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ЕН НА НАР'ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ | • БЛИЗКИ СМЕ И БЛИЗО СМЕ
“ЗНАВАМЕ ДОБРЕ..............

ЪЧНИ РЪЦЕ И МИЛОСТИ1 
ЧЕРКВИТЕ...........................

ПЪРВАТА КОЛОНКА НА ОТДЕЛНИ СРЕЩИ С ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ БИЛЯНА ПЛАВШИЧ И МОМЧИЛО КРАИШНИК СЕ СЪГЛАСИХА 
ДА ПРЕКРАТЯТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНФЛИКТ В РСПРЕЗИДЕНТСКИТЕ

ИЗБОРИ ЕДИНСТВОТО В РЕПУБЛИКА СРЪБСКА Е 

ЖИЗНЕН ИНТЕРЕС НА СРЪБСКИЯ НАРОД1^-ои ще бъдат новите 
«А президенти на Сър- 
I Хбия и Черна гора, е 
въпрос, на който трябва 
да отговори техният елек
торат в неделя на 5 октом
ври при провеждането на 
втория тур на президент
ските избори в Сърбия и 
на първия тур в Черна го
ра. И дали изобщо ще се 
получи отговор на този 
въпрос?

На пръв поглед неиз
вестността в Сърбия е по- 
малка, тъй като след пър
вия тур, в надпреварата 
останаха само двама кан
дидат - президенти: Зоран 
Лилич, 
коалицията СПС-ЮЛ-НД, 
и д-р Воислав Шешел, кан
дидат на Сръбската ради
кална партия. Оня от тях, 
който получи макар и само 
еидн глас повече, ще е 
президент на Сърбия. Но 
въпросът се усложнява от 
второто условие: на из
борите трябва да гласуват 
над 50% от избирателите. 
Гласовете, които двамата 
кандидати спечелиха в 
първия тур, не са доста
тъчни за такова мнозинст
во. Нужни са значи и гла
совете на кандидатите, 
които отпаднаха в първия 
тур, особено на Вук Драш- 
кович, който, след Лилич и 
Шешел, имаше най-много 
гласове. Но той пак си има 
своя сметка: борбата за 
президент да продължи, а 
той отново да стартира ка- 

кандидат-президент. 
Затова призовава своите 
привърженици да не идват 
в неделя в избирателните 
пунктове.

Съвестта на гласопо
давателите е изправена 
пред сериозен изпит: дали 
теснопартийните интере
си са по-важни или пък ин
тересите на държавата. 
Затова самото излизане 
на изборите за президент

нещо повече от обикно
вено гласуване за единия 
или другия кандидат - то е 
гласуване "за" или про
тив“ националните и дър
жавните интереси на Ре
публика Сърбия.

Не по-лесна е задачата 
и на черногорците: не само 
заради това, че те трябва 
да изберат един от се
демте кандидат-президе
нти, по-точно, един от два
мата абсолютни фаворити 
- Момир Булатович и Мило 
Джуканович, Тяхната съ
вест тук е изправена пред 
тежка дилема, защото 
гласуването за единия или 
другия е и гласуване “за и 
•против' съвместната 
държава СР Югославия.

Венко Димитро»

• Политическата криза в РС ще бъде решена с помощта на парламентарни (на 15 ноември) и президентски избори (на 7 
декември) • Всички партийни и други парциални интереси ще бъдат подчинени на утвърждаването на РС • Медиите ще 
имат еднакво отношение към участниците в изборите, а информационните емисии ще се излъчват последователно от Пале 
и Банялука

за президент на Република 
Сръбска и за член на Предсе
дателството на БиХ от РС ще 
се проведат на 7 декември 1997 
година. На първата сесия на 
парламента на РС ще бъде наз
начена комисия, която ще ор
ганизира изборите за прези- 

^ дент на РС и за член на Пред- 
, седателството на БиХ от РС.
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3. Президентката Биляна 

Плавшич и председателят 
Момчило Краишник са съг
ласни, че медийното простран
ство в Република Сръбска е ед
инно и че медиите в РС трябва

На отделни срещи с прези- мерки, за да се прекратят вси- мента, за президент на РС и за да имат еднакво отношение 
дента на Съюзна република чки конфронтацин, които пре- член на Председателството на към всички участници в избо- 
Югославия Слободан Мило- дизвикват раздори в Рспубли- Босна и Херцеговина от РС, рите, понеже това е най-необ- 
шевич на 24 септември в Бел- ка Сръбска. Единството на Ре- както следва: а) парламентар- ходимата предпоставка за де- 
град президентката на Репуб- публика Сръбска е жизнен ин- ните избори под надзора на мократични избори. Те се съг- 
лика Сръбска Биляна Плав- терес на сръбския народ в Ре- ОССЕ и в съзвучие със закона ласиха дневникът на Сръбска- 
шич и членът на Председател- публика Сръбска и на всички на Република Сръбска ще се та радио-телевизия всеки ден 
ството на БиХ от РС Момчило нейни граждани. На този ин- проведат в събота, на 15 ноем- последователно да се излъчва 
Краишник се съгалсиха да пре- терес - опазване на единството ври 1997 година и б) изборите от Пале и Банялука. 
кратят политическия конф- и утвърждаване на Република ——----------------- ———
ликт, който предизвика раздо- Сръбска - непременно трябва ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ОБСЪДИ РЕАЛИ- 
ри в Република Сръбска. На да бъдат подчинени всички здцияТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 1997 
срещите са дефинирани поли- партийни и други парциални 
тическите ходове за потушава- интереси, 
нето на актуалната криза в РС 2. Политическите конфро- 
и за последователното прове- нтации, които предизвикаха 
ждане на Дейтънското мирно кризата в Република Сръбска, 
споразумение. могат да бъдат прекратени са-

Постигнато с съгласие за мо по демократичен начин и с 
следното: помощта на волята на гражда-

1 Двете страни ще пред- ните, която ще бъде изказана 
приемат всички необходими на избори за депутати в парла-

Iкандидат на шш
4нш

Президентът Милошевич в разговор с Биляна Плавшич (вляво) и с Момчило Краишник (вдясно)

ГОДИНА

ПРОИЗВОДСТВОТО
и износът

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА 

НАРАСТВАТ
ТО

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА 
КОМИСИЯ • Увеличеният прилив на средствата в бюджета и фондовете 

дава възможност за редовно изплащане на заплатите, пенси
ите и социалните помощи • Поевтиняването на кафето и 
цигарите понижи общото ниво на цените с над 1 процентИ ЗА ВТОРИЯ ТУР 

СА ВАЛИДНИ СЪЩИТЕ 
ПРАВИЛА

Обсъждайки информацията за осъществяването на иконо- 
1997 година, правителството на Репуб- 

Сърбня тези дни оцени, че благодарение на успешно при
ложените мерки и активизирането на допълнителни средства за 
развитието, е осъществено по-нататъшно увеличение на произ- 

За чуждестранните наблюдатели и този път ще бъдат 'одСТВ0Т0 и ИЗНоса. Увеличеното производство и оборот и стро- 
създадени възможности да осъществят успешно мисията си гата финансова дисциплина са повлияли да се увеличи приливът 

„ „печипентскитс избори в Република на средства в бюджета и фондовете, като по такъв намине

гГГ=23Г~-~-------'

Партиите, които имат предшавислив тези' °Рга»”- и аграрното, и износа. Потвърждение на това е и значителната
останалите участници в *збоР“™™*1,нности включително ефективност, която е постигната с помощта на средствата от..роверяват правилността на изборните дейности, вк фРнда ^ тие на Република Сърбия. Тези средства са

“Я 'запимнитс в избирателните сисъци^0Т°п'рш^пст1даш1на Сърбия обсъди и попълнението на на- 
гласуват на 5 октомври от 7 до 20 часа ‘баРта за намаляване на цените на кафето и цигарите и кон-
пунктове, на които са гласували и н® 2* ^птем! р _ ■ °Р ст 'тира, че поевтиняването на тези стоки е увеличило легалния

мическата политика за 
лика

е



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯОТ РАЗГОВОРИТЕ НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В ООН

ПОСТИГНАТИ СА РЕДИЦА 
КОНКРЕТНИ ДОГОВОРИ УГОДИХМЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

"Срещнах се е представителите на всички страни-членки на Кон
тактната група и страните от Европейския съюз, както и с минис
трите на отдалечените от нас страни^ с конто тази година трябва да 
осъществим тясно сътрудничество* • заяви шефът на югослав
ската дипломация

Министърът на външните 
работи на Съюзна република 
Югославия Милан Мнлутино- 
вич активно участва в 52-та се
сия на Общото събрание на 
Обединените нации в Ню Йо
рк и води разговори с официал
ните представители на голям 
брой страни. Тези дни той за
яви пред ТАНЮГ, че е твърде 
доволен от проведените разго
вори, защото са водени в ат
мосфера на разбирателство и 
са завършени с редица конк
ретни договори.

"В разговорите, които пре
минаха в твърде добра атмос
фера, намерихме голям брой 
допирни точки и постигнахме конкретни политически дого
вори" - заяви Милутиновнч и допълни: - Обединените нации не 
са място за договаряне на конкретно сътрудничество в опре
делени области от взаимен интерес, а място за политически 
договори, в рамките на конто се определят насоките за по
нататъшно билатерално сътрудничество, особено със страни
те, с които Съюзна република Югославия няма възможност 
тази година да проведе срещи на високо равнище”.

Шефът на югославската дипломация се спря и на разго
ворите, които е водил с министрите на страните - членки на 
Контактната група, подчертавайки, че тези срещи са били 
"твърде значителни”.

"Срещнах се с представителите на всички страни-членки на 
Контактната група и на страните от Европейския съюз, както и с 
министрите на отдалечените от нас страни, с които тази година 
трябва да осъществим тясно сътрудничество” - уточни той.

Съюзният министър на външните работи допълни, че се с 
срещнал и с външния министър на Албания, понеже ООН е 
най-подходящото място за такива разговори, още повече, че 
това е първата такава среща на югославски и албански предста
вители през последните няколко десетилетия.

"В разговорите, които водих в седалището на световната 
организация, голямо внимание беше посветено на реализацията 
на Дейтънското мирно споразумение за Босна и Херцеговина, 
защото нашата страна е един от креаторите и гарантите на това 
споразумение” - подчерта в края на изявлението си пред 
ТАНЮГ съюзният министър на външните работи Милан Ми- 
лутинович.

структурната реформа Приключи,Мусалем: Първият стаи на 
Процесът е необратим

Всички различия със Световната банка са пре
одоляна, България отговаря изцяло па изисква
нията за отпускане на заема ФЕСАЛ 1. Топа заяви 
вицепремиерът Александър Божков, който 
но в четвъртък вечерта подписа протокол за прос
ловутия заем за структурната реформа. Отстрана 
на Световна та банка подпис сложил Алберто Му
салем, човекът на банката в София. "Липсваха 
журналисти,само помощниците ни ръкопляскаха, 
докато се подписвахме”, пошегува се вицепреми-

КАКВО ИЗПЪЛНИХМЕ, ЗА 
ДА ВЗЕМЕМ ФЕСАЛ 1КЪС-

• Ликвидирахме или приватизирахме 59 
плюс 86 губещи предприятия

• от 1 октомври токът става средно 3,5 
цента за киловатчас и методиката се съг
ласува със СБ

• товарните тарифи на БДЖ покриват 
100% разходите, а пътническите - 50%

• цените на телекомуникациите покри
ват разходите и позволяват малка печалба

• цената па парното за промишлеността 
покрива 100% себестойността, а за бита пок
рива остатъка след субсидиите, заделени в 
бюджета

• въглища га са с либерализирани цени
• цената на газа се оформя от доставка 

руска цена, транзитна такса, и малка печалба 
за Булгаргаз

• решение за продажба на 6-те държавни 
банки, без ДСК

• приемане на закони и наредби,нужни за 
регулиране на банковия сектор

ни

ерз»т.
"Завършекът на преговори те е жнлон в съв

ременната политико-икономическа история на 
България”, каза Алберто Мусалем. Той заяви, че 
първият етан от структурната реформа е 
приключил, и че оттук нататък процесът е нео
братим. "Няма съмнение, че бъдещето на 
Бз>лгария е по-добро с реформа, отколкото без, 
надяваме се народът да подкрепи правителството 
при прилагането й”, каза още г-н Мусалем.

Заемът ФЕСАЛ 1 е от НЮ млн. долара и се дава 
за подкрепа на платежния баланс. Към него има 
прикрепен забранителен лист от стоки, за чисто 
закупуване той не може да се използва.

За разлика от другите заеми, парите но ФЕ
САЛ 1 идват чак след като се изпълнят условията 
по пето, обясни шефът на съвета за структурна 
реформа Младен Георгиев. Преговорите по заема 
започнаха през 1992 г. Условията обаче не се 
изпълняваха, защото включваха ликвидация на 
губещите предприятия и оздравяване на струк
туроопределящите с цената на оскъпяване на про-

Милан Милутинович

ЗА КАКВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ХАРЧИ ФЕСЕЛ 1

Спиртни напитки, тютюн, радиоактивни 
материали, скъпоценни камъни, ядрени 
реактори, гориво за ядрени реактори, тю- 
тюнопреработващи машини, бижута, злато.

дукцията им, за да се покриват разходи те, наиомят 
запознати.

Едно от най-важните условия бе приватизи
ране на опредлен процент от държавните активи 
към 31 декември 1995 г. Приватизирали сме 173% 
според квалификацията за приватизацията на 
Световната банка, съобщи г-н Георгиев. Във Ва- В тези 173% не са включени продадените дру-
шингтон признават за частно само предприятие, в жества от списъка за ликвидация, в това число 
което над 67% от активите са раздържавени. Дей- "Плама” - Плевен, както и 8-те последни сделки 
ствителният процент е много по-висок, каза г-н на Агенцията за приватизация, включително "Ор- 
Георгиев. Преди време тон съобщи, че процентът гахим” - Русе и МДК - Пирдоп, 
е около 30. ("24 часа“, 27 септември 1997 г.)

КОСТОВ: БОРБАТА ЗА ГАЗА Е 

БОРБА ЗА ДЖОБА НА БЪЛГАРИТЕ
СРЕЩА НА ПАТРИАРСИТЕ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ 
ЦЪРКВИ В СОЛУН При добро желание преговорите с Русия за газа могат да 

приключат през ноември, заяви Иван Костов на импровизиран 
брифинг в кулоарите на парламента вчера.

Надявам се, че българската позиция ще бъде 
премиерът.

Желанието на нашето правителство е да няма посредник при 
доставката на газ н според Костов руската страна не може да 
откаже.

Ново насърчение за 
сътрудничеството между

отчетена, посочи

Нямало логика Русия да нн откаже директен внос, тъй като 
всички останали държави преговаряли пряко за доставките на газ.

"Борбата за отстояване на националния интерес е борба за 
топлото, за цените в България, борба срещу инфлацията. Това 
засяга джоба на всеки от нас", уточни премиерът.

Той обясни, че парламентът е задължил кабинета да отстоява 
националните интереси при доставките на природен газ, ядрено 
гориво и въглища. Следователно, кабинетът отстоявал политиката 
на национално съгласие.

Въпросът с газа ще бъде решен 
паника, отсече министър председателят.

Природен газ ще има и то не на досегашните цени, обеща и 
вицепремиерът Евгений Бакърджиев в Народното събрание. Той 
заяви, че българо-руското дружество "Топенерджи” ще продължи 
да съществува.

православните народи
По покана на градоначалника на Солун, в северното гръцко прис
танище пристигнаха патриарсите от Сърбия, България, Румъния и 
Грузия, албанският архиепископ и представители на М 
патриаршия.

осковската

Посещението на духовните глави на православните църкви, 
начело с вселенския патриарх в "европейската столица на култу
рата” Солун в края на септември гръцките медии провъзгласиха за 
историческо събитие. Тази своя оценка информационните средства 
в Гърция подкрепят с изявлението на вселенския патриарх Вар- 
толомей Първи, че срещата на най-висшите представители на пра
вославните църкви е послание на мира от православна Гърция за 
цялото човечество.

По покана на градоначалника на Солун Константин Козмо- 
полус, в северното гръцко пристанище пристигнаха техните све
тейшества патриарх сръбски господин Павле, българският патри
арх Максим, румънският патриарх Теоктист, грузинският патриарх 
Илия, албанският архиепископ Анастасиос и представители на Мо- 
сковката патриаршия. Вселенският патриарх Вартоломей Първи, 
духовен вожд на над 300 милиона православни християни, пристигна 
в Солун след едноседмичното си пътешествие по Черно море в 
рамките на симпозиума за защита на човешката среда. Патриарсите 
присъстваха на заключителната сесия на този симпозиум и благос
ловиха възобновяването на солунската гора, която миналата го
дина пострада от голям пожар, а след това посетиха изложбата 
Съкровищата на Света гора”, най-голямата манифестация на таз

годишната европейска културна столица. Православните 
тари съвместно отслужиха бдение в манастир "Влатадон” в солун
ския Анаполис, откъдето светият апостол Павел е проповядвал 
християнството.

Посещението

и няма нужда от излишна

Иван Костов

("24 часа", 27 септември 1997 г.)

ИЗТЕГЛЯТ ОТ ОБРАЩЕНИЕ 

БАНКНОТИТЕ ОТ 20 И 50 ЛВ.
ЛВ' Те3" С3 послеДните от серията с тркннеките и ^ ите от /Ц ЛВ. и аи ЛВ., емисии 19У1 и 1992 г„ т. нар. славянските снмболи риба и слънце На лицевата 

десиславки и дановки, съобщиха от централната им страна е изобразен Мадарският конник и е 
банка вчера. Те обаче ще бъдат законно платежно изписан текстът "Република България" Проек
щРееДсеТ обмщшт доТ юли ЯМо“/“™ “ ^ 33 М°Не™ С но“на стойноГот 7<Г
"Батенберг™ 31 2°°° уточниха от наг°Ре включват и новия герб на страната.

На тяхно място се пускат монети със същата пом^ГнЗ^но^^ГЖ^^рвзтз 
номинална стойност. От I октомври влиза в е наречена "Футболист в атака" и е посветена на 
обращение новата монета от 20 лв. Годината на Световното първенство по футбол във франция 
емисията и е1997- Тя е с големина горе-долу колк- Втората е отсечена в честна 50-годишния юбилей 
ото старите 20 ст. Преди нея от 8 май и 1 август т. на ’УНИЦЕФ” и се нарича "Децата 
г. бяха пуснати съответно монетите от 10 лв. и 50 Монетите са с тегло 23,3 г и диаметър 38,6 мм.

ЛВ.
глава-

въз-

на вселенския патриарх и на останалите право- 
главатари в Солун и Гърция е ново насърчение за сът

рудничеството между православните народи, оценяват гръцките 
медии.

славни
на света .

© 3 ОКТОМВРИ 1997 г.



президентът на срю прие делегация НА СУБ- ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРИЕ ДОКУМЕНТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО В РЕПУБЛИКАТА ДО 2020-та ГОДИНА

ПОБЕДАТА НАД 
ФАШИЗМА Е ТРАЙНО 

НАСЪРЧЕНИЕ

ХРАНА И ЗА ИЗНОС
Стратегията за дългосрочното развитие на селското стопанство в Сърбия, която изготвиха иай-из- 
вестните специалисти от тази област, предвижда през 2000-та година да изнесем храна на стойност за 
два, а през 2020-та за около десет милиарда долара. Запланувано е селото да се възобнови в ик
ономическо и демографско отношениеСлооодан Милощевич бс удостоен с Грамота на СУБНОР на

икономнчег*** Заслуг" в бо1’®ата « мир, стабилност и обществено н икономическо развитие на СРЮ
Правителството на Сърбия неотдавна прие един ски площи, обезпечаване на добитък за разплод, 

твърде важен документ - Стратегия за дългосрочно засаждане на овошки и лозя и пр.). Във всичко това, 
развитие на селското стопанство, селото, хранител- най-важното е да се съживява и засилва селото в 
но-вкусовата промишленост, горското и водно сто- икономическо и демографско отношение, което мо- 
панство. Касае се за развойна проекция до 2020 го- же да се постигне чрез повишаване на производство- 
дина, която представлява най-значителният национа- то и с изграждане на инфраструктура, малки прера

ботвателни мощности и повишаване на раждаемо
стта.

Юго^Г^^
Миитоса^Бо^ч716^1^1151 Съюзния отбоР на СУБНОР начело с

Най-висшите представители на борческата организация в Юго
славия връчиха на президента Милошевич Грамота, която му е 
присъдена за заслугите му в борбата за мир, стабилност и обще
ствено и икономическо развитие на СР Югославия. Президентът 
Милошевич благодари на бойците за признанието, честити им юби
лея и подчерта голямото значение на нашата народноосвободи- 
телна борба и нейния принос за победата над фашизма. "Тази 
борба, както и свободолюбивите традиции на нашия народ про
дължават да бъдат трайно насърчение за отбраняваното на незав
исимостта, свободата и достойнството на нашата страна” - заяви 
Милошевич и изрази увереност, че СУБНОР 
нася за

лен и икономически проект за Сърбия.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ: ПО-УСКОРЕНО 

РАЗВИТИЕ НА ЦЕЛОКУПНОТО СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО

ПРАВИЛНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
В областта на аграрната политика се предлага 

цените по принцип да се формират на пазара и да се 
утвърдят защитни цени на стоките. При гарантира
ните цени съществуват три групи селскостопански 
стоки. Гарантират се цените на житото, месото, кар
тофите, фасула, ябълките, гроздето. За индустриал
ните култури, които се преработват, са гарантирани 
и пазарните цени. За млякото, говеждото и овчето 
месо, освен гарантираните цени се утвърждават и 
премии за производителите. Въвеждат се премии и за 
други стоки, които ще стимулират износа.

Външните и вътрешни паритети ще бъдат дъл
госрочни, а евентуални корекции ще се вършат вед
нъж годишно, като при това не могат да бъдат по-ви
соки или по-ниски от един на сто. Утвърждват се 
паритети и в натуралната обмяна.

Според Стратегията, освен фискална данъците 
ще имат и развойна функция. Предлага се да се уве
личи данъкът на необработените площи, на площи
те, чиито собственици живеят в градовете, а ги дават 
на други да ги обработват, като им наплащат за това. 

други няма да го критикуват. Но критиците обик- в това отношение от данъци се освобождават онези, 
новено спират само до критиката, а не предлагат които значително повече използват площите, напри- 
нищо ново.

Кои са основните цели и задачи?

Този документ може из основи да видоизмени 
селското стопанство и селото. Разбира се, ако докрай 
се реализира. На хората, занимаващи се с аграрната 
политика, не е неизвестно какво сме постигнали до
сега, къде се намираме сега, какво трябва да пред
приемем и какво можем да постигнем в производ
ството в първите двадесет години на XXI век.

Тъй като и досега имахме подобни документи, 
сега нещата трябва да се разберат по-сериозно. Пре
ди няколко дни Стратегията стана официален до
кумент на сегашното Правителство на Сърбия, а се 
надяваме и на правителствата в предстоящия период. 
Документът подробно събюлюдава състоянието, 
възможностите и дава твърде прецизни предложения 
как до 2020 година да се изпълнят плановете в произ
водството на храна и възобновяването на селата и 
селското население.

и занапред ще допри- 
утвърждаването на Съюзна република Югославия и нейния

интегритет.

В БЕЛГРАД Е ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА ИЗБОРНА СКУП
ЩИНА НА СУБНОР

ИЗБРАНО НОВО 

РЪКОВОДСТВО В изготвянето на Стратегията участваха видни 
специалисти от тази област. Това обаче не значи, че

• Реч произнесе Саша Яворина - Вуйович, участник в учредителния 
конгрес на СУБНОР • Милосав Бонч призова бойците, техните 
потомци и всички патриоти да излязат на изборите в неделя и да 
гласуват за онези, които се застъпват ”за укрепване на Югославия 
и своите републики'’ • Д-р Мило Марковнч е избран за нов пред
седател

мер Когато една площ е жъната два пъти и др.
ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ЗА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯСЕЛСКОТО СТОПАНСТВО-ПРЕДИМСТВО 

В СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
СЪРБИЯ Капиталовложенията в селското стопсанство би 

трябвало да възлизат на 16 процента от целокупните 
стопански капиталовложения, а аграрният бюджет, 
на който документът придава особено значение, би 
трябвало да бъде 16 на сто от целокупния бюджет. 
Тоя бюджет би трябвало да бъде силен импулс в 
реализирането на всички запланувани цели в селско-

В Централния клуб на Вой- ноправно общество, което ще 
ските на Югославия завчера бе- създаде по-добри условия за жи- 
ше проведена Втората изборна вот и работа”, каза Яворина.

Оценявайки досегашната ра-

Според тази проекция селското стопанство ще 
има, т.е. би трябвало да има предимство в стратеги
ческото развитие на икономиката на Сърбия. Ос
новните й цели са: по-ускорено да се развива целокуп
ното селско стопанство по най-висшите световни 
стандарти и да се модернизират преработвателната то стопанство. При това са запланувани и мерки как 
промишленост и преработката на около 80 на сто от домашното производство да се защити от вноса, а и 
селскостопанските стоки, преди те да се пласират на как домашният пазар от вътрешния монопол, 
пазара. Една от ключовите цели е селскостопанските В областта на координирането се планират всич- 

възможно повече да се изнасят на чуждестран- ки по-важни работи, които да се насочват и координи- 
ните пазари. Рат от Министерството за селско стопанство на Сър-

Една от по-значителните цели е да се укрепва бия, картинно наречено ”Дом на селското стопан- 
животновъдството, включвайки в това рибарството ство”. Подчертава се, че тази централизация е необ 
и пчеларството, след това производството и прер- ходима, понеже сега за селското стопанство се раз- 
аботката на плодове и зеленчуци, лозя и вина, индус- исква и решава на повече места.
триялнн билки, семена, модернизирането на храни- Доколкото Стратегията се реализира, селскос- 
телно-вкусовата промишленост. Предвиждат се и ме- топанското производство около 2000-та година изця- 
роприятия за производство на здрава и качествена ло ще задоволи нуждите на страната и ще се зара- 
харана. Особено се настоява повече да се употребява ботят около два милиарда долара от износ, а през 2010 
естествен тор, т.е. съотношението между естестве- година от износ на храни да се вн'с” ок°л° 
нпя и изкуствения да бъде 1:4 в полза на естествения, арда долара. Вместо сегашните 1 100 000 селски до- 

За да се реализира приетата Стратегия, от зна- макинства. през 2020 година би трябвало да 
ченис са още няколко неща: да се утвърдят трайни оло 200 ООО "комерсиални стопанства, които средно 
макропрограмн (развойна политика) на аграрната да имат по 20 ха площи, 10 крави, големи плантации 
политика, да се обезпечат кадри, и да се насочва и Останалите селски домакинства биха произвеждали

храна, главно за собствени нужди, а една

скупщина на Съюза на сдруже
нията на бойците от Народоос- бота на СУБНОР, неговият до

сегашен председател Милосаввободителната война на Юго
славия, която е посветена на 50- Боич припомни трудностите, 
годишнината от създаването на през които мина нашата страна, 
организацията. Пред присъства- народът, а с него и бойците, 
щите реч произнесе Саша Явор- ’ Ние като борческа, преди вси- 

- Вуйович, народна героиня чко обществена и патриотична 
учредителния организация, трябва да подкре

пим хората от левия блок, които

стоки
нна
и участничка в 
конгрес на СУБНОР. След като 
припомни дните, когато е била се застъпват за равноправие на 
създадена борческата организа- републиките и на всички граж-

-----1 нейния пръв председа- дани на Югославия, за мир, де-
-ЙосииБрозТито,тя покрай мокрация, правата на човека , 

другото каза, че в общата исте- каза Боич, като призова боици- 
рия на борба против комунизма, те, техните потомци, почитате- 
на политическата сцена в наша- лите и патриотите да излязат на 
та страна се изявиха победените изборите на 5 октомври и да гла- 

Втората световна война си- суват за кандидатите, които се 
застъпват за укрепване на СРЮ 
и своите републики’ ,т. е. за мир, 
демокрация и сътрудничество

ция и за 
тел

има ок-
във
ли.

”Но, отстоявайки идеалите 
си, бойците продължиха да си 
сътрудничат с онези обществени 
сили, които настояват да вървим 
към прогрес, с онези, които са за 
свобода и достойнство, които 
тачат патриотизма, онези, които 
се борят срещу 
дискриминация и омраза, за рав-

част и закоординира развитието.
В тоайните макропрограмн най-важното е да се пазара.

,„пазяти ефикасно да се ползват площите и водите. Според документа, животновъдството всгрукту- 
Авторитс казват, че трябва да укрепват и да се афир- рата на селскостопанското производство, съгласно 
миоат селскостопанските домакинства като носите- принципите на развитите селскостопански страни, би 
ли из селскостопанските производства (чрез изгодни трябвало да участва с 55 до 60 на сто. Това, както и 
дъГосро^пГкредити за купуване на селскостопан- останалите запланувани цели, не е за подценяване.

със света.
За нов председател на Съюз

ния отбор на СУБНОР е избран 
ироф. д-р Мило Маркович от 
Черна гора, а за секретар - лроф. 
д-р Миодраг Зсчсвич от Сърбия.всички видове

ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ И ОТ 49-ИЯ ВИПУСК НА ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАТА АКАДЕМИЯ НА ВОЙСКАТА НА
ЯЙЯЕ ЗДВЪРШИХАВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ

НОВИТЕ ОФИЦЕРИ ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ
. с ..... ср
“"с С».... Сяободан "Ж5ГЙЙЙУЕ СЪРБИЯ «ЧЕРВА ГОРА СЕ ЗАСТЪПВАТ ЗА
шевич преди Няколко дни във Военната академия н. Р отечество". Според Божович, последователното ЕВРОПЕЙСКА ЮГОСЛАВИЯ
Войската на Югославия в Белград в чин подпоручик са нашето ОТ' реиГ„ване па споровете не значи, че
произведени студентите от 50-ия «ипуск на Военната пкп ивстом ^ V ^ „ у|фепва въоръжените
яемия и студентите от49-ия випуск на Военнотехническата дър ед”оставката за товп е икономическото ук-
зкзяемня На традиционното тържество, на което си сили.^ Р Той посочм че „оПските на Югославия

г.гг

почнахте по време, когато иа територията нд лредиш^ Р СуКаз на президента Милошевич е пистолети са наградени 
Югославия се водеше война. Вашето’ опр Д ^ Войска.га най-добрите студенти, призведени в офицерски шновс.

честна задача е израз на

Пратеникът иа президента Милошевич, Сърджа 
Божович, подчерта, че гражданите на Сърбия и 
Черна гора са твърдо решени да изграждат демок
ратична н икономически мощна Югославия, като 
една модерна европейска държава.

”В относително благоприятни международни 
обстоятелства, със значителни системни промени и 
благодарение на природните н производствени ре
сурси, е които разполага, СР Югославия има 
условия за стабилен икономически и културен на
предък” , каза Божович. ___

всички

вориата и
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СЪРДЖАН ИИКОЛИЧ, РЕПУБЛИКАНСКИ МИНИСТЪР 
НА ТЪРГОВИЯТА, ПРЕБИВАВА В ДИМИТРОВГРАД

ИЗБОРИИЗБОРИ

ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННОТО ТЯЛО НА СПС И ЮЛ В БОСИЛЕГРАД
■

СТАБИЛНАТА 

ПОЛИТИЧЕСКА 

СИТУАЦИЯ Е УСЛОВИЕ 

ЗА СТАБИЛНА 

ИКОНОМИКА

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ЛЯВАТА ОПЦИЯ
И процедените на 21 септемпрн избори за на- ция СПС-ЮЛ-ИД, оглавявани от Слободии Мн- 

роднн депутати и републиканския парламент пот- лошевим.за чия го листи си глисуппли ппд 71 ни сто 
а ьрднха.че на поли тическата сцена а Босилеград- от участвалите а торите граждани, красноречиво 
ска община доминиращи роля има лявата поли- потвърждава това. За безспорната победи 
тическа опция. вата коалиция допринесе п това, че на нейната

Това бе казано иа заседанието на съвместното листа а избирателната колегия 26 - Враня, а рам
ките на която е и Восмлеградска община, капди-

а ато

ма ля-

Координацнонно тяло на общинските отбори на
Социалистическата партия на Сърбия и Югослав- дат за народен депу тат е и д-р Крум 11акса - 
ската левица в Босилеград, на което бяха обоз»- ритотеи гражданин и лекар. Окуражи» и фактът,

че н тези избори, както и всички други досега, 
И този пътелекторвтьт в о(5щинп'га потвърди преминаха н толерантна п демократична лтмос- 

своята зрелост - не само чрез масовото участие а фера, конс татира Координационното тяло на два- 
нзборите, но и с решимостта си за утвърждпнане та общински отбора, 
на мира. просперитета, равноправието и демок
рацията. Убедителната победа на лявата коалп-

Комсптирийки изборния резултат на лените политически партии и нашата 
община, министър Ииколич иодчергн, че течи резултати красноречиво 
огризяпат политическата мъдрост и стабилност иа тази среда

11}, 30 септември т. г. в Дими- преодоляха ембаргото, От друга 
тровград пребивава Сърджмн страна, имахме и предприятия, в 
Ииколич, министър на търгови- чийто стопански живот ембар- 

правитслството на Сърбия, гото остава дълбоки следи. Т ази 
Главния отбор на СПС и констатация, за жалост, се от

нася и за колективите в Дими-

дени изборните резултати.

м. я.
ята в 
член наОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СРС В ДИМИТРОВГРАД координатор на политическите 
дейности на тази партия за Пи- тровградска община. След ирс- 
ротски окръг. След проведени те 
разговори с ръководителите на 
общината, министър Ииколич икономическите реформи, коя- 
говори па пресконференцията, то вече дава и конкретни резул- 
която беше организирана в сту- тати. Но една стабилна колити- 
диото на местна та телевизия.

В началото на изложението

СЪРБИЯ НЯМА ВРЕМЕ ЗА НОВИ ИЗБОРИ махиането на санкциите влязо
хме в една нова фаза - фаза на

ми тази безмитна зона да бъде създадени в Дими г-Общннскнят отбор иа Сръбската радикална 
партия а Димитровград в края на изминалата сед
мица проведе пресконференция, на която запозна 
местните журналисти със становищата на тази 
партия във връзка с проведените президентски и 
парламентарни избори. На пресконференцията 
присъстваха Воин Вслковпч, председа тел на Ок
ръжния отбор на СРС за Пиротскп окръг п член 
на Главния отбор на тази партия, и членове те на 
ОО на СРС в Димитровград Драган Панич, Гошко 
Милков и Ицко Милев.

В изложението си пред журналистите Воин 
Вслковпч между другото заяви, че СРС е доволна 
от резултатите, конто е постигнала на изборите в 
нашата община, както и от резул татите, конто е 
постигнала на републиканското ниво. Вслковпч 
каза. че СРС много не е обещавала преди про
веждането на изборите, но всичко онова, което е 
обещала, тя ще изпълни. В този смисъл лидерът 
на радикалите в окръга отново изтъкна, че реше
нието, въз основа на което в Пирот скоро трябва 
да се открие безмитна зона. е погрешно н затова 
СРС през предстоящия период усилено ще се стре-

ровград.
подчер та, чс гласовете на избирате

лите задължават СРС и затова и предстоящия пе
риод тази партия ще настоява /(а оправдае това 
голямо доверие на граждани те.

Коментирайки новата си туация в републикан
ския парламен т, в който пито една партия и коа
лиция няма да може самостоятелно да формира 
правителство. Вслковпч изтъкна, че СРС се зас
тъпва за формиране па правителство па нацио
налното единство, ”защото Сз.рбия няма време 
отново да експериментира, т. е. няма време за нови 
избори”. При това той добави, че едно такова 
прави телство трябва да бъде формирано от чети
рите най-силни партии в парламента: СПС, СРС. 
СПО и ЮЛ. Но за да се реализира тази идея. 
всички тези партии трябва единодушно да се съг- 
ласят, че това правителство веднага трябва да за
почне "ръкопашен бой”с престъпността, беззак
онието, корупцията и другите подобни отрица
телни явления в наша то общество.

Вслковпч ческа ситуация и страната е ус
ловие за поддържане и на ста

ен той обърна най-голямо или- билка икономическа ситуация, 
мапие на икономическите и со- Коментирайки изборния ре- 
циални реформи, които скоро зултат на левите политически 
трябва да бъдат въведени в на- партии в нашата община, минис- 
шата страна. Ииколич напомни, тър Ииколич подчерта, че тези 
че прави телството на Република резулта ти красноречиво отраз- 
Сърбия понастоящем иредлри- яиат политическата мъдрост и 
ема всички необходими мерки, стабилност на тази среда. Що се 
за да запази стабилността на отнася до резултатите, които се 
курса на националната валута и очакват във втория тур на из- 
стабилността на цените. Според борите, той заяви, че в нашата 
думите на миниезъра, правител- община не би трябвало да се 
сивото на Сърбия вече няколко очакват някакви изненади, като 
години последова телно реализи- се има предвид настоящото по
ра програма за увеличаване на литическо настроение на граж- 
обема на производството, съжи- даните и тяхната способност да
нямането на износа, повишаване- разсьдят каква политическа оп- 
то на жизнения стандарт на ция най-много им отговаря, 
гражданите и т. н. В периода, 
който е зад нас, каза Ииколич, той отправи призив към изби- 
ние, за щастие, имахме и такива рателите в нашата община да из- 
предприятия, респективно ико- лязат на президентските избори 
номпчески системи, които в по- на 5 октомври и да дадат своя 
малка степен бяха зависими от глас за кандидата, когото считат 
износа. В резултат на това тези за най-добър, 
предприятия и системи по-лесно

Б. Д.
В края на изложението си

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПО В ДИМИТРОВГРАД

СПО НЯМА ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЯ 

НИТО СЪС СПС, НИТО СЪС СРС Б. Д.

На състоялата се през миналата седмица прсс- нашата община, докато не осъществи своята нро- 
конференция на Общинския отбор на Сръбското грама, която е напълно в духа на неизбежни те 
движение за обновление в Димитровград Асен промени” - каза Иванов.
Иванов, член на Общинския и Главния отбор на Отговаряйки нд въпроса дали в рспубликанск- 
тази партия заяви, че СПО с доволен от постигна- ого събрание СПО ще влезе в коалиция със СПС 
тате изборни резултати или СРС, Иванов категорично заяви, че неговата

Защототази партия е спечелила 45 депутатски партия в никакъв случай няма да влезе в коалиция 
мандата в републиканската скупщина, а това е с тези партии, тъй като в този случай СПО би 

сравнение с броя на депутатските ман- изневерил на интересите на своите членове и снм- 
дати, които СПО е имал в няколкото предишни

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

ОСС НЕ ТРЯБВА ДА СТАНЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОповече в

патизанти. При това той подчерта, чс в бъдещия 
състави на парламента. Що се отнася до изборите парламент на Сз.рбия СПО ще подкрепи приема- 
за президент на Сърбия, Иванов каза, че с оглед него на всички закони и решения, кон то са в духа 
на икономическо-политическата обстановка в на демократичните промени п кои то допринасят 
Сърбия и Югославия СПО и Вук Драшкович об- за повишаването на жизнения стандарт на граж- 
ективно не са могли повече да очакват. даните.

Когато става дума за изборните резултати, Асен Иванов информира журналистите, че 
които СПО с постигнал в нашата община, Иванов членовете п симпатизантите на СПО няма да из
под черта, че тази партия е получила приблизи- лизатна втория тур на президентските избори, а в 
зелно идентичен брои на гласове, колкото е полу- края на изложението си топ коментира факта, че 
чила и на проведените през 1993 година избори, тази партия в Димитровград още не е получила 
СПО и занапред ще бъде опора на демократич- служебно помещение, въпреки чс от 1990 година 

ната опозиция. Тази партия ще носи бремето на СПО е активен участник в политическия живот в 
опозиционна партия - както в Сз.рбия, така и в общината.

В помещението на Общинския синдикален съвет в Димитров
град в средата на миналата седмица се проведе работно-консулта
тивно заседание, на което, освен челните хора на този съвет, при
състваха и председателите на синдикалните организации от дими
тровградските предприятия и учреждения.

Тз.м като скоро трябва да бъдат проведени синдикални избори, 
присъстващите председатели на синдикалните организации бяха 
запознати сз.с сроковете, динамиката и процедурата на синдикал
ните избори, като в сз.щото време им беше представен 
изборен материал.

На заседанието беше констатирано, че в рамките на Общинския 
синдикален сз.вет, както и на 
ланските предприятия и учреждения от Димитровградска община, 
изборите трябва да бъдат проведени най-кз.сно до 15 ноември т. г„ 
за да бз.дат спазени сроковете, предвидени в изборната процедура 
в по-виснште органи на Синдиката.

и раздаден

синдикалните организации кз.м сто-

Б. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
На заседанието беше анализирана и новата схема за реорганп- 

зацнята на Съюза на синдикатите на Сърбия, според която е пред- 
1Н1ДСНО отменянето на известен брои общински съвети (предимно в 
по-малките градове на Сърбия) и тяхното превръщане в обик
новени представителства на Съюза на синдикатите на Сърбия.

Всички присъстващи председатели на синдикалните организа
ции единодушно застанаха на становището, че нашата община 
поради много бройните си сиецнфичностн (крайгранична община с 
население предимно от българска националност) в никакъв случай 
ие може да остане без Общински синдикален съвет, 
преустройство в представителство на Съюза на синдикатите на 

твъРДе лошо би подействувало на бъдещата работа на 
синдикатите в общината.

Вз.в връзка с тази проблематика

БЕЗПЛАТНО БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ 
ЗА 33 ПЕНСИОНЕРА

• На 12 септември т. г. в град Алсксинац се Еднодневното посещение на димитровградските 
проведе традиционната среща на пенсионерите от пенсионери съвпадна с провеждането на прочутия 
бившия Нишки регион. На срещата участва и се- "Жупски гроздобер".
демнадесетчленна делегация на Съюза на пенси- • До края на настоящата година Съюзът на 
оперите ог Димитровград, предвождана от пред- пенсионерите от Димитровград ще изпрати 33-ма 
седа геля на тази организация г-н Цветан Еленков. свои членове на лечение и почивка в сръбските

• На 24 септември т. г. десетчленна делегация бани. Разходите за пребиваването на иенсионе- 
на Съюза на пенсионерите от нашия град преби- рите в баните ще бъдат поети от Фонда за инва-

наВласинското езеро заедно с колегите си от лидно-пснсионното осигуряване на Република 
иенсионерските организации от Пирот, Бела па- Сърбия. Пенсионерите, които ще бъдат изпра- 
ланка и Бабушница. тени на лечение и почивка, вече са определени, а

• Група от50 пенсионери, членуващи в димит- републиканска комисия ще реши в кои бани ще
ровградската пенсионерска организация на 1 ок- бъдат настанени, въз основа на лекарските папра- 
томври посетиха Александровац Жупски, където вления, които са им представили пенсионерите, 
бяха гости на Съюза на пенсионерите оттози град. Б. д.

т.е. неговото

===«=== 
синдикален съвет да направят всичко възможно, за да може и 
занапред Общинският съвет да запази настоящия си статут В осъ
ществяването на тази задача членове на Председателството ще 
СиндикзтГ'ЗГОВ°РИ С компетентните Л|,на от висшите органи на

М.ПС1
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ЗАСЕДАНИЕ НА "УГОПРОГРЕС" В ДИМИ
ТРОВГРАД

Договор за съвместно 
представяне на панаири

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА ТЕЛЕФОННИТЕ ПОСТОВЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

Помещенията са готови, 

чака се централата

туристическите организации и предложение за 
включване на туристическо-гостилничарските пред
приятия в Интернет, както и договорът за съвмест
ното представяне на туристическите организации на 
съответните панаири в страната и чужбина.

Освен Погановския манастир, Звонска баня и Пи
рот участниците в заседанието са посетили и София, 
където в посолството на СРЮ, в присъствието на 
консула Нешко Мадич, е разговаряно за възможното 
сътрудничество между гостилничарско-туристичес- 
ките предприятия от страната с туристическите аген
ции от България.

Заседанията на Управителния съвет на "Угопро- 
грес” се провеждат в седалищата на организациите, 
които имат свои представители. На следващото засе
дание, по предложение на "Балкан”, една от темите, 
върху които ще се разисква, е "Транзитният туризъм 
- възможности и проблеми”.

Управителният съвет на Сдружението за разви- 
гостилничарството и туризма в Сърбия "Уго- 

прогрес проведе на 22 септември т.г. заседание в 
Димитровград.

Членовете на Управителния съвет, в който 
зат представители на най-елитните

Помещенията за новата дигитална телефонна централа "Алкател” 
в Димитровградската поща вече са подготвени и се чака само да прис
тигне самата централа. Това може да стане всеки момент, казва Милан 
Лазов, техник в пощата.

Тъй като с инсталирането на новата централа ще отпаднат всички 
двойни номера, то в момента се върши разширяване на мрежата 
град. От пощата към улица "Софиянска” (Градински път) това вече е 
завършено, както и в квартала "Сателит”. Пред завършване е и 
разширяването на мрежата на улица "Сутйеска”. Фактически остава 
това да се извърши и в центъра.

Що се отнася до смяната на двойните телефони номера с единични, 
Лазов изъква, че гражданите трябва да бъдат спокойни, понеже всичко 
това става за сметка на пощата. С тези, които желаят да се сдобият с 
телефон, договори все още не се сключват. Но, както изтъкна Лазов, 
твърде важно е те да подадат молба в пощата за получване на телефонен 
номер, както и онези, които планират въвеждането на телефон за 
по-късно, за да може своевременно да бъдат включени в предварител
ните списъци. Молбата струва само 40 динара и се подава в пощата с 
личен паспорт. Що се отнася до цената, тя е 3528 динара ако се плати на 
един път. Съществува възможност да се плати и на шест вноски. Ако 
се плаща на два пъти, цента е 3672 динара, а на шест пъти тя е 4249 
динара. След доставянето на новата централа, ще започне сключването 
на договори със заинтересованите. Да напомним, 
трала има 3000 номера, от които 2000 са двойни. "Алкателната* диги
тална централа, която ще се монтира, ще има 5512 номера, и то само 
единични.

тие на

вли-
гостилничарско- 

туристически предприятия в страната, най-напред об
съдиха информацията за окончателното решение на 
Закона за трансформация, свързано конкретно 
тилничарско-туристическите организации. Обсъде
на е и реализацията на програмата за пропаганда

в самия

сгос-
А. Т.

на

БОСИЛЕГРАД
предприятия, които биха могли да поемат домашното 
ръкоделие в Босилеград, обаче, освен "Симпо" от 
Враня, другите не проявили интерес.

- Със "Симпо” е договорено да тъчем детски оде
яла. За целта ангажирахме няколко работнички и 
направихме десетина одеяла, които са приети и оце
нени като добри в "Симпо” и вече се договаряме за 
редовно производство на 300 одеяла месечно, с което 
бихме могли да ангажираме всичките работници. 
Разбира се, след като производственият процес бъде 
овладян, това количество ще бъде и увеличено. Ос
вен това, в "Симпо” са заинтересовани и за производ
ството на тапицерии (мебел-платове), които тук съ
що така бихме могли да произвеждаме ръчно. И за 
единия, и за другия асортимент необходимите мате
риали и съоръжения ще бъдат осигурявани от пред
приятието от Враня. Фактически ние тук само ще 
тъчем. Материалът за детските одеяла вече е по- 
ръчен и след като той бъде доставен, становете от
ново ще заработят - подчерта Евтимов.

Ако договорът се осъществи, в което никой не се 
съмнява, защото зад него стоят най-отговорните ли
ца в "Симпо”, този врански колектив ще бъде вто
рият, който ще окаже съдействие на босилеградско- 
то стопанство.

” Симпо” ще поеме 
грижата за цеха на ЦДМ

Когато преди две години общественото предпри- 
"Център за дизайн и маркетинг” от Ниш откри 

цех за домашно ръкоделие в Босилеград, мнозина 
изразяваха съмнение в перспективността му. Отго
ворните лица в предприятието от Ниш обаче пред
виждаха не само успех, но и бързо разширяване на 
мощностите. И наистина тези, които с недоверие гле
даха към основателя на цеха, бяха прави. Спад ня- 
колкомесечно пробно производство цехът престана 
да работи и не успя да възобнови производствения 
процес. Двадесетината работника останаха в едно не
установено положение. Някои от тях дори заведоха 
съдебно дело, което все още не е приключило.

Ръководителят на цеха Винко Евтимов казва, че 
предприятието-майка от Ниш не успяло да намери 
пазари за техните изделия (различни видове уникат- 
ни текстили, подови настилки, килими и пр.) и това е 
основната причина за застоя в производствения про
цес. Междувременно са водени преговори с някои

ятие че сегашната цен-

А. Т.

КЪМ КРАЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

Съживяване на транзитния туризъм
Директорът на гостилничарско-туристическото предприятие ”Бал- 
” в Димитровград Йордан Димитров изтъква, че транзитният 

туризъм е потръгнал и в сравнение с миналата година има финансов 
напредък. Очевидно е, че транзитните туристи пак започват да ползват 
най-късата пътна връзка между Запада и Близкия Изток. Това особено 

"гастарбайтерите” от Турция. Освен увеличения брой 
наващите през нашата страна леки коли, значително по-интензивен е и 
транзитният товарен транспорт през нашата страна. За това вероятно 
е допринесло както свалянето на санкциите, така и намаляването на 
пътната такса за товарни камиони. "Това все още не е масово явление 
и все още е далеч от онези времена, когато на ГКПП "Градина

до 6 милиона транзитни пътници и товарни камиони. Но най- 
важното, е че "тръгна”, казва директорът Димитров.

Въпреки обективните трудности, през последните години Балкан 
ожения. От земеделската коопер-

кан

м. я. на ми-важи за

ХУБАВА НОВИНА ОТ "УКРАС-ЦИПЕ” 
ДИМИТРОВГРАД

неоходимият материал, а тези дни се очаква да стигне 
още един тир с талашит, необходим за производ
ството за октомври месец. Тъй като обезпечаването 
на производствен материал е доста трудно, то и 
производството се планира ежемесечно. Това дава 
възможност планът да бъде много по-конкретен и

ми
наваха

Продажбата върви добре реализира определени капиталовл 
ация "Сточар” са купени 1300 м площ за 884 000 динара, които са 
предназначени за разширяване на туристическо-комерсиалната зона. 
Още миналата година е купена за 3 630 000 динара също и сградата на 
Авто-мото съюза, която заема площ от 355 м , и 7000 м паркинг. В 
момента се изготвя предварителен план за използването на сградата, 
съобразно дейността на "Балкан”. Тъй като ’ Балкан има и собствена 
спедиция, през тази година е открита и кантора на граничния преход 
Прешево към Република Македония. Така сега "Балкан”, освен на 
"Градина”, има още два пункта - този на Прешево и на Рибарци, Босиле- 
градско, който е открит по-рано.

реален.
Що се отнася до възможните износни сделки на 

"Циле”, Ангелов изтъква, че мострите за евентуал- 
купувачи от Кипър и Германия са изработени 

доста отдавна. Купувачът от Германия е трябвало да 
дойде в Димитровград след панаира в Загреб, но 
още не се знае кога ще стане това. Но въпреки това, 
в "Циле” считат, че до края на годината в производ
ството няма да има проблеми. В момента на джиро- 
сметката има пари, така че се подготвя изплащането

Сред купувачите съществува голям интерес за 
модифицирани легла, произведени в ’ Украс- 

Циле” в Димитровград. "Търсят се и двуделни и 
четириделни скринове (комоди), които,^ 
леглата, са дело на нашите конструктори” 
изпълнителният директор на цех "Циле” Данча Ан
гелов.

новите
ните

както и 
, изтъква все

на 150 легла и 100Вече е започнало производство 
кухненски елемента (50 на сто от тях вече са произ
ведени) и наскоро ще бъдат доставени в магазините 
на "Украс”. За предвиденото количество е обезпечен

на заплатите за август месец. А. Т.
А. Т.

В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ
"КОЖАРА" - ЖЕЛЮША Добро снабдяване с хлябДИМИТРОВГРАД

10 000 обработени 
кожи са изнесени в”Градня” строи 

делова сграда за 

пазара

В трите хлебопекарници в Босилеград, две от които са частна соб
ственост, а една - обществена, дневно се произвеждат и продават около 
4600 хляба. Най-много (78 на сто от това количество) се произвежда в 
държавната хлебопекарница, а останалото се осигурява от другите две, 
едната от конто е собственост на Александър Стоименов, а другата - на 
Милан Мицов, която започна работа преди един месец. В хлебопекарни
цата на Стоименов дневно се пече и продава около 300, а на Мицов - 

800 хляба. С това количество хляб напълно се задоволяват 
нуждите на жителите на Босилеград 
консуматори. В останалите села хляб са доставя само по поръчки или 
за различни тържества и празници.

Когато става въпрос за качеството на хляба в това отношение сега 
се чувствува значителен напредък, и то по-специално в държавната 
хлебопекарница. С приемането на специалист - инженер качеството на 
хляба, както и на останалите хлебни изделия, е значително подобрено. 
Достатъчно е да споменем, че в последно време хората все повече 
купуват хляб от държавната хлебопекарница.

Румъния
Кожопрсработвателното предприятие "Кожара 

Желюша преди десетина дни изнесе на ру- 
пазар 10 хиляди бройки преработени кожи. 

Сделката е реализирана чрез посредничеството на 
партньор от Германия.

Вече няколко месеца основна де 
жара” е преработката на агнешка 
жа. Сега в това предприятие се произвеждат изделия 
за вътрешния пазар и то преди всичко за обущар
ската промишленост.

околоот село 
мънския и Райчиловци, които са и главните"Балканска”, до автобусната гара и 

позната като 
предприятие

На улица
продължение на старата сграда, 

"Давитковото”, строителното 
"Гоадня" от Димитровград започна строеж на де-

рова строи се на собствена площ н със собствени

като
йност на "Ко- 

пелц-велур” ко-

Б. Д.ш
имаше съвсем рядко. Малцина идваха в Босилеград и про
даваха стоките си по къщи или пък работеха по поръчка. 
Тъй като пътищата на нелегалната търговия трудно се преси
чат, черноборсаджиите откриваха нови-към селата в община-

БОСИЛЕГРАД

Съживява се уличната та. .. Лека-полека битакът в Босилеград възвърна някогаш- 
облик. Потокът от българските граждани, занимаващи 

търговия, пак се увеличи. Миналия петък в 
имаше над 150 подвижни

търговия ния си
се с незаконна
града - когато тук е пазарен ден - 
сергии, чиито собственици продаваха стоките си.

Различни са мненията за незаконната търговия. За обик
новените хора, чийто стандарт не позволява да се снабдяват в 
официалните магазини, това е необходимост. Общинското уп
равление не е доволно, понеже рязко намалява данъкът върху 
оборота от легалните магазини. Не са доволни и собствени
ците на търговските магазини в общината. Трима души, които 
пожелаха да останат анонимни, считат, че за възвърналата се 

са виновни инспекциите, които не си 
В. В.

Когато Правителството на Сърбия през юни т.г. прие оп
еративна програма как да се пресекат пътищата на незакон
на^ Лрговия мнозина в Босилеградска община повярваха че 
е миЛо времето на уличното търговия и но незаконното 
продажба и препродажба на стоки. Тогава компетентните ин 
спекции в Босилеград - преди всичко по пазара, финансовата 
и санитарната ■ изпъдиха черноборсаджиите от би™азара в 
града. Изчезнаха стотици подвижни сергии, прекъсна поток 
от тукашни, и особено от български граждани, които въртяха 
бизнес в общината.

...Известно време след това

средства. Строителната ползаема площ около

опните работи, а е запланувано до края н Р 
ния сезон да се сложи първата бетонна плоч . ^ ^

нелоялна конкуренция 
гледат работатабългарски черноборсаджин

о3 ОКТОМВРИ 1997 г.



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ"Груински път” (240 м) улици ”29 ноември 040 
м), улици ”Блит” (2(Х) м) и улици "Църиоок (50 
м).

До крия ни годинптп ще бъде исфнлтирини и 
улицптн от ляинтн стрини ни Добродолския поток 
е дължини 220 метри (отмости към Карапии дол). 
Или общо до крия ни годинптп ще бъднт ремонти- 
рпни, модернизирани и асфалтирани 9 улици е об
ща дължина от около 1600 метра, за което ще 
бъдат изразходвани над 700 000 динари, обезпече- 

от Дирекцията зп пътища, местното самообла
гане, общинския бюджет и различни републикан
ски институции.

Добавим ли към това и факта, че вече е 
поставена нови асфалтова настилка на регинал- 

път Власина - Рнбарци, която е с дължина 10 
км, кпкто и на участъка от Гуйчак до Воденици и 
800 метри през центъра на село Рийчиловци, и че 
е договорено настилането с асфалт на улица ”Г. 
Димитров" (от моста към автогарата) с дължина 
250 метри, стана ясно, че настоящата година ще 
бз.де една от най-плодотворните в това отио-

м. я.

БОСИЛЕГРАД

”И МАРКС НЕ Е БИЛ 

ЧЛЕН НА ПАРТИЯ...”
Започна

ремонтирането на 

няколко улици Видях белградската регистрация на червеното ’ Юго” и сс 
досетих, че това е Станимир-Станко Георгиев, юрист от Бел
град. Дошъл е на поредното си посещение в нашия край и, както 
винаги, не идва сам. Води своето семейство, ще посети сестра 

Димитровград, ще отиде до роднините и родната си къща 
в Сенокос, ще прескочи до София при сестра си и при племен
ниците. Знщото С положителност зная, че гой милее за нашия 
крий, че и съпругата му - войводинка, е откровена и искрена 
жена и обича нашите хора, че дъщеря му Светлана е видяла и 
Америка, и Канада, ала обича но една, а и повече седмици да 
б-ьде тук. Днес Станко е пенсионер и е много обич и топлата 
помага при отглежда не го на двете внучета Богдан и Бояна. С 
прикрита усмивка и надежда казва: Че може ли и семейството 
да няма още една Бояна?” (Сестра му в София която е ио- 
голяма от Станко, се казва Бояна). Произлиза от голям род в 
Сенокос. Били са трима сина и зри дъщери на уважаваните от 
всички Делчо и Дука Георгиеви. А те са се казвали Сара, 
Теофил, Бояна, Димитър, Десанка и гой, най-малкият, 
Станимир.

- Родил съм се в планината, в Сенокос - едно от наи-кра- 
Висок. Девствени гори, много бистра, чиста 

вода и много чист въздух. В Забел имахме поята със 150 
50 кози, пет-шест коня. Най-хубавите за мен предели в Сенокос 
са Забел и Прслссйе. Основното училище завърших в Сенокос, 
прогимназията карах в Каменица, а през 1946/47 година със 
сестра ми Десанка се настани
хме в Цариброд и бяхме сред 
първите поколения гимназис
ти в 11овл Югославия. Тогава 
храната ни не беше обилна, ня
махме и много тетрадки, учеб
ници, нямахме много дрехи, но 
имахме широко отворени за 
науката очи. Училището бе за 
нас храм на знания, дисципли
на и добродетели. Почти всич
ки мои другари от з ова време 
станаха висшисти. Колебах се 
какво да следвам. Обичах ли-

В тазгодишната програма за комунално-би
тово строителство в Боснлсградскв община е за
планувано и ремонтирането н асфалтиране то на 
няколко улици в града. На никои от тях това вече 
започна, а за другите подготовката е в заклю
чителния сн етап. През миналата седмица започна 
асфал тирането на участъка на улица "Георги Ди
митров” от сградата на Общинска та скупщина до 
Добродолския поток с дължина 130 метра. След 
това ще започне ремонтът и асфал тирането па 
улиците: "Иво Дола - Рибар” (190 м), улицата 
'Младост” (175 м) и "Душанова" (220 м).

Почти са подготвени за асфалтиране и улиците:

ни
си в

ПИЯ

шепне.

ИМАЛИ ПРАВДА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕДЪК" В ДОЛНО ТЛЪМИНО?

Сега общината ще решава спора за имуществото сивите села във
овце,

бни разисквания в Общинския съд в Босилеград, 
въпреки че предписанията в Закопа са ясни и са на 
с траната на дол нотлъм ниската кооперация.

Тъй като междувременно бяха гласувани и до
пълнени» кз.м Закопа за кооперативното дело, 
долнотлъмIIмеката кооперация е пререгистрира
на в Стопанския съд в Лссковац като земеделска 
кооперация за селскостопанска дейност и износ и 
внос на всички видове селскостопански изделия. 
Избрани са нови органи: Управителен отбор от 5 
души (председател - Асен Иванчев), Надзирате- 
лен отбор от 3-ма (председател - Александър Ве
линов) п изпълняващ длъжнос тта дирек тор (Кро- 
не Николов).

Според новия закон, за решаването на възни
кналите спорове между земеделските кооперации 
и други селскостопански ведомства сега е надле
жен отделът за имуществено-правови въпроси 
при общинските скупщини, а не Общинският съд.

Кроне Николов ни уведоми, чс вече е подал 
иск за решаването на въпроса до този общински 
отдел и се надява, че той ще работи по-ефикасно, 
отколкото Общинският съд и ще успее да върне 
въпросния кооперативен капитал. След това зе
меделската кооперация в Долно Тлъмино би мо
гла да започне работа, а 314-те кооператори, колк- 
ото са регистрираните засега членове, ще могат

По инициатива на голям брой кооператори, 
преди 6 години в Стопанския съд в Лссковац бе 
регистрирана новата земеделска кооперация "На
предък" от Долно Тлъмино. Всъщност, но този 
начин бе възобновена някогашната земеделска 
кооперация "Напредък” от това село. Веднага 
след това бяха избрани утвърдените от закона 
органи: Скупщина с председателя Асен Ивпнчов, 
селскостопански производител от село Бистър; 
Управителен отбор с председател Винко Борисов 
от Долно Тлъмино; Надзирателен отбор с предсе
дател Александър Велинов от село Бранковци, и
изпълняващ длъжността директор на коопераци
ята Кроне Николов от Долно Тлъмино.

Практически обаче кооперацията не заживя, 
въпреки ясните предписания в Закона за коопера
тивно дело и по-конкретно в Закона за начина и 
условията за връщане на имуществото, придобито 
след 1 юли 1953 година, чрез работа на кооперации 
и кооператори. Ръководството на кооперацията 
се мъчи да възвърне целокупния капитал на няко
гашната долнотлъминска земеделска коопера
ция.

тсратурата, допадаше ми и ме
дицината. Залисах се в Юри
дическия факултет в Белград 

взимах изпитите си.и редовно
Най-много уважавах своите 
професори Радомир Лукич,
Михайло Константи нови ч и Милан Бартош. Веднъж на изпит 
един професор ме попита дали съм член на партията. Аз момен
тално отговорих, че и Маркс, когато е писал "Капитала”, не е 
бил член на никаква партия.

Ог първия ден след дипломирането - работя: първо като 
юрист в общината на Панчево. после правозшцитник на общи
ната. Минах в Белград и 20 години бях юристконсулт на Елек- 
тродистрибуцията в Белград. Едно време бях заместник генер
ален директор в Панчево. а най-после станах правозащитник в 
застрахователната компания "Дунав". Минал съм всички юри
дически стъпала - от съдия за нарушения до Конституционния 
съд на Югославия. Никога не съм имал пречки в службата си 
или неприятности с хората. Допълнително съм преподавал об
ществени науки в техникумите на Панчево. Ковачнца и Бел
град - след обяд, в късните вечерни часове, след редовната ми 
работа.

На нашия разговор присъства неговата дъщеря Светлана. 
Тя също е юрист, знае няколко езика, учила ги е в Канада и в 
Англия и в нашата страна. Тя разказва интереснен анекдот из 

Станковите деди. Родният му чичо заминал в Аме
рика, около 1916 година като минал през България и тръгнал 
от Бургас с параход. Оставил жена си на село. След известно 
време н изпратил билет за параход, за да отиде при него. Добре, 
ама селянките наговаряли другарката си да се откаже, като й 
казвали, че той я е забравил и че някой ще я бутне от парахода 
да се удави. Обаче тя заминала. След няколко години изпратила 
колет на роднините и снимка: седи в дълбок фотьойл, обута 
меки, топли пантофки, гледа телевизия, а под краката й е 
застлан дебел килим. Гам си създали семейство, били са фер
мери, а един от синовете им минал в Канада н взел французойка 
за жена. Тяхната дъщеря Пиерета е идвала да посети Юго
славия. Водачка и преводачка й била Светлана - Станковата 
дъщеря. Водила я в София, но Пиерета пожелала да види и 
Сенокос. Силно се впечатлила

Станимир-Станко Георгиев

Изпълняващият дължността директор на ко
операцията Кроне Николов казва, че "Слога” е 
върнала част от този капитал, обаче останалите 
две предприятия ;’Напредък” и "Прогрес" не ис
кат да сторят това. Не помогнали и четириго
дишните водени досега съдебни дела и 16-те съде-

да разгърнат далеч по-широка и успешна селскос
топанска дейност. м. я.

Новини от Звонска баня и околностите й
• Сега е напълно известно, че 

хотел "Мир” в Звонска баня жъне 
най-богатата си туристическа рек
олта. И през хладните септемврий
ски дни в него беше като в кошер.
Свободни места нямаше и няма да 
ги има до края на туристическия 
сезон, който формално приключ
ва на 5 октомври. От този ден до 
края на годината в хотела ще пре
бивават организирано групи пен
сионери от Пирот, Ниш, Белград,
Бачка паланка... Тук, на 670 метра 
надморска височина, златистата 
есен е постлала прекрасен килим и е наметнала 
пъстра одежда на околните планински върхове. В 
този чаровен край всяко годишно време предлага 
незабравими преживявания - като младостта, като 
първата обич.

• В Звонци две неща привлекоха вниманието ни. 
Първо, игрището за "малки спортове” (баскетбол и 
футбол на малки врати) е асфалтирано и хубаво уре
дено, монтирани са и рефлектори, така че занапред 
традиционният футболен турнир, който започва на 2

август (Илинден) ще бъде много 
по-качествен. Второ, започна ре
ставрацията на звонската черква 
"Св. Илия”. Най-застрашената 
(апсидалната) част от черквата е 
иззидана отново и с бетонен пръс
тен е привързана към "тялото" на 
храма. Подменен е и покривът на 
черквата. Узнаваме, че да начало
то на зимата ще се провеждат ин
тензивни работи, за да се възоб
нови изцяло някогашният хубав 
външен вид на храма. След това ще 
започне реставрацията на инте

риора, така че този стогодишен православен храм в 
скоро време ще светне с някогашната си вътрешна и 
външна хубост.

• Пътят Бабушница - Звонска баня е ремонтиран 
частично (някои участъци са асфалтирани отново), 
което допринася за по-удобно и по-сигурно пътуване 
до това туристическо място. Така че Звонска баня

живота на

Реставрация на черквата 
"Св.Илия" в Звонци

в

постепено, но сигурно прераства в един от най-прив
лекателните оазиси на югославския континентален 
туризъм.

от това как простичко живеят 
нашите селяни, с ръчно направените опинци, вълнени чорапи, 
глинена настилка по домовете...

Станко, Зага, Светлана и дечица, довиждане, на добър път! 
Да ви е вкусен сенокошкият кашкавал, който ще отнесете в 
Белград!

Каменко М. Маркович

И се втурнаха гоиндолчани за симид!•••
Лилия Нейкова

В димитровградското село Желюша неотдав
на беше открита съвременна хлебарница ”Мин- 
га”. Преди няколко дни се отбих в този хлебозавод

съвременната технология в тази област.
Разбира се, такава хлебарница може да про

извежда само висококачествени хлебни изделия, 
потвърждават и доволните потребители. 

Например моите съселяни от Гоиндол въодуше
вено казват: ”Минга ни продава леб ко симид!” 
Или: "Търчете у продавницуту на "Търгокоон" за 
евтин симид!” Собственикът на хлебарницата 
снабдява с хляб магазините в Димитровград и ок
олните села, а понастоящем води преговори да 
снабдява и магазините в отдалечените от града 
села.

НА ПЛАНИНА 
ЦЪРНООК Гарван нападнал агнеи там видях много неща, с които не могат да се 

похвалят много хлебарници с дълга традиция. 
Още на входа ме впечатли хубавият бетониран 
двор и веднага почувствах някаква топлина, уют
ност, дисциплина... С една дума казано - от уреде- 
ността на двора и приветливия изглед на сградата 
разбрах какъв е стопанинът им. И не се излъгах. 
Вътре всичко свети от чистота и всичко е на 
тото

което
Не само вълците, но и птиците 

започнаха да пакостят на живот
новъдите. Неотдавна на планина 
Църноок, Боснлеградска община, 
гарван нападнал агне и започнал да 
го кълве по главата. И сигурно би 
го убил, ако наблизо не бил овчар
ят Душан Костадинов 
Църнощнца.

-Беше хубав и слънчев ден. Ов
цете кротуваха, а аз и една съседка 
седяхме и разговаряхме. Гарвани 
кръжеха високо и грачеха. Тъй ка
то в последно време ги има много,

нищо не се съмнявахме. По едно 
време съседката ми ме подбутна и 
ми показа с пръст към моите овце. 
Като се обърнах, видях, че един 
гарван е оборил едно агне и го къл
ве по главата. Когато пристигнах, 
агнето беше полуживо. Спасих го. 
но то вече не беше способно за 
живот. Затова го заклахме 
щетата не беше голяма -

мяс-
си. А когато собственикът Александър Ма- 

ринков ме заведе в хлебарницата си и ми показа 
техниката и културата на производството на хле
бни изделия, едва не изгубих дъх! Машините са 
последна дума на техниката, производственият 
процес е автоматизиран - всичко е под знака на

от село
Накрая искам да изтъкна и следното: когато се 

случи да не се продаде една част от дневното коли
чество хляб, на следващия ден собственикът го 
предлага на потребителите на половин цена.

д-р Слободан Василев

и така 
каза

Душан Костадинов, собственик на 
агнето, което било над 20 
грама.

кило-

м. я.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛИ (13) В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕ
НИЯ В БОСИЛЕГРАД

Програми за набавяне

рудване на кабинета за информатика със съвременни 
компютри. За целта ще бъдат изразходвани около 60 
000 динара. Освен това през учебната година учи
лищната библиотека, която сега разполага с над 11 
000 книги, ще бъде обогатена с нови книги, 
в помощ на обучението. Сега вече библиотеката е 
помещения, където има достатъчно място и за че
тене, и за учене.

В програмата на Основното училище се пред
вижда доставка на съвременни нагледни средства - 
преди всичко оборудване и помагала за кабинетите 
по физика, химия, математика, биология и техни
ческо образование.

Милованка Каменова - любима 

преподавателка по френски и 
латински

които са
вна съвременни 

нагледни средстваИТн^™;аК“еКЪЩаТа На Милованка и Васил Каменови.
сетилетие в града ни постР°ена през последното де-
винаги ще се откроява в “ кРитеРиите. стилът „а къщата
цнален”'1план°Нишери;т:ие'^ка^Л^И^^а ^шитта*«'т^рсили^спе^

^адреса шГархлтект^Свърта^^^^Р'31^11™™ ^11”1'1 Д^дат името

^тн^:ГлЛХпРитсЖГво р°а;1986 год"на ~ »-Ж™ от

ведения почтн^самсГна н°ТВО

художествена фотография на Погановскня 
автор Шурдилович. Навсякъде 
истински

Това
Двете учебно-възпитателни заведения в Босиле

град - Гимназията и Основното училище - 
вили са съста-

конкретни програми за осигуряването на нови 
учебни помагала. В Гимназията е запланувано обо- м. я.

МОЖЕ ЛИ СПОРТНАТА ЗАЛА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД ПОВЕЧЕ 
ДА СЛУЖИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СПОРТА?

Т. Александров: ”Може, но при определени условия”на

Всред гимназистите, градската младеж и членовете на футболния клуб ” Младост” съществува 
мнение, че единствената спортна зала в града не се използва пълноценно и че съществуват 
възможности да я ползват и тс

В Босилеград съществува само една спортд 
- тази на Основното училище, която има 190 м“ полз- 
ваема площ. Гимназията, футболният клуб "Мла
дост” и градската младеж нямат такова удобство.
Открай време преподавателите и учениците в Гим
назията имат трудности при провеждането на обу
чението по физическо възпитание, особено през зи
мата^ Младежите в града и членовете на ФК "Мла
дост също така нямат къде да спортуват, когато е 
лошо времето. Според преценки на хора от двете 
училища и футболния клуб, залата на Основното 
училище не се ползва докрай за целите си. В това 
отношение са убедени, че съществуват възможности 
и те да я ползват - особено сега. когато наближават 
есенните дъждове и зимата.

Директорът на Основното училище в Босилеград 
Тоше Александров по този повод каза: "Залата е 
наша и я употребяваме за спорт и спортуване толк
ова, колкото преподавателите по физическо възпи
тание преценят, че е нужно. При това не казвам, че са 
използвани всички възможности и че не могат да я

сцени, но и една 
манастир от нишкия 

книги - не като украшение, а като 
,свят' всРеА който живее семейството. Български

витрините, препълнени с книги, отделно и на почетно място стоят 
книги от авторите от нашето малцинство: д-р Сотиров, д-р Младе
нов, Детко Петров н Симеон Костов. Непринудено им отправяме 
комплименти, че са жива реклама на вкуса, културата, изкуството 
и книгата. А госпожа Милованка казва една латинска мъдрост: ”И 
макар да няма сшш, трябва да се похвали желанието”.

Милованка Каменова е дългогодишна гимназиална учителка в 
Димитровград по френски и латински език. Вече писахме в нашия 
весник, че тя повече от десет години води и много нужната и важна 
книга за живота на гимназията - Летописната книга. Миналата 
година г-жа Каменова е излязла

ползват гимназистите и младежите от ФК "Мла
дост”. Но в това отношение има няколко трудности: 
учениците от Гимназията не могат да я ползват, по
неже работим в една смяна, т.е. преди обед, а футбол
ният клуб може да я ползва само след обед при ус
ловие, че съзнателно ще се грижи за инвентара'’. Той 
поясни, че училището е взело решение залата да се 
използва и от "Младост”, но трябва да се сключи 
писмен договор.

"Бяхме на мнение, че спортната зала може много

а зала

повече да се ползва по предназначение и потърсихме 
от училището да я ползваме в следобедните часове, 
особено през зимата. Ръководството на училището 
разбра нашите проблеми и даде положителен отго
вор на нашата инициатива”, каза Героги Георгиев, 

ФК "Младост”. Тойтреньор на
ението им е да ангажират не само своите членове, но 
и заинтересуваните за спорт младежи от града - преди 
всичко за футбол на малки врати, волейбол, баскет
бол и за атлетика.

подчерта, че намер-
в пенсия, но не може да се намери 

специалист по латински език, затова и тази година преподава този 
предмет 12 часа седмично.

в. в.

учат само 3 деца. Строителните работи се про
веждат от частната строителна фирма "Ваша къ
ща” от Димитровград. След завършването на тези 
работи, същата фирма ще ремонтира и сградата на 
основното училище в село Смиловци, в което по
настоящем учат 13 деца.

Финансовите средства за ремонта на основните 
училища в тези села са осигурени от ОС в Ди
митровград.

Ремонтират се 
училищата в Смиловци 

и Куса Врана
В село Куса врана (Димитровградско) започна 

ремонтът на покривната конструкция на сградата 
на основното училище, в което през тази година

Б. Д.

Детска градина и в Желюша
На 22 септември т. г. започна да работи клонът 

на димитровградската детска градина ”8 
ври” в село Желюша, в която ще бъдат приети за 
целодневен престой 15 деца (от 2 до 5-годишна 
възраст), предимно от това село. Таксата за де
цата в това предучилищно заведение ще бъде 60 
динара месечно, или само 20 процента от 
действителната икономическа стойност. В дет
ската градина за децата ще бъде осигурена топла 
закуска, обяд и следобедна закуска. Децата ще 
бъдат под непосредствения надзор на възпитател- 
ката Ядранка Илиева от Димитровград.

септем-

Милованка Каменова

- За мен най-голяма награда и постижение в предмета, който 
преподавам, е класирането на моята ученичка Славица Димитрова. 
През 1987 година тя се нареди между петте най-добри ученички по 
френски език на съюзното съревнование в град Подгорица. Днес 
тази моя ученичка е учителка по френски език в Ниш в Учител 
Таса”. А когато получи наградата си, беше много щастлива,защото 
отпътува за Фрнция, където трябваше да се доближи

езика, културата и бита на френския народ - разказва

Б. Д.

Радио Цариброд по вълните на Радио Белгради осъзнае на 
г-жамясто

Някога съм била учителка по руски език на Милованка и Васил
и казват, че им с

В събота на 27 септември т. г. в 10 часа преди обяд градската гимназия. Те отговаряха на въпросите, ко- 
студиото на Радио Цариброд беше включено пряко ито им поставяше журналистът от белградското сту- 
във втората програма па Радио Белград по време на дио, отнасящи се предимно до основните специфич- 
сдночасовата емисия "Какво се работи". пости на нашата община.

В студиото на димитровградската радиостанция Посредством вълните на Радио Белград нашата 
бях.т Зориця Милева, директор нп Центъра на кул- община беше представена в цялата страна, но и по- 
тура Зоран Геров, председател на Изпълнителния далеч, тъй като тази радиостанция се чува н извън 
отбор па ОС в Димитровград, Арсен Тодоров, генера- границите на Югославия.

директор па димитровградската конфекция 
"Свобода” и Томислав Таков, директор па Димитров-

Каменови. Сега пък те ми правят комплименти 
подействала руската литература и когато са станали съпрузи, са 
дали на децата си имената от прочутото произведение 1айка - 
Феля и Катя. Те точно така, по руски и български, произнасят 
имената им. Казват, че децата им са завършили факултети и заради 

им са ги мислили за руснаци, а пък не е лошо да при 
, Сега госпожа Каменова рецитира

Б. Д.имената
надлежиш на един голям народ 
прочутата песен на К. Симонов:

"Жди меня и я вернусь...”
нейни СКЖХ™* « днешната учителка 

Основното училище Катарина Симеонова. Дирек 
тот т на гимназията г-н Томислав Гаков казва, че когато се нравят 
анкези между учениците за любим преподавател и предпочитан

Литзме сс дали успяхме да представим ЕЗИКОВЕДА 
ГОТА Милованка К=г, Знае четири = с
водите на сравнителната лингвист ,,-оиоримият език,
и точни. А тук еа и историям ивл«ери7УР ., ^ чки области
прозата и поезията! За неяI няма труд семеен живот, с
на езика, усъвършеиствува се. линее 
книги и сред красота.

лен

ЛЕКАРИ ОТ ЗДРАВНИЯ ЦЕНТЪР ВЪВ 
ВРАНЯ НЕ МОГАТ ДА ЗАМИНАТ НА СПЕ
ЦИАЛИЗАЦИЯ

и 1 и зъболекари се е обадил само един кандидат - 
лекар по обща практика.

В Здравния дом подчертават, че 48 лекари и зъбо
лекари трябва да заминат на специализация, която им 
е разрешена, но че не могат да направят това, понеже 

кой да ги замести. Тъй като основната здравна 
защита и пациентите не могат да останат без лекари, 
те ще заминават на специализация така, както се 
създават условия, т. е. така както пристигат нови

почитание се изказват

по психология в

Няма кой да ги замести няма

На приключилия конкурс за 30 лекари но обща 
практика и 10 зъболекари се е обадили само един 
кандидат

Здравният център във Враня, в рамките на който 
работят здравните ведомства от общините в Пчински 
окръг - освен Сурдулица - напоследък с изправен 
пред сериозен кадров въпрос: как да намери пови 
лекари по обща практика и зъболекари, та рабо
тещите вече да заминат на специализация? В ьпросът 
е още по-болезен ако се има предвид фактът, 
приключилия конкурс зп 30 лекари но обща практика

лекари.
Конкурсът и занапред е открит, но малки са въз

можностите да се реализира. В списъците на Трудо
вата борса в Пчински окръг няма безработни лекари 
и зъболекари. Една част от лекарите и зъболекарите 
не работят в здравното дело, а в други области, къ
дето имат по-висока заработка. Безработните пък от 
вътрешността не се решават да дойдат на работа във 
Враня (единственият кандидат нп конкурса е от Влп- 
сотинце) и останалите места в окръга.

иПЕДА-

че на
Лилия Нейкова

3 ОКТОМВРИ 1997 г.Шшмйй



КИРИЛ КАДИЙСКИ, УЧАСТНИК В ЛИТЕРАТУРНИЯ ПЛЕНЕР "СИЧЕВО '97" ДИМИТРОВГРАД

Прекрасен благотворителен 
в полупразна зала’*'

Концерт от песни и танци в Димитровград ичиесе ан
самбълът "Гоце Делчев" от София ни 27 септември т. г. Сред
ствата от концерта са предназначени за реставрацията на 
димитровградската черква "Просвета Богородица .

Дали цента на билетите ог 10 динара, дали продажбата им 
посредством фирмите в града или нещо друго е причина за 
иолупразната зала, не е ясно, но бе видимо отсъствието на 
значителен брой видни димизровградчани.

Концертът беше организиран от Културно-информацион
ния център на българското малцинство "Цариброд , хумани- 
тарната орг анизация "Солидарност”, Центъра за култура от 
Димитровград и фондация "Бъдеще за Бз,лгария от София.

БЛИЗКИ СМЕ И БЛИЗО СМЕ, 
А НЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ ДОБРЕ концерт... • •

но, топло. Едно не ми хпреспп: 
ерпмно е за двата народа, чс не се 
познаваме добре, а толкова сме 
близки н толкова сме близо. Изоб
що, културите ни са много близки. 
Надявам се, че в тази насока не
щата ще се подобряват.

41 Кик оценявате положението на 
българската литература днес?

- В момента на Балканите ста
ват чудни неща. Литературата и 
изобщо културата не могат да ос
танат извън тези събития. 13 Бъл
гария литературата преди беше 
централизирана, което не беше до
бре за нея. Днес обаче е "парцели- 
зирана", което също не е добре. 
Творците нс си сътрудничат доста
тъчно помежду си. От печат изли
зат различни неща. Трябва много 
време, за да сс извърши, така да 
кажа, едно пресяване, та да остане 
онова, което наистина заслужава, 
с което България може да излезе и 
в чужбина и да не се срамува.

* Какво с мнението Ви зп сръб
ската литература?

- Казах вече, че не си сътруд
ничим много, съответно - не толк
ова, колкото трябва. Познавам 
малко от по-младите творци, но за
това пък се възхищавам от произ
веденията на Иво Андрич и Дес- 
нака Максимович. Чел съм ги мно
го пъти п винаги ми изглежда като 
че ли ги чета за пръв път. Произ
веденията на Андрич най-напред 
съм прочел на френски, а сетне на 
сръбски език. Желанието ми е да 
сътрудничим повече в областта на 
литературата, да правим общи из
дания, защото ние сме близки на-

В присъствието на многоброй- 
ни литературни дейци, любители 
на художественото слово и жур
налисти, в Снчево край Ниш на 29 
септември бе открит седмнят по 
ред литературен пленер. В плене
ра участват литературни творци от 
България, Румъния, Македония, 
Република Сръбска и творци от 
града-домакин Ниш. Използвахме 
случая, за да се запознаем и разго
варяме с госта от България Кирил 
Кадийски - известен писател, поет, 
есеист, преводач на френски език, 
член-кореспондент на френската 
академия "Маларме”, преводач и 
частен издател в областта на френ
ската литература и поезия.

* Г-н Кадийски, какин са пърнитс 
Вн впечатления от Сичсно?

- В Снчево съм зп първи път, 
но имам голям опит в участието на 
такива пленери в чужбина. Тук е 
прекрасно. Чувствам се като у до
ма. Снчево и околностите му са 
прекрасни, но най-важното е, че 
посрещането беше чнстосърдеч-

роди с подобни култури.
* Нашето послание към читате

лите на в. Брптстпо”...
- Приятно ми, е чс се срещам е 

вас, мокрено сс радвам, чс си та
чите - колкото може, разбира се, - 
езика и културата. Желая и по- 
нататък в равноправни условия, 
заедно със срз»бския народ да си 
развивате езика,културата, тради
циите, а за младите поколения - 
повече книги на майчин език.

За да опознаем по-добре този 
изтъкнат творец на българската 
литература, ще посочим думите на 
Ален Боске и Влада Урошевич. 
Боске е написал за Кадийски след
ното: "Той с сред най-универсал
ните умове в своята страна.” А 
Урошевич
"Интуитивно предчувствах, че си 
велик... Кадийски с човек с поз-

XС7Гче 'ни но ч н чт ше // #/

Пишете и за видните учени от 
нашето малцинство

Вестник "Братство”, особено чрез рубриката си Землячески срещи 
и разговори", твърде много допринесе за популяризирането на голям 
брой деятели от българското национално малцинство от областта на 
литературата и изскуството. Мнозина нашенци - творци в тези области 
- са известни на голям брой граждани от нашето малцинство и вече 

любимци. Това изключително начинание показва, честанаха техни
нашето малцинство е излъчило и излъчва прочути художници и 
писатели, известни не само в нашата страна, но и в света. Също така 
това показва, чс нашите хора с труд и знания си пробиват път към 
върховете на изкуството и литературата, без каквито и да е препятствия 
и проблеми.

Мисля обаче, че българското малцинство има много видни хора 
другите области на живота: науката, образованието, здареопазването. 
икономиката и лр., за които много малко или почти нищо не е написано. 
Имаме хора от нашето малцинство, които са били или са и сега универ
ситетски професори в Сърбия, доктори на науките, изследователи 
научните институти, дали значителен принос към науката, прочути 
лекари в големите клиники и болници в страната, директори на големи 
предприятия, съдии и т. н., и т. н. Мисля, че и за такива хора трябва да 
се пише и говори, защото по-младите поколения не знаят почти нищо 
за тия видни учени хора. които са уважавани в областите и средите, 
където работят и творят. Списанието "Мост" би могло да публикува

• Кирил Кадийски посети из
дателство ” Братство”, където 
сс запозна е нишите издания. 
Тук се срещна и с журналиста ни 
радно-смнсията за българското 
малцинство в Югославия и ко
респондента на СРНА.
• През октомври, в издание иа 
белградската "Просвета”, ще 
излезе от печат кингата иа Ки
рил Кадийски СТИХОТВОРЕ
НИЯ. Преводът е на Мила Ва
тов.

казва с възхищение:

и в
напия, и в същото време човек на 
действието. Той е пламенен, иск- 
реи, любезен, с огромна култура, 
винаги и пълен с ини-вдъхновен
циативи .

МиланкоЗарева

ИЗЛОЖБА НА ДИМИТЪР ИЛИЕВ В ПИРОТ
откъси от техни научни трудове и изследвания.

Редакцията на "Братство” вероятно няма най-основните сведения за 
тия хора и заради това е необходимо да установи сътрудничество с техните 
роднини и приятели, за да може след това да установи контакт и с тях.

Надявам се, че "Братство" ще смогне да реализира и тази инициатива, 
защото вестникът се чете все повече и интересът към него е все по-голям.

Димитър Манов, Ниш

На 23 септември т. г. в гале
рията в Пирот бе открита изложба 
на димитровградския скулптор Ди
митър Илиев. На откриването й 
присъстваха известни културни 
дейци от Пирот и доста любители 
на изобразителното изкуство. По
читателите на изобразителното 
изкуство в Пирот имаха удоволст
вието да видят десетина скулптури 
и двадесет рисунки на Димитър 
Илиев.

Скулптурите на Димитър Илиев са съчетание на 
плодотворната художествена традиция и живопис
ните предели, в които живее и твори самият худож
ник. Илиев създава скулптурите си въз основа на 
рисунките, които прави студийно и аналитично. Така 
че рисунъкът получава значително място в неговото 
художествено творчество. Творбата, която създава 
Илиев - било то рисунка или скулптура, - в основата 
си съдържа стабилна конструкция с нежна и лирична 
повърхностна обработка, което придава особен ха
рактер на произведението. Скулптурите му имат ясна 
насоченост към фигурата, човешкото тяло, което 
води от абсолютната истина до субекта, който прео
бразява формата до асоциация в съотношението към 
предмета. Всичките скулптури представляват един

твърд скулптурен свят, с ясна тема 
и мотив, изграден с чист скулпту
рен чертежен език. Що се късае до 
вътрешния свят. в него пулсира ед
ин субтилен, изпълнен с достойн
ство, спокоен и въздържано ясен 
свят. А това са форми, които под
силват лиричните чувства. Фор
мата на скулптурите му е макси
мално изчистена. Поетичната об
работка на повърхностите, както и 
хармоничната пропорция на сами

те скулптури, осигуряват ма произведението пълна 
комуникация с особеностите на местността и тради
цията. В своите скулптури Илиев е успял да свърже 
психическия и физическия свят, статичността и ли
ричното във вътрешността на самата скулптура.

Формата, ритъмът и самата маса в скулптурите и 
рисунките на Илиев дават творческа сила и импул- 
сивност на произведението. Години наред той търси 
скулптурни пространства, търси своя свобода за хар
мония - както в миналото, така и за настоящето, а и 
за бъдещето.

Това е единадесетата самостоятелна изложба на 
Димитър Илиев.

Абонирайте се за ” Кривогледало”
ВИТОМИР ЖИВКОВИЯ е известен на културната общественост 

в Пирот като един от съавторите на монографията "Круттъц" (другият 
е д-р Йован Чирич) и автор на твърде популярната публикация 'Тор- 
лак", а в началото на октомври ще се представи на любителите на 
книгата с произведението си "Кривогледало”. На над 200 страници са 
разказани 260 анекдота, с които е обхванат период от 125 години (1870- 
1995). Анекдотите са свързани с имената на известните наши шего
бийци (Ставрия Решетарат, Бата Вея. Лека Бакалче. Славко Лаф...), а 
също така и с имената на "обикновени" хора от Пиротския край. 
"Кривогледало" е автентично свидетелство за нашето минало. Рецен
зентите на това издание на Народната библиотека в Пирот изтъкват, че 
Живкович, описвайки събитията от хумористичен ъгъл, "дава 
по-сполучлив преглед на миналото, отколкото писаната история”.

Тази мозайка

много

на пиротския народен хумор се основава на 
комичността, вложена в думата или ситуацията, и е интересна за всички 
поколения пиротчанци, независимо от това къде живеят. Книгата може 
да бъде и хубав подарък за делови партньори или за приятели от други 
краища, които посредством Кривогледало" ще могат да ни видят в 
истинската ни светлина.

Каним всички пнротолюбци да се абонират за книгата "Криво- 
гледало ^ Народната библиотека в Пирот има следната джиро-сметка: 
42800-603-6-224. Абонирайки се. вие си осигурявате екземпляр от кни
гата с цена 30 динара. След отпечатването на книгата, цената и ще бъде

Д. Димитров

БИБЛИОТЕКАТА В БОСИЛЕГРАД СТАНА САМОСТОЯТЕЛНО ВЕДОМСТВО

5? НАРОДНА” И С НОВИ СЪДЪРЖАНИЯ
* Книжният фонд е стар и трудно използваем, затова сс налага да бъде възобновен * Боян Миланов, 
изпълняващ длъжността директор на библиотеката: ” Една от новите задачи на библиотеката е да 
създаде етнографска сбирка с експонати от Босилеградско”

Културният център в Босилеград неотдавна се 
трансформира и от едно културно ведомство бяха 
създадени две: Център за култура, в чиито рамки е и 
Радио Босилеград, и библиотека, която сега получи 
и ново име - Народна библиотека "Босилеград”

"Какво спечели от това библиотечното дело в 
общината и какви са плановете за по-нататъшната 
дейност на библиотеката”? - питахме Боян Миланов, 
когото Общинската скупщина назначи за изпълня
ващ длъжността директор на новото ведомство.

"Главната дейност на библиотеката и занапред 
ще бъде да развива и обогатява библиотечното дело 
в общината. За разлика от досегашната, сегашната 
дейност ще има за основна цел максималното добли
жаване на книгата с нейната художествена стойност 
до читателя. Ще обогатим дейността си и с нови съ
държания, като преди всичко ще организираме лите
ратурни вечери, различни изложби, а целта ни е да 
създадем и етнографска сбирка, в която ще намерят 
мястото различни предмети от миналото на нашия 
край”, казва Миланов.

Според думите на Миланов, една от основните 
задачи на библиотеката в настоящия момент

значително по-висока.

възобнови книжния фонд, който не е обновяван от 
доста дълго време. "От 38 000 книги, колкото в мо
мента има в централната библиотека в Босилеград и 
в клоновете й в Горна Лисина, Долна Любата, Горна 
Любата и Бистър, повечето са стари. Поради 
на средства, книжният фонд не е възобновява цели 
десет години. Годишно го допълваме с около 200 
заглавия, които безплатно отпуска Министерството 
на културата от мовопечатаните книги. А един от 
начините да привлечем вниманието на читателите е 
редовно да доставяме нови книги от почти всички 
области”, заяви той и допълни, че преди няколко 
месеца Министерството на културата им е отпуснало 
10 хиляди динара, от които 2 000 са дадени за книги, а 
с останалите ще бъде купен компютър, чрез който 
ще се включат в информационната система.

В Народната библиотека сега работят осем души, 
седем от които пряко в библиотеките. Администра
тивна служба все още няма и, според Миланов, ще се 
проучи възможността за формиране на съвместна 
администрация с Центъра на културата.

Покана за абонамент и дарение
След Радосннска хроника” Инициативният отбор в почти същия 

подготви за печат и Фотомоиографнята за село Радосин, 
Бабушнишка община. Много неща са казани и написани в "Радосннска 
хроника” за това село на трудолюбиви стопани, в което, за съжаление, 
от 600 жители

състав
липса

непосредствено след Втората световна война 
останаха само петдесетина - предимно старци. Не всичко обаче може да 
се каже и опише с думи. Затова тук са включени редица фотографии, 
които повече от три десетилетия е събирал г-н Сава Игнятович, член 
на Инициативния отбор за отпечатването на Фотомоиографнята. 
Събрани са над 500 снимки, най-старата от които датира от 1905 година. 
1азн своеобразна фотоебнрка е почти готова и остава само да се даде 
за печат. Като се има предвид, че издаването на такава книга е доста 
скъпо, а, обективно погледнато, тиражът й не може да бъде голям, 
необходимо е радосинци, конто живеят навред из страната (а най-много 
в Меджулужйе, недалеч от гр. Младеновац), а желаят да имат тази 
монография, която ще остане завинаги като свидетелство за техния 

корените им, да се обадят на д-р Новнца Тодоровнч в Меджу- 
лужйе (ул. Гоце Делчев” 52, тел, 014/822-0371) или на г-н Сови Игия- 

в гр. Ниш (ул. "Д-р Милутнн Ивковнч" 10/6, тел. 018/332-504).

сега

живот и
товнчВ. Б.

е да
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КРАЧКА КЪМ РАЗБИРАНЕТО 
ДУХОВНА КУЛТУРА (4) НА ПРАВОСЛАВНАТА

ДА СИ ПРИПОМНИМ

Сръчни 

ръце и 

милостиви 

сърца за 

черквите

Паметници и възпоменателни плочи 

в Димитровградска община
БОЛЕВДОЛСКАТА ЧЕШМА е най-старият 

паметник в Димитровградска община. Построена 
през половината на XVII век, тя представлява ис
торически паметник от времето, когато нашите 
краища били под турско робство.

От разчетения текст на чешмата, който е 
сан на арабски език, се вижда, че тя е била пос
троена от спахия Хюсеин за получаване на орден”.

Кой е Хюсен, какъв орден е получил и защо е 
построил чешмата тъкмо в Болевдол, ще си остане 
вечна тайна.

Чешмата има хубаво архитектурно решение и 
е добре орнаментирана от лицевата страна.

ПАМЕТНИКЪТ НА НЕШКОВО, построен 
след Българо-сръбската война от 1885 година, пре
дставлява съвместна костница на загиналите тук 
български и сръбски войници.

Паметникът има пирамидална форма и с го
леми повреди.

напи-

• Изатовският манастир е по- 
стар и от Погановския
• Манастирчето 
град - най-добре подреденото 
място за духовна служба
• Църквата предлага стипендия 
и работа

Днмитров-в

Пнротският наместник 
ерей Христивое Николич

архи- Архиерей Христивое Николичговори
за черквите в Димитровградски и Бабушнпшкн край.

Господин Николич, можете ли да ни кажете кон православен 
храм е наи-старият в краищата, в които живее българската народ
ност и е в рамките на Нишката епархия?

- Тази част на страната изобилствува 
храмове, за които, за съжаление, нямаме 
ността им. Според преданието, в

ПАМЕТНИЦИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА 
ВОЙНА

От Първата световна война, в Димитровград
ска община има само два паметника - във Вълковия 
и Брайковци. И двата паметника са построени от 
близките на загиналите войници от двете села. 
Паметникът във Вълковия се намира в центъра на 
селото, пред училището. Изграден е във формата 
на кула от бледо зелен, много качествен мрамор. 
Висок е три метра.

От едната страна на паметника са записани 
имената на загиналите войници от Вълковия, а от 
другата - имената на бащите и майките, които са

от твърде стари православни 
проверени данни за старин- 

село Изатовци имало манастир, по- 
стар и от Погановския, по-богат икономически и духовно. В резултат 
на небрежност и различни други исторически обстоятелства, този хр 
за съжаление, е рухнал, именията му са разделени между селяните, а 
ценностите, с които е разполагал, са изчезнали, така че сега 
никакви веществени следи за неговото съществуване.

* Дали са правени някакви изследвания?
- За тоя манастир конкретно - не. Всичко, което знаем за него, е от 

народните предания, които се пренасят от поколение на поколение.
Вторият манастир с многовековна история е Погановският, пос

троен към края на XV век. или по-точно през 1496 година. Болевдол- 
ската черква също така е много стара Старите хора, с които съм 
разговарял лично, твърдят, че била построена през XIV или в началото 
на XV век. Сега тя е реставрирана и е пригодена за църковни служби.

Димитровградската черква е по-нова. Тя е построена през 1892 
година.

ам,

няма
Болевдол: чешмата от XVII век, с надписа

построили паметника.
До преди няколко години паметникът беше за

граден и добре запазен. Сега, след рухването на 
училището, той се намира на кръстопътя и е съв
сем незащитен, а за него вече никой не се грижи.

В Брайковци паметникът се намира в центъра 
на селото. Построен е в памет на загиналите вой
ници от Брайковци през войните от 1912 и 1918 
година.

В почти всяко село в този край съществуват православни храмове, 
голяма част от които са построени веднага след освобождението от 
турското робство. Първоначално той беше на селския площад. 

Тъй като пречеше на движението и значително бе 
ощетен, сега е поставен на чешмата. Висок е 1.50

* Като наместник на Нишката епархия в Пирот вие, предпола
гаме, сте обиколили всички тези храмове. В какво състояние са те 
сега? метра.

От всички страни на паметника са имената на 
загиналите през 1912 и 1918 година войници. Изпи
сани са 24 имена на загинали в Добруджа и Румъния 
войници.

Паметникът е направен от камък във формата 
на пирамида. Издигнат е през 1920 година.

- За съжаление, все още не съм обиколил всички села, но онези, 
които имах възможност да посетя преди петнадестина години, бяха в 
съвсем окаяно състояние. Някои са рухнали, като в село Гуленовци 
например. Благодарение на акциите за тяхното опазване и поправяне, 
състоянието сега е малко по-добро. Предполагам че ви е известно, че 
неотдавна построихме съвсем нова черква в село Смиловци. Остава 
само да се направи иконостасът, за да може да се открие и освети. В 

реставрират и поправят черквите в селата Радейна и 
в другите околни села. Наскоро 

”Св. Димитър”, недалеч от

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ПЛОЧА НА КЪЩА
ТА НА ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ

Възпоменателната плоча на къщата на извест
ния царибродски революционер е поставена на 21 
декември 1951 година от населението на Димитро
вградско като спомен за това, че в тази къща през 
1922 година се укривал Моша Пияде, когато е пъту
вал за София и че през 1923 година в същата къща 
се укривал Иван Караиванов, активен деец на Бъл
гарското работническо движение. Докато собстве
никът на къщата не беше направил ремонт, въз
поменателната плоча се виждаше от улицата.

Допусната е грешка, че на плочата 
сано нищо за Власаки Алексов, димитровградчан- 
ин, активен боец против фашизма. Двамата, които 
се споменават, само са използвали къщата на Алс- 

и заслугата е всъщност на семейство Алек-

Димитровград няма други паметници на местни 
хора. Пред Основното училище "Моша Пияде" е 
поставен паметник па Васил Иванов Цнле, но за 
този паметник ще стане дума, когато се описват 
паметниците от ИОБ.

На гарата в Димитровград се намира паметник, 
издигнат в чест на десетгодишнината от НОБ в 
Югославия.

Историята на този паметник е малко известна 
на хората. Идеята беше тук да се поставят бюстове

момента се
Пъртопопинци, както и параклисите 
приключи ремонтът и на манастира 
Димитровград. Това сега е може би най-добре подреденото черковно 
място в районите, в които живее българската народност.

* Какво ще кажете за Бабушиишка община и, по-точно, за 
черквата в село Звонци?

- Черквата в Звонци се нуждае от работливите ръце и милостивите 
сърца на чадата си, за да се възстанови изцяло. С други думи, все още 
не сме доволни от нейното състояние и използвам случая да призова 
такива ръце и сърца да ни помогнат. Защото църквата сама, ::т 
институция, не разполага с необходимите суми за тази цел, която, 
несъмнено, е основна за нашата дейност.

* Колко свещеници работят в тази част на епархията?
- В Димитровград имаме два свещеника. Единият вече е пенсионер, 

но все още обслужва парохията, докато другият е активен, макар че и 
на него му остават още три години до пенсиониране. Имаме и един 
свещеник в Суково.

* Казахте, че сега тук работят само трима свещеници, от които 
единият вече е в пенсия. Могат ли те да ’ покрият цялата терито
рия?

Сливница: Паметникът на убития граничар 
Милан Милентиевич

като
на Георги Димитров и Йосип Броз Тито. Памет
никът беше построен и само трябваше да се 
поставят бюстовете. Обаче по време на изгараж- 
дането отнякъде дойде нареждане работата да бъ
де прекратена. За да не се руши вече направеният 
паметник, беше решено да се постави надпис, че 
паметникът е в чест на дестгодишнината от рево
люцията. Буквите е изработил и поставил худо
жникът Иван Петров от Желюша.

Един паметник при Сливница и възпоменате
лна плоча в Каменица говорят за времето от петде
сетте години и отношенията между България и 
Югославия по време на информбюрото.

Паметникът в Сливница е на югославския гра- 
Милан Милентиевич, загинал във Вучини

не е напи-

ксов
сови.

’ . Като се има предвид територията, която обслужват, този брой
духовници несъмнено Гтвърде малък. Някога, и то не много отдавна, 
тачи територия се "покриваше" от десет - двадесет свещеници. Ако 
нахождаме обаче от броя но православните християни, обитаващи сега 
тези краища, може би и трима са много. В много от селата има само по

НЯКПрКедГГ5Р20годи“и“села имаше много „арод. Празниците бяха 
ппекозени Спомням си особено Гергьовден в селата Височки 
сКвци гуленовци, Радейна, Пъртопопинци... Истинско удовол- 
ШШШШШШШ тоя йзрод и неговото уважение към празника. 
Облечени в народна носия, стари и млади идваха на мегдана пред 
чеоквата с печени агнета, погачи и какво ли не още. А имаше и музика,^ Сега човек може да обиколи всичките тези села за само
дГчаТще с?ешнГс:мо де«?ииа старци, които обаче поддържат 
обичаите на предните си.

* Има ли сред нашите сънародници желаещи да следват богос- 
лояиеи може ли* черквата да поеме разноските за тяхното обра-

зоваиие? десетина години от територията на Пиротсхи
ХОЗЙ «Ге имало ИИТО един кандидат за получаване на такова обра-

Султета След ^олуването си те със сигурност биха имали работа.
Найчо Бойко*

ничпр
ниви. Паметникът има текст със следното съдър- 

"Овде на последн^ стопи сво^е соцщпл- 
истичке домовине од бугарског информбировског 
метка 27. октобра 1951. године ппо зе наш друг 
грничар Милан МилентщевиЬ, члан савеза кому
ниста Лугославще. Спомен подижу н»егови другови 
воршци и старешине граничари”.

Възпоменателната плоча на сградата на тога
вашната милиционерска станция (днес поща) в Ка
меница е поставена по случай убийството на мили
ционера Радисав Костадинович, роден на 19 ноем
ври 1924 година в село Ябиковац, околия Власот- 
иначка. "Сво,)Им пожртвован»ем, оданошЬу и хра- 
брошИу остаКе у наию) успомени као светли при
мер како се треба борити за сво] народ, партщу и

жанис:

Богдан НИКОЛОВ

(В следващия брой: 
ПАМЕТНИЦИ ОТ НОБ)Брайковци: Паметник на загиналите в Първата 

световна война
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ЗШЮЧ110 ипицинтинп зн нсйнотн рестяирл- Ц 
ция. Задължението 311 ТОНИ трябми ДН 
никой по-млад човек, а гуленончанм,

Белград. Вор, Ниш, Пирот, 
Димитровград и по други градове ще подпо
могнат акцията със спои лични финансови 
средства. На Спасовден гуленовчани изли- 

(Продължени» ОТ минали, брой) ,|ср|.|шт11 "Сети Спас", която сс па-
Гуленовчани нямали свой духов оркестър, но евнр- ш,рП из„ад селото. Твърде интересна 

джин бил Тодор Ангелаков, който свирел на "римски

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА поеме
конто

ГУЛЕНОВЦИ си изселени в

щлого. ИТЬрде пигересни I- деу<9ЧИ|
джин иил юдор/■миеликчи, к\»тч »и гендвти квк е построени тази черкви. На Си-
бас" като член на одороаския духоа оркестър с ръко- |зЛПд„ от семейство Божикьиии й идвало 
водител прочутия флигорнист Йордан Танчев. „„ съм< мс трябва тя да се заеме да направи

Гуленовчани нямаха училище а своето село, а децата ЧСрК„П- Мълчала бабата и никому нищо не тя 
отиваха на училище в село Внсочки Одоровци. В одо- казш,ла1 ц0 сънищтата сс повтаряли. Една Щк 
ровското училище са учели и по КХ) ученика годишно ИОщ МрСд съмване засънувала баба Влада ** 
от село Гуленовци. Гуленовчани обичаха да учат п да се как „МКой п кипна да о тиде на Таиина ливндн ; 
образоват, така че има учени од всички професии: ле- |П||ад селото, до местността Кютуци.да сед- 
кари, инженери, просветни работници, ветеринари и др. ||С иа камък „ да чаКп. Под камъка ще из- 
Познати са лекарите специалисти Йовко п Тома Пет- лсз11с ;,М||Я< ц0 тя да ие сс плаши, защото 
рови,неуропсихнятри в Пирот и Ннш-Кнсзсело, Мили- амнятм цшцо няма да й направи. Змията ще 
сав Стоянов, директор на Основното училище в Дими т- 11П1,р.„„, КрЪГ и
ровград. проф. Йордан Андреев, директор на "Осми бъдс мясгст)< където трябва да сс изгради Знбърдието и града; имат амбулатория,
септември', проф. Васил Марннкон в гимназията в Ди- ЧСрКИа еьбудила се бабата, казала за сз.ня на своите и 1П/Г седмично идва лекар,магазин, училище, ленсионер-
митровград... сс заплакала как ще иде да проси по селото да направи ^ Г) .,.|сдж, с одорончани, а сега започва инициа-

Сслска слава на селото е Ранджоловдеп, на който дои чсрКиата. Нейни те о т (фамилия та решили да съобщят ти|Д1 ^ ,п,ис>Кдапе то иа телефони, с кое то сс осъщс-
по-рано се правеха гозби н уаеселепня за гости те от Т01Ш па селяните, кот о като разбрали каква е рабо та та, СГ]уАШ‘г |}СНЧКИ „ужни условия за живот на село както и
всички села на Забз.рдие го. сс с ,.гласили да помогнат за изграждането па черква та. ‘ млад,п с и работоспособни хора са създадени

Като добри скотовъдци гуленовчани редовно и с гол- ,р)а(-)ата ц олекнало, отишла на ливадата, седнала на исд,|ки усл0вия за един нормален живот, 
яма радост са чествали Гергьовден-празника па овчаря, камъка ||ЗЛезналв змията, направила кръг и се ни у- 7
а гергьовското агне се изнасяше на кръст при голяма та рШЛа. | |а означеното място селото изградило черквата, 
круша, източно от селото. Света Троица се празнуваше МрСД1, около 130 години и я нарекло "Свети Спас”, ка то
в едноименната черква, която се намира при гробищата, „МрПаЛ11> ,,с Т()ма ще е сапассние за селото. Б черквата и
северно от селото. В същата черква се кърщавали бе- ссгп сто[, снимка та на баба Влада. коя то се грижела за
бетата от Гуленовци и Внсочки Одоровци п се венча- ,1СрКШ1Та като "черкаарка”, чистили и я подд ържала,
вали младоженци од двете села. Черквата е вече рух- Слод СМ1,рТТа иа баба Влада грижата за поддържането
нала, поради което гуленовчани изявяват желание да па ЧСрКпата поела баба Талка Шумлнова от село Сми-

ловци, ом ъжена в Гуленовци, заедно с баба Бока. Всяка 
година на Спасовден от семейство Танинци на ред приг
отвят молитва за празника и "служат” иа дошли те гости 
от всичките села на Знбърдието. Жената Влада, която 
направила черквата, е прабаба на Елица Петрова и 
Йордан Андреев, които ни разказаха легендата.

Гуленовчани са добри и трудолюбиви хора, винаги са 
вярвали в себе си и свои те сили, участвали са във всички 
обществени акции и дадоха принос и в народиоосвобо- 
днтелната война. От село Гуленовци 28 души бяха меж
ду борците на Пз.рва царибродска, Осма, Десета и Два
надесета срз.бска бригада. Тринадесети допз,лиителсн 
батальон и други единици на Народноосвободи гелната 
войска на Югославия. Загинали в народноосвободител- 
ната воина от село Гуленовци са Никола Андонов, Си
меон Стаменов и Цветан Стаиулов. а жертва на фаши
сткия терор е Радка Павлова Матова, родена през 1926 
година,умряла отбои и изнасилвания през 1945 година.

Село Гуленовци има всички условия за развитие на 
земеделието и скотовз.дсгвото, особено овчарегвото и 
пчеларството по традиция. За обработка на земята гу
леновчани разполагат с осем частни трактора и четири 
мотокулгпватора.

Битовите условия, макар и със закаснение, са осиг
урени: гуленовчани имат ток, водопровод, асфалтов 
път, автобусна линия и връзка с останалите села на

Гуленовчани на вършитба при Любен Басовтам, кз.дего обиколи, ще
в която един

УЧАСТНИЦИ Н НОВ ОТ СЕЛО 
ТУЛЕН ОПНИ СА:

1. Никола Мшш/и Алсксгш, роден /922 гоу.
2. Наколи Тндг/пкг/н Ладо", роден /9/6 гид.
3. Срсшеа Инсплг/н Масон, род е а 1924 год.
4. Г/г/ршНлшТшмароа Дача/акон, роден 1921 год.
5. Маши 3лапаш а рои Днчашкоа, роден 1925год.
6. Аспарух Мара/а/а Дала пирон, родей 1914 год.
7. Порне Насалоч И напои, роден 1914 Ь/д 
Н. И чан Сг/шнрг/н Йошен, рг/г/ен 19IX Ь/д.
9. Никола Спасеаои Йонен, роден 1925 год.
/6. Гроздан СПасеш ш Кг/лен, рг/ден 1924 год.
11. Тодор Г1>рЬ/н Колен, роден 1917 год.
12. И чан Мннн/н Колен, роден 1914 год.
/3. Днмппп>р Пепчен Лнлон, роден 1924 г</д.
14. Аспарух Тпзепон Мнлошеи, р</ден 1914 год.
15. Гумен Мнлаш/н Нпндеш/н, роден /926 Ь/д.
16. Филип Нучкон Нандеш/н, роден 1914 Ь/д.
17. Драгомир Спасеш/н Нандеш/н, рг/ден 1915 г</д. 
IX. Тшдг/р Апгелакпен Пепчен, рг/ден 1919 год.
19. Троян Асенг/н Пешрг/н, рг/ден 1924 гг/д.
26. Пенп>р Сандг/н Ранге.и/н, рг/ден 1922 гг/д.
21. Карал Есшг/н Сг/шпрг/н, рг/ден /926 гг/д.
22. Станимир Пснп/н Сг/шпрг/н, рг/ден 1925 гг/д.
23. Сама Гег/ргпег* Спиш кг/н. рг/ден 1925 гг/д.
24. Спеша Горчен Санпн, рг/ден 1914 гг/д.
25. Маши Кг/лен Санг/н, рг/ден 1914 гг/д
26. Цнешан Машон Сшанулг/н, рг/ден 1914 гг/д.
27. Срешен Инанг/н Сшамеш/гг, рг/ден 1925 гг/д.
2Х. Гег/ргп Вучкг/н Джунен, роден 1915 гг/д.

СТАРА НАРОДНА ПЕСЕН

Георги Грозния
"Махни се, Геро ги, мах/ш се 
из двг/ри, да те ие гледам!" 
Георги па майка думаше: 
"Сбери ми, мамо, дрешките, 
далече, .иат*. да ида."
Майка му дрешки п,прала,
Гсорги дрешки си Прибра. 
Каши па Порти излезе 
и се назад обърна, 
той иа майка си говг/ри: 
"Оттук си, мамг/, излизам, 
чумата да/и/ тук влезне, 
девет ти сина да нзмг/ри 
и девет мили сиенити, 
да г/станат девет сирачета, 
та девет люлки да л/г/лпш 
и за мен, майко, да Питат, 
къде ми е Георги Грг/з/шя... ”

Чувала майка, гледала 
до девет сина левенти 
и десети Гег/рги Грозния. 
Майка на Гег/рги думаше: 
"Махни се Гег/рги ошшука, 
да ми не грозиш синг/не 
и девет мили енгшшин, 
и девет мила внучета!"
Георгп на майка думаше; 
"К/*де да има, мале ле, 
като сгш малък, още слаб?" 
Майка му дума, говори: 
"Махни се, Гег/рги, отиди 
вън Пусти гори зелени, 
зверове да те разкъсаш!" 
Гег/рги на майка гг/ве/ри: 
"К1*де ди има, мале ле, 
кашг/ С1*м малък, слабичък, 
Пъшнщи кашг/ не зная?"

Записала:Цветанка Андреева 
БЕЛЕЖКА: Тази хубава народна песен пееше много хубаво 

моята майка Троянка Владимирова Христова, родена в село 
Гуленовци.

Цветанка Андреева

зеленчуковата градина, прибират се на сухо колове и прекади гроба и прочете молитва- 
върлмни (приткм) за фасул. Редно е кокошарниците да се
измажат с прясно гасена вар. Пчеларите вече зазимяват се стягат за чер пушка носителите на следните имена: 
своите пчелни семейства. Започват студените дни и нощи, Параскева, Петко, Иоаан, Иван, Иовша, Тома. Евтим, Лука, 
но какво да се прави, тъй като "Студена есен - берикетпа Андрпя, Андрпаиа, Йоана, Филип, Григор, Михаил, Сергей, 
година"! Топлите ветрове през тоя месец могат да докарат А ритон ~ 
и сняг. Случвало се е и тона. Ако този месец е дъждовен, 
зимните посеви става*! 
тополите -

И през този месец или» къде да се ходи на именден. НекаМЕСЕЦОСЛОВ

НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И СТАРИ 
ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И ПОВЕРИЯ На 9 октомври е денят на Св. апостол и евангелист Йоан 

• много добри. Ако листата на Богослов - пат^юн на Погановския манастир, светец на село 
казваха моите дядовци - паднат по-рано от Попшово, събор покрай манастира. Чудесен събор на прок- 

горпите клонове, зимата ще бъде тежка, а ако паднат расио място, за което още Алеко Константинов, авторът на 
долните листа - що е добра. Ако есента е суха, следващата "Бай Ганю", беше казал, че е истинска Швейцария! Прек- 
пролет що бъде дъждовна. Ако през този месец духат силни расна черква, прекрасна прщхзда, чудесно ждрело, 
ветрове, овощията ще са добри. Ако е добро времето на 
Петко вдън (27 окт.) тогава на Димитровден ще е лошо. Ако

ОКТОМВРИ
Между цветя и сняг, 
между живи и мъртви, 
между Св. Йован и Св. Петка

няма да
е пишман, който се намери там за празника.

Изписан с червени букви е и празникът Света Петка 
сняг около Петковдън (Св. Петка), няма да има (Параскева, Петковдъи) на 2/ този месец. Тази светица епък вали

Октомври е десетият месец в годината. През този месец зла зима. много почитана сред славянските народи, а особено при
падат листата от дърветата, откъдето идва и ста- По мазета и хамбари, по кошари и други сгради трябва българите и сърбите. Има панаджур във Власотпицв и 
рославянското му име - листопад. Гористите места, ово- А!| со поставят канапи и отровни примамки за мишки и Алексинац. Напразиичаво е и на Мпльодъп (12 т.м. - 
щните градини, градските градини плепяват окото и плъхове, без да се подценяват пашите котки и котараци. панаджур в Любераджа 
душата със своята пъстрота. През октомврийските дни Възрастните хора и пенсионерите все по-често се събм- Томиндън (19 тл\.).
цъфтят есенните цветя - нашето есеиче, димитровче и рат в кафенетата или в своите клубове - иа кафе или сокче, Октомври може да бъде студен и със сняг (ранна зима), 
разни нови видове хризантеми с малки и големи, топчести па домино или карти, па сладки приказки за миналите а може да бъде слънчев и топъл и тогава се казва, че имаме 
и плоски цветове. Радваме се па бели, жълти, червени, Л°бри времена, както и за лошотиите па днешното време, "циганско лято" ("михол^ско лето", казват сърбите), 
розови, червено-бели, сребристо бели хризантеми, които на Вечните теми за "стари" и "млади", за "вчера" и "днес" се На първи октомври започва учебната година за студен- 
закрито могат да цъфтят през цялата зима. Тия прекрасни РЪФПТ безмилостно от всички поколения. Припомням си тито. Димитровград и Босилеград ще бъдат 
цветове нашите майки и баби обикновено носят на моите прадедовци, които па стари години (те караха често нататък, а пощата ще има повече работа: ще се изпращат 
задушница и гробища, но новата мода показва, че са хубави ло стотка!), с въздишка думаха: "Ей, пусто турско време! писма от Ниш, Скопие, Белград, София, При щипа, Нови 
цветя и за радостни и по-любовни чувства и от тях стават Живот беше тогава." Сад... Що звънят по-често телефоните, особено
различни букети за всички случаи. Цветето е много През този месец древният култ към мъртвите широко на оставените гаджета. По селата - седейки. На всеки 
популярно и ще го намерите почти във всяка градинка. Във сс> проявява. Нашите мисли и молитви се отправят към ергепии или ергенче ще влезе в очите някоя девойка тази 

от седмица. Саксиите със умрелите, към нашите предци, родители, близки - стават есен. По-лудите ссденкяри казват за себе си : "Пази Боже 
мушкато, също така популярно цвете у нас, трябва да се задушници. Край гробовете се пие и яде - за душите на от дълги тояги и тесни сокаци"! В Димитровград и Боснле-
приберат на закрито, защото през октомври може да ги умрелите (есенни задушници, събота преди св. Йован, град новодошлите ученици проучват най-напред градските
завари мразовито време.- събота след Св. Петка). Редно е да се споменат тогава в сокаци...

През този месец овощарите унищожават разни видове молитвите всички наши мъртви и, това е важно, да се С веселба, музика, дори и напивано се изпращат млади 
насекоми и техните личинки и какавиди. Разбира се, след запали свещица, та мъртвите да имат свое видело, защото войници. През следващата година казармата ще с техен
беритбата на плодовете всички дървета се очистват от през есента св. Петър затваря гробовете. Така говореха дом. За здрави
изсъхнали и повредени клони. Ако е необходимо се прави моите баби, като слагаха върху гробовете разни

баници, сладки, вино, ракия. От всичко по малко остава 
върху гроба - за починалия. Някои направят списък на 
починалите и го дават на свещеника, когато дойде да

Бабушиичко), както и на

по-тихи по-

в домовите

ваза може да стои повече

момчета това не е трудно, но но е леко на 
душата, ако там, в родния край, е оставена млада булка 
вярно гадже.

ястия, или
и разреждане на клоните, издокарва се короната на 
дръвчетата. След прибиране на зелето се почиства и

Марин Герин
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НОВИНАР В"КОМУНАЛИАДАТА" 
ВЪВ ВЪРНЯЧКА БАНЯ

Участва и 
” Комуналац”

От 25 до 28 септември т. г. в 
град Върнячка баня се проведоха 
традиционните спортни игри на ра
ботниците от комуналните пред
приятия в републиката.

На тази манифестация участв
аха и работници от димитровград
ската фирма "Комуналац”, които

е кривоГя го и^ом изашоМсИЛИЛ ТеЛИВ°Н'Да го немам "в ™ «е

кютуци, марен да ги порази? Лияре

АТЛЕТИКА

УСПЕХ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
МАРАТОНЕЦ ДРАГАН ТОДОРОВзащо пойдо при тия

След миналогодишния успех на Московския маратон, Драган То- 
доров и тази година взе участие същия. В конкуренция с 3500 
състезатели той зае 40-то място с време 2 часа и 40 минути, а неговият 
отбор зае трето място, което е най-доброто югославско представяне. В 
индивидуалното класиране Драган зае трето място в конкуренцията за 
чужденци. Първите две места взеха японци.

И на полумаратона по повод годишнината от Церската битка Дра
ган се класира добре - на пето място в доста силна конкуренция.

в

падина,с

се съревноваваха в шест спортно- 
възстановителни дисциплини: фу
тбол на малки врати, крос, воле
йбол, баскет, хвърляне на пикадо и 
хвърляне на дискове.

пойдеке Ее.мс спри МЧер ние тР°ица новинаре. Мижави да 
ем че са посмГ™ ИМаше некаква Утакмица, па бсме рсшили 
спвавили псГиГип , погледаме Утакмицата. Беме се и баяги 
деРца™ а наР^ИрЯецНо ТДу°Ту„\ЧИНО' КаВе “ Д°МаЧидата' —ла„„ „а

Гп15а ”“Д°Ме’ ОНО ЩО че видиш- Како = паднала атомска бомба.
ДЖаЯТ телевизоР°' Жената с празни тегли от ланскио 

а™ар’ аШИНеЦ° с празни пивски “ишетия, дечищата с кьижур- ините, а старецо полетел за тесла. Ние улазиме, викаме добро 
вечер, ма иок, никой ни не зарезуе. Що че чиниме, застанаме саир 
да гледаме. Бия, ударая, додека начисто не строшия телевизоро. 
1егай приседнал и разбрая дека сме и ние дошли.

- Добро вечер, еве дойдоме да гледаме утакмицата -

ДЕЯНОВА Е ТРЕТА В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
В последния от шестте митинга за голямата "Ю-награда” Душица 

Деянова се състезава в своята дисциплина 400 метра с препятствия, 
където с време 1, 03, 97 спечели пето място. Първа бе унгарката Сек- 
ереш с 58, 02, втора Тривкович от "Морнар” с 59, 45, трето място - 
Живкович с 1, 00, 96 сек. С този резултат Душица зае солидното трето 
място в крайното класиране.

Б. Д.

Митницата
най-добра

През миналата седмица завъ
ршиха тазгодишните Работнически 
спортни игри по баскетбол. Играха 
се четвъртфиналните срещи между 
Общинската скупщина и Елек- 
тродистрибуцията - 27:34, и между 
Митницата и "Югопетрол” -28:21. В 
полуфинала се срещнаха Елек
троразпределителното и Общин
ската скупщина - 34:27, а Митницата 
победи "Югопетрол” с 28:21. В бор
бата за трето меясто "бензинджи- 
ите” победиха "общинарите” с 
51:36. В борбата за първо място 
Митницата се наложи срещу Елек
троразпределителното с 37:35.

” Винер Брокер” - 
"Балкански” 2:0

” Желюша” 
” Слога” 5:0

углас рек-оме.
" Е згГ Я 9Л^ате " РазДРая 06 свите. - Ние строшиме телевизоро.
И тегай ни они разправия историята на строшенио телевизор. 
На некоя от телевизиите,

Ншика баня, 28IX 97. Зрители На терена на "Балкански” 
- 800. Съдия - Сърджан Смаич от футболистите на "Желюша” на 28 
Враня 
Динич е 52

а има ги пръс и плева. стално се 
рекламирала некоя вражалица под име "Месечово око'". Она пред- 
казувала по-убав живот, женьила, "раждала” деца и още що ли не. 

Нашинецо длъго

добър. Голмайстор: септември пред около 200 зрители 
и 61 минута. Жълти победиха отбора на”Слога” от Ве- 

каршони: Живадинович от лико село. С тази победа желю-
"Винер Брокер” и Е. Иванов и В. шани заеха по-високо място в та- 
Веселинов от ”Балкански” блицата. Голмайстори бяха Хрис-

В рамките на VIII кръг отбо- тов и Рангелов (по два гола) и Не- 
рът на "Балкански” гостува в нов. Червен картон получи Костов 
Нишка ^баня на отбора "Винер от "Желюша”
Брокер” и загуби. Въпреки пора
жението, все пак радва добрата иг
ра на димитровградчани. В 39-та 
минута съдията не видя дузпа за 
"Балкански”, а в 43-та П. Георгиев

не планувал струята и рекъл че иде при 
вражалицата да му каже како да плати борчо на Дистрибуцията. 
Она му земала париците и му рекла дека прокай нината куйкя има 
едно убаво куйкье офарбано у розаво с модрозелени точкици и 
льилякови црепове. Да улезне у това куйкье и да потражи седамте 
джуджета да му дадат пари да плати струята. Он си помислил дека 
за тия джуджета е чул от некоя приказка, ама како да не веруе ка 
толку народ веруе?

Старецо, клекав и никакъв, едва се дръжи на нозе, чул дека 
почели да прават путища у нашио край, и он полетел при Месечево 
око да му каже дали путо че пресече неговата ньива у Широка 
падина и колку джанки че му закачат - та колку пари да земе от тай 
пут. Ньивата е миразовина, ама парите са си пари. Вражалицата му 
збрала парите и му рекла дека требе коджа пари да земе, та веднъга 
да тръчи у пощата и да ги чека, оти они само що не са дошли. Щом

ДС.
Д. С.

"ПЕТЛЕТАТА” НА "БАЛКАНСКИ” ТРЕТИ В НИШ
"Петелетата” на "Балкански” (родени 1986 г.) играха на турнир в 

от 3-4 метра не успя да вкара топ- Ниш, където като победители от турнира в Пирот се срещнаха най- 
ката във вратата. напред с "Тръстеник” и загубиха с 2:0, а след това в борбата за трето

На 4 октомври Димитровград- място победиха ”Жупа” от Александровацс 5:0. Във финала "Раднички” 
чани ще се срещнат като домакини победи "Тръстеник” с 2:0.
с "Динамо” от Враня. Пионерският състав на "Балкански”, в рамките на окръжната ди

визия Пирот, се наложи срещу връстниците си от "Йединство” (Бела 
паланка) с 4:1. Младежкият състав отсрочи своя мач с "Раднички”

Д.С.

толку народ веруе, и он мора.
Женетината на нашинецо па била залюбена у шефо на работа 

и стално я копкало дали я обича. Збрала парите що били справени 
за дръва и пиперец па право при вражалицата. Мислила си ако ме 
обича, он че ми даде повече пари, па чу си купим и свилени чорапци. 
"Месечево око" ву рекла дека шефо млогу мисли за нея и нека иде 
да го чека у другио парк под липата. Она си помислила там нема 
липа, ама щом толку народ веруе, защо и она да не веруе.

И тека дънъскье пред обед свите пошли у акция - нащинецо да 
тражи куйкьето и джуджетата, старецо да чека парите у пощата, а 
женетината да чека шефо под липата.

Дремали тека цел дън, и се врънали дома, и никой с никого не 
думал, и не казувал каде е блаял тай дън. Ка на вестите - Дис
трибуцията рекла от ютре че сече струята, изборите прошли и вечи 

да правиме путеве, а у вирмата каде работила жената на 
нашинецо, се случила тешка трагедия. Убиен бил нойнио шеф, а 
убила го неговата жена. Затекла го със секретарката у незгодно 
положение. м „

Ка се после вестите появила вражалицата Месечево око , на 
свите пукнал вилмо и направили това що видоме ка ги затекоме.

Погледаме, повъртеме се, па се върнаме при мене та изгледаме 
утакмицата.

А убаво е Миялчо измислил теливон.

поради екскурзия на пиротчанци.

55 55 1* 1 ново имали превес на терена и вече в 25 минута, след
Павловац * Лхладост 112 една добре организирана атака, М. Йойич излъгва

вратаря на домашния отбор и вкарва топката във 
В третия кръг на есенния полусезон от настоя- вратата. Няколко минута преди съдията Нинослав 

щото футболно първенство във Вранската футболна Спасич от Сурдулица да отбележи края на първото 
дивизия "Младост” от Босилеград отбеляза важна полувреме, гостите от Босилеград отбелязват още 
победа. Като гост босилеградският футболен отбор един гол. Този път голмайстор е Л. Динов. 
се наложи срещу "Павловац” от Павловац с резултат През второто полувреме босилеградските фут- 
от 2:1, полувреме 2:0. болисти играят спокойно с цел да запазят резултата

Според думите на треньора Георги Георгиев, фу- до края на срещата. Обаче три-четири минута пред 
тболистите на "Младост” още след първия съдийски края на мача съдията посочва към бялата точка. Дуз- 
сигнал започнали да атакуват вратата на домашния пата е реализирана успешно от Д. Стоянович. 
отбор. Още във втората минута те имали извънреден В четвъртия кръг босилеградският отбор е до- 
шанс, обаче този път вратарят на домашния отбор Н. макин на отбора "Трешньевка’ от Враня.
Стоянович реагирал бързо и успешно. От средата на М. Я.
първото полувреме босилеградските футболисти от

нема

I
нашия много обичан

Изминаха ДВЕ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил 
и незабравим баща, 

брат, вуйчо и чичо
Вонче Бойко*

ТЪСТ, съпруг и баща
СИНИША НЕЙКОВ 

(професор)
Изминаха 4 години, из
пълнени с тъга и болка 
за теб, а ние все още не 
вярваме на суровата ис
тина, че ти не си сред 
нас.
Но ти живееш в нас и ще живееш в нашите сърца 
вечно, понеже те обичаме безмерно.
Опечалени: съпруга Лена и синове Бане и Мики

БОСИЛЕГРАД

Наранени на сватбаI а&ш зазасаша
Стол за страхливата ПЕТЪР КИРКОВ - 

ПЕРА ГАЦИН 
от Димитровград

Сватбеното тържество, което 
младоженци и техните родители 
Иван Йорданов и Иван Евтимов 
организираха в хотела в Босиле
град на 28 септември, можеше да 
приключи трагично поради изпол
зването на огнестрелно оръжие. 
Саша Стоименов, който бил гост 
на увеселението, се опитал да из
влече куршум от пистолета си, но 
пистолетът гръмнал и наранил 
двама души: 3. А., ученичка в боси- 
легродската Гимназия, която била 
ранена под коляното, и Любен Ра- 
денков, на когото лекарите от хи
рургическия отдел в сурдулишката 
болница извадили куршума от пе
тата на десния му крак, В момента 
на изстрела ранените, както и мно
зина други, играели хоро.

Казват, че неприятната случка 
станала поради несръчността и не
предпазливостта на Стоименов. 
Все пак поне два въпроса остават 
открити: колко ли са общо хората, 
които притежават оръжие, идоко- 
га веселбите ще бъдат придруже
ни с употреба на оръжие и ще зас
трашават живота на хората,дошли 
да празнуват?

С любов и тъга ще пазим спомен за неговата 
скромност и благородство.
Семейства Веселинович и Киркови

СКРЪБНА ВЕСТ
На 23 септември 1997 
година, след дълго и 
тежко боледуване почина 
нашият мил и непрежа- 
лим

ИН МЕМОРИАМ
ИВАН ПЕТРОВ 

(1946-1997) 
лекар-специалист 

(епидемиолог)
С дълбока болка и тъга 
съобщаваме на родни
ни, близки и приятели, 
че на 5 септември 1997 
година на 51 години по- 1 
чина нашият мил и не- я
Ж?уГиМ а Шн ПЕТРОВ, лекар от 
Бабшница. Роден е в село Прача, Димитровград
ско, на 14август 1946 година. Като лекар работи
Ба^ушницаВГВогр«5внието0башв ЖрГноТа I 
септември на гробището в Бабушница. 
Опечалени: съпруга Миряна, син Миодраг, ба
ща Ангел, брат Йлия и останали роднини

адч

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ 
(1923-1997)щШш

Забелязвате ли, че на дървото 
се е покатерила една малка котка. 
Тъй като тя няма смелост сама да 
слезе оттам, за изпълнението на 

"акробзтичен номер 
Й помага нашата съгражданка, 
която, несъмнено, много обича 
животните.

Скъпият ни покойник беше погребан на 24 септем
ври 1997 г. на гробището в Жарково - Белград. 
ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруга Неда, синове Петър и Александър, снахи 
Мица и Светлана, внуци Ивица, Игор, Горан и 
Виолета, братя Асен, Крум и Божидар със 
семействата си

този опасен

*.В.■-А
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Д^^^®^7*сатиРа * забава

момчило
АНДРЕЕВИЧ - Впшият съпруг е отслабнал. Как 

го постигна?
- Ходи на риболов и яде само това, 
което хване.

© ® ©

ЙЕСЕНЬИ 

ОЛМОРАЖИИЕ
Журналист интервюира ловец:
- Кой е ипй-големият Ви успех 
досега?
- Беше преди две години. Като по 
мудно се спасих от един непочтен 
глиган...

4^

© © ©
Разговор между ловци:
- Защо си толкова отчаян, колега?
- Изчезна ми кучето.
- Дай обява във вестниците.
- Да, ама кучето ми не знае да 
чете...

позират бай Санду оди Сми ловци и сеСрето у петък 
изненади:

- Кубе сс петрови бре, бий Сиидо, цело лсто те неми, кикво 
тебе?

пи

ли не си премисли ли
- КуИс чс съм? Ни палетно! С йабуту цело лсто погу 

подвили.
- И, и неми ли помощници от Ниш и Белград>
- Ма пак! Синовете ми пишеоше веки вибрикьстс им почела 

да рибата и дека не може да доиду па одмор да помошу...
- А перката оди Цариброд, доади ли опи?
. Ми пак! И опи ми прича абърйс, дека работс и субоупу и 

иеделю, работили :ш и<вол...
- Значи, щом су начели с работу, че сс опрайе и парично1.
- Ми йок\ Кижу ми дека им уюдвърлъс 1Ю пекою аподшшрку, 

ти йедва им стидш да плате струюту и водуту...

не смо

© © ©
- Струва ми се, чс мз»жът ми вече 
не ме обича.
- Защо мислиш така?
- Купи си ловджийска пушка...

© © 0
- Ударихте ли нещо? - пита Ник
олов съседа си Петров, който сс 
връща вкъщи след откриването на 
ловния сезон.
- Да. двама колеги...

- ОМЪЖИХТЕ ЛИ ВНУЧКАТА?
- ОЩЕ НЕ СМЕ ОСТАНАХА ИВАН И СТОЯН ЗА 

ВТОРИЯ ТУР!
- И?
- Кво "И” ? Еве гъи съга ни одмор дошли на село!
- Кша>в одмор у бесен?
- Млого прост: съга сс прибира йедно-друго, па 

натоварс и че носс по градищата!
- Че кай, бая Сандо, нали борбата йе ли децата?
- Тека йе! Ти немой да мислиш да ме йе жал дека чс понссу. 

Ма йок! Лобре йе що и съга су дошли. Иначе бео се учудил по 
кога и кико чс им илпрачам. Само неи$о сс мислим: кнко това 
вабрикъете лстоска, кага съв свет одмара, онс работс, а све у 
Песен кига сви се прибираю оди одморйс, опи гъи пущаю да се 
одмараю ?

- Пс1 одмараю ли се?
- Ма йок! Номагаю децата, търчу да приберсмо све оди

полъето да не пропадне. А туя годин, кико дал Господ, има све. 
Еве, после толкова година чак и шипци беру?

- Е?
- Кс1жу, дека мърмаладат оди шипци бил най-убав!
- Истина йе! Ама шплати ли им сс чак оди Ниш и Белград 

да доодс шипци да беру?
- Бре Манчо, не сс правиулав! Па ти знайеги дскауз шипците 

че отиде и сирсньсто що смо посъбрали с бабуту преко 
дсчиото, и масълцсто, и яйцата, чс одкрекаю и ко кош къс, и 
нскойс теленце чс продадсмо, чс има и компирс и васулъчък... 
Ама кво ти разпраям ти нали знайсш кво йе за зимницу?

- Знам! И затова те питуйсм: докига чс остану?
- Знам ли, синовете кевку туя годину да поприколъемо 

свиньстс по-рано оти тия йсссньън одмор не мож да трайс до 
зимуту!

- И?

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ ______________________
после чс се

КАМ ДЕДА ДА 

му ВИДИ
Я ДОДЕКА ТИ 

ИЗДИКТИРАМ... • • •
Благой Стоянов-Бата Блажа беше уз Мету 

Петрова-Къркещу йедън од последиците боеми у 
Димитровград. Не даваше да га окамо "чима" него 
"бата”. ако ни беомо доста по-млади од ньега. 
Замъцкуйеше ка орати, а беше много духовит. 
Обичаше чашкуту и имаше свою масу у ”Гали- 
ното". Седне, пред ньега чашка с виняк, весник, 
чети, пивка и ужива.

Шесе и некою годин Бата Блажа работеше ко 
кньиговоджа у "Балкан” (кажу да йе бил йедън од 
най-добри кньиговодже). Елем, дойде у "Балкан” 
некикъв допие койи требеше да се умножи на 
писа чу машину и да се распрати по селата. Граснул 
тия дън повече, седне Бата Блашко уз писачу 
машину, нагньете ретию и индиго, чашката до 
ньега и... Иван, млад работник, вредан, почне му 
диктира. Види Иван дека Бата Блажа тражи 
буквете с ”патролу” и не иде, па га помоли 
срамежльиво:

- Бата Блажо, дай я по-бърже куцам, много се 
бавимо, а ти ми диктирай.

Бата Блажа га погледа, цугне йедну глътку од 
винякат, не мръдну од столицуту и процеди:

- Я, тековайте, до..де...де..ка ти те..ко...вайте, 
издик...ти...рам, 
про..про...мени.

Беше това у време ка живеомо по-до- 
брс. По нской пут, ка се прими плата, 
бащевете се "отпуштаоше" па одведу деца 
и жену у кавену на вечеру. Обикновено се 
вечераоше кьевапчета.

Е, йедну годин тстка Николинка одведе 
синатога Славчу, койи йе имал четири-пет 
године на вечеру у”Гациното’\ Туя вечер у 
"Гациното” бил кьслер чима Пера Гацин.

- Перо, де за детенцето тури там на 
скаруту четири-пет кьевапчета...

Чича Пера, да се нашали с детето, 
погали га по главу, насмея се и рече:

- Кам деда да му види пачето, да знайе 
деда колкава кьевапчетата да напран.

Детето се засрами, тетка Николинка се 
понасмея и рече:

- Перо, я ютре чс дойдем с ьгжатога на 
кьевапчета...

- Па нищо, чс им теглъимо ножат, кой после да се распрая 
със шушенице.

- Арно, бая Сандо, ш\ш йедно не ми йе ясно: кво прае децата, 
нали су на училище?

- Унуцитс ли? На училище су! Нали поодрастоше и ка им 
бащевете рекли дека чс доиду на село, они изршшли от радос 
и изокали: "Супер! Че будс лудо!"

- Знам ли! Трсбс да су им досадили, па съга сами 
господари.

- А книгьсгпс?
- Койс книгье? Унукат на по-младотога сина му казал: "Айдс 

кажи ми тате, и да завършим, кудс чс сс ватим на работу ?”
- Па пали рече дека вабрикъете почслс да работс?
- Е, деца ко деца, миела от дънъска за йутре!
- Значи, туя йсссн кьосавчстията нсма да доиду 

гроздобер, а?
- Нсма! А да ти кажем, Манчо, без нъи ми нскако гиуто...
- Е млого работс су шуте съга, бая Сандо...
- Аа не йе шуто, они би си доодили лстоска на одмор, а не 

са! Ама ага се опран работата за надогодин, 
врели да дойдем на пазар!

тия про..пропие че се
Момчило Андреевич
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