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ПЪРВАТА КОЛОНКА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ОФИЦИАЛНО СА ПОТВЪРДЕНИ КАНДИДАТУРИТЕ 

НА ЛИЛИЧ, ДРАШКОВИЧ, ШЕШЕЛ И ОБРАДОВИЧ
РЕПУБЛИКА

СРЪБСКА
тулените атлантичес- 

I ки вълни отново тлас- 
V./ наха Република Сръб
ска към кръстовището с 
развалените светофари.

Какво всъщност се случ
ва в тази република?

Ние, които сме отдале
чени на няколко стотици ки
лометра от центъра на съ
битията, ще се опитаме да 
дадем своето, надяваме се, 
аргументирано мнение за 
тях и да подкрепим най-до- 
брожелателната, истинска
та страна в конфликта. Да 
се дават такива оценки в 
настоящия момент наисти
на е трудно, още повече, че 
играта “мишки в тиква", ка- 
кто политическите аналити
ци образно представят отно
шението на САЩ към Бал
каните и техните политици, 
се регламентира от множест
во чуждестранни интереси, а 
не само от интересите на 
Щатите. В случая никой не се 
интересува от мнението и 
съдбата на хората в Репуб
лика Сръбска.

Парадоксът става още 
по-голям поради факта, че 
ролите на парламентарните 
партии там не само че се 
различават, но са и напълно 
конфронтирани. Мюсюл
манските партии използват 
конфликта между самите 
сърби, за да нанесат своя 
съкрушителен удар върху 
младата република.

Само едни нови избори 
биха могли да бъдат път 
към изхода от острата по
литическа криза в РС - не 
само защото това предлага 
президентът на СР Югосла
вия Слободан Милошевич, 
но и поради реалната обста
новка там. Остава обаче от
крит въпросът кой трябва 
да ги организира и кой - да 
ги контролира, ако се стигне 
до тях. Съгласно Дейтън- 
ското споразумение това в 
задача на ОССЕ, но в из
борите, проведени досега, 
този организатор не изпъл
ни коректно задълженията 
си. Съвсем логично следва 
въпросът: 
същото задължение отново 
да се поверява на прова
лилия се вече “организатор 
и контрольор“?

Именно затова може би 
е най-добре самите сърби 
да си организират нови из
бори на всички равнища и 
самите те да си изберат 

или гтък да 
на някои

• До 5 септември трябва да бъдат обнародвани кандидатските листи за народни представители • Общата избирателна 
листа - до 10 септември • Край на изборната кампания - на 18 септември в полунощ

В петък, на 5 септември изти- нейното обявяване, избирател- 
стоящите републикански парла- ча срокът за доставяне на канди- ната комисия в срок от 24 часа 
ментарни и президентски избори датските листи за парламентар- предупреждава 
дати вече отмина. Срокът за об- ните избори. До този ден в пол- партия, коалиция или група 

на официалните канди- унощ всички партии, коалиции и граждани да премахне съответ- 
датури за президентските избо- групи граждани са длъжни да до- ните недостатъци в срок от 48 
ри в Сърбия изтече на 31 август ставят изборните листи с имена- часа. Ако това не бъде извър-

Една от най-важните за пред-

Още 7
потенциални

кандидати

съответната
явяване

В рамките на предиз
борните подготовки на пар
тиите за президент на Сър
бия бяха предложени още 7 
кандидата. Това са: Миодраг 
Исаков, Милан Младено- 
вич, Милан Парошки, Не- 
бойша Чович, Шандор Пал, 
Сулейман Углянин и Синан 
Худович. Техните кандида
тури обаче все още не са 
официално потвърдени и 
обявени от Републиканска
та избирателна комисия.

Вук ОбрадовичВоислав ШешелВук ДрашковичЗоран Лилич
в полунощ, а Републиканската та на кандидатите за 250-те депу- шено в предвидения срок, РИК листи с имената на кандидатите 
избирателна комисия официал- татски места в четвъртата На- взема решение, с което се от- в общата изборна листа се ут- 
но потвърди четири кандидату- родна скупщина на Република хвърля предложената листа. върждава според последовател- 
ри. Всички необходими условия Сърбия. Заедно с изборните лис- Следващата важна предиз- ността на обявяването им.
за участие в изборната надпре- ти, в РИК трябва да се предста- борна дата е 9 септември, когато Предизборната
вара според оценката на РИК, вят и всички останали необходи- изтича срокът за оттегляне на приключва на 18 септември епо
са изпълнили Зоран Лилич, кан- ми документи. Ако са изпълнени изборните листи при условие, че лунощ, когато започва така на- 
дидат на коалицията СПС-ЮЛ- всички законни условия, Репуб- политическата партия, коали- реченото предизборно мълча- 
НД- Вук Драшкович, кандидат ликанската избирателна коми- ция или група граждани реши да ние. Избирателните пунктове в

о&гг,; =.5"^“.^
“ЖКГ Г=!= °°.=Щ.ния иХоателната комисия е та парт^, коалиция или група след това се отпечатва на изби- ите имат право в срок от 48 часа 

’ „^«лгт.ппи по 5 ссптем- граждани рателни бюлетини. Общата из- да представят възражение, така
^илистатГкоято съдържа Ако изборната листа нс с бирателна листа съдържа в себе че официалните резултати от 
имената нТвсички прсдложсни представена навреме, ще бъде си всички изборирателни листи с изборите могат да се очакват на 
™^ИДент нТсър^канди- опърлена. Ако листата има имената на съответните канди- третия ден след изборите, 
датщ подредени по азбучен ред. недостатъци, които са пречка за дати. Мястото на кандидатските

кампания

В РЕПУБЛИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ТЕЗИ ДНИ 
БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТЪТ

” Сърбия по Интернет”
Републиканското министерство на информациите 
подготвя още три проекта за медийно представяне на 
нашата република в света

Отпреди няколко дни световната общественост получава 
многобройни информации от нашата страна. Това става по 
най-съвремен и най-атрактивен начин - по Интернета, в мо- 

най-масоватп и най-мощна медия в света. Сега във всеки 
край на земното кълбо пристигат достоверни и цялостни ин
формации за СР Югославия и Република Сърбия, за нашите 
държавни органи и най-висшите представители на властта, как- 
то и за най-важните политически, икономически, културни и 
други процеси и събития.

Проектът "Сърбия по Интернет е подготвен от Министер
ството на информациите на Сърбия. Представяйки го тези дни 
в републиканското правителство, министърката д-р Радмила 
Милентиевич изтъкна, че Министерството на информациите е 
решило да избере най-съвременните пътища 
пропаганда в света, за обмислено и цялостно представяне на 
Сърбия в чужбина. Освен "Сърбия по Интернет”, за целта се 
подготвят още три проекта: представяне на сръбското стопан
ство посредством бизнес-сервиса на агенция Ройтер, сателитна 
програма за Северна Америка и ангажиране на пъблик-ри- 
лейшън” агенция за обективно отразяване на положението в 
Сърбия.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Наредба за образуване на 

Антимонополна комисия
На заседанието си от 28 август съюзното правителство 

поие наредба за образуване на Антимонополна комисия, 
която, като колегиален орган на управлението в състава на 
Съюзното министерство за вътрешна търговия, ще сс зани
мава с въпросите за работата на предприятата и други 
правни лица, които имат монополна позиция на пазара.

Р Както съобщи Съюзният секретариат за информиране, 
Комисията ще взима мерки за предотвратяване на злоу
потреби е монополното положение и ще осуетява 
сключване на монополни споразумения. В тази Наредба е 
предвидено Комисията да има председател и 6 членове,
които по предложение на съюзния министър за вътрешна които, по ..р »бъдат назначавани от съюзното правител-

Правителсгвото прие и решение за трета и четвърта 
емисия на ценни книжа на СР Югославия през 1997 година, 
което са на стойност 100 милиона динара. Първите екзем- 

от новата емисия са пуснати в обращений от 2 септем- 
ооиР Ненни книжа на стойност от по 1000 динара ще се 
продават на правни лица чрез финансовата борса, а на 
.кизически лица - чрез упълномощени банки. Лихвата за 
&а емисГиа държавни ценни книжа е в размер на 3, 
съответно 2,5 на сто месечно. _______ ____

Има ли смисъл

мента

търговия, ще 
ство.

нови водачи

ето мнение трябва да се за
чета не само от актьорите 
на политическия конфликт, 
но и от международните фа
ктори. Защото решението 
шв бъде съдбоносно именно 
за този изстрадал народ

1и«мт

за'политическа



МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ЗАВЪРШИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ 
В КЙТАЙ

Югославско-китайските отношения 

имат хубава перспектива

ИЗ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА СЛОБОДАН МИЛО- 
ШЕВИЧ

ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА 

ЮГОСЛАВСКО-ХЪРВАТСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
Министърът на външните работи на СР Югославия Милан Милути- 

нович тези дни се завърна от шестдневното си посещение в Китайската 
народна република. Многобройните срещи и разговори на шефа на 
югославската димпломация с китайските ръководители в Пекин, Шан
хай и Шснген потвърдиха увереността на двете страни, че приятелските 
отношения и сътрудничеството между СР Югославия и Китайската НР 
имат хубави перспективи за развитие на политическото, икономическ
ото научно-техническото, културното, просветното и други полета.

В разговорите на съюзния външен министър Милутинович с ки
тайския премиер Ли Пенг и шефа на китайската дипломация Чисн 
Чичсн е дадена положителна оценка за досегашното развитие на меж- 

отношеиия и е потвърдена готовността на двете страни

Президентът на СР Югославия води разговор и със специалния американски пратеник за предишна 
Югославия Роберт Гслбърд и руския замсстник-външсн министър Николай Афанасисвски

Външнополитическата дейност на югослаи- бере свободно своите политически представители 
ския президент Слободан Милошевич продължа- и институции.
ва да се характеризира с високата си динамичност. В разговора бяха обсъдени и останалите ак гу- 
Към края на август и в началото на септември той ални въпроси във връзка с реализация 1а 
прие в Белград новия междуна
роден администратор на Срем- 
ско-баранска област Уилям Уо- 
кър, специалния американски 
пратеник за предишна Югосла
вия Роберт Гелбърд и руския за
местник - външен министър Ни
колай Афанасисвски.

• В разговора, който водиха 
на 28 август, президентът на СР 
Югославия и международният 
администратор на СБО изразиха 
надежда, че в Сремско-баранска 
област ще продължи да се раз
вива успешно процесът за всеоб
хватна нормализация на положе
нието. В настоящия етап на нор
мализацията е необходимо да се 
положат по-големи усилия за ик
ономическо съживяване на об
ластта. Събеседниците оказаха пълна подкрепа

на
дудържавните 
да ги развиват и усъвършенстват занапред.

Оценявайки посещението си в Китай, Милаи Милутинович заяви, че 
разговорите му с официалните китайски представители се характериз
ират с близки и идентични становища. Югославският дипломат № 1 
оказа пълна подкрепа на мирната политка на Китай и на нейната роля 
и принос в положителното развитие на международните отношения, 
”Нис сме убедени, че светът има нужда от една такава китайска поли
тика, защото тя представлява важен фактор за мира, стабилността и 
равноправното международно сътрудничество” - каза Милутинович на 
китайския премиер Ли Пенг. Китайският министър-председател не му 

"длъжен”. "Китай високо оценява независимата и мирна поли
тика на СР Югославия и нейната роля в сключването и последовател
ната реализация на Дейтънското мирно споразумение” - каза той.

Гостите от Югославия и техните домакини се съгласиха, че па
ралелно с успешната реализация на сключените стопански сделки тря
бва да се положат усилия за нови делови аранжмани.

По време на посещението беше подписана нова програма за кул
турно-просветно сътрудничество между СР Югославия и Китай за пе
риода от 1997 до 1999 година.

остана

Слободан Милошевич и Уилям Уокър

Дейтъмекото мирно споразумение за Босна и Хер
цеговина.

• Обстановката в Република Сръбска и утвър
ждаването на мира в Босна бяха основни теми и в 
разговора на югославския президент Милошевич 
със заместник-министъра на външните работи на 
Руската федерация Афанасиевски, който бе воден 
на 1 септември. Събеседниците подчертаха, че из
ходът от острата политическа криза в РС трябва 
да се търси изключително с политически сред
ства, като при това се изхожда от правото на 
нейните граждани да запазят Република Сръбска, 
да се борят за икономическия й просперитет и да 
гласуват доверие на ония политически предста
вители и институции, които ще осигурят пълно
ценно реализиране на Дейтънското споразумение 
и ефикасна защита на основните интереси на 
всички граждани в РС.

Международните фактори, включително и Ру
сия, трябва да бъдат безпристрастни в това от-

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИЕНА

ОССЕ с удоволствие приема 
поканата от СРЮ

на конструктивното сътрудничество между ор
ганите и институциите на СБО и временната ад
министрация на ООН, защото това е основната 
предпоставка за ефикасна защита на свободата и 
легитимните права и интереси на всички граж
дани, конто живеят в тази област.

Милошевич и Уокър подчертаха значението 
на положителното развитие и възхода на юго
славско-хърватските отношения за укрепване на 
стабилността в региона н за пълната нормали
зация на живота в Сремско-баранска област.

• "Актуалната политическа криза и голямото 
напрежение в Република Сръбска могат и трябва 
да се преодолеят само с политически средства” - 
изтъкна президентът на СРЮ в разгвора със спе
циалния американски пратеник Роберт Гелбърд.
От международните фактори, които са ангажи
рани в мирния процес, добави Милошевич, се оч
аква да допринесат за укрепването на мира, който 
е най-важният интерес на народа в Република ношение и да допринасят за намаляване на напре- 
Сръбска. Този народ има легитимно право да из- жението> като уважават политическата воля на

"Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) с 
удовоелтвие приема поканата от СР Югославия да изпрати 
наблюдатели на предстоящите президентски и парламентарни избори в 
Сърбия и на президентските избори в Черна гора” - се изтъква в 
официалното съобщение на ОССЕ, което беше издадено във Виена 
след срещата на министерската "тройка” на тази институция в Копен
хаген.

Министрите на външните работи на Швейцария, Дания и Полша, 
които представляват споменатата "тройка” на ОССЕ, оказаха подкрепа 
на усилията на югославското правителство, имащи за цел ускоряване 
на демократизацията и реформите в нашата страна.

ОССЕ изрази своята сериозна загриженост от обстановката в Ре
публика Сръбска и съобщи намерението си да продължи подготовката 
за организиране и надзор на местните избори в Босна и Херцеговина. 
След като бяха отсрочвани няколко пъти. тези избори трябва да бъдат 
проведени на 13 и 14 септември т. г.гражданите.

АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТАТА НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ КАНДИДАТИ ЗОРАН ЛИЛИЧ И ВУК ДРАШКОВИЧ ВЪВ ВЕСТНИКА "ПОЛИТИКА"

, НАШАТА ПОБЕДА 
! ОЗНАЧАВА ЗА 

СЪРБИЯ МИР,
,СИГУРНОСТ И 
I РАЗВИТИЕ

ВРЕМЕ Е СЪРБИЯ 

ДА СЕ ПОМИРИ 

СЪС СЕБЕ СИ И 

СЪС СВЕТА
%

■л

След рухването на Берлинската стена славня няма да има мир в Босна и Херце- 
в нито една страна в тази част на света не говина, а прилагането на Дейтънското 
е потърсс!К> толкова пъти мнението на споразумение би било застрашено, 
гражданите за една политика • С това, че • Създали сме солидна основа, от коя-
на всички досегашни избори потвържда- то с много по-голяма сигурност и което е 
ваше програмата и политиката на Слобо- още по-важно, много по-бързо може да се 
дан Милошевич, Сърбия отхвърли кон- върви напред . Ние ще създадем Сърбия 
сервативните проекти и се определи за в която се живее от собствения труд и в 
развитие, което преди всичко означава която се забогатява от собствения труд . 
хуманност, солидарност и социална прав- Искаме богата Сърбия на богати хора 
да . Съдбата на страната и насоката на . Всичко, което предприемаме прел- 
нейното дългосрочно развитие ще опре- приемаме заради това - всеки гражданин 
дели онази политическа опция, която на Югославия да се чувства като всеки 
обезпечава на хората мир, ред и труд . друг европеец . Зачитането на 
Реформите са приобщаване към света, човешките и национални права и 
шанс да се навакса в най-кратък срок при- свободи, гарантирани от конституцията и 
нудително спряното развитие, възмож- закона, ще допринесе за това всеки 
ност, чрез която с много труд може да се гражданин, от която и да е националност 
повиши качеството на живота. или вяра, да чувства Сърбия като своя

• Предстоящите избори имат значе- държава, 
ние на решение за бъдещето на Сърбия; • Аз вярвам в победата на листата на 
те са избори за Сърбия и Югославия • коалицията Социалистическа партия на 
Нашата програма не е за един ден и за Сърбия - Югославска левица - Нова де- 
едни избори • В съвместната федерация мокрация - Слободан Милошевич и че 
Сърбия се определя за мощна Сърбия, това е най-правият път към продължа- 
понеже тя е гарант за мощна Югославия, ване на реформите, към икономическа и 
като е необходимо такава да бъде и Чер- всеобща стабилност и развитие на Сър
на гора • Без стабилни отношения в СРЮ бия и Югославия, 
и икономическа мощ на Сърбия и Юго-

Противоизборната кампания ще на- 1990годинадоднес.По-голяматачастот 
несе вреда на самите партии, които я вод- независимия печат вече изобщо не е не- 
ят; СПО няма да бъде много ощетена; зависим . От 1990 година досега изборът 
противоизборната компания най-много на гражданите за кого да гласуват не е 
ще помогне на Сръбската радикална пар- бил по-лесен . Когато стана президент на 
тия, но и на управляващите • Програмата Сърбия (а вярвам, че ще стана), в същия 
на коалиция Заедно не беше нищо дру- момент ще се отнасям към всички граж- 
го, освен преписана програма на Сръб- дани на Сърбия като добър домакин към 
ското движение за обновление • През из- своето семейство • Ако бъда избран за 
теклите седем години "наваля толкова президент на републиката, в същия мо- 
сняг , че всеки показа себе си, нарисува мент ще си подам оставката като предсе- 
себе си и своята политическа зрелост . дател на партията * Партията е част - 

дват дни, когато и нашата политическа Сърбия е всичко • Сърбия е над партията 
система и законодател- . Радикалите на Шешел тласкат Сърбия 

ството ни ще бъдат съгласувани с поли- към война и разруха . Този лидер убеж-
раСзКвстеитеСстоани за“но«ателствата Ланаше сърбите, че не трябва да допуснат 

дъте за пепубтчГкя * Доколкото наро- да бъде подписан планът 7-4 и ето къде е
но ако на изборите;а учредителПн®скуп-’ КраИ”а ’ НедопУстимо е пове«е-
щина той галеува доверие на политичес
ките партии, които са за конституционно- 
парламентарна монархия, в същия мо
мент функцията "президент на републи
ката ще отпадне, а начело на държавата 
ще застане кралят • Мой политически 
пример е Стефан Неманя • Ние още 
сме доволни от нашето присъствие в дър
жавните медии, макар че сега то 
пъти по-добро, отколкото

на

нието и мълчанието пред факта, че този 
лидер изпраща оттук параполицейски си
ли в Бръчко и Бийельина, предизвиквай
ки стълкновения с НАТО пакта • С та
кива акции сега не се прави нтцо друго, 
освен нашият народ в Република Сръбия 
да доживее съдбата на народа в Репуб- 

не лика Сръбска Крайна, да останем без 
своя народ отвъд Дрина и нашата Сърбия 

е десет да получи още милион изгнаници, без- 
в периода от домници и нещастници.
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ГРАД ^ СТОЯНОВ> ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ- ПРЕДПРАЗНИЧЕН РАЗГОВОР С ДРАГАН БОЖИЛОВИЧ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В БАБУШНИЦА

”И ТАЗИ ГОДИНА НАПРАВИХМЕ 

КРАЧКА НАПРЕД В РАЗВИТИЕТО СИ” Стопанството е първата ни задача
По повод 6-ти септември, Деня на освобождението на Ба- 

бушница, Драган Божилови*!, председател на Общинската скуп
щина, за читателите на "Братство” говори за състоянието на 
общината в момента и за основните задачи, с които ръководството 
трябва да се справи.

”В плановете на общинското ръководство, а това е част от 
програмата на левите сили в общината, е предвидено преди всичко 
да подпомогнем стопанството и то ”да стъпи на краката си”. Това 
е задача № 1 за нас и всички наши усилия са подчинени на тази цел”.

* Какво е стопанското Положение в Бибуишшш?
- Да започнем от ”Тигар” като най-голяма фирма в общината. 

По време на ембаргото това предприятие работеше с отделни 
прекъсвания, работниците получаваха заплати. ”Лисца” работеше 
през цялото време на ембаргото - разбира се, с намалени мощности. 
Сега работи с пълен капацитет. Благодарение на производствената 
си програма "Лужница” също работеше през цялото време, а и сега 
работи без особени проблеми. Тухларницата "Юпитер” по време на 
ембаргото работеше с прекъсвания, сега работи с пълен капацитет.

Не са работели ”ИМТ-Стил”, "Първи май”, ”Текстилколор”, 
"Балкан”. Чаената фирма ”Д-компани” работи без прекъсване. В 
момента сме ангажирани в конфекцията ”Първи май”. Избрана е 
Скупщина, Управителен отбор, назначен е директор. Една част от 
работещите са върнати на работа, връщат се и купувачите - преди 
всичко чуждестранните. Считам, че вървим по правилния път и 
”Първи май” се оживява, а това е най-важното. След 6 години 
работниците са получили сравнително ниски заплати. Трудно е, но 
ние не обещаваме на този колектив нещо неосъществимо.

бихме били доволни Тю все пакте мтк^ °Т КОНТО спонсоРират това. Определени средства са одо- 
в правилна посока'- напред Тота сеР бреН" "аТ РепУбликанския Фонд- но поради лоз-
всички области, особено в стопанството ^ натото финансово положение, те не са дадени. В
след^сшткциите осттна1в'изклнз^СКОТ°>^ТОПаНСТВО

ложение. Проблемите са острТТредГвсичко където един “Дми'™° тРябвв да идва

ството. Колкото^^ппТ V зависимост на стопан- В областта на образованието тази година пре- 
окуражаваш Това нпй-п^г ВСС ПЯК напРедъкът е Димство ще има Основното училище, където ще 
на най-голяматп ?е СС вижда 1от примера бъдат инвестирани най-много средства - преди
че тук пооблеми-^ Л « “ ° щинатГа " Макар всичко за набавка на компютри в кабинета по 
да осигупи контим 311-001 Ри> ГИД вече успява информатика и за поправка на училищата в Сми- да осигури континуирано производство. Очак- ловци и Куса врана.
зягхГпи4» Дп^м^Р°ЦеСа НЯ тРансФ°РмаЧ1,я се В областта на културата трябва да изтъкнем, 

” знРа- че догодина се навършават 110 години от създава-
да , която почти напълно е ориенти- нето на театъра и 100 години - на библиотеката, 

рана към износ, по време на ембаргото успя да Предстои сформиране на отбори за ознаменуване 
задържи позициите си на международния пазар, на тези юбилеи. Не може да не се спомене и По- 

адва фактът, че и при днеш- гановският пленер, който тази
ните всс още тежки икономичес- година се проведе за пети поре-
ки условия, Свобода намира дсн път и към който проявиха
сили за набавка на съвременни интерес познати културни ин-
машини и то с помощта на чуж- ституции от Белград и София,
дестранен партньор. Това дава След доста дълги подготовки
основание за надежда, че кон- трябва да започне работа и Кул-
фекционерите ще направят зна- турно-художествсното дружсст-
чителна крачка напред. во. В тази област, може би, най-

Когато говорим за земедсл- добри успехи са постигнати в об-
ската кооперация Сточар”, бих ластта на информирането - пре-
казал, че е крайно време, чрез ди всичко радиото и локалната
нова организационна концеп- телевизия.
ция, да се създадат условия за Що се отнася до комуналната
по-успешно оползотворяване на дейност, досега там се наблюда-
природните ресурси, които пое- ваше застой, тъй като средства-
тоянно изтъкваме, а недостатъ- та от бюджета достигнаха жела-

Разбира се, не ното ниво едва през втората по-
става дума да връщаме хората на ловина на годината. Предвиде-
село, но има много други начини.

а про-

* Тика е в "Първи май", а в осишналшие иреуПрияшия, които не 
работят ?

- Същия метод ще приложим 
и в останалите фирми. Сега е на
ред "Текстилколор”, където съ
що ще подпомогнем финансово 
производството, 
стилците” стъпят на крака, оста
ва ни ”Балкан” във Велико Бо- 
ньинце. Той трябва да получи 
част от средствата, които са пре
двидени от държавата за метал
ната индустрия. Намерим ли ре
шение и за него, тогава нашето 
стопанство напълно ще се оживи 
и ще бъдат създадени условия и 
за развитие на останалите об
ласти. Ако към това добавим, че 
след пропадането на "Сарлах” 
частната фирма ”Д-компани” 
твърде успешно работи; че се 

вижда решение и за ”ИМТ-Стил”, тогава мога да кажа, че това

Когато ”тек-

чно използваме.

ните задачи сега усилено се ре-
а и нови, съвременни решения. ализират. Това е изграждането

Положителни промени има в на пътя от Долни Криводол към
”Кожарата”, а резултатите от Никола Стоянов Изатовци и всички локални пъ-
свързването на ”Циле” с ”Ук- тища, излизащи на него. В града
рас” от Бела паланка все още не са налице. Аз се се благоустрояват "Петърлашка” улица и тези 
надявам, че те ще намерят сили да осигурят една около нея, а също така и "Власаки Алексов” и 
значителна сигурност за себе и за работниците преките към нея. Предстои втората фаза от

проекта за водоснабдяване "Ивкови воденици”, 
както и прокарването на канализация от

Драган Божилович

наистина е успех.
* Какво е Положението в извънсшоПанскише дейности?
- Училищата ни работиха нормално, без стачки. Предстои ни 

откриване на ново училище в село Радошевац, а единственият проб
лем е намаляването на броя на учениците, но това е друг въпрос. В 
здравеопазването не сме постигнали напредък, но и там можем да 
помогнем, въпреки противоположните мнения. Нашите намерения 
са да доближим здравната защита до хората, а здравните заведния 
да започнат да функционират по друг, по-ефективен начин.

Домът на културата проявява особена активност. Организи
рани са четири изложби, от които едната е с участие на 12 ху
дожника, завършили художествена академия. И тази година беше 
организиран пленер в Стрелъц, а за празника ще открием изложба 
с картини от него. Организирани са и няколко театрални пред
ставления, киното пак работи. А когато става дума за младите, в 
”Клуб - ’97” гостуваха най-известните рок-изпълнители. В спорт
ната сфера най-активни са футболистите, които, поради известния 
инцидент, не се класираха за Сръбска дивизия - група Ниш. След 
тях най-активни са каратистите и баскетболистите. Що се отнася до 
информационната дейност, радиото работи, а от скоро отново се 
печатат "Лужничке новине \ Надяваме се, че през следващата 
година ще започне да излъчва предавания и локална телевизия.

* Времената си тежки, но все Пак какви капиталовложения се 
реализират в момента?

- Най-голяма инвестиция е басейнът или, по-точно. Спортният
център. Очакваме определени средства от съответното министерство, 
за да продължим строежа и довършаването на басейна. За следващата 
година от Министерството за спорт са ни обещали средства за строеж 
на спортна зала с капацитет от 400 до 1000 места. Когато става дума за 
самия град, засега сме направили проекти за благоустрояването на 

________ __ града с познатия белградски архитект
Зоран Гакович (носител на Октом
врийската награда). Представянето 
на проектите ще стане в рамките на 
програмата за ознаменуване на Деня 
на освобождението.

От капиталовложенията в инфра- 
структурни обекти трябва да споме
нем и това, че Дирекцията за пъти
щата одобри средства за свързване с 
път на местните общности Сурачево- 
Горчинци-Камбелевац. Запланувано 
е асфалтиране на пътя Любераджа- 
Линово, а сега се работи на част от 
пътя Звонци-Пресека и от Стриже- 
вац към Бела вода и Ресник. Общин
ската дирекция за пътища със соб
ствени булдозер постоянно работи 
върху селските и махленски пътища.

Рахговор води: Алекса Ташков

чрез износни сделки.
В "Градня” би трябвало да бъдат разрешени 

вътрешните проблеми, защото конкуренцията е граничния преход към града. С реализацията на 
силна и затова е необходима добра организация на това ще завърши изграждането и на пътя към 
работата в самия колектив. Това може да се пое- Градинье. Водят се разговори и за изграждането 
тигне чрез квалифицирани кадри, които при на басейн и при условие, че намерят партньори, ще 
днешните условия могат да водят фирмата. започне осъществяването и на тази идея.

Струва ми се че е необходимо изцяло да се Безспорно, най-голяма инвестиция в община- 
промени отношението към кадрите, към ръко- та е изграждането на спортната зала, за която са 

кадри. Трябва да им се създадат условия, осигурени финансови средства извън общинския 
’ 1 бюджет. Досега са изразходвани 4,5 милиона ди-водните

за да могат те да се изявят и докажат като стопан
ски дейни защото без това няма перспектива, нара.
Процесите на трансформацията, струва ми се, ще Всичко това е постигнато и ще продължава да
засеят поз^пштс на нашите колективи в това се реализира в стабилна обществено-политическа
отношение но това няма да се постигне нито лес- обстановка и здрави отношения между хората в отношение, но това няма д общината. Налице е фактът, че хората се обръ-
Н°’ Гкогято става дума за извънстопанските дей- щат към един и същ интерес, общ за всичкиА когато става дума пю в нашата с интересът на средата, в която живеят Разликите
ности, те винаги са имали Р^д надеждите в начините за реализирането на този общ интерес
община, а това обяснява “а формални, така както стана нормално и в об-
в тази щината да има повече партии. Бих казал, че Ди-
М° дицинския^дантър в°Пи'рот, като се Използват митровград и в този смисъл може да бъде пример

всички форми на здРавва ^Дим^ровтаГпрез (^пожелание за по-ускорено развитие
груяват чрез Здравния дом в Димитр р д.пр стлив жшют> честитя празника на всички
втората половина на мтомвр^оч Я 0 на общината, каза накрая председателят
известно^средстваз^роконструкция^и адаптация на Общинската скупщина Никола Стошиж^

, а това

и по-

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
ДИМИТРОВГРАД

Да се ускори ремонтът на болницата

Съвета след кратка дискусия сс съгласиха да предложат за носител 
на тазгодишната Осмоссптемврийска награда Здравния дом в Ди
митровград.

Обсъждайки информациите за приспособяването на димитров
градската болница (стационар), членовете на Съвета констати
раха, че досега доста е направено, но въпреки това работите за 
адаптацията на болницата в предстоящия период трябва да се уск
орят. Съобщено беше и това, че досега за тази цел МО е отпуснала 
около 146 хиляди динара от местното самооблагане.

На заседанието също така беше взето решение, според което
ив реставрацията

на Съвета на МО Ди-

следният: Димигър Славов, Д к щс има задължение

на21 септември ще

”° Това заседание на Съвета на МО същевременно беше и послед- 
Съвета в този състав. През изтеклите четири 

, на които са взети 
за жителите на Ди

вото заседание на 
години този Съвет е провел общо 26 заседания, 
редица решения с изключително значение 
митровград. Б. Д.

5 СЕПТЕМВРИ 1997 г.
о.
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СПОРЕД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА СЪРДЖАН НИКОЛИЧ, 
ЧЛЕН НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС

. л,..
съвит на младите социалисти, и Драган Найденов, 
подпредседател на Общинския съвет иа МС в Ди 
митровград.

Младите членове на С! 1С стигнаха до чаклю- 
след ноемврийските местни набори в

ПИРОТ

Нов Окръжен 

съвет на младите
ЛИЛИЧ ЩЕ ЗАПОЧНЕ 
ПРЕДИЗБОРНАТА СИ 
КАМПАНИЯ В ПИРОТ

Сърбия и лошите изборни резултати на СПС в 
Пирот в Бабушница, партийната дейност в рам- 

общинските съвети на младите социал- 
гс ш две общини, както и в рамките на

ките на
исти в
Окръжния отбор на МС, до голяма степен е от
слабнала .

Затова беше взето решение, в което се иосоч- 
партийния живот на СПС трябва да сс

социалисти
Президентският кандидат на СПС-ЮЛ-ИД ще посети н Бела па
ланка н ще присъства на тържествената сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград на 8 септември

В края па миналата седмица в Пирот се състоя 
отчетно-изборно заседание иа Окръжния сьве!

младите социалисти за Пиротски окръг. От 
ио-изтъкнатите политически деятели на тази пар
тия в окръга, на заседанието е присъствал м-р 
Драган Колев, председа тел па Общинския отбор 

СПС в Димитровград и секретар на Окръжния 
отбор на СПС за Пиротски окръг. Организация та 

младите социалисти от нашата община пред- 
Бобап Петров, председател на Общин

ския съвет па МС в Димитровград и председател 
Окръжния съвет на МС за Пиротски окръг, 

на ОО иа со-

ват, че в
включат нови млади хора, като по гоя начин орга

на младите членове на СГ 1Соще повече
на

"В Пнротскня край имаше не малко изненади па миналого
дишните местни избори, но сега отговорно твърдя, че няма да има 
никакви изненади на предстоящите избори за президент иа Сърбия 
и за депутати в Народната скупщина на Сърбия. Знщото в пред
изборната дейност ние имаме с какво да се появим иред изби
рателите: имаме програма за разрешаване на миогобройипте про
блеми"-заяви тези дни в ПиротСърджан Николич,член иа 1 лавини 
отбор на СПС и координатор иа тази партия за Пиротски окръг.

Николич изтъкна, че прсзнднтскиит кандидат иа СПС-ЮЛ-ИД 
Зоран Лнлич ще започне предизборната си кампания 
Пирот, който ще се състои на 8 септември, и добави, че потеклото 
на Лнлич е от пиротското село Крупъц.

Във връзка с предизборната дейност Николич заяви, 
дещнте партии в Сърбия са предложили свои кандидати, а бойкотът 
на някои партии няма да има никакви последици. Единната листа иа 
СПС, ЮЛ и НД в 29-те избирателни колегии е такава, че непре
менно ще осигури добър изборен резултат на лявата коалиция.

- На предизборните си събрания не трябва да излизаме пред 
избирателите с фрази, а с програми за разрешаване на конкретни 
въпроси - преди всичко от областта на стопанството и жизнения 
стандарт на хората, - заяви Николич.

низациитс
ще укрепнат.

На заседанието е избран нов Окръжен съвет 
МС и нов Изпълнителен отбор, в «шито състави 

са включени представители на всички общински 
съвети на МС в окръга. По същото време са при
ети и програмите за работа на общинските и окръ
жния съвет на младите социалисти през периода 
до септемврийските парламентарни и президент
ски избори в Сърбия.

па на

па
стапяха

на
на митинга а Слободии Антов, подпредседател

нашия град и член на Общинския в. д.циплистите в

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СРС В ДИМИТРОВГРАДче но-

РАДИКАЛИТЕ СА УБЕДЕНИ, ЧЕ ЩЕ 

СПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИТЕ
непоносимо и затова спешно трябва да сесъстояние е

стори всичко, за да се предолее това положение.
След изборите СРС ще насочи всичките 

възможности и способности да съживи стопанството 
- както в страната, така и в нашия град. Разбира, се 
при условие че победим на предстоящите избори, ще 
имаме възможност по-лесно да осъществим практи-

По повод па предстоящите парламентарни и пре
зидентски избори в Сърбия, Общинският отбор 
Сръбската радикална партия в Димитровград се 
обърна към гражданите на общината със следното 
съобщение:

"На предстоящите парламентарни и президент
ски избори в Сърбия Сърбската радикална партия 
излиза подготвена и сигурна в победата си. СРС води 
и ще води и в бъдеще последователна политика и 
няма да променя своите становища "през нощта", 
както някои други партии. Условията за тазгодиш
ните септемврийски избори са много по-добри в срав
нение с условията на миналогодишните избори. Сред
ствата за масово осведомяване са много по-отворени. 
макар че ситуацията в това отношение не е съвсем 
задоволителна,тъй като в някои градове, където е на 
власт (сега вече бившата) коалиция "Заедно", СРС 
въобще няма възможност да се представя на локал
ните ТВ и радиостанции. Въпреки това. ние сме си
гурни, че президентският кандидат на нашата партия 
д-р Воислав Шешел ще победи убедително още в 
първия тур на президентските избори. В крайна смет
ка това е най-логично, понеже в настоящия момент 
на политическата сцена в Сърбия не съществува по
литик, който е по-силен, по-почтен и по-способен от 
него.

наС. С. ("Политика”) си сили.

ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Постиженията са най-добрата 
подготовка за изборите

ката на тези планове.
По повод на слуховете, които в последното време 

града, че СРС, ако победи на изборите и 
спечели властта, ще изсели жителите на Димитров
градска община на отсрещната страна на границата, 
ние, радикалите, отговорно твърдим, че такива лъжи 
разпространяват привържениците на ДСБЮ, както и 
българските националисти, които мразят Сърбия. 
СРС и всичко сръбско. Също така,тези хора разпрос
траняват и неистината, че д-р Воислав Шешел. когато 
е гостувал на трибуната на СРС в Пирот, е заявил, че 
Пирот е последен град в Югоизточна Сърбия.

Това са лъжи. Ние притежаваме видеозапис от тази 
трибуна, който сме готови да обнародваме, ако 
народът иска това. Такова изявление е направил свое
временно Вук Драшкович. когато е гостувал в Пирот. 
За разлика от господин Вук и СПО, ние. сръбските 
радикали, не даваме нито една педя от сръбската тери
тория н изобщо не искаме да разговаряме по този 
въпрос. Ние, радикалите, както и сръбският народ, в 
никакъв случай не желаем стълкновения с Република 
България заради една шепа наемни екстремисти, 
които наричат себе си ДСБЮ и които са готови заради 
мръсните пари да направят голяма вреда и на Сърбия, 
и на България. Крайната цел на тези хора е да скарат 
тези два братски и православни народа, и то на гърба 
на жителите на Димитровградска община".

се носят в

Социалистите в Боснлеградска община подготвени посрещат пред
стоящите президентски и парламентарни избори и са убедени, че и 
този път, както и досега, ще постигнат убедителна победа

Такава оценка беше дадена по време на проведеното през мина
лата седмица заседание на Общинския отбор на СПС в Босилеград. 
При това бе подчертано, че членове на тази партия в общината има 
в почти всички трудови структури и досега са постигнали значи
телни резултати, така че няма нужда от специални предизборни 
подготовки. Пред прага на септемврийските избори социалистите 
в Боснлеградска община с ускорени темпове осъществяват зада
чите от развойната програма на общината до края на този век. В 
момента в повечетоот босилеградските села, благодарение на гри
жата на партията и усилията на локалната власт, се осъществяват 
различни видове комунално-битови дейности: разширяват се мах
ленски и селски пътища като на някои места се прокарват и нови, 
в ход е изграждане на фекална канализация в Райчиловци и пр. 
Същевременно се предприемат мерки за ремонтирането на отдел
ни участъци от регионалните пътища. Налице са и редица инициа
тиви за съживяването на дейността на трудовите колективи, както 
и за откриване на нови работни места... Чрез финансова помощ от 
Републиканската борса по труда ще бъдат осигурени средства за 
стажанти с виеше и полувисше образование. Почти приключва и 
подготовката за откриването на радио-станция, за която отпуснаха 
средства републиканските министерства за култура и информации.

Всичко това още веднъж потвърждава, че основна грижа на 
социалистите са интересите на гражданите, решаването на жиз
нените им проблеми, а конкретните инициативи се осъществяват 
последователно, бе подчертано на заседанието на Общинския от
бор на СПС в Босилеград.

Запазване на стабилността на Югославия и Сърбия, осъще- 
ствяване на собственическата трансформация във всички области 
и възходящо развитие на общината може да осигури само избор
ната победа на Социалистическата партия в съюз с ляво определе
ните, демократични, прогресивни и патриотични сили. Босилеград
ските социалисти са убедени, че и този път избирателите ще гласу
ват за кандидатите на СПС и че президентският кандидат Зоран 
Лилич ще бъде избран още в първия тур.

Също така се надяваме, че ще спечелим и дос
татъчен брой депутатски мандати в републиканския 
парламент, като по тоя начин без гласовете на Сръб
ската радикална партия никой няма да има възмож
ност да крои и "осмисля” вътрешната и външната 
политика на Сърбия.

Стопанството в Димитровград е в тотален ко
лапс, а народът живее в беднотия и немотия. Такова

ДСБЮ НЕ ИЗЛИЗА НА 

СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ ИЗБОРИ
Демократичният съюз на бъл

гарите в Югославия няма да излиза 
на предстоящите избори, съобщи 
Марко Шукарев на конференция 
за журналисти, организирана на 29 
август в Димитровград. Причина
та за това, според Шукарев, е пъл
ното информационна затъмнение 
и строгата цензура. Той призна, че 
в момента достъп до медиите имат 
всички партии, но времето до 
изборите е толкова кратко, че пар-

милно име на "ИЧ”. което особено 
ни радва. Истина ли е тогава, че 
езикът не ни е нужен?”

За посещението на министър 
Седлак. ДСБЮ счита за грешка то
ва, че се е срещнал само с предста- 

нс СПС в Димитровград, а 
не и с представители на опозици
ята и тези, които твърдят, че не се 
зачитат правата на малцинството, 
т. е. - с ДСБЮ.

Конференцията бе използвана 
"още веднъж да се каже, че ДСБЮ 
уважава държавата Сърбия и до
ри на сън няма идея за промени на 
границата, а иска само тя да бъде 
прозрачна, европейска граница". 
На въпроса какво е отношението 
на ДСБЮ към организаторите на 
кръглата маса, които категорично 
твърдят, че не принадлежат нито 
към една партия, Шукарев каза, че 
е нормално да съществуват наци
онални партии, а навсякъде в света 
дейностите на правозащитните ор
ганизации, каквато е Хелзинкски
ят комитет, е отделена от дейнос
тите на партиите. Същото е и тука. 
Самата пък кръгла маса е била 
форма да се изкаже мнението на 
хора, различно мислещи от СПС, а 
това да не е ДСБЮ.

тиите нямат врме цялостно да се 
представят на изборателите. В слу
чая ДСБЮ няма време за оповер- 
гаване на неистините, отправени 
към тази партия и за предизборно 
представяне, за да се разбере за 
каква партия става дума.

Що се отнася до представител 
в парламента, спобред ДСБЮ, Ди
митровград и Босилеград трябва 
да имат гарантиран представител, 
който да защитава интересите на 
малцинството. ”3а повече от се
демдесет години в състава на 
Кралство СХС и Югославия мал
цинството не е имало автентичен 
представител, освен мълчаливци. 
Ние сме най-сиромашното мал
цинство, с най-малко права от вси
чки останали малцинства. Нямаме 
нито училище, нито черква на май
чин език. Това не значи, че се бо
рим против останалите малцин
ства. Напротив, само търсим 
ва, което имат сърбите в Румъния, 
Македония... Търсим да се провеж
да на дело онова, което е залегнало 
в Конституцията.”

Когато става дума за изучава
нето на български език, 
ференцията бе изтъкнато, 
повече от сто деца от Димитров
градско и Босилеградско следват в 
България, между които има и с фа-

вители

м. я.

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В ДИМИТ
РОВГРАД

ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ДС 
НЯМА ДА ПОДКРЕПЯТ НИТО ЕДНА ПАРТИЯ

Както вече е известно, Демократичната партия 
(ДС) няма да участва на септемврийските парламен
тарни и президентски избори в Сърбия. Предсе
дателят на Общинския отбор на ДС в Димитровград 
и член на Главния и Изпълнителния отбор на ДС 
Михаил Иванов ни уведоми, че тази партия понас
тоящем провежда на територията на цялата страна 
така наречена ”антиизборна кампания”.

Според думите на Иванов, членовете и симпати
зантите на тази партия в Димитровградска община 
няма да излизат на изборите и няма да дадат под- 
държка на нито една партия, която участва на из

борите.
Генерално е становище на ДС, че предстоящите 

избори в Сърбия няма да бъдат проведени в демок
ратична атмосфера, понеже изборните условия са 
утвърдени едностранчиво, т.е не са утвърдени 
основа на демократичен диалог между управлява
щата партия и опозиционните партии.

От Михаил Иванов получихме информация, 
рамките на провеждането на антиизборната кампа- 

град би трябвало наскоро да дойде и 
председателят на Демократичната партия д-р Зоран 
Джинджич.

оно-

въз

че в на кон
че вечения в нашия

А. Т.
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ИЗБОРИ 97
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ОБНАРОДВАХА КАНДИДАТСКИТЕ СИ ЛИСТИ ЗА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОЛЕГИИ 23 - НИШ И 26-ВРАНЯ

Д-Р КРУМ НАКЕВ Е КАНДИДАТ НА СПС-ЮЛ-НД
Още трима нашенци са включени в

ншш в Предстоящите Прелшентскин Л.ГГГГ™ С-"ер~ намериха място а кандидатските листи. Д-п Кпчм На- 
избори в Сърбия-СПС ЮЛиНП Ст б рлиме,,ши1ти директор на Здравния дом в Босилеград, е кандидат
Партия и Сръбското ртеженУщзаобшш!!“^"*™"“ Т л,'аТ,шТш ™ СПС-ЮЛ-НД и избирателната колегия 
обнародваха кандидатските11?? Г-’" 26 ‘ ВраВ съ"<шТш "зр,ирашелна колегия Иван То- 
ншие колегии 23 - Ниш и 26 - Впаня в н "3<’"ра"“?,~ <Шрон от Сурдулииа е кандидат на Сръбското дви- 
рашелна колегия трябва да бъати /мГюГГГТГ "Зв"~ *сн,'е 3“ обновление, а ИвацАлексов ош Босилеград 
Вранскаша - 10 депутата Затова,, , Р т1в сРъ[>скшиа радикална Партия. Иван Симов ош Димиш-
лисиш на водещите Политическа - " ’санУ"</“шск"ше ровграде ни листата на Социалдемокрация в Нишката 
ио 11, съответно 10 имена. иаРииш си включени избирателна колегия. На емната листа е и Писателят

Както е известно Пи ,, а °1и бабуишниа Дпагослав Маиич - Фиаска,
община са включени в Нишката Р^‘'К“ "-В"Ву,,1н""'к“ „ Кандидатските листи на лявата коалиция, СПО, 
дулшика община - във Воинската избап^1'9^“ " С-Р СРС " С,"ии'лдемокраиия в споменатите избирателни 
Този Път аоои чет,,' ск“"ш избирателна колегия, колегии са следните: ш дори четирима нашенци ош тези общини

ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 26 - 
ВРАНЯкандидатските листи на други политически партии

СПС-ЮЛ-НОВА
ДЕМОКРАЦИЯ

Пръв на кандидатската листа е Милан Николич, 
икономист, генерален директор на Компанията 
СИМПО от Враня, а следват имената на: м-р Милан 
Станоевич, директор на Полувисшето училище за 
възпитатели (Гнилане), Томислав Миленкович, ик
ономист, член на ИО на Главния отбор на СПС 
(Владичин хан), Славолюб Вуйович, генерален ди
ректор на фабриката за батерии в Гнилане (Гнилане), 
м-р Воя Динич, генерален директор на холдинг ком
пания ЮМКО (Враня), Веско Перич, политиколог, 
секретар на ОС във Витина (Витина), Весна 
Стоянович, юрист, секретар на ОС в Буяновац 
(Буяновац), Мирослав Стоилкович, инженер по ор
ганизация на труда, председател на ОС в Сурдулица 
(Сурдулица), Бранимир Филич, юрист, председател 
на ОС в Косовска Каменица (Косовска Каменица) и 
д-р Крум Накев, директор на Здравния дом в Босиле
град (Босилеград).

СРЪБСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
(СПО)

Носител на кандидатската листа е Йованка Ми- 
хайлович, електроинженер, председател на Окръж
ния отбор на СПО във Враня (Враня), Сузана Поп- 
ович, библиотекарка (Враня), Станиша Тасич, елек- 
троинжинер, председател на Общинския отбор на 
СПО във Враня (Враня), Иван Тодоров (Сурдулица), 
Ненад Колич, медицински техник (Търговище), Све- 
тислав Величкович, гимназиален преподавател по 
математика, председател на ОО на СПО в Буяновац 
(Буяновац и Прешево), Зоран Батич, селкостопански 
производител, председател на СПО във Владичин хан 
(Владичин хан), д-р Добривое Йованович, лекар (Ви
тина), Добривое Маркович, икономист (Гнилане) и 
Миладин Пешич, юрист (Косовска Каменица и Ново 
бърдо).

на

ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 23 - НИШ
1 п КАН®1ДА™ НА СПС-ЮЛ-НД ятие "Медиана” в Ниш.9. Д-р Любиша Джсинч, педи-

р°ф. д-р Живота Живковци (1941), професор в атър, председател на Общинския отбор на СПО в Бела 
ашинния факултет в Ниш, председател но Градския паланка, 10. Момчнло Антич, юрист, директор на Фонда 

отоор на СПС в Ниш. 2. Драган Николич (1946), генер- зя градски строителни площи в Пирот. 11. Д-р Милован 
ален директор на Тигар - Пирот. 3. Д-р Мцле Новак- Пуреновнч, професор във Философския факултет в 
овнч (1942), генерален директор на "Нитекс" - Ннш 4 Ниш.
М"?ДЙ?° Милованович (1942), директор на фабриката 
на МИН в Свърлиг. 5. Йован Джорджевнч (1948), работ
ник в МИН - Ниш, председател на Окръжния отбор на '■ Драголюб Стамсиковпч (1954), чиновник, предсе- 
ЮЛ за Нишавски окръг. 6. Д-р Зоран Аранджелович Дател на Окръжния отбор на СРС в Ниш. 2. Вони Велк- 
(1948), професор в Икономическия факултет в Ниш. овнч (1947), комерсиалист от Пирот. 3. Бранислав Вакич 

представител. 7. Горан Митич (1958), иконо- (I®5!)- частник от Ниш. 4. Драган Павлович (1963), 
мист, изпълнителен директор на "Бина-прес”-Ниш. 8. Рабо™"к от Бела паланка. 5. Батнца Цвсткович (1964), 
Д-р Йован Златнч (1937). доктор на историческите медицински техник от Топоница (Ниш). 6. Любиша 
науки, началник на Нишавски окръг. 9. Петар Йончич Михайлович (1949), адвокат от Свърлиг. 7. Андрия Ра- 
(1942), икономист, директор на "Лисца”- Бабушнцца 10 досавлев”ч (1969), частник от Ниш. 8. Ацко Стоянович 
Славолюб Влайкович( 1953). инженер, помощник-генер- (1953Х механик от Драгинац (Бабушница). 9. Предраг 

МИН-Ннш. 11. Стеван Стоянович Дуйкович (1945), продавач от Ниш. 10. Джордже Ма-
ринкович (1961), техник от Пирот. 11. Анка Релич (1948), 
професор от Ниш.

КАНДИДАТИ НА СРС

народен

ален директор на 
(1937), селскостопански производител, изпълняващ 
длъжността директор на ЗК "Малча” - Ниш.

КАНДИДАТИ НА СПО КАНДИДАТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
1. Д-р Звоннмир Будич, професор в Медицинския 1 Д’Р Павич Обрадович. университетски професор, 

факултет в Ниш. председател на Окръжния отбор на подпредседател на Социалдемокрация. 2. Д-р Йован 
СПО за Нишавски окръг. 2. Д-р Нинослав Стоядинович, Ра"Д*глович, доктор на медицинските науки, предсе- 
професор във Факултета по електроника в Ниш, предсе- Да1ел на ГРаЯския отбор на Социалдемокрация в Ннш. 3. 
дател за Градския отбор на СПО в Ниш. 3. Драган Радио- Гоико Ан™4- писател от ПиРот- 4 Любивое Слшшович, 
авлевнч, инженер, подпредседател на Градския отбор на “Р»ст- подпредседател на холдинг-компания ЕИ - Ниш. 
СПО в Ниш. 4. Бобан Толич, инженер, председател на М,,Р"“а Иефтич-Петкович, юрист от Свърлиг. 6. 
Изпълнителния отбор на Общинската скупщина в Пи- ДРа™, Вутеович. икономист, ръководител в Ниш-ек-
пот 5 РапанИлич юпист член на Изпълнителния отбои спРес - Ниш. 7. Драгослав Маиич - Форски, писател от рот_5. Радан Илич, юрист, член на Изпълнитслния о пюр Б 6 8. Иван Симов комерсиалист от Димитров-
на Г радската скупщина в Ниш 6. Миролюо Лазиш ик- У ра Миш подполк'вник в пенс„я от Ниш. 
ономист, подпредседател на.Изпълнителния отборна ,Р  ̂рим.д-рЖив орад Стоянович, физиагвр от Ниш. 11. 
Градската скупщина в Ниш. 7. Д-р Славолюо Петковнч, ^ Псдт|; ,|редседател на Изпълнителния отбор

СРЪБСКА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (СРС)
1. Йовица Стойменович, електротехник, предсе

дател на Окръжния отбор на СРС (Буяновац); 2. д-р 
Станислав Момчнлович, лекар-гинеколог (Сурдули
ца); 3. Драган Николич, адвокат (Враня); 4. Влас- 
тимир Трайкович, частен гостилничар (Гнилане); 5. 
Борислав Перич, преподавател (Косовска Камени
ца); 6. Слободан Илич, преподавател (Владичин хан); 
7. Бора Станойкович, работник (Търговище), 8. Жи- 
воя Палошевнч, селскостопански производител (Ви
тина), 9. Иван Алексов, машинен инженер (Босиле
град) и 10. Стоян Станоевич, работник (Ново бърдо).

ОТ СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ТРАДНЯ" В ДИМИТРОВГРАД
В ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА ОЧАКВА СЕ РАБОТАТА ДА ” ТРЪГНЕ”

ня” участва и в строежа на пътя от Долни Криводол доНеблагосклонно 
отношение към висшистите

След сравнително дълго време мощностите в строи
телното предприятие "Градня" в Димитровград в мо- Изатовци. Сега пътят се насипва с чакъл, а след това, 
мента са заети 70 на сто, а слсд десетина дни се очаква като първа фаза, е предвидено асфалтиране на 750 
в трудовия процес да бъдат ангажирани всичките 125 метра. За тези работи ’ Градня” ще вземе около 160000 
работника. Вече привършават грубите работи на една динара. Част от работниците в строителното предпри
ет първите "солидарни” сгради в Димитровград. Там ятие се заети и с изграждането на спортната зала, която 
строителите от "Градня" нравят надстройка върху рав- иначе се строи от "Прогрес” от Пирот. Както изтъква 
пия покрив на 191 м2 лолзваема площ. Стойността на Тодоров, от тук ежемесечно се събират по двадесетина 
работите е 529 000 динара, а средствата се осигуряват хиляди динара. Заедно с "Нискоградня от Пирот пред- 
от Общинската скупщина. приятното работи и на улица Петърлашка (главно

"Направен е проект и наскоро, на улица "Балкан- подпорни стени), за което трябва да получи 220 000 
ска” до сградата на автогарата,трябва да започне стро- динара. На стойност 60 000 динара са договорените 
ежът на делови помещения с различни предназначения, различни занаятчийски работи в Неготин. Имайки 
казва Славчо Тодоров, изпълняващ длъжността дирек- всичко това предвид, очакваме работата да тръгне , 
тор в "Градня”. Тази строителна площ е собственост на казва изпълняващият длъжността директор 
"Градня” и гя ще строи деловите помещения със свои Тодоров. Той итгъква и това, че Градня дължи само 
средства, а след з ова те ще бъдат продадени на заинтер- около 50 000 динара, а има неизплатена реализация за 
сдавани лица и фирми. Предполага се, че най-голям около 300 хиляди динара. Последната дадена заплата на 
интерес те ще предизвикат сред съответните служби, работещите тук е била за април - около 200 динара, 
чиято работа с свързана с работата на жп гарата. Тук Следващите заплати най-вероятно няма да бъдаттолк- 
ще има 750 м2 лолзваема площ. „ ова ниски. д т

Заедно с предприятието за пътища от Ниш Град-

В списъците на безработните в Клона на трудовата 
борса в Босилеград има 23-ма с виеше и 31 с полувисше 
образование

Тези дни Изпълнителният отбор на Общинската 
скупщина в Босилеград поде инициатива за настаня
ване на работа на безработните лица с виеше и поллу- 
висше образование. В момента в списъците на без
работните в Клона на трудовата борса в Босилеград 
има 23 лица с виеше образование. От тях 13 са без 
трудов стаж, а останалите 10 са с по няколко години 
трудов опит. С полувисше образование има 31 лица, от 
които 22-ма са без трудов стаж.

За да да разреши или поне 
Републиканската трудова борса ще обезлечи средс-гна 
за едногодишно стажуване на всички лица е ун вер 
ситетско образование. Във връзка с това през минала
та седмица Изпълнителният отбор на ОС организира та седмица ух на стш1а„СКИТе колективи и

на се от-

Славча

смекчи този проблем,

разговор с директорите
ведомствата, обаче мнозина от повикнаиите 
зоваха И онези, които присъстваха на разговора не 
проявиха желание да приемат в колективите си някой 
оГгези млади специалисти (икономисти, юристи 
жинери техници, просветни работници...). Само ди
ректорът на "Прогрес” - Иван Евтимов и на Авто- 
транспорт” - Ивалчо Станчев изразиха готовост да 
осигурят^работни места за някои от тези хора. Оста- 
плите т к водизели едва ли не отхвърлиха предло- 

яхнието^въпреки че много от колективите, които те 
нуждаят от квалифицирани кадри. Наис 

гина, те не бях^з категорични в °воя<ггказ и поискаха 
воеме за допитване с органите в колективите си. л 
какво ще бъде последното решение - времето ще п -

м. я.

” Търгокооп” е ремонтирал магазина си в Изатовци
В село Изатовци (Димитровградско) неотдавна при- коп" и "Вашата къща". Преди почти един месец "Търго- 

ключиха ремонтните работи^ магазина, който е собет- кооп" ремонтира и магазина си в село Пъртопешшци. 
ве Гост ва димитровградската обществена търговска фир- Директорът на тази фирма г-н Велин Николов ни уведоми, 
ш ^СТокооп”РПо еъвюто време е извършава поправка че скоро трябва да се ремонтират и магазините в селата 
Ги. помеГцението на местната общност Изатовци. За ре- Каменица, Сенокос и Брсбевница. Това означава, че тър- 
монта на т«И обекти са изразходвани около 21 хиляди говското предприятие продължава целенасочено да реал- 
мнара КОИТО сГ подсигурени от "Търгокооп" и ОС в Ди- извра деловата си ориентация чрез множество ремонтни 
ХтеощрГГремонтнитеработи по сградата на магазина и дейности а селата на Димитровградска община. Освен че 
помещеГГието на местнат.з общност е извършила частната подобрява снабдяването в тези села, по този начин Търго- 
строителна фирма "Вашатп къща" от Димитровград. кооп дава своя принос и за облекчаването на положе-

Р По повод откриването ва тези ремонтирани обекти в иието но жителите в нашата община, живеещи в селата. 
Изатовци беше организирано тържество, на което, освен Сега те не са принудени да идват в Димитровград, за дв сн 
жителите нв селото, присъстваха и представители ™ ОС а купят най-необходимите стоки - преди всичко хранителни 
Димитровград, както и представители на фирмите ”Търго- продукти. в. Д.

ин-

оглавяват се

каже.
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КОМУНАЛНО-БИТОВО УСТРОЙСТВО В РАЙЧИЛОВЦИ - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

156 000 ДИНАРА ЗА 

КАНАЛИЗАЦИЯТА И ПЪТИЩАТА
БОЖИДАР МИЛЕВ - 

СОФИЯНЕЦ ОТ ЖЕЛЮША
и мой комшия от Ниш, бешеДимитър Денко», инженер

"организаторите” на срещата на нииускництс от 
1946/47 година. Миналата година се видял с

За реализация на тазгодиш
ната комунално-битона програ
ма в местната общност Райчи- 
ловци с запланувано да бъдат из
разходвани над 156 000 динара.
От тях 70 на сто ще бъдат обез
печени от Общинската дирек
ция за пътища и строителни пло
щи и от местното самооблагане, 
а 30 на сто (46 000 динара) ще 
събере местното население.
Средствата ще бъдат използва
ни за изграждане на 1000 метра 
фекална канализация, 150 метра 
канализация за дъждовна вода и 
прочистване и поправка на ма
хленски и други селски пътища.

Въпреки че село Райчиловци 
е в непосредствена близост до 
града (някои дори го считат за 
предградие), и въпреки че от
деля най-много средства за мест
ното самооблагане, досега в то
ва отношение не е направено много. Изгражда
нето на канализацията се протака вече няколко 
години. Сега всичко зависи от организираността 
на населението от "квартала" Краин дол изнад 
пътя, където е запланувано изграждането й. Док- 
олкото домакинствата от тази част на селото ус
пеят навреме да съберат 40 000 динара, проблемът 
най-сетне ще бъде разрешен.

Когато пък слава дума за останалите кому
нално-битови дейности в това най-голямо село в 
общината, може да се каже, че те изостават. Освен

един от

Божидар Милев, желюшанин но рождение, а днес живеещ 
в София, предупредил го ча срещата и е сигурен, че ще 
дойде. Защото, качва той, на Божко малко му трябва, ча да 
се запали в душата му умиление и любов кч,м родния край. 
Митко качва, че Божко няма вече родители в Желюша, но 
ще бч.де общ драг гост на селото и на другарите си.

Божидар Милев рачговарях дълго и обстойно. Бре
мето позволяваше, а очите му бяха непрекъснато пълни със 
сълзи от радост и спомени. Около него бяха другарите му 
ог едно време, "когато бяхме млади” - Пецо, Гоижо, I роч- 

Митко, Цеца, Василка, Бока и Асен. От София прие- 
“ • се на Желюша, която

С

дан
тигнал преди няколко дни, налюбувал
днес се слави с просперитета си на най-богатото село в 

край, със 700 високи, нови, красиви, образцово обза
ведени и мебелирани къщи. Днес е в града на среша с аби- 
турентите от 1946/47 година, когато и той е бил един от тях.

Отишъл с Божко в София отдавна, през годините на 
Информбюрото. Злощастно време - особено за младите от 

край. Идеали и жестока реалност, оставане или зами- 
бяха въпросите на живота. Единия път водеше към 

раздяла с бащин дом, братя и 
роднини. Какъв избор да на
прави смутената младежка 
душа, в изблик на физическа 
сила, когато трябва да напра
ви такъв съдбоносен избор и 
с мисълта, че може би зави
наги напуска баща и дом. Но 
не е единствен, с другари е, 
ще се бори, още повече, че е

нашия

Част от панорамата на соло Райчиловци

централния път, останалите пътища са доста не
уредени. Някогашните долини, които сега 
хленскн пътища, също са неуредени. Хигиената е 
друг, отделен въпрос. Почти всяко свободно мяс
то покрай пътищата или пък в долините е сме
тище. Преди няколко години Общинската скуп
щина поде инициатива,според която комуналното 
предприятие "Услуга” и тука да поддържа чисто
тата и да изкарва боклука, по топа не стана. Край- 

време с този важен за местната общност въп
рос да бъде решен.

нашия 
наване
неизвесност, а другият - към

са мн-

но

м. я.

НАЗЪРИЦА студент по ветеринарна ме
дицина и ще продължи обра
зованието си...

В Желюша е роден в се
мейството на Атанас Милев 
(1903-1985) и на Борка (1907 
-1941) година, починала съв
сем млада, след като родила 
още двама синове - общо 
трима с Божко. Александър 
живее в Крагуевац, начал

ник е на Хирургическото отделение в Клиничния център, а 
Никола е лекар-стоматолог в Швейцария. Ходил му е на 
гости и като показал на швейцарците картини от нашенеца 
Иван Петров, те са се чудили на огромния талант, роден 
някъде на Балканите, в малко неизвестно селце.

Преди да отиде в София и да се дипломира като вншист, 
Божко е следвал и в Белград. 1950-та е била годината, ко
гато напуснал Югославия, учил е в София, дипломирал се и 
заживял там. Има две дъщери, а съпругата му е със съдба, 
подобна на неговата, защото е родена в Тракия, в Бело- 
морието. И там животът не е текъл леко и свободно, ами 
все под диктовката на политиката, границата и раздялата на 
близки. Тя пък е специалист по счетоводство.

Божко разказва и за службата си като ветеринарен ле
кар, и за семейството си в България. Казва ми, че доскоро 
са имали един свой клуб в кафене, близо до Руската църква 
в София, и там са си разменяли новини от родния край. 
Събирали се желюшани на чашка, но и други нашенци от 
околията ни. Сега вече не се събират, поостарял и познай
ниците, но и обеднял», защото и в София сега е борба за 
едното парче хляб. Пропътувал е Европа, посещава братята 
си, в Желюша има много познати, а най -много се радва, че 
днес е срещнал съучениците си от випуска. Радва се много 
и на възможността да посети Новата гимназия, да изслуша 
обясненията на директора й, да види устройството и есте
тичността на едно наистина съвременно училище. Ще раз
казва на всички в София за срещата, ще се хвали какво е чул 
и видял със собствените си очи и ще носи сърце, пълно със 
спомени. С Божко Милев седнахме след това на лека 
гощавка в Гациното, нали все се питаме за кръвното и 
сърцето, нали повечето ползваме' лекарства, за да си по
могнем в напредналата възраст. Но не се отказа от една 
"стомаклия”, а после беше запевчика на "Черней горо". 
Най-гласно го съпровождаше Тошко Спасов, 
той бил някога гласовит певец в хора.

А после всички вкупом, като сватове, ще го изпроводят 
до гарата за следобедния влак, ще си замине, ще пожелае 
още една такава среща и ще остави завет децата от Ди
митровград малко повече да учат български език и да се 
запознаят с достиженията на българската наука и изкуство.

Спомените от тази среща и разговори ще да греят не
говата душа. А ние обещаваме, след като сме записали 
точния му софийски адрес, да му изпратим снимки и вестник 
Братство”.

Четири месеца без телефонни връзки
"Просто нс ми с ясно как тия от пощата могат 

да имат едно такова безотговорно отношение към 
този важен за останалите тук хора битов проблем.

А става дума за малки дефекти по линията. На 
няколко места телефонните жици през Мъртви
ца, вследствие на снеговалежите през април, са 
прекъснати и са пречупени няколко стълба. Мест
ното население е готово да помогне с работа, но 
пощаджиите не идват, - казва Славка Накева, шеф 
на местната канцелария в Назърица.

Може би сега, пред изборите, ще се намерят 
време и средства телефонът да се поправи.

Село Назърица, въпреки че се смята за ра
йонен център в общината, с местна канцелария, 
която обслужва отдалечените босилеградски села 
Доганица и Ярешник, вече четири месеца е без 
телефонни връзки. Поради това местното насе
ление оправдано негодува, обаче досега нито Об
щинската скупщина, нито Отделът за поддържа
не на ПТТ-съобщенията не предприеха нещо за 
възстановяване на линията.

"Много пъти сме реагирали досега - подчерта 
Доситей Петков от село Ярешник, - но никой не 
иска да ни чуе. Компетентните си правят оглушки 
или пък обещават, че в скоро време ще поправят 
телефонната линия.”

Божидар Милев

м. я.

Най-добрият пчелар в Босилеградско
Между осемдесетте лица от 

Босилеградско, които се занима
ват с пчеларство, видно място за
ема Евстрати Петров Стоиме
нов от с. Райчиловци. Този 67- 
годишен пенсионер се занимава 
с пчеларство от 1979 година. Ро
ден е в село Назърица и там е 
живял до 1970 година, когато се 
преселва със семейството си в 
Райчиловци, където построява 
хубава и съвременно обзаведена 
къща. Има двама сина и дъщеря, 
които са си създали свои семей
ства. По-големият му син живее 
във Враня, а по-малкият - Рангел 
- е при него и му помага в пчелар
ството. Евстрати има шест внука 
и две правнучки.

От 1980 година Евстрати 
Стоименов е в пенсия и оттогава

ните болести се явяват често. За
това е принуден да ги набавя 
чрез връзки от вътрошността на 
страната, което увеличава раз
ходите му. Ветеринарната стан
ция също няма препарати за ле
куване на пчелите.

Евстрати Стоименов посто
янно чете научна литература от 
областта на пчеларството,редо
вно получава списанието ’ Пче
лар” и следи всяка емисия за пче
ларите по радиото и телевизия
та. Предлага за в бъдеще общи
ната и Ветеринарната станция да 
обърнат по-голямо внимание на 
пчеларството и да оказват по-
голяма помощ на пчеларите в 
Босилеградския край. Той смя
та, че е необходимо час по-скоро 
да бъде сформирано дружество 

пчеларите и да бъде открит 
магазин за необходимия пчелар
ски материали и лекарства за 
пчелите.

Занимавайки

Евстрати Петров Стоименов
пчеларството е единствената му 
"професия”. Много обича пче
лите и постоянно е с тях. Казва, ' ето изкупува голяма част от ме
че пчеларската работа е твърде Да им> а останалото количество 
привлекателна и полезна, обаче продават в Босилеград и Враня.

Евстрати казва, че имат трудно
сти около продажбата, обаче, 
общо взето, са доволни от при
ходите си. Изплаща се трудът,

напредприятие от Крагуевац, ко-

се успешно с 
пчеларство, Евстрати не само че 
си осигурява значителни прихо- 

дългата семейна 
традиция в този "занаят". Него- 

дядо е бил прочут пчелар, 
неговият вуйчо - също. Сега ед
иният от синовете и дъщеря му 
се занимават с пчеларство, така 
че тази хубава семейна традиция 
ще бъде поддържана още дълго 
време.

защото пъктя е и много трудна, защото из
исква много труд, непрекъсната 
бдителност и големи материал- ди, но и тачи
ни средства за поддържане на 
кошерите и пчеларника. Той и въпреки че трудностите при от- 
синът му сега имат повече от 60 глеждането на пчелите не са

малки. В Босилеград няма пче- 
ще имат над 100 кошера. При по- ларско дружество, нито пък има 
благоприятна година произвеж- магазин, в който пчеларите мо- 
дат около 2 тона доброкачествен гат Да си купят необходимия ма- 
мед, който продават предимно териал. Също така няма къде да

си набавят и лекарства за пче-

вият

кошера и се надяват, че наскоро

във вътрешността на страната.
Имат сътрудничество с едно лите> а в последно време пчел- Лилия НейковаРанко Карамфилов
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД
на 8 септемвртГв^имит^вград^еТе Я КаКТО и всяка г°Дина- »а сесията ще 
проведе тържествена ^ бъДаТ вРъчени традиционните Септем-ЬЬЬЕ! гЕ н'= г:ггт» “г™” ™:=: ~ '• ц“"р* “както и за сегашното състояние и 
проблемите в общината.
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НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИ В 

ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ ■

осми
СЕПТЕМВРИ8А.Т.

СЕПТЕМВРИНА ОСМИ СЕПТЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА = 
КРЕПКО ЗДРАВЕ, 

ЩАСТИЕ И ПО-ДОБЪР : 
ЖИВОТ !

РАДИО БОСИЛЕГРАД ЩЕ 

ИЗЛЪЧИ ПЪРВАТА СИ 

ПРОГРАМА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 

КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ
$М:.

Тазгодишният Осми септември - приятие ”Изградня”. Едната е за по- 
Денят на освобождението на Босиле- требностите на босилеградското сто- 
градска община - ще бъде отбелязан панство, а другата-за потребностите на 
делово. В училищата по един учебен Министерството на вътрешните рабо- 
час ще бъде посветен на тази истори- ти. Средства за първата обезпечи фон- 
ческа дата. Ще се проведе и търже- дът за ”солидарно” жилищно строител- 
ствена сесия на Общинската скупщина, ство, а за втората - 
на която председателят на ОС Сотир терство.
Сотиров ще докладва за обществено-

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в Сурдулица
на гражданите в общината 

ЧЕСТИТИсъответното минис-

По повод на празника, по търже- 
икономическото развитие през изтек- ствен начин ще бъде пусната в действие 
лия едногодишен период. След това по локалната радиостанция - Радио Бо- 
тържествен начин ще бъдат предадени силеград - която на този ден ще излъчи 
на собствениците двете жилищни сгра- първата си програма, 
ди, които изгради строителното пред-

5 СЕПТЕМВРИ
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м. я.

БАБУШНИЦА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА в Бабушница 
на гражданите в общината 

ЧЕСТИТ» 1̂

6 СЕПТЕМВРИ - 

Деня на освобождението

НОВО УЧИЛИЩЕ В РАДОШЕВАЦ
На 6 септември в залата на Дома на 

Деня на освобождението на Бабушни- културата в 11 часа ще започне тър- 
шка община - започна още в понедел- жествена сесия на Общинската скуп- 
ник, когато един час в училищата беше щина, на която председателят Драган 
посветен на темата ”Лужница през вой- Божилович ще докладва за пости 
нете”. В чест на празника през цялата женията в периода между двата праз 
седмица бяха организирани спортни ника и за развойните планове за пред 

(пикадо, стрелба, футбол стоящия период. След тържествената 
на малки врати, шахмат), а в четвъртък сесия ще бъде изпълнена културно 
в Звонци бяха предадени за употреба забавна програма, а в 12 часа и 30 ми 
два нови обекта - за водоснабдяване и нути ще бъде открита изложбата 

спортове. Днес (петък) ще се ”Лужница на платната на художници 
състои тържество в с. Радошевац, къ- те”. Честването на празника ще при 
дето ще бъде предадена за употреба ключи с полагане на венци пред памет

ника-костница.

Ознаменуването на 6 септември -

ш

състезания

с пожелания за радости, здраве и трудови успехи
малки

новата училищна сграда.

пчински
ОКРЪГ 

- ВРАНЯ

пиротски ;
ОКРЪГ 

- ПИРОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СУБНОР В ДИМИТОВГРАД

И БОЙЦИТЕ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ 

В ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА 

8 СЕПТЕМВРИ
ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

Ня пповеденото към края на мина- частни и юридически лица, на които 
сепмииа разширено заседание на тази година ще бъдат присъдени праз- седмица разшир ничии благодарствени писма за вссот-Председателството на Общински^ оТа ^ ^ с бор.

разгледани^дейностите наР борческата ческата организация. Тези признания 
по повод предстоящия

Деня на
освобождението

Деня на
освобождението ■

лата Ш
ще им бъдат връчени от председателя 
на Съюза на бойците г-н Еленкоорганизация 

празник 8 септември
Г5ЕЧГК^нсиЧЧТзТ^юне^ пр^о тържествено заседание на 

традициите от иародноосно^одитсл^ р края на заседаНието е констати- 
скитсЧамстщпш,4акто и ком-ията за
инвалидно-социална защита^ н^бойци^ СУЬНи ^ ^ ^ т7 р 3атова е
те, взеха решение Сью я’ отяел„0 отправен призив към тези членове да 
тази година да не дойдРат в помещението на СУБНОР в
честване, а да се в™“* ‘ ов. Димитровград и да изпълнят финасо-
грЧд'въвГав^зкаНс ^зиисторичсЧка вите си задължения към организаци- 
дата.

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА И 

СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА,

- Деня на осво-обшина Чле- Петров към края на идущата седмица, 
повод 8 септември ще бъде

НА ВСИЧКИ :
ГРАЖДАНИ В : 

ДИМИТРОВГРАДСКА И : 
БАБУШНИШКА ■

ЛОжВии. !
ХУБАВИ ТРУДОВИ 

СТИЖЕНИЯ И : 
-----------СТИ :

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ 
МНОГОБРОЙНИ ЛИЧНИ 

И КОЛЕКТИВНИ
ТРУДОВИ УСПЕХИмногята.

:чле-На заседанието са определени 
нове на ОО на СУБНОР, както и други

Б. Д.
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тБалкан
БАЛКАНСКА БР. 41, ДИМИТРОВГРАД

СЪРБСКА
РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 

ОБЩИНСКИ ОТБОР 
НА СРС БОСИЛЕГРАД

СЪРБСКА
РАДИКАЛНА ПАРТИЯ 

ОБЩИНСКИ ОТБОР 
НА СРС СУРДУЛИЦА

Телефони: Централа 010/63-180,
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574,
Р.0. Градина: 61-410, 63-493, 61-411, Факс: 61-137,
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370,
Рест. "Гацино": 62-284

Ме1)ународна и унутрашк>а шпедици)а:
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376,
Магацин - ]'авна царинска складишта - 63-179.

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СДК Димитровград

На трудовите хора, гражданите, деловите партньори 
и клиенти "БАЛКАН" честити

ПРИЗИВ
Общинските отбори 

на Сръбска радикална партия (СРС) 
Сурдулица и Босилеград призовават гражданите, 
привържениците и членовете на СРС да излезат 

на изборите и да подкрепят кандидатурата на 
ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ за президент на Република Сърбия 

и листата на Сръбската радикална партия за 
парламентарните избори в нашата република.

в

0
о] виа ПППп

ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ 
И СОЦИАЛНИ ПРАВДИНИ!

№ ай М 0 Ф о 0) 0 да

Срби|а 

шуме ШззСттарпекар а г

18320 ДИМИТРОВГРАД 
Балканска 109

Телефони: директор (010) 63-289 
комерцкцала (010) 63-288 63-183 
тел. факс - фин. дир. (010) 63-687 
жиро рачун 42802-601-6-705 

Димитровград

На своите работници, 
потребителите и гражданите 

честити

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ВРАГЬЕ 
Ул. Лоле Рибара бр. 18ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДИМИТРОВГРАД 21-881
21-610

Тел. Директор 
централа. 
комерци|ала .... 21-785 

22-228
НА ВСИЧКИ СВОИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ факс

На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица 

честити
ЧЕСТИТИ

8 септем Деня на
освобождението

ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ " 
НИШ, КЛОН ПИРОТ ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ВРАНЯ
ЧЕСТИТИ

ДЕН НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Завно предузеЪе - Димитровград

18929 Дини 01ат2-7б4:Аирвктоо 61 -639. Те» рукоиадплдц 62-173; 
• Жяоо (чмун 42802-601 -2-2229

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ 
И ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА 

ЧЕСТИТИ

ПИРОТ

Таковска 3
18000 ПИРОТ

ДЕЛОВА ЕДИНИЦА 
ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ 8 септември ■ 

Деня на
освобождението

на всички граждани 
в Босилеградска 

и Сурдулишка община, 
като им пожелава 
многобройни успехи8 септември №

V:

изграждането 
на пътните мрежи, здраве, 

щастие и общ напредък.

вв Ш

ШшШ

о 5 СЕПТЕМВРИ 1997 г. ШшшШ



16ППП
за р.о. 17000 Угап|е 
Те1е1оп: Угагие (0Г 
Те1ех; 16761 УУ

-17) 21-121, 122 
А1.РА

Те1ес1гат: А1РА Угап|е 
Те1еЕах: 24-808 
Роз1апзк1 Еах 85

айа р1ат)

ОР МЕТАЬМА 1МОШКЦА УКА^Е
ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ

НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Босилеград 
на гражданите и работниците 

ЧЕСТИТИ

5а р.о,

честити

шоинду
05КИ1ВА1МЕ 00

11111® IатГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ПИРОТ на деловите си партньори 

и на всички граждани 
в Босилеградска и 

Сурдулишка община

°Р < МН СУ
1Р

На своите партньори 
и клиенти и на 

всички граждани на 
Димитровградска и 
Бабушнишка община 

честити
0!е+псксшлА ъуньуииклЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 

В ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

Л&УП&КАС ) ря НА01Ц5Е5 РАЯ)0(ип-
I- Т&осилелулуОСВОБОЖДЕНИЕТОУ1_А01С1М НАМ

на депата, 
родителите 
и гражданите 

честити

г0

На всички граждани 
в Димитровградска 

община, пожелавайки 
им успехи

на всички граждани в общините 
Босилеград и Сурдулица честити 0 Г/Ь0

като им пожелава 
здраве и щастие

в развитието 
на общината и 
лично щастие

гупиуимклШтММАУ
"805КНДКАН1Е 00

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

с пожелания
за нови стопански успехи, общ напредък 
на общините и по-хубав живот на хората 

от тази част на сраната

6
18320 01ш11гоу8ГЯ(1 
Е(1уяг(1я КягбеЦа 1 
Мех: 16840 

Тс1еГах: 010-63-112

на депата, 
родителите 

и гражданите 
честитиНа своите 

партньори 
и клиенти и на 

всички граждани 
честити

НА СВОИТЕ 
РАБОТНИЦИ И 

ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ 
И НА ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ

а .9
О^МОУИА и им пожелава 

радост, здраве и уейехиДеня на
освобождението

ВАЙКА
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 

В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИI ш®щрIг

На всички граждани в 
Босилеградска община, 
пожелавайки им успехи 

в развитието 
на общината и 
лично щастие

УКАИ]Е

честити шшшшт юл В БАБУШНИЦА
НА ТРУДОВИТЕ 

ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ

датшйР* щ
на общините Босилеград и Сурдулица
като пожелава на деловите си партньори 
и гражданите ускорено развитие в 
предстоящия период, радост и успехи 
в живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

ЧЕСТИТИ
Л1а081.<ИГЕН8КА 1-ЕУ1СА

ДЕНЯ НД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
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ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ - ПАМУКОВ КОМБИНАТ 
"ЮМКО" - ВРАНЯ

Ь предузсКс зл произведи.» 
V вонфекШ1|« и пролет ровд

СА ПДХБосилегрлд
ЖИ1ЮГЛЧУИ 641.т«М «57У 

ТМ.: Ц|НТРАЛА — 017/7Т-4М * ДИРСНТОР — 017/77-44 * 017/77-433 * ФАИС. 01Т/П-070

„шттеон/■
И ДИМИТРОВГРАД

АПДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

ПЕНСИОНЕРИ 
В ДИМИТРОВГРАД

Телефони: директор 63-104, 
комерсиала 63-487 и 63-173, склад 63-296

На деловите си партньори и гражданите честити
П.Ц. "КОБОС" П.Ц. "ЧОРАПАРА" БОСИЛЕГРАД 

на работниците и гражданите честити

Деня на освобождението
I На своите клиенти 

и на гражданите 
е в общината честити

ПРАЗНИКА НА 
СВОБОДАТА

/д <ГГАМ1'Л*.|К Т КА.Ч1ЧА I Г/.КАШ1 ТКК«ТИ*К СММП УМЦ*. ВАЛС6Ч1ГА

На всички граждани и трудови хора от Бабушнишка община 
ЧЕСТИТИ

РНЕ0112ЕСЕ 2А 12НА011 МАМЕЙТАМ Ой ОНУЕТА

1ЖКА8 ГИМНАЗИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ
6 СЕПТЕМВРИВЕИА РА1_А1ЧКА ЧйГЛГГЛЛ».».

П..1. Ципе" - Димитровград
на своите потребители и на всички граждани в общината 

честити на членовете на партията, 
на трудещите се 

и на гражданите в общината 
честити

Деня на освобождението от фашизма 8 СЕПТЕМВРИ I
с пожелания за икономически възход, 

големи трудови успехи и лично и семейно щастие.
НА УЧЕНИЦИТЕ, 

УЧИТЕЛИТЕ, 
ТРУДОВИТЕ ХОРА 

В ОБЩИНАТА 
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА 

ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

'• В БАБУШНИЦА

на членовете на партията и 
на гражданите в общината 

честити

В БОСИЛЕГРАД
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 

ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА (ЮЛ) 
В БОСИЛЕГРАД 
на гражданите в 

Босилеградска община 
честити

8 септември -йу!
/ В ДИМИТРОВГРАД

х Ч_у
%

РО "АУТОТРАНСПОРТ" 8 септемврина членовете и привържениците 
на партията и на гражданите 

честитиБосилеград
Жир# рачун к«д СПП Босилеград бро] 41130-601-6-1814 

Тел. Директор 77-271 Комерц.одел>. 77-261
ЛЮО»!.ОУЕКЗКА ЦЕУГСД8 септември

ЧЕСТИТИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И 
ПЪТНИЦИТЕ СИ

като им пожелава лично щастие 
и успехи в превазмогването 

на трудностите9 септември ПРЕЗУЗЕЪЕ КОН*СХШШ Цея{»м (010) 61-56*

ШОлУ&оо*.
Гсх.
ТскфгахСА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЪУ

Д«п|Т>-»грдл — Бшляса 54
61- 299
62- 569 

16833ОБЩЕСТВЕНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

"КОЖАРА"
- ЖЕЛЮША

честити

8 СЕПТЕМВРИ- 
ДЕНЯ НА

ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Тслггрлм: .СВОБОДА“ — Лиж-тро*!»*. ж. А. 42332-6)1-1-155; аш — Дххятролгра»

на своите работници и иошребшиели 
и на всички граждани в общината 

ЧЕСТИТИ
ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ИЗГРАДНЯ" - БОСИЛЕГРАДИР& - ОСМИ СЕПТЕМВРИчестити

§ШШ ШИ111М - с иожелания за всичко най-хубаво в живота

йрш т ©шоюдрншго
на всички строители и граждани в общината, пожелавайки 
им строителни и други успехи, здраве и по-добро бъдеще. 
"ИЗГРАДНЯ" успешно тачи хубавата традиция на 
прочутите майстори-строители от Босилеградско. 
Използвайте майсторските умения и сръчност на 
строителите от "Изградня".
Те строят качествено, срочно и ефтино!

V ✓'сд)
г-

<6
на всички граждани 

в общината,
пожелавайки им здраве, 
щастие и благоденствие

у аУ В СУРДУЛИЦА

............ на всички членове и привърженици на СПС и на всички 
граждани в общината и им пожелава многобройни 

лични и колективни успехи, щастие и здраве

УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА 

В БОСИЛЕГРАД

"и

д. г. п.
■Г1РА\ЖНЬА%

■ |-у.; ,Ду:-..-’,у ■

3?и%п1ссО р.о.Димитровград, Балканска 86
Жпро рачун: 42802-601-7-341 код СПП Димитровград 
Телефони: централа (010) 62-231. 61-488.63-166. 62-695 

техничка база 63-369 Телефакс

РО
честити

61-488

I септември на учениците и техните 
родители и на всички 

граждани в
Босилеградска община

; на работниците и 
; гражданите честити I

■
м"
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къмТОЛАНА Св"бОДД^Тй °Т Р°ЖПЕНИЕТО НЛ «*»■ ДА СИ ПРИПОМНИМ

ИЗБОРИТЕ В ЦАРИБРОДСКО В 

КРАЛСТВО ЮГОСЛАВИЯ
Левски в българската 

литературна класика (3)
ПъиГ "Из тпитнтТ нн забравените", разказите Чистият
че в’тези и, ти-!!, ’ А'ЮС1“'1ЛЪ^<‘ '< Премеждие" и други. Въпреки
сътвопен Пп,!,!, и 9т"Я лишеРашурнияш образ на Апостола е 
ранил Ркоито ш',ко нъз "с""н" «“ многобройнише разкази и Ярс- 
вобожеаттто Зи Ш"Г™"Я>еу българския народ още Преди Ос- 
йашйттп ' 1емшлношо шворческо въображение на Вазов му е 
з аял! тени я - г,тд" кол,’РшТш“ "убедителна Представа за йре-

ловТмду™ "" Н“РеЧеШШ " шурни Джин - гиби (неу-

пошш‘“п/,УМ'"Т- На -Ш"Я тяоРеи’ Патейки и своя най-значителен 
качееши, д ± е ползвал някои от най-характерните
Т„ ,!и, !% Увбродешели „а Левски, каиш ги е въплътил в образа на главния герои - Бойчо Огнянов. '

За ри илюстрираме художественото

На изборите през 1931, 1935 и 1938 година във Великото народно събрание в България 
населението от Царибродско показа високо по- пРез 1920 година и се застъпвал в парламента 
литическо съзнание, въпреки терора, който се за това Царибродско да си остане в границите 
провеждаше в околията на България. Вата бил човек от народа. За него

На 8 ноември 1931 година, на парламентар- казват, че в парламента ходил с народно облек
чите избори носител на единната листа е бил ло (височко) и цървули от свинска кожа^ А 
Петър Живкович, министър-председател. Цари- лРез 1944 година, когато ловната рота на Лю- 
брод и Бабушница (Лужница) бяха една изби- ^ен Стоянов тръгнала към Горни Висок да 
рателна колегия. Кандидати на листата на Петър °™ъШава на семействата на партизаните, той 
Живкович бяха Джордже Чирич, професор от излязъл в Славиня пред коня на Стоянов и 
Пирот, а след това и директор „а гимназията в казал: Аз съм народен представител от Всли- 
Пирот, и Аца Станкович, учител в пенсия от кото народно събрание и ви нареждам да се 
Бабушница. Изборното място е имало 13 280 гла- въРнете обратно, 
соподаватели. Гласували са 10 
633 или 80 на сто от записаните 
гласоподаватели. Джордже
Чирич е получил 6493 гласа и ............
е избран за народен прсдста- 
вител, а Аца Станкович е по- ^
лучил 4140 гласа. [тДгаге

Като народен представи- ЖлйрИМК-'
тел Джордже Чирич се заета,-
пвал за Царибродска околия. -
Помагал и онези лица, които 
били под ударите на полици- 
ята. Известно е, чс през 1932 
година, когато на Васил Ива- | 
нов Циле било забранено да 
замине за Белград зарад анти- ШМ 
фашистка дейност, Чирич се бш 
застъпил за него и Циле зами
нал за Белград. Като директор 
на гимназията в Пирот Джор
дже Чирич имал добро отношение към учени
ците от Царибродско. По това време Цариброд

Главорезът Стоянов го по- 
Щ слушал и се върнал. Но този 
щ ден неговата рота разстреля 
V едно момче край селото.

На изборите от 8 декември 
1938 година носител на листа-

... _____ _ _ Присъствие на Левски в
колосалното творчество на Вазов, ви предлагаме разказа "Чистият

шотшт тш та на управляващата партия 
ЮРЗ бил министър-председа
телят Милан Стоядинович, а 
кандидат за народен предста
вител за Царибродско - Милан 
Чокаджич от Ниш.

Листата на сдружената 
опозиция е завеждал Влади
мир Мачек. Сдружената опоз
иция била съставена от: бив
шата селска партия, бившата 
демократична партия, демок
ратичната партия на Люба Да
ви дович, групата на Аца Ста- 

Йован Йованович (бивша

ЕПИЗОД ИЗ ЖИВОТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
В комисията по откриването паметника на Левски в София, в 

която бях член, ставаше разговор върху великия проповедник на 
свободата. Понеже всичките членове 
малко лично познаваха Левски, разказваха се анекдоти за неговата 
безстрашливост и смелост при най-трудни обстоятелства, 
говата съобразителност и хладнокръвие в опасностите, с които беше 
насеяна всяка стъпка от неговото скиталческо съществувание. 
Всичките тия разкази, един от други по-невероятни и изумителни, 
хвърляха ново освещение върху моралната сила на Дякона и 
прибавяха нови зари на ореола, с който този тайнствен, почти леген
дарен лик стои окръжен в нашето въображение. От всичките наши 
първи революционери само един Левски може да печели от всяко 
ново разчопляне на неговия живот. Другите са една смес от светлини 
и сенки, всичките имат своята опака страна, тяхното обаяние 
неминуемо губи от силата си и блясъка си, щом личностите на тия 
революционери изцяло се по
кажат на нашия любопитен по
глед. Една покровителствена за
веса е нужна за известни страни 
на техния характер, за известни 
моменти на техния метежен жи
вот. Затова задачата на техния 
биограф е деликатна, когато той

от тази комисия много или

■за не-
§§

мШт
Коста Костич

ноевич, групата на
земеделска партия) и югославската национал
на партия, селската демократична партия, гру- 

На така наречените петомайски избори през лата на Живко Топалович и групата на Воя

вителството Боголюб Йефтич, п на листата на опозициятазаЦарибродскоса^игатотгрупата
сдружената опозиция Владимир Мачек. На тези “ин^Васил Костов; Любисав Петкович 
избори Царибродска околия излизала самостоя- ^ йован М. Йованович;
ГдаЖЖ иСветозар Мисирлич от Белград от листата на
Иефтич със заместник Васил Костов - Вата от Юг Чокаджш., твърде непопуляран
Славиня, а на опозиционната листа на Владко в окол1“та1СРнасилия иподку^, П0луч,ш двой- 
Мачек кандидат за народен представител е бил гласове от Кост^ Костич Кост1г1
Любисав Р. Петкович, агроном от Белград. На 
листата на Д. Льотич - Любомир Николич и на 
листата на Г. Максимович - Милан Николич, ад-

не е имал гимназия.

реши да изрисува живота им с 
фотографическа точност. Ние 
видяхме колко повреди Захарий 
Стоянов при подобен един слу
чай (опит за биографията на Хри
сто Ботев).

Само един Левски не се бои от 
такова фотографисване. Всяка 
гънка от неговия обществен и ча
стен живот, осветлена от биогра
фа, извежда го по-гол ям пред 
нас. Васил Левски е образец на 
нравствена чистота. Той е не са
мо доблестен - той е добродетел
ен: победоносно оборване тео
рията у нас, че честността е еле
мент, несъвместим с революци- 
онерството. Васил Левски наумя- 
ва подвижниците на първото хри
стиянство, народът го наричаше 
“Апостолът". Никога прозвище 
по-вярно не се е давало: апостол 
по посланието си и по фа-

овободСатГанаВБългария°Га той изумява Христовите ученици и по 
обоаза на живота си ло трезвостта, по чистотата на нравите си, и 
макар скептик по безукорната си чисто христянска нравственост. 
Левски не е пил не е пушил, не е усвоил чуждо нещо, както Карла

многото^е^т^н^неговотопоотови^но хладнокръвие и ловкост при 
0ПаразкМаИзътТИна един от членовете на комисията г. И. Грозев

съдържаше слеАуюЧ®™в ал п0 своя работа от_ Пловдив за
На 1870 г. И. р п като бил в Пловдив, той чул твърде 

Карлово, отде е рор,омОще6 она Васил Левски: Васил 
безпокоителна мълва относи ^ шил0 това и изпратило
Левски бил в Карлово, 1ра зи Исмаил ага с четирийсет и пет
за там страшният к^^РАа р ^а разТършува цялото Карлово и 
души конни мъртъв Левски. В същото време дало
да намери и Доведе жив ^ рКарЛ0В(жа околия да бдят и бъдат 
заповеди на властите лоця та^р подозрителен пътник бил турен 
нащрек. Всеки друм, всеки ха , ,наял тия извънредно сериозни 
поднадзора на Тр,а тури ръка най-после

отминал с конницата си.

бил популярен и получил заедно с Любисав 
Петкович почти колкото и Чокаджич. Отдаде
ните на опозицноните кандидати гласове 
(2180) се вижда и какво е било настроението в 
Царибродска околия. Още повече, че изборите 
са били явни.

вокат от Белград.
Изборите преминали при голямо напрежение 

и терор. Кандидатите от опозицията постоянно 
били преследвани. Не им било позволено да про
веждат предизборни събрания и да посещават УЧИТЕЛИТЕ БИЛИ ЗА ОПОЗИЦИЯТА
селата в околията. Голяма заслуга за революционното настро-

В околията гласували 4209 граждани, както ение в Царибродска околия са имали учите- 
следва: за Урош Стаич - 2860, за Любисав Петк- лите особено тези от Черна гора, които били 
ович - 1325, за Любомир Николич от листата на премествани в Царибродско заради антифаши- 
фашистки настроения Льотич гласували само стката им дейност. Черногорските учители ра- 
трима, а кандидати,т на Г. Максимович Милан ботиш, в Бребевница, Радейна, Петърлаш, 
Николич получил 21 гласа. Градини, Прача, Сливница, Долна Невля н Бо-

Урош Стаич показал голям интерес за разви
тието на Царибродска околия. Чрез различни

рово.
Учителите от Царибродско били премест- 

интервенции при някои влиятелни министри ус- ванн във вътрешността на страната, за да не 
пял да подобри икономическото положение в ок- влняят на населението. Така пред изборите 
олияга. С това се постигнало следното: камен- През 1933 година някои от тях оставили в Ва
ната сол вместо чрез частни търговци се про- новината и Ниш да чакат ново разпореждане, 
давала чрез кооперациите. Издействал пари за докато минах изборите. Воя Джорджевич от 
довършване на училищата в Петърлаш и Пърто- земедслската партия помогнал да се върнат по 
попиици. Министерството на земеделието отпус- мсстата си На Георги Петров и съпругата му 
нало три вагона царевица, която била разделена дара Петрова, Никола Нейков, Костадин Дер- 

пасслсиието безплатно. А в Бурела направил шшоц> Иван Манчев, Нацко от Изатовци и То
дор Геров от

Марин Василев. Фигура от 
паметника на Васил Левски в 

Карлово, бронз, 1905 г.

на
Каменица. И населението било 

НАРИБРОДЧАНИ ЖИВЕЯТ В ГОРЧИВА против това да се преместват учителите. В 
и А МИЧРРИЯ Смнловцн дори станало стълкновение е жан-

дармернстнте, когато искали да откаратТодор 
На 22 юли 1935 година Урош Стаим говорил рерОВ от Цариброд. А по време на изборите в 

в Народното събрание по въпроса за положе- сМНЛОВцИ отново се стигнало до стълкновение 
нието в Царибродско и между другото казал: с ЖВндармеристите, когато те се опитали на 
”Ако не съществуват други причини, тогава съ- сила да накарат един селянин да гласува за 
ществуват стратегически - паралелно с грани- лпстата на министър-председателя. Тогава 
цата да имаме един път, който би пресичал ок- дапан Нейков извикал: "Ставайте, хора, какво 
олията. Това трябва да се направи, ако не за чакатс!” Хората се нахвърляли върху жандар- 
друго, то поне по национални съображения. Аз мите „ освободили арестувания. Подобно 
ще ви напомня за събитията, които сс случваха в СТЪЛКНОВение станало и във Височки Одоров- 
тая околия през 1930 и 1931 година, когато га- КОгато жандармите карали на сила хората 
мошиите хора са си слагали главата в торбата, за да глаСуВата за Владимир Чокаджич. 
да пренасят "адски машини’ през границата за Най-големи демонстрации станали в Цари- 
300 динара. Не винаги причина за това беше про- брод когато пристигнал Драгиша Цветкович 
пагандата, а и горчивата мизерия; хората нямаха да говори на едии предизборен митин г на ЮРЗ. 
хляб и лесно се купуваха, за да извършват такива На гарата го посрещнали хора от всички кра- 
— ” ища на околията с лозунг: 'ДОЛУ ДИКТА-

След смъртта на Урош Стаич, народен пред- уоРЪТ!” Населението от Царибродско не 
ставител става неговият заместник Васил Костов ПОЗВОЛцло на бъдещия подписник на тристран

ния пакт да говори.

чешми и поправка ма пътищата.

дела.няма там.

- Вата от село Славиня.
Васил Костов е бил народен представител и Богдан Николов

- Следен -
НиколичПодготви: К.Иванова -
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ПЕНСИОНЕРИ ОТ АЛЕКСАНДРОВАЦ В 
ДИМИТРОВГРАД

Погановския манастир и конфекциятите посетиха 
"Свобода”, а на коктейла в хотел Балкан ги прие и 
председателят на Общинската скупщина в Димит
ровград Никола Стоянов. Запознавайки гостите с 
личната карта” на общината, Никола Стоянов нап

омни, че тъкмо поколението, към което се числят 
основоположник на побратимяването на

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (7)

Нашата награда е когато 

учениците си спомнят за нас
Основоположници на 

побратимяването гостите, е
„вата града преди 23 години. След посещението от 
преди един месец на работещи в органите на управ
лението на Общинската скупщина в Александровац, 
това е второто групово посещение 
Стоянов, вече не става дума само за отношения меж
ду институции, ведомства или предприятия, а за от- 
ношения между хората, става дума за смесени брак- 
ове, лични побратимявания...

Димитровградските пенсионери ще посетят Але- 
прочутия Жулеки гроздо-

Нп еднодневно посещение при своите колеги в 
Димитровград на 29 август пребивава група от 51 
пенсионери от Алексаидровац Жупски, град-побра
тим на Димитровград. Групата е водена от предсе
дателя па сдружението на пенсионерите от Алексан- 

Богдпи Кнежевич, а домакините, начело с 
и от 11стар

Една много стара улица, която има доста кичести къщи , е улицата 
към Живанината чешма. В дъното на един двор, засенчен от множество 
дръвчета с разклонена астма,с огромни гроздове тъмновинеи кардинал 
и високо израствали домати отпред, прочути като желюшки, има една 
къща. В нея живее Кръстина Иванова. По градината се вижда, че тук 
имат връзка с Желюша, с плодородието на полята й и различните 
видове семена, които желюшани традиционно ползват и не променят. 
Вижда се и опитната ръка на нейния съпруг, учителя по биология 
Никола Иванов, когото също познават всички наши съграждани. 
Много време съпрузите, особено през топлите дни прекарват в 
Желюша, където имат наследствен имот. Днес са дошли в града, за да 
получат пенсиите си. Пак ще се връщат, защото там имат зеленчукова 
градина, пчбли и кокошки. Още не са влезли вкъщи, а ги търси роднина 
за съвети във връзка със стопанството. В града живее единствения1! 
син Георги, управител на държавната аптека, със съпругата си, която е 
чиновничка и две внучета, познати на всички в града. Тяхна внучка - 
Наднца Иванова, е онова чаровно същество, което миналта година със 
замах прибра всички награди в самодейността с ролята иа ПИГ1И 
ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ, а внукът Никола - висок изявен баскетболист, 
е незаменим играч в градския отбор. Кръстина Иванова е родепп в 
Желюша през 1928 година, произхожда от семейството Николови- 
Аджиини. Пра-пра дядо й е ходил на Божи гроб и оставил като спомен 
презимето си. Кръстина има две сестри, които живеели в Белград: 
едната, Анка, миналата година се помина, а другата - Епици - е 
чиновничка. Чичото пък на Кръстина Иванова е бил учител още в 
Бивша Югославия, а после станал началник на митницата в Свиленград 
и София, като живял над сто години.

и, както изтъкна

дровлц
Цветан Еленко», бяха придружени 
Йоппнопич, член на Републиканския отбор 
сиоиерите от Ниш, и Велимир Псйчич, председател 
на Окръжния отбор на пенсионерите от Пирот. 1 ос

на пен- ндровац по време наКСи
бер . А. Т.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА УЧЕБНИТЕ 
ЗАНАЯТИЯ ЗАПОЧНАХА НАВРЕМЕ

В Гимназията - 257, 
в Основното училище 

- 930 ученика

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
II м 113 ПЪРВОЛАЦИ

Новата учебна година и димитровградското 
Основно училище започна с традиционното 

, па което те бяха 
от новоназначения директор

тържество за първолаците, 
приветствани 
Димитър Порои.

Учебната година в основното училище е за
почнала със 1019 ученици, от които 113 са 
пърполпци. От тях 83 са в централното училище 
в града, 25 пърполаци са в Желюша, а 

в Лукавица, Смиловци и I рънски

Училищата в Босилсградска община посре
щнаха подготвени тази учебна година 
започнаха навреме. В основното училище Г. Ди
митров”, освен недостатъчната обзаведеност на 
кабинетите стехнически и нагледни средства, дру
ги особени затруднения няма. В Гимназията, в 

кабинетите са обзаведени с 60-70 на сто от

и занятията
оста палите - 
Одоровци. В подведомствените на централното 
училище клонове от първи до IV клас се 
обучават 141 ученика.

Както ни осведоми директорът Гюров, учеб
ната година започна в нормална обстановка и с 
пълна готовност - както на колектива,така и на 
обектите. За обучението на учениците ще се 
грижат: един магистър, 14 професора, 57 препо
даватели с полувисше образование, грима учи
тели и пет сътрудници (педагози, психолози...). 
И, разбира се, ръководните хора - директорът

която
необходимите стандарти, се чувствува липса на 
помещения. Сега почти всички кабинети служат
и за учебни стаи.

• В Косилеградска община 
завършават основно училище, а почти всички - и 
средни училища. Според данните, с които разполага 
Босилеградската гимназия, 70 на сто от нейните 
учениците успешно се записват във висшите и полу
висши училища. Това показва, подчертават тук, че 
обучението е на завидно равнище.

всички деца

и помощникът му.
А. Т.

Основното
училище

"Георги Димитров" 
в Босилеград

В Гимназията започнаха учебната година 257 
ученика, от които 75 в първи клас. В Основното 
училище сега се учат около 930 деца, за чието 
образование и възпитание се грижат 100 прос
ветни работника. Поради липса на ученици е зак
рито училището в Голеш. в което миналата го
дина учеше само един ученик. Според думите на 
Тоше Александров, директор на Основното учи
лище, съществуват възможности да се открие ед
но от подведомствените училища в Караманица 
или Паралово. В Караманица има два. а в Па- 
ралово - един ученик.

В началото на тази учебна година в Основното 
училище са извършени и някои кадрови промени. 
Нов педагогически ръководител на училището в 
Долна Любата е Зоран Динов, а в Бистър - Мите 
Митов.

К. Иванова с учениците си пред училището в Камъка -1958/59

- Основното училище до четвърти клас съм учила на сръбски, а през 
1941 година станах ученичка в прогимназия, като обучението започна 
на български език. Директор на тогавашната прогимназия беше г-н 
Петър Димитров, един наистина изискан господин и педагог. Български 
пък ни преподаваше госпожа Келчева, съпругът и беше някакъв 
комисар в града. IV и V гимназиален клас завърших в Царибродската 
гимназия и с първата генерация се записах в Учителската школа през 
1946/47 година. Спомням си, че директор на Педагогическата школа 
беше г-н Неов, автор на всички български граматики по това време, а 
педагогия ми преподаваше учителят Чолаков. Най-добри другарки ми 
бяха Христина Горчева, Снежана Попилиева, Кошута, Лнла Градинска 
и други. Спомням си, че нямахме учебници по всички предмети, и в 
повечето случаи си водехме бележки по време на часовете. През 1948 
година учителите се промениха. Българските си отидоха, а ги заместиха 
наши опитни педагози. Най-добре помня директора Мирко Джунов, 
Цветан Димов,Тодор Геров и Георги Шукарев, а в Камика провеждахме 
практически и образцови часове при известния учител Нацко Тодоров, 
който ни даваше добри педагогически съвети и консултации.

Така станах даскалица, омъжих се през лятото на 1949 година и със 
съпруга ми станахме учители в село Мъзгош. Живеехме до училището, 
при дядо Анто и баба Люба, и от тях имам добри спомени. Спомням си 
и за всички мъзгошани като добри домакини и хора. Струва ми се, че и 
днес се ползвам с уважение сред тях, а и аз ги почитам. Тогава рядко 
отивахме при родителите си. Имахме много училищна и извън
училищна работа. Само от време на време се качвахме в кабината на 
шофьорите Ангел и Аспарух, които извозваха въглища от мината при 
Мазгош. От 1950 година съм в Димитровград - първо като възпитателка 
в Интерната на Учителската школа, когато управител беше Васил 
Петров, а се поместваш в зданието, където днес е СУП. След това поех 
свои класове. Първо бях учителка в сръбските отделения. Колежки ми 
бяха Роса Герова, Анка Вучкович, Любинка Басова и София Кирова. 
Обичаме се и продължаваме да се виждаме и днес. Училището стана 
единно, обедини се, минаваха много генерации през ръцете ми, дето се 
казва. Колко са - не зная. Само зная, че много от тези дечица след това 
са имали много други различни преподаватели, но и мен ме помнят, 
поздравяват ме по повод на различни празници.

С Желюша ме свързват много спомени. Първо, заедно със сестрите 
ми се грижехме за нашата остаряла майка, а и иначе в къщата ни на село 
има следи от живота и трудолюбивите ръце, създавали в равната и 
плодородна желюшка земя. А за това, как ме познават моите бивши 
ученици, ще разкажа една случка. Болна бях и с линейката идват лекар 
и медицинска сестра. Тя е в бяла престилка, мило ме гледа и пита дали 
не я познавам. Спомних си, момичето се казваше Анкица Еленкова, 
седеше на последния чин, защото беше доста височко и се зарадвах, че 
не ме е забравила и след толкова много години. Това е наградата на нас 
учителите: бившите ни ученици да си спомнят за нас с любов и да ни 
тачат...

честити

ОСМИ
СЕПТЕМВРИ
на всички ученици, родители и 

граждани в общината с пожелания за 
отлични бележки, трудови пости

жения и щастие.
в. в.

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИ-.. . _ «т-* г-....... сп се явили на конкурси в други средни училища, а
НА В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ доста оттях са попаднали ”под чертата” в списъците,

то в гимназията очакват, че ще могат да бъдат фор
мирани три паралелки с около 70 ученици.

Що се отнася до поправителните изпити, всичкиСамо 56 ученика в 

първи клас
явили се ученици са ги издържали, така че във втори 
клас има 62 ученика в три паралелки, в трети - 59, 
също в три паралелки, и в четвърти - 61 ученика в три 
паралелки. Или в момента в Димитровградската гим
назия има 238 ученици. През миналата учебна година 
в това учебно заведение имаше 259 ученици - с 21 
повече.

И през втория срок за записване в Димитровград
ската гимназия (както и през първия) се записаха 
само 28 ученици. Така в първи клас на гимназията 
засега има 56 ученици. Но тъй като значителен брой А. Т.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

НОВА ПРЕМЯНА
В Бабушница тези дни фасадите 

на някои сгради са получили нова 
премяна. В центъра на града, на под
ходящи места по стените на сградите,
са изрисувани така наречените ”му- 
рали’ картини, които не само че при
дават по-хубав изглед, но и често пъти 
представляват добра реклама за някои 
произведения или фирми (както се 
вижда на снимката). Муралите са иде
ално решение за някои стари фасади, 
които по този начин получават прив
лекателен изглед.

Кръстина Иванова ни предоставя една снимка от Камика, с една от 
многобройните групи деца. Снимката е от учебната 1958/59 година. 
Мнозина ще се познаят на нея. От Кръстина Иванова лъха благородно, 
естествено спокойствие, мъдрост и доброта. Освен опита и педа
гогическите знания, тя е имала още едно голямо свое "оръжие” - ед
накво знае и сръбски, и български език. Преподавала е и на двата езика 
с еднакъв успех.

А. Т.Лилия Нейкова
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в д^^и^г)ювград,ОДЕЙНИЯ млаДежки ТЕАТЪР при народната

Изява,
БИБЛИОТЕКА "ПРОКЬИСЛО ЛЕТО '97''

Изневеряване на традициятадостойна за уважение
ЗА КАЛПА- сцената,Т^евъ^тш^ниетсГйвъв^гьзрастна^же-

пя- ДАЛМКПт*1‘тг»тгв ЛАЗАРОВ, Сценограф- на потвърждава убеждението, че не й липсваттеа- 
А асктип-1 о ^ШББ' Музикално оформление: тРални заложби, които занапред могат да се раз- 
Пп/!?““ЛЯ\ -СО(1> Драголюб Пейчев и Петър виват по възходяща линия, доколкото 'попадне в

р - св^шяени^Пикола Иванов. Звук: Гор- РъДете" на добър постановчик. Накрая 
Випги/^и^г а екв1Л31*1Ш1:_НснаУ Пмишров и Драган Елизабета Давидович с малко по-сериозно отно- 

У ' Уфльор. Браишслав Димитров шение към образа, който пресъздава, може да
КпнГ " БОРИС ЛАЗАРОВ, израстне в добра актриса. В случая нейната неест-
КРИл НОВА, стрина Гена - АЛ- ественост се дължи на огромното разминаване на
ПА нп АП 1А пД1г>г!,’ чоР6сФжи Петко - МИ- нейните години с годините на ”Бабата”. 
ВИПППИЧ°ВИ4, БаСшша - ЕЛИЗАБЕТ А ДА- Изобщо, този млад колектив показа, че смело

Л- навлиза в тайните на драматичното изкуство, че
Самодейният младежки театър при Напопнтп пр‘,тежава онова чувство за театър, което прави 

библиотека в Димитровград на ?7 ав?устт г в чест ПублНка н аР™сти съпричастни с тълкуваните об- 
на стогодишнината на Народна- рази'
та библиотека (Царибродс 
читалище), която забележител
на годишнина ще се чества иду
щата (1998) година, се представи 
пред почитателите на театрал
ното изкуство в Димитровград с 
пиесата "Щръклица" (или:
Приказка за калпаците”) от 

българския писател Панчо Пан-

Състоялото се на 31 август т. г. в Димитровград традиционно 
лятно представление ”Прокьисло лето ’97" преди всичко предиз
вика рядко срещан напоследък интерес сред димитровградчани. 
Препълнената зала (за пръв път бяха продавани и билети за пра
востоящи) показа, че това представление се очаква от публиката с 
голямо нетърпение, защото (по традиция) тази програма е със
тавена от хумор, сатира и музика.

За тазгодишното "Прокьисло лето” може да се каже, че беше 
наситено с музика, хумор и накрая - със сатира. В музикалната част бе 
направен своеобразен "колаж” от народна музика, рок-изпълнения и 
забавни мелодии с по-стара дата.

Хуморът бе изграден главно на основата на местни теми, но и с 
помощта на популярния ТВ сериал "Касандра”. Главната актриса - 
Касандра - "пообиколи” из нашия град, а нейната измислена обиколка 
бе използвана и за осмиване (сатиричната част от програмата) на яв
ления в нашия всекидневен живот. Идеята беше добре замислена, но 
реализацията се оказа доста повръхностна и повече целяща да разсмее, 
отколкото да бичува недъзите ни.

Общото впечатление е, че тази програма е скалъпена набързо, за 
което свидетелства и фактът, че само преди десетина дни по-явно бе 
обявено, че се търсят изпълнители и участници в тазгодишната про
грама "Прокьисло лето”. Радва фактът, че все пак наши съграждани 
(колкото и малко да са на брой) са се отзовали и за пръв път като 
музикални изпълнители пред нас се представиха Елизабета Георгиева 
и Тихомир Иванов.

Ако към това добавим, че една голяма част от програмата попълни 
"случайно” дошлият водещ на популярното хумористично предаване на 
Радио Белград Неша Радованович, който под формата на собствено 
"жизнено преживяване” преразказа редица вече чути по радиото хумор
истични изпълнения, ясно личи: програмата е съставена в "съкратени 
срокове”. Изпълнението на гостуващия Неша Радованович се оказа 
сполучливо решение, защото през цялото време той успяваше да разс
мее публиката.

В хумористично-сатиричната част се представиха Благой Стоянов, 
Слободан Алексич и Славча Димитров, артисти с богат опит и умение 
”да се измъкнат от всякакво положение”. А такива "положения”, за 
съжаление, имаше доста. Например, обявят се музикални изпълнения, 
а изпълнителите ги няма. За да попълни паузата, водещият разказва 
и при самата подготовка на "Прокьисло лето” изпълнителите (т.е. 
участвуващите) в програмата трудно се събират.

И при музикалните изпълнения личеше, че не са подготвяни дос
татъчно дълго време, защото трудно се "хващаше 
нителя, въпреки че музикалните изпълнители Красимир Григоров, 
Шпира Тричков и Асен Луков са професионалисти и за тях не може да 
се каже, че ”не си знаят занаята”.

Рок-съставът "Транекси” със своите млади изпълнители повече се 
понрави на младата част на публиката и техните изпълнения бяха 
съпроведени от аплодисменти и шумни възклицания.

Останалите музикални изпълнители обикновено бяха посрещани и 
изпращани от публиката с коректни ръкопляскания.

Накрая и отговор на заглавието: защо изневеряване на традицията? 
Заради при бърза ността в подготовката на цялата програма, 
предишните години бе подготвяна със стегнат сценарий и по-продъл
жително време. Заради хумора, изграден главно върху "секс-вицове”, а 
и самото "пребиваване” на Касандра в нашия град клонеше към секс- 
шоу. Заради някои музикални изпълнения, които приличаха повече на 
"репетиция”. Заради "меката” сатира, която целеше повече да разсмее, 
а съвсем малко да уязви.

И все пак: доволна ли е публиката? Не сме я анкетирали, но сме 
убедени, че е жадна за такъв вид програми и може би поради това 
възприе като нещо "естествено” по-слабите изпълнения, та дори и 
лошото озвучаване.

Много драматурзи и артисти са казали, че по-лесно е публиката да 
се разплаче, отколкото да се разсмее. Смях, все пак, на това Прокьисло 
лето” не липсваше. И това е добре.

на

и младатаан

ко

чев.
Опасенията, че е твърде рис

ковано да се представяш с пиеса, 
играна от български професио
нален театър (през миналта го
дина), се оказаха несъстоятел
ни. Младият самодеен театра
лен колектив от Димитровград 
игра на сцената вдъхновено и 
прочувствено, така че на някол
ко пъти предизвика спонтаните 
аплодисменти на публиката.

Постановчикът Борис Лаза
ров, който изпълняваше и глав-

как

"ЩРЪКЛИЦА": Милан Давидович, Борис Лазаров и Надица 
Иванова на сцената

тона на изпъл
ните роли - на близанците, още 
веднаж потвърди, че е безспорен талант и че теа- Самата пиеса Щръклица ^(или Приказка за 
тралните му заложби са твърде разностранни. С калпаците ) е една народна приказка за побе

дата на доброто, трудолюбието и искреността надосегашните си изпълнения на димитровградска
та сцена, той достига полупрофесионално равни- чувствата над пошлого в живота.

Сценографичното решение беше твърде спо-ще, което обнадеждава, че идва ново попълнение 
от млади артисти, достойни за уважение. лучливо, а платното като декор се оказа прек-

Изпълнението на Надица Иванова (блестящо Расен материал за пресъздаване на атмосферата.
Музикалното оформление не само че съдеи-дебютирала в ролята на Пили Дългото чорапче) 

показа, че тя притежава богат талант и че сцената ства за поддържане на настроението, но до голяма 
е нейна естествена среда, в която се движи съвсем стана » психическа основа,убедително зву-
непринудено. Тя притежава изтьнчан усет за ко- чаща в унисон с настроението, често подсилваща 
лективна игра, репликите й звучат убедително, самия темп на действието. В пълно съзвучие бяха 
жизненоправдиво и поддържат необходимия и светлинните ефекти, умело използвани за по- 
”градус” на действието.

С не по-малко умение на сцената се движи и 
Милан Давидович, чиито превъплъщения в раз
лични образи потвърждават, че той израства в 
почти незаменим артист, чиято игра на сцента е 
твърде убедителна.

Приятно впечатление остави и играта на Ал
бена Стаменова (стрина Гена). Тази твърде млада

която в

ярка изява на артистите.
Наистина, "Щръклицата” с поредна изява на 

младия театрален колектив, която заслужава ува
жение. Публиката най-добре оцени това чрез бур
ните ръкопляскания, с които възнагради пред
ставлението и играта на младежкия театър.

Ст. Н. Ст. Н.

студията "Кюстендилско краище", печатана през 1918 терни за тези земи през последните два-три века.
год в която са описани всички села в Босилеградско, Най-типичната мъжка носия били беневреците, 
обичаи знаменитости и пр. - все още единствената от един вид потури от бяло бало, от които сега не може 
този вид книга за този край. Всяка среда би се отнесла с да се намери нито един експонат. Подобно е поло- 
необходимото почитание към такъв виден учен, защото женисто и с отделни женски носии - един вид джубе, 
от нея е произлязи,л той и чрез своята слава като учен е интересни пафти и пояси, пъстри скутачн, ръчна 
прославил и родния си край. За съжаление, вместо так- домашна изработка, от които също не може да се 
ова признателно отношение, потомците му проявяват намери нито един екземпляр. На изчезване е и при- 
пълно нехайство както към неговото дело, така и към казно хубавата босилеградска сая,своеобразна пре- 
родната му къща, която е в жалко състояние, почти лсст като женска носия. Не само че саята рядко се 
пред рухване. А всъщност нейната реставрация не из- среща на събори и други увеселнения в този край, 
исква много средства, за да бъде тя кансервирана и но няма ги вече и онези прочути майстори, чиито 

пълно пропадане. Освен като ръце са изработвали очарователните, красиви саи.
Бива ли да се допусне такова нехайнство към 

наше ценно богатство? За всичко ли трябва

Недопустимо
Онехайство

В тази статия ще се постарая да насоча вниманието 
ви към един остър проблем, който съществува отдавна 

на нашата среда. Касае се за хроничното 
нашите краища. В случаяв културата

нехайство към старините в 
понятието старини употребявам в най-широкия смисъл 

всичко наследено, останало като резул гат 
-от древни

защитена от рухване и
родна къща на виден учен, тази постройка би била 

на сбирка " Босилеград тата при събирането на старините да се върши на

понеже нс с били запазени, с течение на времето са вършени никакви злоупотреби. Инициатор на едно 
унипюжени На школко места в Босилеградско съще- такова благородно начинание би могъл да бъде 
ствуват "градища” къдсто са видими следите от е,яко- Центърът за култура в Босилеград. Една част от 
г, п и постройки Зее някои от тях име. интересни пре- работата ,.р„ събирането на материали би могла да 

тези "градища” бъдат проучени, това би се проведе чрез районните пунктове на библиоте- 
ппедставлявалоПене, МЕЕтериал за един научен труд. ката, е. друга - чрез сътрудничество с училищата. 
Съществува изобилие и от .Гзвореп етнографски мате- по-конкретно е уч,,тел,,те които проявяват инте- 
оиал който се характеризира с голямо разнообразие, рее към тази работа. По гози 
Колко различни занаятчийски изделия се срещат от ледсннстарнннвБоснлеградскнкрайщебъдатспа-
по-стари /ш близки времена! ............. и оръдия на труда, сени от пълно изчезване и ще бъде направена
винени дървени и метални съдове, мебели и друга скромна, но твърде интересна музейна сбирка на 
старинна покъщнина. Още по-интересно и богато е раз- старини - от археологически находки и стнограф- 
иообразисто от пародии носии, които си били харак- ски материали. мип, присойски

мина тази дума -

зиГи™ са неЕЦО по-скромно, те имат неоценима стой
ност като материален извор за живота на нашите пред 
течи От тях и ние сме налседили редица обичаи, един 
или лоуг начин на живот, нрави, манталитет и пр.

Какво е отношението ни към налседеното от нашите

прадеди. Това духовно поле съществува
непопуотймо нехайство, като че ли преди „ас нищо не е 
сГшссгвув .ло и всичко започва от нас от поколенията, 
които сега битуват на тези простори. За такава консен 
ТНЕЩЯ има ДОС-га ГЕ.чно факти, въз основа на които могат
^=В«=^^т„як°лГ

ЛДНЗЛХАРиТцГгеограф, етнограф, филолог и исто- 
ДАН ЗАХЛит^ , научни трудове, които високо се

множеството негови книги е

начин много нас-

рик, автор на 
ценят в науката . Една от
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един, друг, и и решителния момент всички се и жанвамс. 
Докато един от нас, приклекнал, разглежда къде ще 
скочи, а останалите полека пълзят след него, неочак
вано забелязваме как старият воденичар примигва от 
земята към нас и отстъпва от воденицата, та по-добре 
да ни види върху покрива... м

Около извора, в "разльевището , бяха топилата, къ- 
жените от Забърдисто гонеха гърсници, когато 

сеенге коноп и лен за тъчене на конопени и 
платна, от които се шиеха ризи, правеха чар-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА пата спирка. Едно от заниманията на пъртопопинчани 
1Юденичарст1!ОТО. С реката, водениците, буките бе 

свързан животът и па децата от селото. Художникът 
Герго Велков от селото, който живее и твори в Белград, 
казва: "Когато бях малък и ходех на воденица при татко, 
сядах до вадата, месех глина и нравех различни форми, 
фигури на човечета, животни, кола... Татко ми казва
ше,че сигурно ще бъда скулптор като Душим Донков, 
понеже, кнкто ме гледа, добре се справям с глината, но 
аз станах художник, а темите па моите творби са: воде
ниците, буките, върбите край реката, полето, 
пред жътва, Дульин брег и др. Все от моето родно село, 
п не само те...’

За своето детство, свързано с реката и водениците, 
Детко Петров написа:

е и

ПЪРТОПОПИНЦИ
(Продължение от миналия брой)
В Пъртононинцн било развито и занаятчийството. 

Частна кръчма държал Влайко Сърбина, както го на
ричали, в къщата на Гьора Недокольин, където съм бил 
келнер, казва дядо Йссто. След него кръчма държал 
Перча Недокольин. Хлебопекарница имали и пекари 
били братята Велкови. Бакалница имали Цветко Стой
чев, Спасен Слънчев и Перча Велков. Когато земедел
ската кооперация "Победа” (по-късно "Сточар”) отво
рила магазин, продавачи били: Михаил Димитров, Псе
то Йотов,ТодорТричковотБребевница, Васил Петров, 
Раша Наков и др.

Шивачи в селото били: Йссто Йотов, който, както 
казва, държал шевната си машина на поятата и шиел, 
когато не овчарувал; Иван Манов, Ашко Тошев, познат 
майстор, и единствената жена-шивачка може би и и 
цялото Забърдие - Горка Басова, първокласен майстор, 
от чичто услуги били доволни всички жени. Ковачи 
били: Велин Миленков, Владимир Иеделькьов и Троян 
Тодоров. Кюркчня бил Голуб Стойчев. Сукиар - Дойча 
Манов. Колар, кацар и дюлгерин - Йота Джордже». 
Народен лекар, самоук ортопед беше Таско Голубов, 
който е помогнал на всички, счупили крак, ръка и ир. и 
успешно помагаше на хората в човечето случаи. Свир- 
джии: Генча и Перча Велкови, Верда Величков и Бона 
Мишев. В Пъртопоиннцн казват, че имало много интер
претатори на стари, изворни народни песни, каквпто 
били съпрузите Йера и Арса Жъмбнни. етърпите Тала 
и Йера Петрови, Марика Славейкова, Горка .Падина, 
Любица, Лалка, Милка и други.

Пъртопопинчани са използвали максимално капаци
тета на Забърдска река. Сами направили вадата, която 
дава пад на водата, за да може да кара воденичните 
колела и обръща воденичните камъни. На Забърдска 
река има 17 воденици и 17 воденични камъка. От тях две 
са на моннчани - до самия извор, две са манастирски 
(едната е при кръстопътя, а другата е долу, до гроби
щата), докато останалите 13 са на пъртопопинчани. Се
га работи само една - тази на Мича. На самия кръстопът 
е прочутата манастирска воденица, която някога е била 
малка фабрика за брашно, работила е безспирно, но 
сега е вече руина. От 1966 година тя е собственост на 
земеделската кооперация "Сточар”, но все още има 
възможност сега да се поправи, за да служи поне за 
спомен на бъдещите поколения за миналото на нашия 
край, пък и тук биха могли да намерят подслон пътни
ците, които чакат автобуса, тъй като тук е и автобус-

дето 
някога сс
ленени
шафи и др. Край реката са и градините на пъртопо- 
пиичани, където засаждат чушки, домати, лук, зеле, 
моркови и други зеленчуци. За разлика от другите села, 
пъртопопинчани си поддържа т градините.

Капацитетът на пъртопопииския извор е 60 до 120 
литра в секунда и е използван за регионалния водопро
вод. След каптирането на водата, построяването на рез
ервоара, чрез водни помпи водата се изтласква до по
мощния резервоар на хълма Богьи дсл в мерата на село 
Смиловци, откъдсто чрез природен пад водата отива до 
шест сели и Забърдисто и Димитровград. Изворът сс 
намира на 709 метра надморска височина, а вълните- 

Богьи дсл - на 743 м и. в., което дава вълможност 
водата. Електрификацията на Забл,р-

нивите

лието
за изтласкване на 
дието, която бс проведена през 1969 година, също даде 
възможност за построяването на водопровода.

Учениците от Пъртопопинци ходили на училище в 
Смиловци, докато училището в село Пъртопопинци за 
пръв път заработило през 1905 година. Училищна сгра
да нямало, а за училище била използвана най-напред 
една стая в къщата на Перча Жъмбин, след 
къщата на Тодор Йоцин, та в къщата на Стойчини, 
където сега живеят Обрен и Любица, и най-сетне в 
къщата на Рада Спасенов, когато селото и общината 
взели решение да построят хубава училищна сграда. 
Речено - сторено. През 1934 година започнало постро
яването на новото училище. "Спомням си, казва Надка 
Джорджина, бях в III клас, когато учителят Михайло 
Живкович ни поведе, построени в редица един след друг 
- ученици от I до IV клас - да видим къде се строи новото 
училище. Вътре влязохме но дъска през прозореца, а 
майсторите ни плашеха, че който не може да излезе по 
дъската, ще му зазидат сянката, та няма да може никога 
вече да излезе и ние страхувахме и бързахме всички 
успешно да излезем вън”. През 1935 година народният 
представител от Царибродско Урош Стаич успял чрез 
някои министри да обезпечи инвестиции за икономи
ческото развитие на Царибродска околия, 
довършване на училищните сгради в Пъртопопинци и 
Петърлаш била дадена помощ от около 200 000 динара.

- Следва -

това в

Пъртопоинчани от Митина махала

"Децата от Рндсйна, например, на път за своето село 
си нямат нищо друго толкова интересно и подходящо за 
прескачане. Така е до някъде и с децата от другите села. 
Ние от Пъртопопинци имахме занимателно пътуване, 
нашият път минава през пороища, ровини с пясък, пок
рай реката с воденици, изкорубени върби и ронливи 
хълмове. Затова нашата страст към скачането ни дър
жеше повече, отколкото другоселеките деца. Закъсня
вахме на училище, връщахме се с мокри крачоли у дома. 
Понякога на празник, когато не сс ходи на училище, се 
сурнем със страшен грак към реката. Местейки се шум
но от място на място, в такъв ден минаваме но далата 
рекичка от Манастирската воденица до Брода. Приби
раме се в село мокри и мръсни, разгорещени и зачер
вени от препирни. Хвърлили торби и чанти, често ска
чахме от покрива в улея, мокър от пръските, които 
хладната струя при дъното на зида изхвърля с разпене- 
ната вода чак до стряхата. На покрива се изкачваме

така че за

Цветанка АНДРЕЕВА

па натам, топлото бяга в гората. Всеки домакин вече си 
прави сметка за отоплението през зимата; дали да сече 
дубици в бранището, дали да купува дърва на пазаря, или 
въглища или пък да се грее на електричество или нафта. 
През този месец на мода са следните майстори: кацари, 
бъчва ри, пннтерн, обущари, плетячки, ония с моторни 
бичкип, шапкяри-

Месецът тази година има и още едно голямо значение, 
на Мала Богородица ще има избори за парламент и за

самоМЕСЕЦОСЛОВ
президент. Едни ще празнуват два празника, а други - 
един!? Но всички нещичко ще празнуват!

През този месец ще почнат и веселите вечери на моруз- 
лупене и на какалашки-варене. Естествено - ще има и 
ергенско пцуване и за моми тепане.

На Св. Симеон Столник (14 сеп.) престават да се мълзат 
овцете. (Последен шанс за овченик и белмуж!). Вярва се, че 
какъвто е денят на тоя празник, такъв ще е целият декем
ври. Ако на този ден времето е ясно, зимата ще е снежна, 
ако е дъждовно, зимата ще е кална. Ако през този ден 
кучето лежи свито на кълбо, зимата ще бъде люта, а ако 
лежи проснато, зимата ще е мека. Така говореха моите 
дядовци.

През септември има доста празници, изписани с чер
вени, черни и обикновени букви: Мала Богородица (Рож
дество на Божията майка) и царибродски панаджур (21 
септ.), Усекование на Свети Йован (11 септ.), Кръстовден 
(ден, когато е намерен Христовия кръст 317 година), и ден 
на новото вино (27 септ.)...* Ще има и много напразничави 
дни за празнуване на имен ден: Вяра, Надежда и Любов и 
тяхната майка София (30 септ.); дни на Александър, Ан
дрей, Самуил, Симеон, на Наталия и Евдокмя, на Захарие, 
Кръсто, Кръстила, Сергей, Герман, Елисавета,- Демек, ще 
има къде да се ходи иа "честито за много години", ще има 
ракия и вино, а пък друго каквото Господ е дал: все ще има 
угоени пилета или заеци, дърти агнета и кокошки, прасета... 
за. черпушка. "Да се чукнем за благден, па ако ще да 
пукнем!", отдавна е казал народът. Срамота ще е, който е 
празнувал Зарезоя през февруари, сега да не празнува 
Кръстовден, когато се слага край на лозарската работа и се 
пие само младо, ново вино!

Открай време се знае: за Голему - у Пирот, а за Малу 
Богородицу у Цариброд! (Дръжте се добре цариброджане 
и димитровграджане!) Сега не минава оправданието от 
предишните години: те не съм каил да празнувам оти съм 
партиец, партийния секретар ни запрети, че "религията 
била опиум за народа" и други подобни. Впрочем 
знае, че споделена

НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 
ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ

Септември
Нови ученици и стари празници, 
руйно вино и червени шушпи, 
избори и панаджур в един ден...

Септември е деветият месец в годината, а руен му е 
старото му име. Гората започва да се шаренее и първите 
листа вече падат. Дърветата, дето казват поетите, златни 
листа ронят.

Септември - това е ранна есен: моруз бране, сливе-бране, 
гроздобер, месец на димящите казани и на сливовицата, 
време за шира и младо вино, време, когато в градините се 
синее вече зелето. Туря се вече край на голямата лятна 
работа и момите и жените по селата започват 
седейки на открито. "Малка Янка за копанка 
народът, - "а голяма за селянка". Добрите домакини (осо
бено ония с повече деца) правят сладка, петмези (рецели), 
мармалади и разни видове зимнина от ошав и зеленчук, 
при което шопите-мераклии не забравят да натъпчат някоя 
делва или буркан с пиперки, набутани със сирене или урдя, 
както и печени шушпи с олио и кълцан чесън! През тоя 
месец стрехите, балконите и сайвантите на нашите стопани 
(селски и градски) се украсяват с неброени низи червени 
шушпи, без които зимата не се посреща. Пък и отлични са: 
както ония, пълнени със ориз (постни), така и ония, пъл
нени с мляно месо (блажни), а и в която манджа шушпа 
няма, не е манджа. (Слушах скоро една приказка за някой 
си Пенча, работещ в Париж като шивач, който всяка 
година поръчвал на близките си да му изпратят по няколко 
низи червени шушпи!)

Оптимистите ще кажат, като цитират един поет - "Сеп
тември ще бъде май", а песимистите (особено онези, които 
част от лятото са прекарали на Черно, Бяло или Синьо 
море) ще просъскат мрачно: "Септември ще бъде най- 
дългият месец в годината!" Някои от пенсионерите едва 
през тоя месец ще тръгнат на почивка. Най-много ще 
помнят тоя месец дечицата, които тръгват на училище за 
пръв път: първолаците. Но месецът е важен за всички учащи 
се: нова учебна година, нов късмет, пък и нови разноски за 
родителите - купуват се учебници, тетрадки, разни при
бори, дрехи и обувки. Учениците през тоя месец ще берат 
и шипки и ще ходят на екскурзия. Разбира се, учителите 
ще искат и да напишат свободно съчинение на тема: "Как 
прекарах лятната ваканция".

да кладат 
- казва

, всеки
радост е двойна радост. Събиране на 

хората, среща със свирджии и песнопойци, прекарване 
празнични дни е нещо, което помага и иа здравето. Не 
случайно хората са измислили "празни" дни през годината!

Разбира се, всеки си знае своята мерка и своята работа: 
най-малките ще почнат да се учат на писмо и четмо, 
овощарите ще почнат да пръскат овошките и да режат 
сухите клоники, пчеларите ще почнат да подготвят пчел
ните си семейства за зимата, орачите ще почнат да орат 

угарят, да сеят есениците, кокошките ще намалят да 
носят яйца... Казва се, че сух септември и мокър октомври 
орача разсмиват, а лозаря разплакват. И семейният бюджет 
през този месец плаче: все нещо трябва да се купува, защото 
вече не може само по гащета и риза. От Малка Богородица,

на

Каквото не е изпекъл август, ще изпече септември, 
говореха едно време моите дядовци. Както и да го обърнеш, 
септември е добър месец, а особено когато е берекетен. Ако 
за някой месец може да се каже златен, това преди всичко 
важи за септември. През тоя месец стават и много сватби, 
а обич цъфти между младите, та затова през следната 
година се раждат здрави и амбициозни пролетни деца. 
Нали сте чували за оная народна - "Дето сърцето лежи, там 

лети . Когато се случи някое ергенче много да под- 
лати и да не си гледа работата - "оженват го, за да миряса".

или

окото

Гшниужур е Бабушншш МАРИН ГЕРИН

Ф 5 СЕПТЕМВРИ 1997 г. ШмшШ



НИШАВСКО-ПИРОТСКА 
БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
- X КРЪГНОВИНАР • ФУТБОЛ

каде стигнемГТста^шМпо-Тр°амотниеГ отТбущарете"" 
пощарете. Ама да се стигне до новинар требе да се и^лоджзят
новина^^пеб^л^666 “ “ КЪСМеТ'С еДНа дУ“а мовек Да стане новинар требе да е мувало како шило, да забива голове от
далеко ида има стръпление. Да се не плаши 
млого. Професията

Неочаквано 
поражение на 
димитровград- 

чаните

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

Катастрофално поражение за 
” Балкански”ама и да не наръкуе

е интересна и за жените и за мужйете
постанал ИГТ™ "СТОрията «а един колега, како е постанал новинар. Он криво, лево, некако беше завършил
училище и решил че стае новинар. Неговите му „е давали,™ 
е ™г!РеШИЛ И Се ЯВИЛ на конкУРс- Нели новинарската работа 
пДерки.На ” Ка СС Прнбират новинаре, организират сеРразни

__ ^аДЯГНе се колегата, та на проверка, ка там троица - комиуия 
за проверка. Пръвио го прашал у кой род спада рибата 

- Право да ви кажем

"ЯСТРЕБАЦ" (БЛАЦЕ) - "БАЛКАНСКИ" 6:0 (3:0)
Клане, 24 август, Сшауион - "Езеро". Зрители - 200, теренът - 
швъру и неравен. Голмайсиюри: Кърсшивоенич в 16 минута (от 
уузГшр! а /З. Мнличевич в 25 и 90 и Стефанович в 63 и 65 минута. 
Жълти картони: за ”Ястребац” - Радулович, Миличевич, Милу- 
тиноаич и Савич; за ”Балкански” - Младенович, Емил Иванов и 
Тодорович. Червен картон: Емил Иванов.

Ястребац”: Лазим 7, Миличевим 8, Радулович 7 (Илич -), Кръс- 
тивоевич 9, Иованович 8, Милутинович 7 (Радоевич -), Чавич 7, 
Стефанович 9, Радойлович 8, Петкович 8, Савич 9.

Балкански”: Найденов 6, Младенович 5, (Тодорович -), М. Сто- 
5, (Цолич -), Димитров 5, Крумов 6, М. Пейчев 5, С. Стоянов5, 

Станков 5, Иванов 5, Д. Костов 5 (Анджелкович -), П. Георгиев 5.
Във втория кръг на първенството на Сръбска дивизия - група 

Ниш, футболиститите на "Балкански” гостуваха в Блаце, където 
се срещнаха с отбора на "Ястребац” и претърпяха истинска 
трофа. Ако се има предвид, че най-добър в отбора на "Балкански” 
бе вратарят Найденов, тогава всичко става ясно. Димитровградча- 
ни играха на моменти толкова отпуснато и неорганизирано, че за 
домакините не бе трудно да отбелязват голове. За сметка на това 
голмайсторите на "Балкански” не осъществиха дори това, което 
беше невъзможно да не се реализира. Подобно нещо не би трябвало 
да се допуска повече, защото става дума за силна дивизия, където 
такива прояви са недопустими и скъпи.

БК "ВЕСНА” (БЕЛА ПАЛАН
КА) - БК ”ДИМИТРОВГРАД - 
ПА НОНИЯШПЕД 63:60 (27:28) 

През миналата седмица бас
кетболистите на БК "ДИМИТ- 
РОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД” 
играха и последната си баскетбол
на среща от тазгодишното първен
ство на Нишавско-пиротска диви
зия. Вместо триумфално да завър
ши успешната поредица от победи, 
димитровградският отбор си поз
воли "лукса” да загуби в Бела па
ланка от тамошния отбор "Весна”, 
който иначе заема предпоследно
то място в таблицата в тази ди
визия. Отсъствието на титулярите 
Александар Андреевич и Даворин 
Гюрджевски в този мач до голяма 
степен се отрази отрицателно на 
играта на димитровградския отбор 
(впрочем, нито един мач през този 
сезон димитровградчаните не иг
раха с най-силния си състав). Пър
вото полувреме приключи с мини
мална преднина на нашия отбор - 
28:27. През второто полувреме съ
диите толерираха твърде грубата 
игра на домакините й по този на
чин подпомогнаха белопаланския 
тим и той победи. С несправедли
вите си решения особено се отк
рояваше реферът Маре Голубо- 
вич от Ниш. В драматичния фи
ниш играчите на "Димитровград- 
Панонияшпед”, изнервени пре
димно от странните съдийски ре
шения, не успяха да реализират ре
дица важни стрелби и домакините 
използваха това да триумфират и 
да си осигурят още две незаплану- 
вани точки.

Срещата в Бела паланка се иг
ра при тежки климатични условия, 
понеже преди началото на мача и 
по време на самия мач валеше про
ливен дъжд. Както винаги, най- 
ефикасен стрелец 
"Димитровград-Панонияшпед” 
беше Никола Иванов, който доне
се на отбора 30 точки. Освен него 
точките за димитровградския от
бор отбелязаха и Тони Алексов 
(10), Цветан Филипов (7), Зоран 
Геров (6), Давор Рангелов (3) и Да- 
вор Денков (3).

Въпреки неочакваната загуба, 
"Димитровград-Панония - 

шпед” запази второто си място на 
таблицата. Шампионската титла 
спечелиха баскетболистите на БК 
"Пирот”, които още преди нача
лото на първенството бяха про
възгласени за фаворити на дивиз
ията.

кит.
ие знам, там при нас ни един род нема 

кит, ама ако ме приемете на работа чу се распитам, рекъл 
колегата. 1

Другио се понасмеял, но решил и он да 
свързано с професията.

Прашал го ка е жената у положение, кой месец е най-тежък.
- Най-тежък е десетио месец. Я по цел дън носим детето 

руце, одговорил колегата и се повалил дека преди некое време 
постанал баща.

Третио из комисията го прашал колку букви знае, ка вече 
видел с кого има работа.

- Па я знам четиресе, одгворил колегата.
Третио из комисията се насмеял и рекъл дека

Вуко.

яновго прашуе нещо, ама

на катас-

е он по як и от

- Не само от вуко, но и от мечката, одговорил му колегата.
Било що било и колегата постанал новинар у една яка редак

ция. Како, знае само баща му що и дън дънъске работи у 
странство.

На тестовете и проверките колегата верно бил слаб, ама 
онака е големо мувало. Право шило.

Скарали се нещо с баща му, и баща му манал да прачуе пари, 
а колегата не могъл без пълномощно да диза пари от 
кнъишката на баща му. Затова измислил оригинална идея, а 
какви са наще закони нее му било и тешко.

Преко негови връзки колегата добил од лекари потвърда 
дека е баща му умрел от некоя тежка болест. С тая потвърда 
ойде при матичар и запише баща му у матична кньига на умре
лите. С тай извод отишъл да си тражи наследството, и нели е 
новинар-шило, млогу брже и това решил. За три недельи добил 
решение. С това решение почел да си диза парите на баща му 
от кньишката, да се проводи и да ужнва.

Дойде после кризата и баща му се врънал от странство. Ама 
истекал му пашапорто и почел да оправля документи да вади 
нов. Ка отишъл у месната канцелария да извади извод од 
кньигата на родените, они му издали извод из кньигата на 
умрелите.

Що че работи, отишъл при адвукат да му помогне. Адвукато 
превил табак и до надлежнио суд написал захтев да наложи на 
матичаро да брише погрешно улисаната смрт. Другоече не 
могло. После не колку недельи, баща му добил писмо од судо.

"Одбия се захтев именованог због недостатка активне ле- 
гитимацийе. Именовани йе, иначе, правно мртав, па стога нема 
нити може имати правни субйективитет”.

Баща му видел, недвидел, покорил се на колегата, и он му 
преко своите връзки пак средил за пашапорто.

- А парите, како беше големата инфлация па би пропаднали, 
поарно що ги е поарчил, рече ми баща му, додека го моио колега 
испрачаше на железничката станица па да иде у странство.

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА

” Балкански” - ” Желюша” 11:1
Местните съперници "Балкански” и "Желюша” се срещнаха в 

приятелски мач, за да опитат всички варианти пред предстоящите 
си срещи в първенството на Сръбска, съответно Окръжна дивизия. 
През първото полувреме отборите бяха равноправни, въпр< 
та гола на "Балкански”, виновен за които беше вратарят И 
През второто полувреме, когато двата отбора направиха промени, 
резервите на "Балкански” показаха по-добра игра и вкараха мно
жество голове в мрежата на "Желюша”.

еки два- 
овичич.

” Балкански” загуби и в третия кръг
"Балкански” - "Рудар-Фахоп” 0:4(0:3)

Димитровград, 30 август 1997. Стадион - "Парк”. Зрители - око
ло 1000. Съдия - Сита Стефанович от Ниш - добър 7. Голмай- 
сШорт Костич в 20, 24 и 27 минута и Маркович в 84 мин. Жълти 
картони: М. Стоянов от ”Балкански" и Стаменкович от "Ру- 
дар". в състава на

84 минута, след което публиката 
напусна стадиона,недоволна от иг
рата на своите любимци. Но оп
равдание може да се намери във 
факта, че от отбора, който игра 
преди два месеца, отсъстват почти 
всички футболисти, които играха 
тогава. В. Пейчев, А. Живкович и 
М. Живкович са в Раднички”, П. 
Костов, Митов и Златкович са на
казани след инцидента в Бела па
ланка, Е. Иванов и Гюров са "чер
вени", а вратарят Соколов мина в 
"Прогес". Без тях и не беше 
възможно да се играе по-добре.

В IV кръг на първенството, на 
6 септември, "Балкански” ще гос
тува в Пуковац.

"Балкански”: Найденов 5, В. 
Иванов 5 (Чолич -), М. Стоянов 6, 
М. Пейчев 5, Тодорович 5, Крумов 
5, Димитров 5, Станков 6, П. Геор
гиев 5, Костов 5 (Рангелов 5).

” Рудар”: Михаилович 7, Нико- 
лич 7, Янкович 7, Стоянович 6 
(Земляк 6), Вулич 7, Стаменкович 
7, Живкович 7 (Миркович 7), Ми
ланов 8, Стоичич 8, Радулович 7, 
Костич 9.

БК

мача: Костич отИграч на 
"Рудар”.

Висока, но напълно заслужена 
беше победата на гостите от Алек- 
синашки рудници. След началното 
опитване на силите и след полу
чаването на по един жълт картон 
от двете страни, гостите бързо 
възстановиха своите редици и за 
само седем минути вкараха три го
ла във вратата на Найденов. Стова 
въпросът за победителя бе решен. 
Точка на това поражение сложи 
резервният футболист Маркович

В. Бойков

Б. Д.

е н и е Колкото пари - толкова футбол
Изпълнителният отбор на Футболния съюз в Пчински окръг взе 

решение за формиране на младежки и пионерски футболни отбори, 
които ще се състезават в рамките на Междуобщинската футболна 
дивизия Враня.

Има ли възможност такива отбори да бъдат формирани и към 
футболния отбор "Младост" в Босилеград? - питахме треньора Георги

^Мисля, че това решение е съвсем уместно. С формирането и 
състезания на тези отбори изборът на играчи за първите

в

ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ ПИРОТ

И ” Желюша” участието в
отбори би бил по-голям, а футболната игра - по-съдържателна и 
качествена. Разбира се, от това най-много биха спечелили любителите 

футбола. Обаче желанията са едно, а възможностите - съвсем друго. 
Засега, при тези материални условия в Босилеград, формирането на 

отбори е невъзможно. Просто казано, липсват пари - поне в 
нашата община”.

претърпя тежко 
поражение

"ЗВЕЗДА”(БЛАТО) - 
"ЖЕЛЮША” 4:0 (1:0)

но

такива
м. я.

Пред около 200 зрители, при 
лошо време и лош терен, при това 
и слаб съдия, желюшани загубиха 
в първия кръг с 0:4. Загубата е 
съкрушителна и не съответства на 
играта, но домакините все пак бяха 
по-добрите на терена.

"Желюша”: Йовичич 6, То
доров 5, Стоицев 5, Исич 7, Алек- 

6, Стефанов 6, Рангелов 5, Ис- 
7, Христов 6, Георгиев 6,

На 5 септември 1997 г. се навършават ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и никога 
непрежалим съпруг, баща и близък

КИРИЛ ТРАЙКОВ ТОДОРОВ 
(1928-1995)

дългогодишен културно-просветен 
деец от Цариброд

С болка и страдание се примиряваме с исти
ната, че те няма. Загубата ти за нас е голяма 
и много боли. Все пак над болката надделява 
споменът - а той е вечен и свещен за нас. 
Поклон пред паметта ти!
Опечелено семейство ТОДОРОВИ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

^^а^Ео^п^с^уп^лномслцени да^събирю^парилите 

Комитет за реставрацията

сметка: сов
татков 
Ненов 5.

В следващия кръг отборът 
"Желюша” е свободен. д. с.

напомощи.

&5 СЕПТЕМВРИ 1997 г.



| СаТиРа* забава

ТСярибаШефек еб^ням момчило
АНДРЕЕВИЧ

Геро,ей Геро,! N 
ПОЧНАЛА АС6АЛТ 

°Т Криводол до > 
'хИзатовцч\1у

ПОМОААРЙЕ
Седим си тека у тъвио, пема заиц> да палим ламбуту и да 

арчим ток, претурам по главу за това и онова, кво ис било и 
кикво може да буде, на свс ми се чини дека, ако човек почне да 
гледа на свс църно, че си зацърни животат. Медно ли човек 
претури през главу... И добро, и лошо.

Сечам се идеомо у пъртеничне панталонс на училище. И у 
свински опинци. Буквете учеомо да пишемо на плочу. На- 
пишемо домашното на таблуту е шкрибулю, туримо у песе 

докига стигнели) у училището она се истриис.тук плочу и
Учителската не ни всруйс, узне пручку и тека ни наишри, пщ 

длановсте. У онова време учитсльсте без 
баш кико овчар ще не иде без

цел дън пи търну 
пручку не улазсошс у клас ат, 
тоягу при овце или говеда.

А свс съга синат се ватил за главу оти у пукат га напекъл 
да му купус нещо кико телевизор, ама що 
машину, та да учи. Детето му рекло дека нече освен свет да 
буде, оти свитс ньсгови другарйс имали токова нещо. А синат 
ми пише дека пит машини може да ми испрсгнс йеднога вола 

изкара краву из оборат. Пуста мода\
Я за туя думу МОДА научи кига стуримо пъртеничнете 

панталона и почемо да купуйсмо вабричшз. Тъгай това улезс у 
моду. Дзебнеоше ни месата зимньо време, ама кои че обуйс 
пъртеничне панталона?! После тая мода вати да у лази по 
иже, исвърлъи панице и дървена ложице, кюмбетия и рогоже, а 

а уведомо ток, свс сс обърну наглаву... После дойде пласти
ката, свсс да ти сс завийе! Пластична чаше, чинийс, вилице, 
ложице, црсва... Чак и съга женете не садс мушляци по саксийс, 
а тураю по вазне пластично цвеНе, дошла чак от жълтуту

се пише кико на

или
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Ви ли това 

въртите улицете?
кигЛюта ракия 

"отворила" държавната
расу...

Тека заслепи тая мода нскои човеци, та, толкова сс 
изродите и не си личе на себе.

Тука по войнуту стану мода сви да буду другарйс, а я знам 
нскои що у капку воду би удавили другатога, ако му 
"другарс". Елем, най-криво ми беше кигарекоше: "Нема Бог:" Я 
да си признайем не съм оди тия що сс млого кьрстс и свак пут 
кига западну, поссгуую Бога за браду, ама режео си колая, 
иситна крииюм, и прасмо адсти тека кико ми йс остануло 
оди деду. А они расчепишс уста против Бога, запустите гдьркве 
и манастирйе, разюрише попове кико манастирсНс мачкье, да 
ме прости Бог.

Елс мину и това време, и свс съга, па рекоше " Има Бог". Съга 
да им гледаш чудилата и да им сс не начудиш, Почеше да сс 
кьрстс, да иду у 1§ъркву, да целиваю попове у руку, най-гла- 
совити су да сс попрайс църквете и манастирйете. Не знам 
видли ли това Бог или не види, ама ако га има не може да зажми 
на тая чудесия,

По-рано оратсошс дека зсмлята не требе на човеци, па 
напраише коперацийе, селяците милом или силом набуташе 
там, па донссошс нскикву сорту жито италиянску, та 
селяците требеше само ню да ссю и накрая да си докупс, та 
да сс отплатс. А свс сега оратс кико зсмлята запустели, 
народени испразнил селата и кико пак требе да се върну на 
село. А я си мислим: че сс върну, ама на кукульевдън! Тия що 
йс лизнул от градско - нсма повече да станс селяк. Случайно 
онядън срсто синатога на Стоицу оди Тудовицу, па га питуйсм 
върнул ли би се на село, свс половин годину се влачи по вабрику, 
и му подвърлъс некою аподинарку, а он ми каже: " Бас Манчо, 

__ стану граджанин. Узе под шшем йсдън собищляк, тури 
юомбе и железън кревет, масу

граница Йордан Марков-Байа и Асен цреварат од Ца
риброд отиду у Софию да пазаре 
ко су били "мокра браЬа” двойицата, заредили 
кръчмете и се понапили. Овам-онам, йедна 
кръчма, друга, треЬа и време минуло. Дошла 
вечер, требе се лега. И Асен че питуйе:

- А бе, Йордане, ама ни дека че спимо туя ноч?

- Имам я роднину у "Надежду”, не бой се.

И запуцаю они онака ”под гас” да траже родн- 
инуту по Софию. Тая улица, оная улица, йок, 
неможе да найду Йордановуту роднину и това 
ти йе.

нешто. АмаНе само "парите въртят там, където свърделът 
не може”, но и лютата ракия "желязна врата отва
ря”. Някога пред нея дори се отваряла и държа
вната граница.

В бивша Югославия хора от е. Изор, Босиле- 
градско, имали имоти зад границата в България и 
идвали да ги обработват. Често имали и трудно
сти. Веднъж някоя баба Цвета от това село тръг
нала е волска кола, за да си прибере реколтата. 
Часовоят на граничната застава обаче я спрял и 
казал:

- Бабо, днес не можеш да минеш границата!
- Защо, синко, та нали често минавам?! - зачу

дено попитала тя.
- Бабо, днес предписанията се промениха и не 

може.
- Добре, ще се върна. Ето ти тази бутилка ра

кия, люта е, вземи я да я не върщам, казала тя и му 
подала "литреняка”.

Войникът взел бутилката, отнесъл я в застава
та и след като се върнал, казал:

- Бабо, днес можеш да минеш границата, пред
писанията пак се сменили.

каже

Почело да съвиня. Биде они два-три човека на 
йедну кръстопутину, и йедън од ньи нещо од- 
врча. Беоше това "комуналците" од Софию, 
одвъртую хидрант да приключе црево та да 
мию улицете.

- А, тека ли йе, ви ли това въртите улицете та я 
и Асен целу ноч не може да найдемо моюту 
роднину?[Според Иван Стойнев, 

изворчанин от Босилеград)
В. Б. М. Андреевмч

лъсно
и стол - и те та стану 

гражданин. А съга да станем селяк нали ми требу говеда, овца, 
кола (айдс да не кажем трактор), кошара, обор... Одска да 
намерим тия капитал? А и ижлякат на деду отдавна йе 
пропадал, нали требе да сс опраи. Па и коя жена че рече да се 
върне на село. Нали видиш свако йутре идем да вой купим леб, 
млеко... Е-е, тежко сс стайс селяк!".

Ка помислим: прав йе човскат. Млого смо га усукали.
Майка ми, Бог да Туу прости, кига сакашс за нскога да каже 

дека йс млого изутскъл Богу из рукс, думаше: "Пупци га, не 
видиш ли дека йс станул помодар!". Я се праим да не съм Туу 
чул, па Ьу питуйсм:" Кихъв мурдар, мале?" " Кикъв ли? Тстскъв 
що тражи на лебат мекото! Пази се, сине, да не станеш и ти 
такъв. Ако ватиш да сс повиваис по свак встар, 
крива круша.."

Стану нской заман, а свс мене йогцс не ме вана сън. Кво 
свс човек не си мсили на тъвно! Ега по-скоро сс развидели и 
съвне, та да сс ватим на работу.
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