в ”Юмко” все още не се отказват от 
"Юмко” и по време на икономическата блокада производството на чорапи. За съживяването на 
успя да запази деловите си партпъорн, дори и да се това производс тво обаче са необходими големи 
свърже с нови. Затова и ние в "Кобос”, като тру- средства, които "Юмко” засега няма, и без финан- 
дова единица на "Юмко", сме подчинили целокуп- сова помощ от републикански институции и де- 
ния производствен процес на този принцип - под- лови партньори от чужбина трудно може да се 
черта Таков.

Според думите на директора, чрез всестран
ната помощ от "Юмко", "Кобос" изцяло е коп-

постпгпс тази цел.

м. я.

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА БО- 
СИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

"Изградия" с 13 000 - толкова, колкото има и "Про- 
Чпетиото предприятие "Гранит" отчете 10 000грес .

динара загуба, 7000 динара - "Победа" и 2000 динара 
- земеделската кооперация "Победа”.

От седемте стопански предприятия, които през 
този период отчетоха производствени успехи, най- 
гол яма печалба има частното предприятие "Ибср" - 
29 000

Загуба от 815 000 
динара динара, след топа търговското предприятие 

"Милкомерц” - 22 000 динара, "Авис" - 7000 и дървоо
бработващото предприятие "Бор" - 6000 динара. По 
1000 динара печалба отчетоха: "Кварц”, занаятчий
ската кооперация "Стандарт” и ПЛУП "Дукат". Без 
загуба, но и без печалба работят четири частни пред
приятия: "Гроснс”, "Мая”, "Йоска-комерц" и "Веза", 
както и явното предприятие "Услуга".

Трябва да се изтъкне, че от обществените пред
приятия само "Кварц" и "Бор” отчетоха някаква пе
чалба. а останалите са с

Стопанството в Босилеградска община продъл
жава да работи на загуба. През първото полугодие на 
годината от 21 стопански предприятия (9 държавни и 
12 частни) 9 отчетоха загуба от 815 000 динара, 5 
работят на границата на рентабилността, а 7 отчето
ха печалба от 67 000 динара. Най-голяма загуба от
четоха обществените предприятия, в конто работят 
над 70 на сто от всички работници в стопанството: 
търговско-гостилничарско предприятие "Слога” - 
313 000 динара, след това "Автотранспорт" - 260 000 
и предприятието за селскостопанска дейност "На
предък - 171 000 динара. Следват: Ветеринарната 
станция с 26 000 динара, строителното предприятие

)
дефицит от 796 000 динара. 

Работещите в "Слога” и "Напредък” вече от дълго
време не получават заплати.

М. Я.
Любен и Надежда Рангелови с внуците си

НОВИНИ ОТ НАЙ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

И ГИД очаква кредити от Фонда за развитие
и затова се освободих от матура, разказва Рангелов.

След като отбива военната си повинност, през 1953 година, 
той се записва в Полувисшето педагогическо училище в 
Скопие - група математика и физика - и две години по-късно се 
дипломира. След завършването на училището работи като про
гимназиален учител в село Божица, а през следващите години 
работи в основните училища в село Ерджелпя, Светиниколско. 
Македония; Стубал и Дубница, Вранско. а след сключването на 
брак с Надежда Симеонова Стаменова от Босилеград, през 
1964 година постъпва на работа в Основното училище "Вук 
Караджич в Куманово, където работи до пенсионирането си.

- Учителската професия е една от най-благородните, най- 
хуманните и най-интересните, но и сред най-отговорните про
фесии - подчерта Рангелов. - Всяка година идва ново поколение 
и тази хубава промяна стимулира учителя да се чувства 
млад и бодър, способен да даде всичко от себе си за правилното 
възпитание и образование на учениците. Днес често се срещам 
с някогашните си ученици, които сега са икономисти, лекари, 
юристи, инженери, квалифицирани работници, служащи, 
добри математици. Заедно споделяме спомени от хубавите дни.

През изминалите 40 години - период, изпълнен с ежедневна 
употреба на пергела и триъгълника - Рангелов успял да обра
зова отлични математици, не жалил труд и знания да им вдъхне 
любов към математиката, насърчавал таланта и стремежа им 
за изключителни постижения, а учениците с упоритост и 
качествена подготовка успешно се представяли на общински 
републикански и съюзни (1978 год) 
спечелили множество признания и награди. В разговора Ран
гелов подчерта и това. че ако би имал

След годишната почивка голяма част от работ- развитие на Република Сърбия. Тази фирма неот- 
ниците в най-голямото димитровградско обществено давна е отправила и официален иск до този фонд за 
предприятие започнаха работа на 25 август т. г.
Според информациите, които ни даде техническият 
директор на ГИД г-н Стеван Виденов, в настоящия 
момент това предприятие разполага с достатъчни 
количества производствен материал, така че в това 
отношение не съществуват никакви препятствия да

отпускане на кредити в размер на 900 хиляди долара 
за стимулиране на производството и два и половина 
милиона динара за модернизиране на цеха за произ
водство на каучукови нишки.

В настоящия момент от Фонда все още не е прис
тигнала никаква информация, но доколкото компе- 

започне оптимално производство. Г-н Виденов ни съ- тентните лица от Фонда решат положително иска на 
общава, че по време на годишната почивка е извър- ГИД. кредитите ще помагат значително на това пред- 
шен основен ремонт на машините и че предстои се
зон, когато каучуковите изделия се продават твърде 
добре на международния и домашния пазар.

От компетентните лица в това

приятие и на около 1000 негови работници, както и 
на около 3000 жители на общината, чието съществу
вание непосредствено или посредствено е свързано 

предприятие уз- със съдбата на димитровградската каучукова про- 
наваме, че в осъществяването на производствените мишленост. 
планове ГИД очаква финансова помощ и от Фонда за

вечно

но и
Б. д.

ЧАСТНАТА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

в което, според думите на директора Чирич, ще се 
произвеждат зъбчати колела, резервни части и пр. 
Предприятието разполага със съвременни машини, а 
за новото хале ще бъдат доставени съвременни 
шини от Германия. До края на годината ще бъдат 
приети на работа 25 нови работника.

Частната стопанска инициатива все повече се раз- "Д-компани” успешно сътрудничи с няколко го- 
раства в Бабушнишка община, което се потвърждава и леми промишлени предприятия в Югославия. Лик- 
от успешната работа на голям брой частни предприятия, видността на предприятието никога не е била 
Ьдно от тях е Д-компани” от Бабушница. чийто соб- въпрос и със собствен капитал и знания то овладява 

и директор е Драган Чирич-Бели. Предприяти- нови производствени програми. Това предприятие 
ето е основано преди 5 години, а в него работят 15 работ- спонсорира много клубове и подпомага финансово 
ника, които произвеждат, в голямо хале, инструменти за хуманитарните акции и културните манифестации в 
гумарската промишленост, изделия от цветни метали, общината, 
пластмасов амбалаж. В ход е изграждането на ново хале,

Примерът на ” Д-компани” ма-

състезания, на които

възможност отново да 
избира професия, сигурно пак би се определил за учителската.

Съпругата му Надежда завършила гимназия в Босилеград, 
а след това 5 години работи като учителка в много села в 
Босилеградско и Македония. След като се омъжва за Любен, 
тя постъпва на работа във фабриката за конфекция "Киро 
Фетак в Куманово като книговодител и тук работи до пен
сионирането си. Живеят в хармоничен брак, имат дъщеря 
Сузана, зет Станиша, внучка Даниела и внук Сладжан.

В разговора ни се включи и съпругата му Надежда, 
добави:

- Нашите родители, дъщерята, зетят и внуците живеят в 
Босилеград. Ние седим тук, но мислим за тях. Докато още 
работехме, бащата ми Симеон ни даде място, за да си изградим 
къща в Босилеград. Спестявахме пари и изградихме къщата 
Сега сме

ПОД

ственик

Драган Чирич

ПРИКЛЮЧВА ЖЕТВАТА В БАБУШНИШКА
ОБЩИНА

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

И стари, и млади 

събират гъби

която

В планинските села 
снопите чакат вършачки

Пасищата, горите, баирите и доловете в Бо
силеградска община отново оживяха -

решили да се върнем в родния си край, при корените 
си, където е бащиното ни огнище. Тук бяхме на печалба. Голям 
дял от покъщнината вече е в Босилеград, остава още да про- 
дадем апартамента и веднага се върщаме при най-милите.

°т Р^зг°вора с любезните нашенци узнахме, че в Куманово 
1ат до ри съседи, приятели и познати, но по-добре се чувстват 

в родния си край, където очите 
пейзажи от овощните и

Вече може да се каже, че прибирането на пшенич
ното зърно от около 2600 хектара площи в Бабушнишка 
община почти е завършено. Както ни осведомиха от 
щаба за следене работите в селското стопанство, не е 
прибрано житото само

млади се разтичаха да събират гъби. Най-много се 
берат въргань и лисичарка, които сега никнат в 
изобилие по синора на общината. И цената 
привлекателна. Почти всички 
ни, и обществени -

им е
в планинските краища на об

щината, където, поради конфигурацията на терена, 
възможно използването на комбайни. Това обаче не оз
начава, че зърното все още е на класовете. И тук жетвата 
е проведена и събраните снопи чакат вършачки. Очаква 
се жетвените и вършитбени работи да приключат до 
края на август - разбира се, ако времето е благоприятно 
за това.

изкупвани - и част- 
за килограм първокачестен 

въргань в началото на лятната беритба 
гаха 10 динара, а сега - 2 динара 

Както ми 
лина” досега

не е им се пълни с прекрасните 
V-! зеленчукови градини, от околните
™ “ : обраснали с борова и друга гора. Привлича ги бис-
внчт,тР. Драговищица, покрай която ще се разхождат с 
гиУвпз , ветрецът, който лъха откъм Рисовица и Груинци и ги връща към детските им

предла-
по-малко.

уведомиха, вранската фирма "Ма- 
е изкупила над 12 тона гъби, а 5-6 

откупили други фирми или частни 
Има хора, които
тона са лица.

са продали и по 200 кг. И един 
интересен факт: Миле Иванов от Дукат намерил 
въргань с тегло 2,650 кг! н

години, и всичко това ги мами час 
скоро да се завърнат в родния край.по-Добивите са по-добри от миналата година 

три хиляди кг от хектар.
и са около

Богослов ЯНЕВА. Т. М. Я.
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СРЕЩНИ РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (6) ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНАМирославка Филипова - 

един живот, посветен на 

децата

Гимназията, Основното училище и Детската помагала. В Основното училище учениците на- 
градина в Босилеград посрещат подготвени но
вата учебна година, която, според решение на 
съответното министерство, ще започне на 1 сеп- три вноски, заплатиха необходимите им учебници, 
тември. В Гимназията приключиха поправител- Вз>в връзка с новата учебна програма се очак- 
ните изпити. Днес е последният срок за записване ват промени в обучението по български език - 
на всички ученици от първи до четвърти клас. както при броя на часовете, така и в съдържа- 
Поправителните изпити приключиха и в Основ- нието на учебния материал. Обаче тези промени, 
ното училище. Завършиха и подготовките, свър- доколкото те бъдат осъществени, ще се прилагат 
зани с ремонтирането на учебните помещения. В в течение на годината. В началото обучението и 
Гимназията и Основното училище подчертаха, че по този предмет ще се провежда по програмата от 
посрещат началото на новата учебна година, за миналта учебна година, казва директорът на Гим- 
разлика от предишните, по-подготвени по отно- назията Гоне Григоров, 
шение и на осигуряването на учебници и учебни

правиха това още към края на миналата учебна 
година, когато чрез училищната кооперация, на

Зад черквата в Цариброд се 
намира една улица, наречена 
Васил Иванов - Циле . Ако 

това не

Мирославка 
Учителска

завършила 
школа в Пирот, за- 

Щото в Цариброд тя беше 
рита постепено през 1951/52. То
гава учениците минаха в Пирот. 
Най-добрите сред 
ниците направо влязоха в сръб
ски отделения, а после беше 
сформировано отделение от 
ученици, дошли от Цариброд. 
На матурата по български език 
и литература идваше да ги из
питва Михаил Нейков, а другите 
предмети бяха на сръбски език.

Мирославка Филипова си 
спомня от това време Тодор Ге
ров, Джунов и Никола Иванчев. 
От него научила български език, 
защото той беше "северняк". 
Мирославка цели четиридесет 
години е била учителка. Седем

зак-беше свято за града име, 
щях да предложа улицата да се 
нарече "УЛИЦА НА ПРОС
ВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ". С 
право, защото в десетте къщи в 
задънената улица, която опира 
до боровете и автопътя, 
толкова много

тях и ОТЛИЧ АЛ. я.

СУРДУЛИЦА
живеят

ОТКРИТ БАСЕЙНпросветни работ
ници, че спокойно може да се 
състави цял един учителски съ
вет, със съответните специално
сти: учители, преподаватели по 
литература, математика, физи
ка, география и др.

Та на

Преди десетина дни сурдуличани, преди и 
всичко младите и децата, се сдобиха с два съврс- Вукашинович. Той подчертава, че с изграждането 
менни открити басейна. Единият е за младежите на басейните е завършена само първата част от 
и възрастните, а вторият - за децата. Големият е с запланувания комплекс, който включва ресто- 
размери 50 на 16 м, а детският е с повърхнина 90 ранг, терени за почивка и за детски игри. 
м . Изграждането на втората част на комплекса ще

"За изграждането на басейните, в които са започне в началото на следващата година и според 
вградени съвремени съоръжения за пречистване плановете ще бъде готова до средата на годината, 
на водата, са изразходвани 1,5 милиона динара, 
конто са осигурени от фонда за строителни площи

пътища”, директорът Горанказва

тази улица живее и 
нашата днешна събеседничка - 
учителка в истинския смисъл на 
тази дума - Мирославка Филипо
ва (по баща Николова).

Тя е родена в Долни Криво
дол в семейството на Аспарух 
Николов и съпругата му Колка. 
Аспарух станал "заврян зет", 
бил от Вълковия, но и в Криво
дол не му било зле, пък и се
мейството се сдобило с две дъ
щерички и син. Всичките деца

в. в.

НОВИНИ ОТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ

РЕМОНТ НА ПЪТЯ ЗВОНЦИ - БАБУШНИЦА
завършили началните класове, а 
и прогимназия в Долни Криво
дол, когато директор на учили
щето през 1948 година е бил Ни
кола Иванов, а после отишли в 
Цариброд. Бащата се колебаел, 
искал девойчето Мирославка да 
си остане на село. Но учителите 
забелязали, че момичето е уче
нолюбиво и вуйчото го записал 
в Педагогическата школа, която 
била вече открита в Цариброд. 
Българските специалисти Неов, 
Шишков и другите вече си бяха 
заминали, но ги заместиха Мир- 
ко Джунов,Тодор Геров, Цветан 
Димов и Георги Йосифов - опит
ни и професионални педагози. 
Десетки други деца от Босиле
град, бяха също едни от добрите 
ученици в Учителската школа. 
Тя се помещаваше в едно кра
сиво здание със стара архитек
тура, което наричахме "старата 
школа”. Имаше два входа: еди
ният, официалният, тънеше в 
сянката на високи борове, а дру
гият гледаше към Рудински път 
и Орнице - зелена девствена 
гледка. Само една улица водеше 
към школата безлюдна и пуста - 
с червени глогинови храсталаци, 
около нея, чиито плодове капеха 
като рубинови капки в късната 
есен, когато почваше училище
то. Тук се намираше и стара къ- 
щурка, потънала в дива зелен
ина, в която живееше баба Райна 
Златина.

В Школата имаше две кан-

Пътят Звонци - Бабушница е изграден преди 
30 години и напоследък беше в много лошо 
състояние, затова предприятието "Ннш-иут” тези 
дни извърши необходимите поправки. Запълнени 
са дупките, положени са няколко пропусквателни 
тръби и са изкопани канали. За тази година е 
запланувано да бъде подменена асфалтовата 
настилка на 4-километровия участък от Звонци 
към Пресека и тази работа вече е завършена.

Местната общност полага усилия да асфал
тира и училищното игрище, което се ползва не 
само от учениците, но и от младежта в селото.Мирославка Филипова

Звонци
годни учителствала по селата 
Било, Барне, Каменица, Горни 
Криводол, Болев дол. В Цари
брод е от 1959/60. Казва ми, че 
най-много е научила от колеж
ките си Мария Шукарева и Ник
олина Мишева. На български 
език е преподавала до 1972 го
дина, а след 
почвало 
ние.

Поправка на уличното осветление
Почти две години уличните лампи в село лем.

Звонци светеха през деня и се гасяха през нощта.
Сега вече не е така. Ръководството на местната подкрепа на предложението да се осветли и Звон 
общност намери 400 динара за поправка на ска баня. 
уличното осветление и успешно реши този проб-

Звонското местно ръководство оказва

Й. Миланов
това постепенно за- 

двуезичното” обуче- ДИМИТРОВГРАД

С пълна увереност и дори с 
гордост тя изтъква, че никога 
през кариерата си не е оставяла 
дете да повтаря. Тя работи до
пълнително с изоставащите уче-

В Старческия дом пребивават 

95 стари лицаници, индивидуално подхожда 
към всеки един от зях и му дава 
минимум знания. Затова я тачат 
всички нейни ученици. Винаги я 
каняз' по юбилеи и чествания на 
годишнини от мазури. Тази го
дина в един и същ ден е лрисз.с- 
з вала на две чествания: 20 годи
ни от зрелостния изпит па един 
випуск и коктейл по случай за- 
вършвпнезчз на основното учи
лище на деца, които е тя учила 

и са нейният пос-

Старческия дом, тук могат и тру
дово да се ангажират (помагат в 
кухнята, отглеждат цвезт» в дво
ра на ведомството и пр.) и по 
този начин да си спечелят и па
рично възнаграждение.

През свободното си време 
старците могат да следят теле
визионната програма, играят 
карти и шахмат или четат няко
лко всекидневника и списания, 
за които е абонирано това уч
реждение.

Трябва да се подчертае, че 
димитровградският дом за стари 
хора и пенсионери 
така наречените "открити домо
ве". С други думи, това е Дом, в 
който не пребивават душевно 
болни стари хора, на които не се 

позволява да напускат стаята, в която са нас-

Домът за стари лица и пен
сионери в Димитровград е един
ственият от този вид на гериз о

на Пирогски окрз.г.рията
Понастоящем в зова ведомство 
са настанени 95 стари и изне
могващи лица от Димитровград
ска, Пиротска, Бслоналанска и 
Бабупнпнпка община, 
неколцина от Белград и I а джин 

Почти

целарии, широк хол и четири го- 
учителски стаи. Мирослав

ка се явила на изпит при Шука- 
рев, Цветан Димов и Джунов. Гя 
вече си била подала документи
те с отличните блежки и нямало 
никакви проблеми със записва- 

Девойчето било облечено

както и
леми четири години 

леден випуск.
В семейния си живот госпо- 
Мирославка Филипова

щастлива. Съпруг й е Го- 
Филииов, изтъкнат наш сз»- 

Синовеге са

половината отхан.
старите хора, които пребивават 

неподвижни. В Старче
ския дом (както простонародно 
го наричат димитровградчан- 
иге) в момента пребивават и ос
ем лица (главно стари) бежанци 

Република Хърватска. Разно
ските за техното пребиваване в 
зова учреждение от началото на 
настоящата година са поети от Организацията на 
пбенинените нации, по-точно от организацията танеии.
УНПР която работи в рамките на ООН и чисто От директора на това учреждение Петър 
„• ппичнозадължение подпомага материално Стойно Узнаваме, ме през следващата година би 
н вран 1НО зад лж трябвало да започнат работите за надстройка на

П момента в Старческия дом 24 лица са на Дома. Според предварителните планове на сгра- 
„остоянна работа. Персоналът на това ведомство дата на Старческия дом ще се сложи покрив и ще 

труди старите хора, които преби- се доизградят още няколко мансардни стаи, като 
чувстват като в собствения си дом, но тоя начин капацитетът на учреждението ще

бз.дс увеличен е около 30-40 места.

тук, сяе нижа
истина 
ДОр
гражданин юрист, 
юначаги, високи,красиви,руси -
СЛСКТрОИНЖСНСрЗ/Г Любомир И
Цветан - лекар, който работи в 
Здравния дом в Цариброд. Вну
че има, а чака и още, което сс 
подразбира от само ссбс си.

Това, че е била даскалица че
тиридесет години в трудната и 
най-напрегната работа с деца, не 
се е отразило върху нея. Нищо 

накърнено в естественото й 
спокойствие и доброта, които 
лъхат от цялата й личност.

Лилия Нейкова

СС ЧИСЛИ към
него.
в литаче с пъстри мъниста и дан- 
тел к и на ръкавите, гледало с ед- 

блестящи очички.
от Петър Стойнев

ни черни,
Скромно, наивно, искрено.с нео
писуемо желание да учи и да ста
не даскалица. Те го попитали 
умее ли да изпее една песен, а то 
като отворило едно гърло и с 
пълен глас запяло: "Широк Ду
нав, равен Срем, сей, ...

Всички прихнали да се смея I. 
Питали знае ли я докрай, а то 
видяло как Джунов сс крие зад 
(/творения прозорец, повдига сс 
на пръсти и се хили...

не е максимално се 
в а ват тук, да се 
и затова им предлагат комплексни услуги. 

Трудоспособни те лица, ползващи услугите Б. Д.на

о29 АВГУСТ 1997 г.НчвдаЩ)



нови книгиБАБУШНИЦА шшшя
■шш В манастира на човешката душаИзлезе 

първият 

брой на 

” Лужничке 

новине”

I <УС«Г СА ЛРЕДССДНИКОМI милошсвшм■!аг
'МАНАСТИР" (с1Тшхч(шшре.1ШН), изу. "ИЛИ“, Софии, НМ7 г.

Мали Пагон,
стня, н преобладава една фина 
меланхолия и до известна стенен 
сдържано измерване на обшия 
сми съл.

Васов знае, ме превеждането 
е диверсия, важно е първото 
изречение, никой не му прощава 
луганиятя. Понякога му липсва 
едно слънце и матова трябва да 
го дочака в сянката на провин
цията; засява думи, за да никне 
хляб, луната плаче и слиза от не
бето, понякога се осмелява да 
бъде категоричен и ни казва 
нищо да не го питаме, когато се 
срещнем, защото той задава 
въпросите. Кани 
сътрудничество, и двамата да се 
изкачват високо, за да бъде те- 

завинаги светът. Но вече в

МИЛА ВАСОВ (1961, Висо- 
чки Одороици) със своята трета ;> 
стихосбирка ни въвежда в мана- 
егира па човешката, а и на по
етичната душа. ('Това е споко
йно кътче/ където е необходимо 
да идвам/ и откъдето трябва да 
си отивам/ дори и когато не съм 
турист.”/. Стихосбирката "Ма
настир” се занимава предимно с 
разногласия'!!! между човека и 
живота, с човешки те страхове и 
съмнения, мепрссъхващитс спо
мени за детството и родния край, 
кишите, копнежите, с прераз
глеждане на собствената чувств
ителност. Тези 32стихотворения 
са написани от опитната ръка на 
вещ поет, равномерно и прием- 
стаено. Мила Васов пито кълне, 
пито пък има илюзията, чсс про
поведник. В стихотворенията му 
е вградено голямо чувство за мя
рка, тук не бляскат силни чув-

уир пемиароо опгч.игиае

Когато става дума за общин
ски вестници. Бабушиишка об
щина своевременно е имала при
турка под същото название в 
рамките на ппротека "Слобода", която доста отдавна вече не 
съществува в този вестник. Причината за това е бил недостиг на 
нари. живота за

Обаче група журналисти и някогашни сътрудници, както пише 
в уводната статия на първия брой, о тново се събирате едно желание 
- отново да печатат "Лужничке новине". И сто - припят брой за 
месец август е пред читателите. Вестник 1.т има осем страници, като 
първата е предвидена за новини от работата на Общинската скуп
щина. Втората е отделена за политическия живот в общината и 
хроника на партиите. Третата е предназначена за стопански вести, 
четвъртата е 'Бабушиишка хроника", а на пета та - всичко, свър
зано със селото. На шеста та са текс тове о т миналото на общината, 
седмата е запазена за кул турни събития, а последната, осма, е за 
спорт, забава, писма на читателите. Какзо се казва в уводната 
статия.страниците на вестника са отворени за всички читатели "не 
само да ги четат, но и да ги допълват". От читателите зависи с какъв

хей
друго стихотворение гой апока
липтично ни съобщава, че дуп
ката е голя ма, че този мрак 
никъде не ни води. Васов няма

Мила Васов-''
(рис. на Веселин Денков)

амбицията да преустрои света, пито пък да го 
съди. Той се опитва преди всичко да открие 
вътрешната логика на всичко, което се вълнува 
около нас и ни отвлича по пътищата и възможнос
тите, за които вероятно не сме и мечтали. (’ Сея 
думи/ да никне хляб./ А годината дълга./ И денят 
дълъг./ Минутите - година..У И сърцето не се 
влюбва/ като ио-рано..У Нито се надява). Можем 
да кажем, че поетът е свидетел, който без соб
ствено намерение, съвсем случайно се е намерил 
сред хората, предметите и събитията. В неговото 
око, в сърцето и главата му се вливат множество 
различни сензации. И единственото, което поетът

ПРОЗОРЕЦ
Отварям прозорец, 
един Прозорец.
Сенките от тротоара 
весело играят а сап.клошо 
1)о дтшошо па улицата. 
Така бледен, 
аз съм манастир, 
а които е ударил гръм.

тираж ще излиза вестникът, кога ще се издава и докога ще 
просъществува.

В редакционната колегия са Драган Божилович, Драгослав Ма- 
Форски (редактор), Часлав Благоевнч (заместник-редактор). 

Векослав Пейчич, Драган Чирнч. Мплорад Янковнч Рога (те
хнически редактор), Йован Динчич и Деско Рнстнч.

нич

а. т. ПЪТЕКА наистина може да направи, е - да говори; помирил 
се с живота, незлобнв и малко смаян, той може” Филмови срещи - 

Ниш ’97”
Напрана нещо, 
нещо наистина хуСшно.
11ежно се усмихна.
Днес си кротко куйил чина, 
утре хубаво ще я изореш.
Госаод Път ще ши даде, 
за да се затичаш.
А безбройните сили на Пътя? 
А блестящите звезди над тебУ

(От стихосбирката "Манастир")

само да изкаже някои думи, да назове нещата. 
Може би именно тази несъвършенност извисява 
поета като необходим, а неговото свидетелстване 
прави (все пак!) ценно.

Стихотворенията от книгата "Манастир”очер
тават автора като човек с постоянни чувства и 
съгласувана с чувствата му мисъл, без патос и 
литературни трикове. В това отношение не може 
да се каже, че Васов е постмодернист и модерен 
поет; той върви по онази линия на актуалния 
творчески опит, която спада към по-добрите тен
денции в съвременната сръбска и българска 
поезия.

На 25 август на Лятната сцена ГРАДА" за мъжка епизодична 
в Нишката крепост тържестве- роля и '"НАГРАДА" за дебю- 
но бе открит 32 Фестивал на акт
ьорските постижения на югосла
вския

тантска роля,.
Ще бъде присъдена и НА- 

игрален филм "Филмови ГРАДАТА "Павле Вуиисич" за 
срещи 97 . изключителен принос в развити-

Фестивала откри Люба Та- ето на актьорското майсторство 
дич, доайен на югославските ар- в югославския филм, както и 
тисти и миналогодишен носител други признания, 
на наградата "Павле Вуйисич” 
за жизнено дело.

Тазгодишният

Д.Р.
Велимир КОСТОВ

организатор 
на фестивала - нишкият Дом на 
културата, извърши и твърде се
риозна подготовка за успешното
™нТма„™феа^Х“ ДИМИТЪР АНаКИеВ’ "ПТИЧа ПЪТеКа" (ХаЙКУ)’ "1'ЛаТОМ" И "Славяни", София, 1997.

има голям брой ценители. След десетина стихосбирки с хайку на сръбски език ("Есен на
Официалната програма запо- село„’„ Пролетни хайбуни”, "Чертеж върху пясък”, "Изостаналият 

чна с прожекцията на филмите сняг ’ Птича пътека” и др.) известният хайку-пост от българското 
"Балкански правила”, постанов- малцинство в СР Югославия Димитър Анакиев неотдавна издаде 
чик Дарко Байич, и "Р1а5НЬаскм, ЛЪРВИЯ си сборник с хайку творби на български език. Сборникът 
постановчик Гордана Божков. В носи СЪ1Дото заглавие ("Птича пътека"), както и стихосбирката 
съответните конкуренции за на- сръбски език, и съдържа почти всички хайку от нея, но това не е 
гради ще претендират актьори- обикновен превод, защото в тази книга са включени тристишия и 
те, участващи в следните филми: °т най-новата творческа "продукция” на поета. Новата 
"Три летни дни", постановчик Анакиев с издание на ”Матом” и Фондация ” Славяни” <
Миряна 
кост"

ПО ПТИЧИТЕ ПЪТЕКИ НА ЖИВОТА
като автор, преводач п главен редактор на "Хайку новини'5, 
цялата си талантлива същност и траен духовен избор" -

а и с 
изтъкна

Димитър Анакиев сякаш е 
писал пътьом своите тристишия 

«■ л като в птичи полет е улавял 
м,,<[‘новен,,те прозрения, конто 
най-често трудно идват и лесно 

11Щ] се изпускат, ако не ги впрегнете 
в писано слово. Гой долавя и оду- 

||1щ хотворява излъчването на всич- 
ко «нова, което възбужда вни- 
манието му. Дори п там, където 

щЦ на пръв поглед само е скицирал 
това, което е съзрял, простич
кото му описане е такова, че из-

Ц
на

Икнига на
р_ „ . ___ от София,

Вукоманович, "До а преводите са от известния български поет Димитър Стефанов 
.постановчик Бобан Скер- Българското издание на "Птича пътека" предизвика голям ин- 

лнч, Тангото е тъжна мисъл, теРес СРСД литературните кръгове в България не само поради 
която се танцува , постановчик Факта- ,|е напоследък и в тази страна хайку-поезията етапа псе 
Пуриша Джорджепич, "Покон- по-популярна, но и заради високата литературна стойност ма 
дирена тиква”, постановчик Пс- творчеството на Димитър Анакиев. Потвърждение на това са ,, 
тар Зец, Югофилм”, постанов- ласкавите оценки за стихосбирката, които бяха изказани на „оеднз 
чик Горан Ребич, Любов, жене- викалата изключителен интерес промоция в сградата на Фондация 
не, омъжваме , постановчик Ра- Славяни » българската столица. Представяйки автора н поезията 
домир Шарановия, Нашата ан- МУ^Димитър Стефанов между другото подчерта- 
гличанка”, постановчик Слобо- у Димитър Анакиев се кръстосват много пътеки Птича,-, 
дан Радович и "Птици, които не ,1ътека на таланта му се пресича с приятелства и познанства от 
полетяват , постановчик Петар случайности и целенасочена духовна енергия. Всеки човек на 'т 
Лалович. наши Балкани е едно малко кръстовище Съпоугаз,Пим Ц,

Тазгодишното жури на Фес- от Словения, най-добрият му хайку-учител е от Загрсб‘преволачът 
тивала в състав: Лиляна Драгу- му-отСофия.хайку-приятелитемуса пръснати от Япония ло САIII 
тинович, актриса, Анита Май- а еД™ от яките корени на личността му и ма творчеството му каго 
чич, актриса и Тихомир Станич, сРъбски поет е български. Превратността на съдбата и на пи ви ли 
артист, ще присъди следните на- зачиите в този най-древен кът на Европа са ни дали твъгше много 
гради: Гран при "НАИСА” - за направили са ни вътрешно-пространствени личности сближили са 
най-успешно актьорско изпъл- ™- обогатили са ни с взаимна духовност. По света като че ли знаят 
нение, "ЦАРИЦАТЕОДОРА"- повече за нашите раздори, отколко™ за общото и общуването 

и-добре изпълнена женска помежду ни, за което има една стара хубава дума "комшулук" И 
роля, "ЦАР КОНСТАНТИН" - птичата пътека на Димитър Анакиев е минала през този 
за най-добра главна мъжка роля, комшулук . р
"ГРАМОТА” за изключителна За Димитър Анакиев, според думите на Стефанов хайку-пое,
мъжка роля, "НАГРАДА” за «ята е съдба. През последните десетина години топ изцяло е от
женска епизодична роля, ”НА- ДаДен и на темата, и на познанието, и на писането на хайку - не само

‘."Ж

' ' Я
ца

внква у читателя някакво съж
дение за видяното. При Димитър 
Анакиев то обаче. ..... често е пре-
дизвикателство за асоциация у 

Гакиев' '' самите нас и тя се оказва разби
раема и близка още щом ни се 
подскаже от поета. Точно в този

Димитър Ан

=—==•====г±=г*
би това е и най-™?,’ иеукрасени от рефлективен коментар. Може 
картина на к,н1янг!7ДИОк° " Да Не Д°бавиш нищо към пестеливата 
поука Съп.о ка? " ° раЗИте в него “мичкц да изговорят своята 
могат ла се НЯКОЛКОТО " капка багра на художника
доброта и човечно^аТ “ ОДЛа Малка вселена от хубост,

написал между другото Ганчо Савов в послеслова на "Птича пътека"

на

за на

к.г.о 29 АВГУСТ 1997 г.



къмапостЖГ„°дДЖбИ351тд ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ДА СИ ПРИПОМНИМ

Левски в българската 

литературна класика (2)
ХОРАТА, КОИТО РАЗВЕСЕЛЯВАХА 

ЦАРИБРОДЧАНИ (3)
СТАВРИЯ РЕШЕТАРЪТ ОТ ИЗАТОВЦИ ВИНАГИ БЕШЕ АКТУАЛЕН С ВИЦОВЕТЕ СИчаст на
Ако Ниш има Калча, ако България има Бай гледаха багажа на хората. Една вечер бай 

Ганю, литературен образ, създаден от Алеко Кон- Ставри се връщал на кон от Годеч с малък 
стантинов, то Цариброд и Царибродско имат С га- багаж, 
врия Решетара от село Изатовци. Той не е литера
турен герой, а човек от народа, който години след който имал намерение да му прегледа 
освобождението със своите приключения разве- - Слобода народу! - отговорил войникът, 
селяваше хората в Цариброд и целия край. Не- Бай Ставри ударил коня и тръгнал да си 
говнят хумор не само че разсмиваше, но дори върви, 
бичуваше недъзите в обществото. Остроумният 
селянин от Висок следеше всички събития (съз- войникът, 
даване на новата власт, бригадирство, о ткупите) и
поставяше себе си в тях като герой. И с онова, пойдо, а ако требе, те па гледе... 
което Алеко вдъхна в образа на Бай Ганю, нашият ***
Ставрия Ре шета рът сам създаваше от себе си ге
рой. Неговите вицове и приключения се прераз
казват, разпространяват и до днес - много години 
след неговата смърт. И сега много хора казват за 
някое събитие: ”Ако беше жив Ставрия Реше- 
тарът, щеше да каже...”

Голям пропуск е, че и досега разказите за не
говите приключения не са събрани на едно място.
Ако бъдат подредени хронологически, бихме мо
гли да видим толкова много събития в нашия жи
вот откъм смешната им страна. И не само това -

Попитаха
тройвпше трескаво ком„7е™ЛЯНИТе °Т С°фИЙСК°' «еТО ТОЙ ^

- Бай Василе! Когато - Смърт на фашизма! - казал на войника,
багажа.се освободи България, кого ще си туримцар?

- Ако се бием с турците само за цар. то сме глупци. И сега си
ство - оТов^ 3 СВОб°«а " — Р-ен-

- Ама ти каква служба 
най-първата служба.

- Никаква. Ще ида у други поробени народи 
правя тук сега.

И дяконът говореше искрено.
Дяконът беше безстрашлив 

Всекичасните опасно

имаме

- Чекай друже, да погледамоствари, - казалще земеш тогава?... Зер, пада ти се
- Ти, дете, каза "слобода народу” и я си

, да правя това, което

Един път бай Ставри се връщал от гро
бищата. Питали го защо е ходил там.

- Идо да повикам и да кажем на тату кои 
сега управляю у Висок: Ангел у Брайковци, 
Кукудинацат у Сенокос, Пинда у Каменицу, 
Шиля у Изатовци.

А когато започнало изкупването на земе
делските произведения, Ставрия имал големи 
проблеми. През 1946 година му било ”раз- 
резано” определено количество пшеница, ко
ето да даде на държавата, но той нямал толк
ова. Бил принуден да купи, за да изпълни

до явно рискуване живота си. 
сти, в които няколко години се намираше, бяха 

му станали като свой елемент, в който се чувствуваше по-добър и 
черпеше нова самоувереност, както един генерал, привикнал да 
слуша безсилните пищения на куршумите край ухото му. В Сопот, 
в стаята на учителя, имаше комитетско тайно събрание. Ненадейно 
се озова един гост, познат като турски шпионин, и сяда. Всичките 
мълчат, но гостът не си отива. Левски кипи, става и залепя плесница 
на това досадително лице, като му изрева:

- Навън! Подлец!
- Как? С кое право удряш? - попита зашеметеният господин.
- Навън! Иди ни предай на турците. Аз съм Левски!
Цялото събрание потрепера от ужас при тия думи!
- Не се бойте! - каза той спокойно, когато гостът си излезе: - Аз

плана.
На следващата година на една нива поста

вил табелка с надпис: ”Н?иво, рацала не рац- 
ала, откуп че даваш!”

Това е била остра критика към комисиите, 
които определяли количеството на земедел
ските произведения, които трябва да се дават 
на държавата.

А когато дошла Резолюцията на ИБ, в гра
да и околията на много хора не им е било до 
смях и шеги. Много хора избягали в България, 
а други били арестувани.

Един ден бай Ставри срещнал в Димитров
град Ленко, секретаря на КП. При него хората 
трудно идвали. Докато бил шеф на УДБ-а 
лошо се отнасял към хората. За бай Ставри 
обаче Леико не бил авторитет. Той го срещн
ал и го запитал:

- А бе, Ленко, какво става? От комунистите 
само ние двамата останахме?

След няколко дена бай Ставрия узнал, че и 
Ленко бил арестуван и откаран в Голи оток. 
От "комунистите” останал само бай Ставрия 
Решета рът.

съм уверен, че тоя мазник нищо не ще смее да направи. 
И продължиха разискванията си.
Никой не дойде да ги обезпокои.

, - -А

?•

ш ***
А когито Допя на въстанието в Сърбия - 

седми юли - звиочнал дн се празнува, всяка 
година при бай Ставри в Изатовци идвали 
много гости от Димитровград: от общината, 

можем да получим и отговор на един друг въпрос, от удБ-а, даскали и други. Разбира се, те ид- 
с който досега не сме се занимавали, а това е какъв Ш1ЛИ при ПСГО, защото имало какао да се яде и 
е хуморът на нашите хора, който се ражда от „ие, ио и настроението било приятно. Зака- 
остроумието им. И тогава вече можем да разбе- чките и шегите нямали край. 
рем защо в Цариброд още през 1919 година се е - А бе, деца,само за мене лис нукла първа-
издавал хумористичен вестник, наречен "Клопо- та ПуШки, та идете само при мене? Село голе- 
тар”; в гимназията е основан стенаестникът м0( идете и на друго место...
"Оса”, а след това и хумора на Методи Петров и Един път дори и се снимали с домакина и 
неговият образ на "Бай Онзи”. Познавах добре изпратили на бай Ставри фотография, 
бай Ставри. Много пъти се опитвах да разговарям Един цетз.к той взел фотографията и влез- 

вестник "Братство", където завеждах нал „ квартирата на шефа нв УДБ-в Бранко. 
хумористичната страница. Той но пожела пито Бранко го приел, седнали, а бай Ставри 
веднъж да каже нещо, а да но говорим, че и дума изпадил фотографията и го питал: 
не можеше да става за фотографиране. Спим- - я иогледс бре, Бранко, има ли те тува?
ката, която поместваме сега, с заснел Мики Ней- -Да, има ме, сливали смо се код тебе седмог
ков в гостилницата "Балкан". Той обичаше, ко- 10ЛП). му отговорил Бранко. 
гато завърши работите си но града, да седне в . Па бпл си Пр„ мене, па реко дай и я да 
"Балкан” на по една чашка. Приятели му бяха дойдем на ручък при тебе, да ми се не разсър- 
Гиго Брсзнички, Баз а Влашко, Пера от Смнловцн 
и други по-чести посети зели на гостилничарскнзе Бранко му предлагал да остане на обед при
заведения. Той никога не повтаряше своите ви- Иего, но той изпил кафето и отговорил: 
цове. Един път казани, те си намираха след зова . Мани бре, Бранко, я гледе колко сте на 
други разказвачи. сликуту, ако при сви идем на ручз,к, кнкво че

Ако трябва да си припомним Бай Ставри стане...пошегувал се бай Ставри, взел си бас- 
Решстара и неговите приключения,това означава туНчето м си тръгнал. .
да проследим събитията и Царибродско откъм Не му било толкова за гощавката, колкото 
смешната им сз'рана. Бай Ставри пс обиждаше, а да сн шшранп майтап.

Той не се надсмиваше само на

Ставрия Решетарът от Изатовци

Жечко Попов. Апостолът на свободата, маслени бои
село помнят каква невероятнаВсички жители от същото 

дързост и риск показа. Палтото му падна в ръцете на полицията и 
в пазвата се намериха няколко бунтовнически прокламации, печаз и 
от восък, преправяни тесксрета, отрова и портофелчето му. Власт
та го търсеше под камък, жандарите сновяха вз,оружени из ули
ците А Левски, подрешен като селянин, с една лисича кожа, про- 
висната въз лявото око, зяпаше простодушие пред самата полиция 
и питаше минувачите: "Дека стои хекимина?

Левски е изражение на една сила, излязла из цели векове стра 
„ания из цял океан унижения. Седем години той обикаля България, 
посети стотина села'и градове, уезрои им комати учи, насърчава, 
плаши богаташите, наддумва учените, сърди ТУР«И^> 
невъзможност, упорит до безумство; властите се умориха да го 
ппоследват - той се не умори да им се изнречва, противостоя на
препятствията, убеди „«верующите, разпали заспаштае. Само р ^

както казваз-, изял отрова, за да остане верен на 
като ядът не

с него за

Д11111.

издаде коварно, 
с два куршума, 
клетвата си; но
о тъмничния зид в София, но тя

ГкЖйе^Г”зн™°имеНата Дяконът. Васил Лев- 
^пГдниГ и масизе, „а

■жгп
простор къде да се Р^‘п’^И’ИК както а деветнайсетия биде

Казват, че на другата година, на празника 
никой не искал да се фото-

се надсмиваше.
обикновени хора, а свободно осмиваше и обще
ствени недъзи. Не си правеше автоцензура, както ГрафИра със Сгаврия. 

нравим пие във вестника, а осмиваше и хора- 
всичко топа беше доброиамер- 

затова неговите приключения го надживяха

на въстанието.

по ***
Това е само една малка част от шегите на 

Ставрия Решетарът, които иреразказах нак
ратко за илюстрация на тази личност. От не
говите преживелици и остроумия може да се 

Веднага след освобожедението височаии заио- наПрапи книжка, за да остане хуморът на Ста- 
чнаха често да пътуват до Годеч за покупки па ВрИЯ Решетарът като илюстрация на едно 
някои стоки, коитотогапи нс достигаха у нас. През 

минаваше свободно при Криводол, 
митнически контрол, но войниците

това
та от власгга, но 
еио,
и днес все още се преразказват.

***

време.
границата се 
не е имало

Богдан Николо*честните и безсмъртните...

- Следва - о29 АВГУСТ 1997 г.штш



шумя - на Високи; в местността Лииагье Сили 
Гогони Пай-високита точка на село Пъртопопинци с 

Голсм Орнткои върх с надморски височина

НОЯТИ'1'С на
СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

МССТНОСГП1
826 метра.

Водопоите ни пъртопопинчани 
Пара във ВърПов дол и СтуОел. Кшшцитстът на 
шЛпвори СтуОел бил чначителен. Прел страшнте 
сушави години (1921 и 1946), които хората от 4а- 
бърдието добре помня т, почти от всички села идвали т 

' СтуОел, докарвали бурета с волски кола, пт.л 
7 «къщи ш добитъка. По

били в Сърбина 
водачаПъртопопинци

(1997 г.) н 41 домакинства живеят 70 жители, което е 
една седмина от броя па населението след освобож
дението, и това са предимно стари хора. Завъртат се 
пенсионери, дойдоха бежанци и от Босна.

Многомпелените фамилии, които съставят селото 
са: Джорджипи, Йеначкови, Стомни, Стойчини, Макови, 
Найденови, Стаменови, Спасови, Недел1.К1.они, Колчи- 
ш,, Замбиин, Сгаиии, Савини, Деризмипи, Недокольи- 
ни,Йоргови,Драгиеви/Гаранчугови, I ьерини, Велкови, 
Тодорипи, Атанасови, Янкови, Кютини, Чучипи, 
Ж'1.мбинн и др.

Селото има три чешми. Идната е на входа в селото и
...... най-старата. Така се и нарича - Стара чешма. Вто-

на левия

вода па
ИИЛН|'рсбяли^'тлсми бакърсни котли: нагребат веднъж 

1 котела и бурето - изворът
блюе”, казват хо-

Село Пъртопопинци се намира в югоизточната част 
на За бърдието, и непосредствена близост до едноимен
ния извор. Къщите на нъртононннчанн са разположени 
на левия и повече на хълма на десния бряг на Забърдска 
река. Селото е еднакво отдалечено от Смпловцн и 
държавната граница, а от Димитровград е на около 14 
километра. Надморската височина на с. Пъртонониицн 
е 750 метра.

Според преданията на старите хора, селото най- 
напред било в местността ГРАОРИЦА, североизточно 
от къщата на Васил Джурджин край тл я за Моинци. 
Поради страшната болест - чумата, - хората напускали 
къщите си и се заселвали по-далече от тях. Бягали но- 
далече и от турските пътища, друмове, заради което 
селото се преселило на хълма на десния бряг на реката, 
където пъртопопинчани създали ново селище. 11а това 
място сега са къщите на Мнтпна махала. Там се 
заселили и Джорджини, преселници от Моинци, от фа
милията Нейкови - гърците, както ги наричат моин- 
чани. От село Бребевница тук се заселили и Йоцпнн, 
които по-късно се преселили на другия край на селото, 
където и сега живеят. След години селото станало голя
мо, чумата престанала да затрива хората, казва нашият 
събеседник, стогодишният Йесто Йотов от село Пър- 
топопннци, който съвсем спокойно носи па гърба си 
своя век и съвсем разбрано и съвестно разказва исто
рията на родното си село. Помагат му, като го подсещат 
и допълват, членовете на семейството му, с които живее 
в Димитровград - дъщерята Наталия, синът Георги и 
снахата Троянка, но той помни най-много и най-добре, 
и разказва ли. разказва...

В Граорица сега има само ниви и всеки човек, който 
има имот там. разказва, че при оране се изравят останки 
от градежи.

Една част от склоновете на Видлич, между смилов- 
скня и моннекия дял от планината, принадлежи на село 
Пъртопопинци. Легендата казва, че пъртопопинският 
извор бил в тази част от Видлич, в местността Кьешепн 
въртоп над смиловските Талиански поятп. Около из
вора живеели църновунци, подобни на катунарн, които 
отглеждали само черни овце, а от млякото правели 
качествено сирене и кашкавал. Църновунцнте или ка- 
ракачаните, както още се наричат, не се заселвали в 
селата, а само се навъртали около населените места 
заради храна. В долината край рекичката, западно от 
Граорица, се настанил турчинът, конто владеел селото 
и мерата му. Кулата и чифликът му се намирали източ
но от сегашното местоположение на извора. Един ден 
турчинът със семейството и слугите си се разходил до 
извора във Видлич, но се случила беда: едното дете на 
турчина се удавило в извора. За отмещение той за
повядал на племето църновунци да острижат овцете си 
и с вълната им да затиснат извора. Църновунцнте сто
рили както им било заповядано. Затиснали извора и, 
казват, че водата спряла, но след време тя отново за
почнала да извира там, където сега е пъртопопинският 
извор, при което изхвърлила много пясък и чакъл и 
понесла всичко пред себе си, изровила долината и на
правила коритото, по една част на което и сега тече 
Забърдската река. Така казва легендата и така я помни 
в момента най-старият смиловчанин дядо Санда Ней
ков, който е на 93 години. На този турчин принадлежало 
и Турското бранище, което някога всъщност е било 
ливада, която ние, учениците от Основното училище в 
Смиловци, през 1956 година засадихме с акациеви фи
данки, и Турска ливада, чието название само подсеща на 
турското иго.

Легендата за името на селото казва, че поради мес
тоположението му, през зимата, когато вали сняг, се 
навяват големи преспи, така че където и да тръгнат, 
хората трябва да ”пъртят” снега: до воденица - пъртина, 
до поята - пъртина, до барака - пъртина. Попът, който 
заедно с клисаря, през зимните църковни празници по
сещавал всяка къща в селото също правел пъртини в 
снега по селските сокаци. И така - пърти попе, лърти 
попе, и селото нарекли Пъртопопинци.

”...Сетне падна дълбок сняг. Някаква тиха, сумрачна 
и неизбродна зима. Дворовете останаха затрупани йод 
снега. Изчезнаха оградите, само снежната вълна се ши
реше на вълни отгоре. Пресичайки пътеки, хората вър
вяха като през ровове. Едва се виждаха. Забелязваха 
само рамената и главата си: размахват ръце, спират.

...Из сумрака на своята стая учителят само понякога 
излиза за малко навън, налети на висока пряспа, през 
чийто синкав гребен, сънен и без очила, едва съзре 

сега (през зимната ваканция) сякаш е 
отделено от него с непроходими планини...” - пише Дет- 
ко Петров за зимите в своето родно село.

Броят на домакинствата и жителите след Втората 
световна война намалява. Младите учат, образоват се и 
се настаняват на работа по градовете. Разселването об
хваща всички села на Забърдието, та и село Пърто
попинци. През 1910 година в селото е имало 49 домак
инства; през 1948 година в 91 домакинства живеели 500 
жители; 1953 година в 93 домакинства живеели 470 жи- 

; 1961 година в 92 домакинства живеели 377 жители; 
1981 година в 91 домакинства живеели 193 жители; сега

дата
и докато изсипят вода та от 
отново бил пълен. "То нс извира, а 
рита, "и този извор помогна да не изтрием съвсем до
битъка през страшни те сушни години

На готи и-шор. СтуОел, сега е наградена микроаку- 
- ижуегаеиото Мъртопонинско ечеро, коею 
повърхност от 4,5 хектара. Езерото е тариоено 

от Забърдието и Димитровград откри- 
оз* риболова. Лятно време хората

мулация 
покрива 
и тук рибарите

о^Г«нТмладите<’ се къпят и ратхлаждат »„езерото. 
Край него земеделската кооперация Стонар ипради 
обект, койт о трябваше да бъде рибен ресторант

Няколко години работеше като кръчма лрс* 
по-късно там се организираше посрещане на

тя е
ра та се намира при къщите, които се намира т 
бряг на Забз.рдска та река, над пътя за Мъзгош, а тре
та та е а центъра на селото.

При Кръстопътя до Манастирската воденица, къде
то се о тделя пътят за 1Търгоионинци, се намира Стара 

най-напред била на по-високо, в месз- 
Бърдото, къде то сега е резериоарз/г, и вода I а

,позова
не стана.
лятото
Нова година, а сега стои заключен.

Малко народ остана в селото и то предимно стари 
хора, които трудно обработват земята, трудно от
глеждат добитъка . Пто какво казва за своето родно село 
писателят Детко Петров в книгата си Ябълка край 
из /тя”:

чешма, която 
ноезта
текла на нишка,та когато направили селската, ценз рал- 
ната чешма, останали малко средства, малко помел нали 
и селяните, и направили Стара чешма долу. на самия 
1П»з\ В местността Голема ливада при Чучулянови, сре- "Замириса на тиня и вода из

ворът във Върбов дол. Дядо 
Цветко пои крава на извора. Из
тръгвайки се от калта, кравата 
тръсна задния си крак, завъртя 

заплете във въжето... Из
ворът е още оз турско, тъй се 
говори. Не е зидан, укрепван е с 
талпи. Пороите са го напълнили 
до горе с тиня и е чудно как не е 
пресъхнал този извор. Дори се 
оттича. Дядо Цветковата ливада 
между извора и дъбрава та не е 
косена туй лято. Вече е победена 
от лайкучката и бурена. Вижда 
се, кравата е пасла на въже цяло 
лято, но повече е стъпкала, от 
колкото е опасла. Над дъбравата 
е голямата дядо Цветкова нива - 
цял имот. Купуваше дядо Цветко 
на младини земя - за себе си и за 

Сега земята стана

се и се

синовете, 
ненужна. Синовете си живеят до
бре и без земя. От края на дъбра-Многочислената фамилия на стогодишния Есто Йотов от село Пъртопопинци вата пред мен се открива цялата 
нива: един дял с жито, друг - с 

овес, а най-големият - тоя край пътя - е останал незасят: 
къпинаци, лобода, паламида. Дало зор да избуи всичко, 
дето е рожба на запустението. Дядо Цветко и той вече 
се е прибрал вкъщи. След него квичи мършаво прасе, 
тръгнало по петите му. Той го ритна и изпсува, сетне се 
спря пред дръвника. Чупи съчки за огъня и.доколкото 
може да се чуе от квиченето, час по час пъшка от 
някаква старческа болка, която не му дава да се наведе 
както трябва...

Дядо Цветко остана без жена. Пред очите на мноз
ина в Забърдието е дядо Цветковата съдба: страхуват 
се, че ще ги сполети неговата участ - щом единият, 
мъжът или жената, който има по-дълъг живот, остане

щу черквата, селото направило чешма с чучур, която, 
никой не знае защо, нарекли Гаче. Чешмата в селото е 
съградена през 1934 година. Където е резервоарът на 
чешмата, най-напред имало бунар, от който хората за
хващали водата сз»с съдове. Когато общината отпус
нала пари, селяните помогнали с работа и направили 
хубава селска чешма с чучури, бетонни пейки за остав
яне на съдовете с вода, с корита за водопрой на до
битъка. И все пак в селото се чувствал недостиг на 
питейна вода, затова почти всяка къща има бунар, а 
насред селото има селски кладенец за водопой на до
битъка.

Главен поминък на населението са земеделието п 
скотовъдството - тук земята е твърде богата н пло
дородна. Мерата на село Пъртопопинци граничи със 
Смиловци, Радейна, Бребевница, Мъзгош и Моинци. 
Пъртопопинчани имат общо 253 хектара ниви, 2 хек
тара зеленчукови градини, 16 хектара овощни градини, 
195 хектара ливади, 236 хектара пасбища и 116 хектара 
гори. Казват, че някога в Пъртопоинци се отглеждали 
2000 овце, над 200 говеда, 130 коня, 180 свине. През 1971 
година имало 739 овце, 190 говеда, 6 коня и 109 свине. 
През 1981 година овцете вече били само 522, говедата - 
235, свинете - 143 и един кои. Сега, през 1997 година, в 
селото се отглеждат 360 овце, 90 говеда, 1 (X) свине,8 кози 
и 1 кон. Някога овцете били събирани в големи булюцп 
и ги отглеждали но поетите, а за другия добитък бил 
цанен селски свинар, говедар, коняр, за да могат стопан
ите да завършат полските работи. Сега в селото има 3 
бултока, а повечето от хората сами пасат овцете си, като 
вечер си ги прибират в оборите. Поятите опустяха, рух
наха и само подсещат за отминалите

сам, ще гледа как се превръща в пустош имотът, как 
домът се разгражда и се изпълва с мъртвешки мрак...”

Когато през 1920 година била сложена границата 
между двете държави, в Пъртопопинци изградили каз
арма за войниците граничари, която в Забърдието е 
позната под названието "Щабът”. Казармата 
рала западно от селото, до къщата на Гьора Велчин.Там 
пекли хляб, готвели ядене и изобщо приготвяли храна 
за граничарите. Пекари били Перча п Арса Велкови, а 
готвач

се нами-

- третият им брат Генча. Яденето разнасяли с 
коне до граничните застави в Бребевница, Мъзгош, 
Видлич и Лппннцп. След освобождението в сградата 
"Щаба” било организирано обучение 
бъдещи войници. През 1941-42 година в същата сграда 
учениците от село Пъртопопинци учили пети и шести 

- казва Наталия Йотева, която също е учила там.
През 1913 година някой си Детко от Голеш държал 

мандра в Сърбина бара (Смиловско поле), до 
водата, спомня си дядо Йесто Джорджнн, който работил 
там като помощник (чирак), когато още нямал пълни 16 
години. В тази мандра работил и Борис Ценков и Кола 
баба Танкьин от Смиловци. През 1925 
пъртопопинчани вече имали първата своя мандра в 
селото и то в къщата на Илия Йоргов; през 1926 година 
тя била преместена в къщата на Таско Голубов, а през 
1927 година отново била преместена - този път в Белу- 

бранище. Сега в Пъртопопинци, при Стара чешма, 
„ реч пункт, където земеделските кооперации 
Сточар” и ”Видлич” изкупват млякото и с цистерни го 

превозват до бараката в Смиловци и Одоровци, където 
се прави качествено сирене и кашкавал.

на
на младежи

клас

пътя идобри времена, 
когато от пролет до есен за всички от семейството жи
вотът се преселваше от селото на поетата, а през зимата 

оставаха само овчарите. Поятите на семействата 
Джорджини и Игови са били в местността Старе пояте; 
в Станчевище били поятите на Гера Йосимов, Станча 
Рангелов, Славейко Дейчев; в Добрев дел - на Драгия 
Марков, Петър Гогов и Наполиои Сотиров; I 
ноезта Густак имали пояти Руско Стаменов и Ценко 
Стаменов; в местността Вържи гърм - Донкови, Йенач
кови, Петрови, Димови; в местността Мали братков 
връх били поятите на Жъмбини; в Браткова поляна - на 
Таранчугови; в местността Язовинье били построени 

Йоцини и Манови; в местността Падинье - на 
Стойчеви; в Петловица - на Янкови; в Турска ливада - на 
Йотеви; в Сават - на Недокольини и Драгиеви; в Равна

-| ам
година

селото, което

в мест-
тино 
е отво

поятите на
- Следва -тели

Цветанка АНДРЕЕВА
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БОСИЛЕГРАД

"Младост” се 
готви за новото

НОВИНАР АТЛЕТИКА
се почет^™^“*" онайден се ние новинлрете заедно. Да
козиш1Р Кемр р' фиш ти, по една чашка и по некоя дума от родните 
Кл нТпогпеп!, 3брг1ЛИ баЯГИ " ОТ Босилеградско и от Царибродско. 
пиеньето нн бпиГ:" °ТСТрава 46 рече отбоР юнад“ ■ новинаре А и 
Венкоте от Св"Те пиешеме пиво с изключение „а
пиенье шо он « ’ НбМу Му донесова Д°Р” три чаши, и това
вопзтпнТЛ! бИЛ° намещай' ПРИ нас ка се меша виното иводата вика се шприцер, а он га ока намещай”.
„„немо п,™"' момчета' пръв се изапе колегата от Радиото. - Де да 
смо новинаре КВЖеМ М°ЮТУ ИСТОрИК> с "«винарството. Нели

- Путунем ти я тува скоро с влакат за Цариброд До мене сепна 
една стара жена. По оратуту разбра дека йе и она цариброджанка 
Путуемо тека и си оратимо и накуде Пирот 
живеем, кикво работим?

- У Ниш живеем, новинар сам, казуем ву я
- О, па и моят син живее у Ниш, и он йе новинар, рече бабата.
- Па куде работи, я сам дваесе и некою годин у Ниш, кико да га 

не познавам.
- А, не познаваш га, рече бабата. Па он работи на Железничкуту 

станицу, там продава новине, а ти куде работиш?
Я работим у Радиото. У Радиото 

помисли жената не чуе.
’ ™ неси новинар сине. Ти си радиатор - рече бабичката.

Новинар йе само онай човек що продава новине!
- А стварно ща йе то новинар? - изъпе се детето на Жику коно- 

баро, що ни у това време служеше с гирици и нова тура пиенье.
- Па то йе човек що пише новине, обяшнява Жика на детето.
- Па где су новине на ово радио, па че Жикиното дете, очигледно 

недоволно от одговоро на баща му.
- Па ови новинари у Радио купе новине па онда читаю, па му 

обяшнява Жика.

Значителни успехи на атлетките 
Деянова и Стефанова първенство

Вече една седмица на игрище
то край Драговищица футболис
тите на "Младост” под ръковод
ството на треньора Георги Геор
гиев се подготвят за новото фут
болно първенство, което ще запо
чне през първата половина на сеп
тември. Тренират два пъти седми
чно и, според думите на Георгиев, 
подготовките имат за цел преди 
всичко физическото укрепване на 
футболистите, защото тъкмо по
ради недостатъчна физическа ус
тойчивост през изтеклото футбол
но първенство, босилеградските 
футболисти загубиха няколко 
мача в последните минути. Разби
ра се, подчерта Георгиев, едновре
менно с това ще се оформя и стра
тегията на играта.

На въпроса дали ще има про
мени в състава на отбора и какво 
очаква от предстоящото футболно 
първенство, Георгиев отговори:

- Големи промени в състава на 
отбора няма да има, макар че раз
читам на няколко млади футболи
сти, които се проявиха по време на 
двата проведени турнира. Все пак, 
шанс ще имат онези, които с отго
ворност изпълняват задължени
ята си към отбора и които прите
жават най-голяма физическа изд- 
ържливост. А що се отнася до ам
бициите на отбора, мога да кажа, 
че те, както и досега, са свързани с 
едно от местата в началото на таб
лицата. Защо не и първата позиц
ия?! Очаквам преди всичко добър 
футбол, коректно съдийство и 
спортменско отношение от страна 
и на футболистите, и на любители
те на спорта.

През това лятото атлетките на АК "Железничар” от Димит
ровград показаха значителна активност. На сениорското държавно 
първенство, състояло се в края на юли в Ниш, Душица Деянова 
спечели сребърен медал в дисциплината 400 метра с препятствия с 
време 61,72 секунди. На същото първенство Тамара Стефанова 
спечели четвърто място при хвърляне на копие, което се счита за 
голям успех. Ако се има предвид това, че Душица е била контузена, 
а Тамара все още е малка за тази конкуренция, резултатите са 
значителни.

На 20 август Душица участва и в интернационалния митинг 
"Голямата награда на Югославия” в Баина баща, където спечели 
второ място в своята дисциплина - 400 метра с препятствия. След 
пет митинга, (предстоят още два), Душица заема 4 място в генерал
ното класиране с малко изоставаме след водещите.

Що се отнася до пионерките, предстоят състезания, на които 
Иелена Николова, Диана Стефанова, Ивана Владимирова и Таня 
Манчич трябва да покажат своите качества. Особено добри резул
тати се очакват от Йслена Николова, която в момента има два от 
най-добрите резултата в Югославия: на 100 метра - 12,9 сек и на 60 
метра - 7,9 секунди.

свите

ме питуйе кудеона

сам новинар. повтори ву я,

ДС.

Иван Леков - най-добър ” тройкаш”
На 2 август т. г. на баскетболното игрище в спортния център 

”Парк” в Димитровград се проведе състезание но прецизно 
стреляме на тройки. За финалния кръг се класираха 5 състезатели: 
Никола Иванов, Саша Ташков, Иван Леков, Петар Йованович и 
Пламен Алексов. След първия кръг най-успешни ”тройкаши” бяха 
Иван Леков и Пламен Алексов. Във втория кръг и Леков, и Алек
сов записаха по 17 прецизни стрелби, така че беше нужно да стрелят 
още един кръг. Накрая по-опитният и хладнокръвен Леков прояви 
по-голямо умение и заслужено спечели първото място, което авто
матично донасяше на победителя и парична награда в размер на 90 
динара.

Същата вечер в спортния център беше запланувано да се играе 
и баскетболен мач между сегашните баскетболисти на БК "Димит- 
ровград-Панонияшпед” и бившите играчи (ветерани) на този клуб. 
Спектакълът обаче не се проведе, тъй като непосредствено преди 
началото на срещата започна да вали проливен дъжд.

- Па како уджу у радио, па поче да го прашуе детето, а он се 
раздра, та се един наш колега, нечу да му поминям името, усипа с 
пиеньето.

Това дранье изгледа пробуди нашно колега що беше даже задре
мал. И како се стресе ние го запеме да каже како е било ка е 
закопувал жива жената си у корито.

- Па кико беше. Вие сте новинаре, и нечу да ви казуйем. Веднък 
че напишете у новине, поче да клинчи колегата.

- Ма кажи, свите сме наши, и да напишеме, нече ни тове, ни нойно 
име да поминяме. А и она нека се ване за памет и нека приседне дома, 
наръкаме го свите.

- Ма ония че напише. Он написа за попат що се 
та нече за моюту случку да напише. И показа у мене!

- Добро, чу напишем, каза му пощено. Я от това живеем петнаес 
годин, но нечу да ти поминьем име.

Он се съгласи и поче:

удави у бунарат,

м. я.Б. Д.- Е, па кико йе било. Нели моята закасотина попивуйе, или да не 
крийем од вас. од коленете новннарете, съглам се нацвръцуйе. Све 
ни обрука и мене и деца. ма целу вамилию. Сви викаю новинарите су 
пияндуре. ама оно пази боже от жену пияницу.

Йеднъж ву запрети. Престани вече да се напиваш. Живу чу те 
закопам у землю, та да ни више не излагаш пред народат!

Ама она се йеднъж пай беше нацвръцала та не разбираше що е 
земля, що е небо. А само що беше излезла из болницу, куде беше на 
леченье от тай алкохол цел месец и половина! А и там беше правила 
бръльотине. Излазила негде преко капию и купувала реНию, па Ьу 
сипувала у тетрапак от сок и пай се копала та пила.

Грабнем 1>у, она нищо не разбира и 1)у туриму корито, па нарамо 
та на артинуту. Покрием 1?у с коритото озгоре и си се врънем дома.

Она лежала що е лежала, и ка се пробудила сигурно е помислила 
дека сам ЬУ истина живу закопал. Станула, позяпала лево-десно и 
видело некога старца що пил воду из шише. Потражила му малко да 
пине, мислила дека йе реНия и рекла, за девет дъна че н>у буде 
деветина па че му връне реНиюту. Тека пукна бруката.

- Па ли пие сега, спопеме го ние.
- А, съга не пийе, рече колегата, нашъл съм лекат.
- И ние от сега до ютре нема да пиеме, рекоме ние и си пойдоме.
На вратата ни сретна жената на колегата. Пак пияна.

Ваиче Бойков

НА 31 АВГУСТ 1997 ГОДИНА

” Желюша” стартира в 
окръжната дивизия

В първия кръг "Желюша” ще играе като гост с 
отбора на "Звезда” от Блато. Във втория кръг е 
свободна, а в третия е домакин на "Младост” от Мали 
Суводол. Имайки предвид новите^обстоятелства, при 
които ще се състезава "Желюша”, са взети мерки за 
строеж на игрище в самото село. което ще бъде голя
мо улеснение за отбора, а също така и за "Балкан
ски”. Отборът е подсилен с двама футболисти от 
"Балкански” и с големи надежди очаква първенств
ото.

На 31 август започват мачовете в новоформи- 
раната Пиротска окръжна дивизия. За Димитровград 
тя е особено интересна, тъй като в нея ще се със
тезава вторият отбор от общината ФК "Желюша ’. В 
дивизията ще се състезават 13 отбора. Д. С.

НИШАВСКО-ПИРОТСКА БАСКЕТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - VIII КРЪГ

” Будучност” без бъдеще
"ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД” - 

"БУДУЧНОСТ” (БАБУШНИЦА) 106:55 (50:23)
Димитрочград, 23 ачгуст 1997 гад. Баскетболно 

игрище н спортния нешТп>р "Парк ", зрители - около 
300. Бремето - благоприятно за игра. Съдии: Милан 
Маслакочич иДушан Басни от Нит. Игран на мача: 
Александар Анурсечич от "Дими трои град-Пан- 
онияшПед”.

БК "Димишрочград-ПанонипшПед": 3. Герои 9,
Д, Димитро» I, С. 'Гашкон, II. Итшон 40, Ц. ФнлпПпн, 
Д. Рипгслоп 3, Д. Гонен 3, Д. Дсчкоч 2. А. Анцрееаич 
37, Д. Миичен 4, Т. Алскс/ш 4 ч П. Ччрнч 2.

В осмата среща от баскетболно пъраенстаоди 
троаградският отбор убедително победи най-слабия 
отбор в Нишавско-пиротската дивизия "Будучност 
от Бабушиица. За гостуващия тим в този мач играха 
9 баскетболисти, от които пито един но показа добра 
игра, Само през първите десетина минути на мача 
гостите до известна степен поддържаха равновесие 
нп терена, но след този сравнително добър интервал, 
на "сцената” на играта излязоха двамата нпй-добри

димитровградски баскетболисти Александар Ан- 
дреевич и Никола Иванов и тогава стана ясно, 
този мач гостите са просто обречени на загуба. По
ради отсъствието на центъра Даворнн Гюрджевски 
(200 см), на центровата позиция в този мач трябваше 
да играе фланговият играч от състава на димитров
градския отбор Александар Андреевич. Той успешно 
компенсираше недостатъчната си височина за тази 
позиция със своята перфектна техника и вродения си 
талант, така че беше най-добрият "обирач" на топ- 

под обръчите на двата коша. Много добре се 
представи и Никола Иванов (отбелязал 6 тройки), 
който неумолимо пълнеше противниковия кош и 
предизвика феновете на домакините да скандират: 
"Първа лига, първа лига!" Капитанът и треньорът 
на димптровградчаните Зоран Геров не отбеляза 
много точки, но затова пък всеотдайно помагаше на 
съотборниците си и отбеляза най-много подавания. 
Шанс да покажат баскетболното си умение в този мач 
получиха всички млади надежди на "Димитровград- 
Панонияшпед".

Общо взето, димптровградчаните 
впечатляваща победа и показаха, че имат перспек
тивен тим, за който спокойно може да се каже, че има 
блестящо бъдеще. Тази констатация обаче, 
ление не се отнася за отбора "Будучност" от Бабу- 
шница.

отбора на ”Скай уокърс" с 16:10. Във финалния мач 
"Цариброд" победи отбора "Паспал и приятелите 
му" и по този начин спечели първото място на 
турнира. Баскетболните мачове на този турнир се 
играха по правилата на "баскета", които неотдавна е 
приела световната баскетболна федерация (ФИБА).

Освен че спечелиха първото място, талантливите 
баскетболисти от Димитровград получиха и ценни 
награди, които спонсорите на турнира подсигуриха за 
победителя.

Представителят на баскет-отбора "Цариброд" и 
най-високият баскетболист в състава на БК "Дими- 
тровград-Панонняшпед" - Даворин Гюрджевски - се 
състезава на същия турнир и в атрактивната баскет
болна дисциплина "забиване на топката в обръчите". 
В твърде силната конкуренция той успя да заеме 
второто място. г “

че в

НОВИНИ ОТ ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ" от
ДИМИТРОВГРАД

И ловджиите се готвят за избори

кнте

на ловнотоНаскоро трябва до се избере ново ръководство 
дружество "Видлич” от Димитровград. Затова към края на настоящия 
месец секциите на тази организация в Димитровград, I оин дол, 
Желюша, Белеш и Луковица ще проведат заседания, на които ще
предложат^ ^делегати^а” ^ов^та°с^пщшРа Ни ^равителен^отбор^на 

ИИЯДосегашният председател на сдружението г-н ^ован Владимир0“
преценява, че^дейн^с^а^)а^ловната^ргаШ)зация г||^рВВдИф1|^!^сови

проблеми, които до голямо степен са затруднявали

членуваток^ПТтовджищнос^мо 250 до 350от
членския си внос, В сравнение сдругите организаци в Сърбия размср

учредяването на нова скупщина и управителен отбор. Б. д.

ми-

постигнаха

за съжа-

Б.Д.

пет ТУРНИР ПО БАСКЕТ В ПИРОТ

” Цариброд” спечели 
първото място

години е

Към края на миналия месец в Пирот се състоя 
баскет, В конкуренцията на отборите.

съставени от играчи по-млади от 20 години, триум
фира димитровградският отбор "Цариброд , в чийто 
състав бяха най-добрите млади димитровградски бас
кетболисти: Никола Иванов, Александар Ан
дреевци, Даворин Гюрджевски и Ивица Киров,

На този турнир екипът "Цариброд победи три 
отбора от Пирот, В първата среща димитровградчан- 
ите "пометоха" отбора "Харлем” с 16:6. Във втората 
среща димитровградският отбор убедително победи

Б.Д.
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сатира * забава

'Кг4ис6аШц6ек, сбрал БОГДАН
НИКОЛОВ

БРЕ, КАКЪВ НАРОД 

СМЕ СТАНАЛЕ• • •
'Здравей бай Майно,
Чатим и слушам за тебе дека длъго време идеш по пашите 

даваш паметни съвети па народо, па ми докривс 
да видиш какъв народ смекраища и

защо не дойдеш и у нашето
Не там дали немаш време ели старос те е наянала 

билет да си купиш/ 
това писмо да видиш

село
станале.
ели па си :шкасал бел пари та не можеш

Та матова еве реко да ти испратим 
какви муки са ни притиснала и каква беля са ни докарала.

Е, бай Майно, бай Майно!
Едно време у нашето село си се млого убаво живееше 

Имашеме си пари, девойки и ергеньс, свадби и кръщсньста, 
собори, вечеринки, седенки, служби и молби, ораньс, косидби 
жетви, жетварски и овчарски песни, овци и говеда, жито, млеко 
и сиренье, крушки, ябуки и ракия... Имаше и пощуванье и 
другарство, имаше кой да ти помогне и колеу да помогнеш. Свс 
си беше убаво.

Ама дойдова други години и не там що стана, кой ни обра 
и какви маджии са ни направила. Века немаме нищо, останало, 
сме само бабички и старци, окйоравеле и окйопавсле сме, 
.шболеле сме и однекадареле, та едва кърлявиме. И останая ни 
кавгите и пустите омразии. Ете, ако у една куТш са останала 
старец и баба очите ке си повадат, не думат един с друг, а ка 
продумат свс на кавга го искаруят. И у маалитс останала по 
неколко човоаг и само се карат, пцуят, бият... Само едно 
оканье и мразенье. Ка се срстнат, гледат се како кучиня ка ке 
се здават.

ш-ж
' V

. СЪВРЕМЕННА 
ЧЕРВЕНА 
ШАПЧИЦА

- Черпена шапчице, къде отиваш?
- На село, при баба, да взема яйца, вино и ракия, и сладка, 
които е приготвила... Ще имам гости...

1НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ |МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИ!
Бстер"Иордане ама ни че “чамо

ИЗОИПУЙ НИ Кво ме гледаш' това г,е ког у > влак, само на струю. Чс седнемо,
СМО С6 качили внимавай, по медно време чс 

\/ ПЯПЯУПП I" улезне у трамваят човек у уни-
у I I СД ра ! форму.това йе кондуктер, че по-

сака билети да му покажемо и... 
Стотна ли они у Софию, седли

Преди няколко дни влязох в ка
фене с един мой добър приятел. 
След малко в кафенето влезе соб
ственикът на една частна тър
говска фирма в Димитровград и 
понеже се е познавал добре с моя 
приятел, дойде при нас и започна 
разговор. В един момент той по
гледна чантата ми и твърде лю
безно и снизходително ме попита:

- Извинявайте, господине. Вие 
инспектор ли сте?

Отговорих му, че съм журнал-

- Абе, вие сте бетер от инспек
торите! - отвърна търговецът.

Преди нской дън слушам тамо у една маала къде са 
останала само две бабички от 70 годни, отворила се война. 
Скарала се за некоя джанка у коя нсмало една крошня джанки. 
Не могле да ги разделят па ка се фанале за гиамиитс и 
кутрульетс та се убаво оскубала и истепалс и сега у сред лето 
затворила кравите и по суд се влачат. Но само това да е бай 
Манчо! Ете сега е жетва, излезнат муж и жена на нъивата да 
жнеят па единно иде у един край, а другио у друг. Седнат да 
обедуят, мужо яде сиренье и леб на единно край, а жената 
баница и кисело млеко на другио край на нъивата. А навечер, 
ка си отидат дома, карат се и се клънът како най-го лемите 
душманье, па после си у един кревст легнат и с една черга се 
завият, па иди та им се сети.

И това що е останало от младеш и оно не е како ще требе. 
Ергеньеше се фанале у едно пие.ньс и у пустата политика'и 
само се карат и пцуят како циганье. Они теле да оправат 
държавата. Кага ке биде това? На куково лето. А

що да видиш. Нацръвиле се, нацваешгле се, намодриле 
очи, облекле нскакви подничарки до над колена и дигнале глави 
до небето та никого не познават. Щом чуят да е дошел некакъв 
от град с кола, они трънът по него та нодзе ке си потрошат. 
Ама гяволо пели си нема друга работа, они си се бърже върнат 
с надуени мешини и после, си чуват копилета.

И ете тека. Закасале сме. како никой нигде, живи да ни 
ожалее човек. И нема оправия, а камо ли прокопсия. Изгледа 

да е дошла затраша и ке ни отреби та от един по-лшлко 
ке оешанеме. И ако ке, щом сме станале катилйе 
да си помагали. и да си се чувала е у 
и старос.

Бай Манчо, засега току од моно. Има още за млого работи 
да ши писуем, но нека остане нещо и за друг пут А сега ай 
здравйе. ’

Трийес и некою годину пойду 
у Софию с влак из Цариброд „ „
Йордан Марков-Бая н Асен цре- у тРамваи- ,1е«на сл"Рка' ДРУга- 
варат. Йордан пуговал вече нек- трета, у трамваят улази човек у 
олко пути до Софию, а Асен иде “°РЯ''КУ УННФ°РМУ .°»>'ЧеРин 
сефте, и затова Йордан га у Асен се Р"пне' ване йоРД-™> аа 
влакат саветуне ко да се понаша РУкав 11 окне- 
ка стигну и дава му "инструкци- " Иордане, изрипуи, ни смо се 
йе” да се не заплескуйе: качили у параход!

- Асене, гарата у Софию йе 
далеко од центарат, ко при нас у

ист.

Момчило Андреевич Б.Д.

Обещание па момитетамент!Много ще му е! Поправя се пътят от Долни до 
Горни Криводол. Как се провеж
дат работите, тези дни лично се 
увери н председателят на ОС в 
Димитровград Никола Стоянов, 
който е горнокриводолчанин и по 
време на миналите избори беше 
кандидат тъкмо тук.

- Изпълнява обещанията от 
миналите избори, оти друг пут не
ма да га изберемо пак, - казва ше
говито един горнокриводолчанин.

А. Т.

има- Какъв ти апартамент! Та 
той само за една година построи 
триетажна - не къща, а същин-

шефа на една митница. Събрали ски дворец! - обадил се трети, 
се няколко негови колеги и - Тогава да го оставим ЕДНА 
обсъждали какъв подарък да му НОЩ да работи САМ! -

ложил -заместникът му.
- А - а -а, такъв подарък - мно

го ще му е! - отговорили коле
гите му в един глас.

Наближил рожденниятден на

пред-дадат по този повод.
- Да му купим "мерцедес”! - 

предложил един.
- Ами, че той си има ”порше”! 

- възразил друг.
- Тогава да му купим апар-

ми
и не умееме 

страшна нематнъицатаяЗаписал: Ст. Н.

УГАСЕН Р СОС

"Еврика!" Зане Тлъмински

- Когато се оженим, ще
деля с теб всички тревоги, 
неприятности и нещастия - - Извинете, това куче

Петър на приятел- каква порода е? 
ката си. - Полицейска!

- Но аз нямам никакви 
неприятности...

- Та нали затова ти каз- ция. 
вам - когато се оженим.

❖ *'• •>

казва

- Хич не му личи!
- То е от тайната поли-

саТдОГ?-*/
(Подготви: Б.Д.)
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