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1_. ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

В БРОЯ:
• ПАТРИАРСИТЕ ПАВЛЕ И МАКСИМ 

В ДИМИТРОВГРАД
• ИСКАМ В ХАГА!. ,
• ЖИВЕЕ В КЙОЛН, МИСЛИ ЗА ЦАРИБРОД
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• ПРИ ВЛАКОВЕ, БЕЗ ВЛАКОВЕ. .
• НА ПЪТ ПРЕЗ ВОЙВОДИНА . . .
• В КОМПАНИЯТА НА ВЕЛИКАНИТЕ.
• ДОСТОЙНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛИ

НА ТРАДИЦИИТЕ............................

° АКТУАЛНА ТЕМА

КАК ДА СЕ УМЕСИ 

ТАЗГОДИШНАТА 
ПОГАЧА?

ОТ СКУПЩИНАТА НА РС СЕ 

ИСКАТ РЕШЕНИЯ, КОИТО 

ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА РЕАЛИ
ЗАЦИЯТА НА МИРНОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕпрез последните няколко години пшеничната нива на 
Сърбия беше сравнително голяма и добре роди, макар че 
обстоятелствата, които създадоха икономическите санк
ции, предизвикаха много трудности и в областта на 
селското стопанство. След миналогодишната богата жетва 
в Сърбия имаше пазарен излишък на жито от около милион 
тона. Чакаше се премахване на ембаргото и този излишък да 
тръгне към международните пазари. Но миналогодишната 
есенна сеитба не даде очакваните резултати. Вече 
изтощени, земеделците и държавата не успяха да обезпечат 
необходимите средства и възпроизводствени материали, та 
пшеничната нива изцяло да бъде засета, а добивите да 
бъдат по-големи. Оттук и необходимостта някои планове да 
се ревидират и да се предприемат мерки загубеното 
навакса, а сложните проблеми спешно да се разре 
Плановете за износ бяха ревидирани - от около мил 
около 200 000 тона жито. Правителството мобилизира 
всички сили и средства пролетната сеитба да компенсира 
онова, което не се осъществи през есента. Сега е в ход 
реализация на правителствените решения и мероприятия да 
се прибере пшеничното зърно, да се определи стимулативна 
и икономическа цена за изкупуването му и пр.

Тези дни правителството на Мирко Марянович разгледа 
и прие цялостна програма от мерки и задължения в реали
зацията на жетвата и изкупуване на пшеницата от 
тазгодишната реколта. Тя предвижда всички задачи, които 
ще обезпечат успешна жетва, изкупуване на ожънатата 
пшеница, обезпечаване и навременно дистрибуиране на 
дизел гориво, складиране на изкупената пшеница, опре
деляне на всички условия за успешно изкупу! 
цата и обезпечаване на необходимите финан 
за заплащане на изкупените количества жито.

С Програмата е придвидено по неинфлаторен начин, със 
средства от реални източници да се изкупят всички пазарни 
излишъци пшеница. Правителството смята, че очакваната 
реколта от тази година и съществуващите запаси на 
пшеница и брашно напълно обезпечават потребите на насе
лението и индустрията до следващата жетва. Тук особено е 
важно да се намери най-доброто решение при определянето 
на изкупвателната цена за един килограм пшеница, която 
трябва да бъде и достатъчно висока, за да покрие 
разноските на производителите и да ги стимулира през 
идващата есен да засеят по-голяма нива, но и да бъде 
умерена, та цената на хляба да не бъде прокалено висока. 
Защитните цени, които определи съюзното правителство, 90 

ин килограм пшеница първо качество, 80 пари 
пари трето качество, преследват именно тази

в

• Ръководството на СР Югославия още веднаж подчерта, че реализацията на Дей- 
тънското споразумение изцяло защитава интересите на срсъбския народ

Председателите на Съюзна лош отзвук в целия свят, а също доколкото нейните представите- 
република Югославия, Репуб- така и в СР Югославия: свое- ли и органи продължат да не спаз- 
лика Сърбия и Република Черна волният отказ на Република ват Дейтънското споразумение, 
гора Зоран Лилич, Слободан Ми- Сръбска да участва в Конфер- Такива последици ще застрашат 
лошевич и Момир Булатович тези енцията в Брюксел нанесе жизнените интереси на Репуб- 
дни водиха разговор в Белград с огромни щети на Република Сръб- лика Сръбска и всички неини 

- подпредседателите на Репуб- ска; своеволното сменяване, граждани, а индиректно и СР 
лика Сръбска д-р Биляна Плав- което най-напред беше неле- Югославия, 
шич и д-р Никола Колевич, които гално, а сетне беше легализи-
за този разговор бяха упълно- рано, на премиера Райко Касагич Затова от представителите 
мощени от ръководството на РС. поради сътрудничеството му с на Република Сръбска енергично 
За разговора беше издадено офи- международните представители се иска да предупредят Скупщи- 
циално съобщение, в което между в реализацията на Дейтънското ната на Република Сръбска за 
другото се казва: споразумение; липсата на го- всички елементи на решаващия

Разговорът е проведен по товност да се препречи пътят на етап в реализацията на Дейтьн- 
циатива на ръководството на ония, които не позволяват ското споразум*

СР Югославия с цел да се ускори свободно движение, и да се във връзка с подготовката за 
ализацията на Дейстънското осуети своеволното отношение провеждане на избори в Репуб- 
оразумение. Тази инициатива е на органите на властта към лика Сръбска. От скупщината се 
унисон с ролята на СР Югосла- гражданите; насилието над иска веднага да приеме решения,

вия като гарант пред между- привърженици на политическите скоито
народната общност, че Репуб- партии, които се противопоставят на всич
лика Сръбска ще изпълни всич- на политиката на СДС и т.н. Дей- настоящите
ките си задължения от мирното ствията, с които се пречи на ре- обходимо веднага да се назначи
споразумение. ализацията на Дейтънското спо- изпълнява

В разговора са обсъдени разумение направо застрашават дател на 
ключовите въпроси в реализа- интересите на сръбския народ, всички пълном 
цията на Дейтънското споразу- Република Сръбска и СР Юго- 
мение. Оценено е, че военният ас- славия. 
пект на споразумението се реал- По време на 
изира изцяло, срочно и успешно, ставителите на 
но реализацията на цивилната му 
част се натъква на сериозни за
труднения. Част от ръководство
то на Република Сръбска отказва 
или избягва да провежда Дей
тънското споразумение. Повтаря 
се старата практика, в която спо
разуменията се приемат, а след 
това не се изпълняват. Някои сво-
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трашаване на жизнените интер
еси на гражданите на Република 
Сръбска в реализацията на 
Дейтънското споразумение. Рък
оводството на СР Югославия 
подчертава, че реализацията на 
Дейтънското споразумение във 
всички негови аспекти изцяло 
защитава интересите на сръбския 
народ и гражданите на Република 
Сръбска. Неспазването на това 
споразумение е път към раз
граждане на Република Сръбска 
и дестабилизация на ситуацията в 
целия регион.
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Заедно с приемането на Програмата правителството
ваието на пшеницата, 

на пшеница, за иату-
лрие и уредби във връзка с изкупу»
Касае се за уредби за купопродажба 
рална размяна, за забрана пшеницата да со ползва за пре
храна на добитъка, за забрана пшеницата за семе да со 
ползва за прехрана на хора и добитък и за лромоляваие на 
пшеницата.

С правителствените уредби са определяй подходящи 
условия за натурална размяна на пшеница за стоки, необ
ходими на селскостопанските производители, с което со 
обезпечават основни условия за изкупувано на пшеницата. 
Изкупуването ще стане посредством републиканската и 
съюзната дирекции за стокови запаси, житомолничнито 
предприятия и предприятията за доработка и лласмоит на 
семена, земеделските кооперации и други субокти, упълно
мощени от дирекциите за стокови запаси.

Жетвата, тази най-важна селскостопанска работа, о 
поед започване и тя вдига всички на крак. Така о било 
винаги и така трябва да бъде и сега. Годините на югоомбар- 
гото потвърдиха онова, Тоото мнозина вече бяха поз- 
абоавили, че селското стопанство о основната и най-важна 
стопанска дейност по всяко време, при всички системи и 
при всякакви обстоятелства. Това добро разоиро и 
сегашната власт в Сърбия и Югославия, като со олродолн 
^ само за спешни и ефикасни рошения за успешна жетва, 
есенна**» тю петна сой тб а, но и зЬ трайни системни рошения, 
една последователна дългосрочна политика, която що ста- 
бияизиргГо^ношонията в тази област и що създаде условия 
за нейното стабилно и "О-Ускорено развитие. Хлябът, 
хпяиата изобщо - здрава и достатъчна, пълните стомаси 
значи това е оная сила, с която човекът винаги излизал кото 
победител и в най-страшните войни и в иай-голомито при
родни бедствия.

ГЪРЦИЯ СЕ ПРОСТИ С ПАПАНДРЕУ
Семейството и приятелите 

му, цяла Гърция и светът към 
края на юни се простиха с "чо
века, който събуди гърците" 

ас Папа
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жлвници и делегации от света, 
които присъстваха на погребе
нието на един от най-вид-------
европейски политици, бяха и 
председателят на Сърбия Сло
бодан Милоиювич. външният 
министър наСРЮ Милан Милу- 
тинович и делегации на СПС и 
ДПС.
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I ПАТРИАРХ ПАВЛЕ И ПАТРИАРХ МАКСИМ ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАД |

СЪБИТИЕ ЗА 

ДЕСЕТИЛЕТИЯ И
ИСТОРИЧЕСКО СЪБИТИЕ 

ЗА ДИМИТРОВГРАД ■ ш ■

• 19 юни 1996 година, сряда.
Впчп знаоуме че нашият патриарх, Негово Преосвещенство Павле

е на^ос^^ен^вбългория, че ще^по^сети^Рилския >ианасти|т и^види

и^стреб^^п^^щрсии^ ^^^^^диуар^щ^^Богоявление^^ТежалсГе 
черковна служба през фГ/Д сто години а тогава е пренесено в

н! Воачар е повдигнала най-голямата православна черква на Балкан
ите и носи името на Свети Сава, дипломата и държавника, първия 
соъбски високо просветен и църковен глава, който е вървял трудните 
пътища на добри дела и проповед на оазбирателство, просвета и 
хвистиянска религия. Светият отец Павле е държал и света пра-

‘наш иЗ' патриар^ Бъ лг а реки ят^та триа рх° рГег о во ^^освещенство°\^к-

хомий Българската свита на НП Максим I е внушителна. Тук са 
митрополитите на Стара Загора, Пловдив и Русе, първосвещениЦИ от 
София. Пристигнаха колите на печата и държавните телевизии.

В черквата ни е тържествено и чисто. За пръв път от толкова 
години ще зазвънят трите черковни камбани. Обикновено звънят само 
две по недостиг на черковни служители. Някога нашата черква се 
славеше с тържествения звън на трите камбани. Такова тържествено 
звънене правеха двама души, клисарят чичо Петър и неговият по
мощник Митко Врунин. Но сега настана проблем, защото от години 
никога не е пробвано такова удряне на камбаните. Още по-голям 
проблем се оказа лошото осведомение на гражданите. Ставаше нещо 
извънредно, нещо, което е значително не само за една година, ами за 
десетилетия. Две върховни черковни глави, пастири на християните 
от двете страни по ранг, значение и святост надминаваха всички други 
ежедневни събития. Но, за срам и позор, за голям а критика стана така, 
че градът не обърна внимание на такова изключително събитие.

А беше свято, скромно и възвишено.
Само с хляб и сол на черковната врата ги посрещна едно наше 

момиче. И когато влязоха свещениците в черквата и когато нямаше 
абсолютно никакъв протокол, а канонна служба не беше време да се 
изпълнява, стана импровизация. Тон на срещата и изпращането даде 
господин Ириней, владиката нишки. Той застана на амвона и упъти 
топли слова на благодарност към българската делегация за госто
приемството в България и заради изпращането до тук в черквата на 
Цариброд “Света Богородица". Той каза, че ние християните от града 
сме по вяра, обичаи и черковна служба братя. Каза, че дълги де
сетилетия хората са отблъсвани от черквата, народът се е отдалечил 
от черквата, но е дошъл момент, когато трябва да се върнем към 
вярата, към черковна служба и обичаи, които не са въпрос на поли
тика, ами на култура и то двехилядогодишна. Тогава прочете реч и 
Българският патриарх Максим I. С почитание изпраща сръбския па
триарх Павле, моли се за разбирателство и братска любов между 
двете черкви. Живия светец, който имаме щастие и чест да е черковен 
глава на Сърбия и Черна Гора - Павле скромно, като светец стои в 
източната част на черквата и изговаря къса реч. Обиколили са бъл
гарските светини, вървят по пътя на Свети Сава за добро, доброде
тели и благородно дело и молим се за братството на християните в 
Сърбия, България, Гърция, Румъния и Русия. В средата застава един 
свещеник и започва молебствие, по-скоро възвание на "Многая лета" 
за присъстващите, за Павле, за Максим I. Мощно отеква хорът на 
софийските свещеници, полека-лека се придружаваме и всички, 
които сме учили черковно пение. Всички молебствия станаха на 
нашия общ черковно-слвянски език.

Поделиха книги и патриаршески благословения. Без да се 
говарят и на двамата благословът е върху икона на Майката 
городица и Младенеца.^ символ на майките, на младостта и 
раждането, на живота, който е вечен през вековете бил, днес е и за 
бъдеще е.

Черковните камбани громовито се огласяваха и хората пристигаха 
•—г се простиха патриарсите. Нямаше закуски, вотки 
ст е, а нашият светец Павле е испосник и храни се като

• "Историята на този град досега не е забележила в един ден тук да са двама

невсекидневно и велико".
грижи в бъдещо. Благодата на 
Господа нашега Исуса Христа да 
бъдо с всички вас".

Отговаряйки на словото на 
Максим и поздравявайки при
състващите, сръбският патриарх 
Павле каза:

"Така, както благослови и 
каза Негово Светейшество патри
архът български Максим 
благослови нишкият епископ Ир
иней, това от сърце и душа ви 
отправям и аз. Да пазите вярата 
православна, а когато нея запаз
ите, ще запазите всички най-до
бри качества и особености на 
своя народ, защото вярата пра-

торически обстоятелства преди 
половин столетие, да се търсим, 
да горим заедно в църковно ро
долюбиво сложение, до осещамо 
майчината благословия на све
тата ни църква и ласката на роди
ната. Запазил православната си 
вяра, родна свяст и богатото си 
духовно наследие от миналото, 
народът ни се стреми за осъще
ствяване възвишените идеали на 
човечеството, старае се да прави 
по-силни приноси в международ
ното сътрудничество за общочо
вешко благо. Общополезно е да 
сме близки с нашите съседни 
народи, единни по вяра и прос

така нишкият епископ Ириней 
окачестви посещението на бъл
гарския патриарх Максим и сръб
ския патриарх Павле в Димит
ровград на 19 юни тази година. 
Българският патриарх Максим и 
сръбският патриарх Павле от
служиха обща литургия в ди
митровградската черква. След 
литургията, в която взеха участие 
и придружаващите ги епископи от 
България и Сърбия, двамата па
триарси се обърнаха към малкото 
вярващи, дошли да поздравят 
духовните глави на двете църкви. 
Поздравявайки присъстващите, 
патриарх Максим каза:

"Ваше Високопреосвещен
ство, скъпи в Господа братя и сес
три, драги сънародници, Господ- 
нята милост ни доведе днес сред 
вас във вашия китен град. Ние 
изпровождаме, след кратко гос
туване 
светей
Павле и водената от него офу 

ковна делегация. По

и както

на, неговов нашата стра 
сръбския патриархшество

циална цър 
време на тази радушна визита в 
името на Христовата любов, ние в 
братско и евхаристийно общение 
дадохме свидетелство на един
ството ни в светата православна 
вяра, на добрите отношения 
между светите ни църк* 
нихме се в родни обител 
ценни светини на нашия народ 
Насърчихме взаимно полезно 
църковно служение, почувства
хме благочестието на доброде
телните ни съседни народи. Това 
наше общо духовно преживяване 
ни даде нови пориви за ревностно 
изпълнение на църковен и ро
долюбив дълг, обогати старани
ята ни за още по-добро 
ничество между оългас 
сръбска църкви и нашите пра
вославни славянски народи в 
името на мира и добрата воля 
между
чувства, скъпи 
сестри, се изпълват днес душите 
ни, когато Господ ни даде 
брата чест да бъдем сред ва< 
почувстваме топлотата на взаим- 

осетим обичта

ви, покло- 
!И и драго-

сътруд- 
рската и

вославна винаги е била тази, 
която е зн 
всичките н 
на всеки народ, които я приема.

вещение, по славянска реч и пра
вославни традиции, 
забравяме нашия бт 
обичаи и пазим майчински говор и 
четмо и ги предаваме на децата 
си. Ние отново настояхме пред не
гово светейшество сръбския па- се с епископите от нашата църква 
триарх Павле и придружаващите на българските светини, които са 
го архиереи да съдействат за светини и сръбски, и на всички 
това и да се даде възможност православни народи. Направихме 
български свещеници и младежи поклонение в светия Рилски 

имате за обслужване духо- манастир и други, а бяхме и във 
нужди на православните Велико Търново да се преклоним 

християни българи. И сме с добра пред гроба на Свети Сава. който 
надежда за осъществяване на в службата на. мира и добро за 
това, за преподаване и изучаване . сръбския и български народи и 
на родния език и обичаи и в учи- своя живот в българската църква 
лищата. сконча, на пътя за мир и добро и

Драги сънародници, неизраз- за българския народ и за приз- 
имо е задоволството ни в днеш- нание на възобновената българ- 
ния ден, в който преживяваме ра- ска патриаршия. Това винаги да 
достта 
ни и бо

тях и човеците. С отрадни 
в Господа братя и

аела да облагороди 
ай-добри особености

като обаче не
ългарски род и

Връщайки посещението на Не
гово Светейшество, поклонихме

до- 
с, да

ната прегръдка, да 
ви към отечествот' 
ликнем с думите на псалмопе- 
веца: колко хубаво и колко прият
но е братя да жиевят наедно.

Макар и разделени от геогра
фски граници в настоящо време, 
народи
необходимостта да преодоляват 
различията помежду си, да се 
обединяват в осъществяване на 
общочовешки стремления и иде
али, да се трудят съвместно за 
оцеляване сред трудности, бед
ствие, военни конфликти, за да 
могат да живеят в мир, спок
ойствие и сигурност. А колко по
желана, колко по-естествена е 
нашата потребност като родни 
братя, които живеят в родината и 
които сте извън нейните предели, 
разделени по стечение на ис-

о ни и да възк-

Да
вн ите до-

Бо-
те все повече осъзнават

закъснели, 
и черпения, 
боже птиче.

Но никой нямаше от градската управа и общината. Сраму| 
се или се страхуваха да зачетат това изключително съоите? 
голям въпрос.

-Ваше По<

като

и топлотата от отеческото ни е пред духовните очи - до- 
>ратско общуване с вас. То е брото, истинското добро от своя 

трогателно, вълнува и пробужда народ, защото този, който не за- 
в душите ни най-съкровени чув- чита своя народ, не зачита и друг. 
ства, вещае надежда за едно по- Но този, който има само съзнание 
ложено добро начинание, чиито и любов към своя народ, а към 
добри плодове ще съзряват и ще другите народи не, той е никакъв 
се осъществяват от нашите общи народ, независимо дали са сърби

руси или българи. Слава Богу че 
и в това място през годините, ко
гато е било тежко да се запази и 
образ и вяра, вие сте запазили и 
образ и вяра и братството така. 
както трябва. Нека Господ и не
говите свети от сръбския и бъл
гарския народ, и гръцкия и руския 
ни запазят да останем народ 
божи и сега и всякога. Бог да ви 
благослови и всяко добро ви 
желая".

Накрая един от придружав
ащите българския патриарх епис
копи, от негово име се извини на 
гражданите от Димитровград, че 
при посещението си в Белград от
мина Димитровград. На присъст
ващите бяха дарени книги и гра
мофонни плочи с църковно съ
държание.

За съжаление на службата в 
димитровградската църква при
състваха млако хора, тъй като ра
дио Цариброд до самото посе
щение на двамата патриарси нито 
с дума не оповести, че това ще се 
случи.

<1вО(г&Р> I

ваха ли 
Това е

реосвещенство, позволете да Ви целуна ръка, да Ви 
изкажа своето възхищение, Вие сте живия светец, който ходи сред 
нас хората, казах, целувайки ръката му.

-Всички ние такива трябва да бъдем, беше неговият отговор.

Лилия Нейкова

° НИКОЛА СТОЯНОВ:
ОЧАКВАМ ОТГОВОР НА МОЯ ОТБОРНИЧЕСКИ ВЪПРОС:

"Не знаехме, че патриарсите 
ще дойдат в Димитровград" Защо радио Цариброд не 

осведоми за визитата на 
патриарсите?Във връзка с реагиранията на гражданите, че официалното 

общинско ръководство не е посрещнало патриарсите, потърсихме 
отговор от председателя на Общинската скупщина в Димит
ровград Никола Стоянов.

-От протокола на Сръбската православна църква, нито от 
който и да било официален орган не сме получили никаква инфор
мация за идването на патриарсите в Димитровград. По всичко 
личи, че то е станало спонтанно и извън официалния протокол за 
посещението на патриарх Павле на Българската православна 
църква. Следователно, и ние за посещението узнахме тогава, 
когато те пристигнаха в града и естествено нямахме възможност 
да организираме пребиваването им в града и среща с тях, а още 
по-малко да осведомим и гражданите.

И самите се чувстваме съкратени за честта и задоволството 
да се срещнем с църковните великодостойниЦи - нещо, кое го 
навярно не се случва така често. Все пак на димитровградските 
граждани, а разбира се, и на патриарсите се извиняваме за това 
че Димитровград без своя вина не можеше този път достойно да 
посрещне гостите. - -

Е, има ни, които

1=™=Р Втиянски църкви патриарсите Максим и Павле 
Аз лично това„ преживях като голяма чест, щастие и божа

тпп1?'?ТоИиПР|И|СЪСТВаХ На посеиАението. По време на същото дирек- 
™Р*а™ на ЦентъРа за култура Зорица Милева подари на патри- 
арха Павле снимка с думите, че културата и вярата вървят

Изказвайки удоволствие от факта, че радио Цариброд след
ващия ден наи-мало два пъти предаде, речите на двамата патри
арси в димитровградската черква, питам защо радио Цариброд с 
нито една дума предишния ден не оповести и осведоми граждан
ите за визитата на двамата патриарси? Коя е функцията на радио 
Цариброд тогава? Изказвам лично недоволство, както и недо
волството на множество граждани, които срещнах и които не са 
знаели за посещението. Д-р Симеон Васов, Димитровград

в.Д.
А.Т.

е ЕрятстВо1 ЮЛИ 1996 г.



Ф НА 6 И 7 ЮЛИ В СОФИЯ
° ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ СИНДИКАТ В ЗАЩИТА НА СТАНДАРТА

СТРАНИ

ВСЕ ПО-ТРУДНО СЕ 

СВРЪЗВАТ ДВАТА КРАЯ
Общинската скупшммпп^пЗПЪЛНИТелний °т6ор на • Изпълнителния отбор с авторитета си да из- 
присъстваха и^редс^ав1^елиТна 06ш^нгкмя°НИ ТГ‘ ВЪрйШИ натиск върх* явните предприятия*диI 
кален съвет Изхождайки от положението на ниГ иИ' трибУЧиято, пощата, и др. да не изключват веднага 
ровградското стопанство ™което е -ип™? Ит" АлъжниЧите. които поради обективни причини не

е™ наГрГв7 к?лаТпсЪТвс1 почоля^ой 2К ”соц™а™ЖГ ^ 33 “

искв^а^^този^проо^еждутях и^фисъстващ! 
недостаат1чни з™ нормален живоТче ГЕ’ ™ “«Зданието Емил Соколов, дире^ор^Ко 
стопанските дейности положението б па леи поII' ”алач ■ КОИТО подсети, че цените на комуналните 
бро, а при "държавните" такт мапоиоии0? Л°"^°" УСЛУГИ 03 пет пъти по-ниски от реалните и че после- 
листи заплатите са лоои и висп™Рил™^пп°НОП°" Яен ПЪТ са повишени пРез юни миналата година, 
всичко това синпикпгцт ппо п ппгоКИ| изхождайки от Затова от съответното министерство трябва да се 
апел към Изпълнителния^оХпп"о-точно отправя търси одобрение за покачване на цените, а в дого- 
преразглет \л пришпплпоп ^ор наи_спешно да вор с Изпълнителния отбор ще се види дали и в

• Да се изучи възможността^п^поГт въпроси; какъв процент ще се прилагат повишените цени. Отя^»5»аи8а
налТи" ла ппНемВпахи„аЛ>ейНОТ° се ^Р0“ от "КомУ- Накрая Изпълнителният отбор прие заклю- 
рали4 о‘йектмвм^НепП>ЖбИТе КЪМ онеои'които п°- чения, според които синдикатът в предприятията 
дължимите суми завода Н® С° °И платили Да направи своеобразна социална кар?а налетите,

• Велнага да гргппвиг^ по ппо за ^а Уточнят приходите на заетите (не само

ЧетгГа™Те и™ съ"те -
° СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА АСОиИАиИЯТА НА ДС може то да започнеУппоиппппптпТ°ПаНСТВОТО'33 °свобоДен “мо за нормалното количество израз-

ОСВЕДОМИТЕЛН Ле Агенции ОТ йЖнСКИТЕ нередовни Х°двана ВОДа' ДОКЗТ° гад това Ч- - плати.

кедФния, Гърция"Х^бааниИяеТурц1^яЛиа^осна Р 5,гославия. Ма- 
обсъдят мерки за укрепване наЧстайипип™ И ХеРМег°вина ще
за икономическия просперитет на1залканите." сигУРносттвя

БългарияИЖанИВидеановеше^аиТ 7Л юли пКдВ^телотвот° яв Република

укрепване на ста(ГилнЧоста и с„та «^, 6^Дат обсъдени мерки за 
перитет на Балканите ОАипигХ.и^^Т? а икон°мическия прос- 
ството на външните работи на^ългаоия П?нтеп=г1!7еЛ На Минист®Р-

участието на своите външни министри

енция и ще даде пълен принос за успехаи. ^ н

оста раз- 
ият
му-

страни са се 
- потвърдили

А.Т.

ЗА ЕФЕКТИВЕН ОБМЕН 
НА ИНФОРМАЦИИ

'”>КОТЧЕСТВАНЕТоТ|Гд^ягнГвОЙСКИТЕнГюГО^АВИЯ
&»»ммвяе®в

° БОСИЛЕГРАД
• Ге Йованович енера

избран
ТАНЮГ Слоб 

купщината на
лният директор на 
за председател на С

Асоциацията на балканските осведомителни агенции, която беше 
основана миналата година, тези дни направи голяма крачка към 
съвременен и ефективен обмен на информации и обединяване на 
информационното пространство на Балканите. На сесия на Скупщи
ната на АБНА, състояла се през втората половина на юни в Атина, е 
решено да се създаде съвременна техническа база на Асоциацията 
като основна предпоставка за бърза циркулация 
Един от най-важните проекти в рамките на 
ослособяването на съвременен Информационен център 
Солун, за което Европейският съюз е обещал финансова подкрепа.

В рента си на сесията на_Скупщината на АБНА генералниятдирек- 
тор на ТАНЮГ Слободан Йованович изтъкна, че основаването на 
Асоциация на осведомителните агенции е един от първите предвест
ници на новите отношения на Балканския полуостров и добави, че 
югославската национална агенция вече обменя информации с почти 
всички балкански осведомителни агенции.

-Така обменяме и истината за себе си без посредничеството на 
големите световни осведомителни агенции. Обединяването на инфор
мационното пространство на Балканите е усилие с твърде голямо 
значение, понеже всички ние знаем и чувстваме, че Балканският 
полуостров трябва да бъде зона на мира, сътрудничеството и 
просперитета и неразделна част на Европа - подчерта между другото 
Йованович.

Ж ПРОФЕСИОНАЛНА И СЪВРЕМЕННА 
ОТБРАНИТЕЛНА СИЛА

-По пътя на икономическото възстановяване и 
развитие ние трябва 
новна предпоствка г 
на всички простори 
ност и чест 
на мира 
градска об 
на населе 
пански сус 
видно рав 
ангажирането на 
различни инфраструктурни обекти в нашата об
щина.

Денят на 
*на в Бо

Войските на Югослави* 
силеградска община б

я -16 юни и тази 
>е тържествено да вървим неотсътпь 

това е траен и стаби 
ие имате голямата отговор- 

ра, защото вие сте фактор 
На територията на Босиле- 

щина сътрудничеството 
(ието и всички други обще 

кти с Войските на Югосл
Красноречив пример за това е и 
а войниците в изграждането на

но, а ос- 
лен мир

година
ознаменуван. Честването бе най-масово в казарма
та в Босилеград, където, след като хорът на босиле- 
градското основно училище изпя национал! 
за ролята и значението на Войските на Ю 
говори Стеван Вампула, заместник-командир на 
граничните единици в Сурдулица.

След като подчерта, че с разпада на предишна 
Югославия е настанала нужност и потреба от ново 
организационно устройство на отбранителните 
сили на СР Югославия, Вампула между другото

на информ. 
това начин

ациите. 
(ание е 

на АБНА в Гав
нияхимн,
тославия и стабилността.

пазите ми

ъдействието 
ствени и сто- 
авия е на за-

и с
!Н1*
бе
нище.

каза:
ия бе 
ичес-

-Създаването на нова военна организащ 
един от най-съществените обществено-полит 
ки и национални интереси на СР Югославия, а 
обществено-политическото устройство на новото 
общество повлия и върху устройството и ха 
на Войските на Югославия, като военна 
зация без партийна привързаност и идеологическа 
насоченост, професионална и съвременна, отго
ворна само на държавата.

От името на населението в общината празника 
на Войските на Югославия честити и им пожела още 
по-успешна дейност Васил Йованчов, председател 
на Изпълнителния отбор на Общинската скупщина 
в Босилеград, който между другото каза;

продължение на тържеството, след като на 
двадесетина войници и командири от граничните 
части в общината бяха връчени награди и похвали. 
Центърът за култура изпълни културно-забавна 
програма, а отборите на граничните части в Босиле
град, спортното дружество "Младост" и на От
делението по вътрешни работи в Босилеград пре
мериха силите си по футбол, шахмат и волейбол.

Подобни тържества в присъствие на местното 
население се проведоха и на всички гранични зас
тави. Както и досега, на тези тържества на вой- 

ците-граничари 
предприятия - пат:

рактера
органи-

• СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КООПЕРАТИВНИЯ 
СЪЮЗ ВСЪРБИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН 
СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

гости бяха представители нани

БИРА И ВИНО СРЕЩУ 
ЗАХАР И ЦИМЕНТ

» ДИМИТРОВГРАД

СКРОМНО и 
ТЪРЖЕСТВЕНО

В рамките на подписания в края на миналата година Протокол за 
стопанско сътрудничество между Кооперативния съюз на Сърбия и 
и^нтоалния кооперативен съюз в България тези дни в Ниш со водиха

п^дставит^ли^на Р^меделскиИкгоперз ции''от* НиилГи ^'с^оф^ски

окръг. ---------------

За втори път във всички 
поделения, гранични застави и 
казарми 16 юни со ознамо 
като Дон на войските на 
славия. На

нува 
Юго-

територията на Димит- 
оощина този дои същоровградска 

бе ознаменуван в граничните зас
тави и казармите

Съгласно общите обстоятол- 
тта и Денят на вой-

Слея изчерпателни взаимни информации, които размениха двете 
отрони станаха и конкретни договори. Тока например бирената 
Фабрика от Ниш ще изнася в България бира, като на бартерни на (ала 
лолучибутилки и капачки за- бутилки. Земеделските кооперации 
•Малча- в Малча край Ниш и "Сичево" от Сичооо ще нанесат вино, 
оа-ни сокове и др, свои произведения, за сметка на което ще внесат 
от български производители цимент марка 450. Предприятие Чело 
кула" от Ниш ще изнесе керемиди и тухли, като също получи ог

^ЪЛБ^тер^иРеИлредприятия^роявиха и голямо интересованив за 
внос на брашно тип 500, сетно царевица, фураж, концотрат за 
угояване нГговеда. свине и птици и дребна селскостопанска.махани- 
запия- меден сулфат хавлии, тоалетна хартия, тестени изделия (но 
Сдържащи яй^Гчорапи, ра.зни видове кондиторски произведения.

“ЛвНаИсмщата <мше договорено а най-скоро време да со изучи 
възможността за съвместно производство на мебели, млечни' «ЗДвлия 

кашкавал), като също съвместно се излиза на трети пазари.
явяват големи трудности при взаимното

в града.

ства в страк 
ските тази година о ознаменуван 
съвсем скромно, но все пак по 
тържествен начин. В казарм 
Димитровград за значение! 
празника говори командирът 
Деян Петрович, слод което на 
най-добрите войници бяха връ
чени награди и признания. Спе
циална похвала за плодотворно 
сътрудничество бе връчена на 
Отделението на вътрешните ра
боти от Димитровград.

За съжаление, дали поради 
факта, чо беше поделя, хубаво 
вромо и пълен сезон на полските 
работи или поради някоя друга 
причина, гоотито бяха твърде 
малко. Но затова пък войнишкият 
фасул беше - много вкусен!

1ИТО в 
то на

По повод Деня нп Войските на Югославия делегация на 
Машинната промишленост от Ниш посети на 16 юни гарнизона; 
в Пирот.и граничната застава в Долни Криводол.

Представителите на МИН биха сърдечно посрещнати от 
командирите и войниците в пиротския гарнизон и от 
граничарите и техния командир на граничната застАОл На 
тържеството в Долни Криводол имаше и голям брой *и1*йй 
от околните сола, така чо празникът на нашите въоръжени 
сили премина в едно незабравимо дружене.

(сирене и
Тъй като все още се 
разплащане, беше договорено двата съюза да поискат от своите 
р - по-скоро да се гласуват съответни законопрод-
писания с които значително да се облокчи и улесни разплащането 
между двете страни. Също тока беше договорено да бъдат разменени 
информации о имена на предприятия от двете страни, проявяващи 
интересованив за сътрудничество.

правителства час

А.Т.

оБттстВо 1 ЮЛИ 1996 г.



I ° ПО ПОВОД ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
1 ПАМЕТНИКЪТ НА '■КИН-СТАН" СТАНА ВЪЗПОМЕНАЧЕЛНО МЯСТО С МНОГОСТРАННО ЗНАЧЕНИЕ

» ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ОЩЕ ИМА НЕЛЕГАЛНИ НА КДС
ЗАГИНАЛИТЕ НЕ ГОВОРЯТ, 

НО - ПРЕДУПРЕЖДАВАТ
Местната общност в Бресница след ло-дьлго 

изв^^о при ^лови^водат^вакдгГтече*в слива

Църнощицаи Общинската скупщина в Босилеград 
започна среализиране на акцията. Просторът ок
оло паметника се разшири в рамер 55x55 метра, бе 
сложена метална ограда и започна засаждането на 
различни украсни фиданки. Уреждането на горич
ката поеха и завършиха младите^ горани от Гим
назията в Босилеград, основните училища в Бистър 
и Долна Любата, както и учениците от подведом
ствените училища в с.Църнощица. Идейното 
решение за горичката даде Минко Якимов от 
Босилеград. Ограждането завърши услужното 
предприятие "Услуга^ Канала за водата прокараха 
хората от най-близките две махали на Църнощица - 
Пои дол и Караджинци, които положиха маркуч на 
дължина от 842 метра. Идейно решение за 
възпоменателната чешма даде Симеон Иванов от 
Буцалево, подполковник на ЮНА 
майстор бе Стоичко Драганов 
- Църнощица. В чешмата от бетон е вград1 
от мрамор, от чиито страни изпъкват 14 
камъка, които символизират 14-те жертви.

Цялата акция около уреждането на 
нателното място приключи за 7 юли 1976 година. 
Целият комплекс символизира единствената 
цел: “Братство и единство - мир и приятелство . 
Това всъщност е и названието на възпомена
телния комплекс.

През 1979 година борческата организация в 
Босилеград раздвижи още една акция - раз
ширяване и почистване на пътя от Босилеград през 
Паралово до "Кин-стан". Задачата изпълни Гор
ската секция.

Последваха предложения от компетентни лица 
да се изучи възможността за повдигане на паметник 
с художествена стойност. Инициативата прие и 
СУБНОР в Босилеград. Дойдоха и двама скулптори, 
които изпрати Републиканската комисия за защита 
на историческите паметници. На заседание на Ре
публиканския отбор на СУБНОР бе разисквано по 
въпроса и бе взето решение паметното място да 
остане такова каквото е, с незначителна те
хническа и естетическа адаптация. Адаптацията 
пое и извърши строителното предприятие “Изград- 
ня“ от Босилеград, както на самия паметник, така и 
на оградата. Изсъхналите фиданки бяха подменени 
с нови. Целият комплекс стана наистина привле
кателно място, особено за подрастващите пок
оления.

Макар не вече година и половина Кабелно -дистрибутивната 
на сателитни телевизионни програми всистема за прием 

Димитровград има собственик,, все още има нелегално прикачили се 
на системата и такива, които още не са платили включването в 
системата. През миналата година са приключени 300 нови ползващи 
системата,, така че сега съвукупно има 1057 приключили се.

Съвкупната сума, която дължат ползващите сестемата е 9131 
динара и то 15 дължат по три вноски, 4 по две, 11 по една, шестима 
не искат никак да платят нито динар, а четири са се приключили 
нелегално. Между тях и такива, които по служебна длъжност би 
трябвало да се борят против това.

За поддържане на системата, както е известно, от началото на 
годината се плаща по три динара на месец, а така ще бъде и за април, 
май и юни. От 1057.платили са 778 семейства. Що се отнася до тези, 
които дължат за включване Изпълнителният отбор реши да им 
изпрати писмено предупреждение дълга си да платят до 10 юли, след 
което ще бъдат дадени на съд и ще им се търси и лихва. Шестимата 
не платили и нелегалните също ще бъдат предупредени, а след 10 
юли ще бъдат дадени на съдията за нарушения.

=§?шш=ц
тогавашната българска фашистка войска, Тлен 
нито останки от 14 вромонни гробове са пренесени 
и погребани в общата гробница на местността кин- 
стан . Не са намерени гробовете на двама българ
ски партизани, които според твърдението на мест
ното население били погребани над махала мил- 
човица, Горнотлъминско.

❖❖
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° СЛЕД МНОГО РАЗПРАВИИ В СКУПЩИНАТА

ПРОДЪЛЖЕНО Е РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ НА КАФЕНЕТАТА ЗА УИКЕНД в пенсия. Главен 

от Заношка махала 
ена плоча 
гранитниКакто на заседание на Изпълнителния отбор, така и на 

Общинската скупщина, проведена на 21 юни тази година, за 
решението на скупщината от 1992_г., с което се определя работното 
време на кафенетата, имаше бройни противоречни мнения, от сък
ращаване на работното време до 23 часът, до тези, които предлагаха 
то изобщо да не се ограничава. На помощ бе повикана и Светлана 
Спасич, психолог в гимназията, която пред отборниците изнесе резул
татите от проведената анкета сред 95 ученици от гимназията. Мноз- 

от участниците в разискванията се съгласиха, че става дума 
за проблем с голямо значение и че трябват сериозни изследвания, за 
да се даде правилен отговор. "Най-лесно е да се хванем за закона, 
когато всички останали са закъсали, преди всичко семейството, 
училищата, обществото“... "Със забрани се получават само. про
тивоположни ефекти от очакваните"... "По-добре е да се забрани на 
непълнолетни да се дава алкохол"... “ Трябва да създадем условия 
за други дейности и активности на младите"... "Говорим за после
диците, а не виждаме причините"... Това са само част от мненията, 

то бяха изнесени на сесията на скупщината.
Накрая отборниците приеха предложеното от Изпълнителния от

бор решение работата на кафенетата в петък и събота да се продължи 
до 02 часът, а през останалите дни да си остане както и досега - до 
24 часът. Това решение ще е в сила само до първи септември, а до 
тогава ще се оформи комисия, която да изучи проблема и на след
ващата сесия (вероятно през септември) да предложи решение за 
работата на кафенетата.

сесия на

възпоме-

На седми юли 1959 година се проведе първото 
организирано честване 

на празника край паметника

Паметникът-общата гробница бе направена от 
бетон, около който бе сложена 
Проекта за паметника даде Асен 
гимназиален преподавател, сега пенсионер в 
Босилеград, а майстор-строител бе Стойне Ан
донов от църнощичката махала Придол. През 
пролетта на 1964 година сега покойният Крум 
Илиев, горски пазач от с.Дукат, бе засадил четири 
смърчови фиданки - по една на ъгловете на ограде
ната повърхнина. Това негово дело по-късно повлия 
тук да се повдигне паметна горичка и да се разшири 
паметното място в по-голям комплекс.

През 1972 година Общинският отбор на СУБ
НОР в Босилеград взе следното решение: около 
паметника да се повдигне парк - възпоменателна 
горичка, да се доведе вода и повдигне възпомен
ателна чешма, а от организациите, предприятията 
и населението да се потърсят средства за провеж
дане на акцията.

инството

дървена ограда. 
Л.Стоев, тогава

. кои

❖❖•>
САМООБЛАГАНЕТО УСПЯ, НО ЗА

ЩО САМО ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ Целият мемориален ком
плекс заема повърхнина от 
1824 метра квадратни и е соб
ственост на Съюза на бойците 
от Босилеград. В простран
ствения план на Босилеградска 
община тази местност е запи
сана като недвижимо 
но-историческо място, 
година на 6 май - по случай бор
бата на Църноок и на 7 юли - 
Деня на въстанието в Сърбия, 
бойци, ученици, младежи и 
местното население полагат 
венци и цветя и дават почит към 
падналите партизани. Заги
налите не могат да говорят, но 
паметниците, следователно и 
тоя на "Кин-стан'' предупреж
дават, че трябва да се живее в 
мир и разбирателство и че нови 
такива паметници занапред не 
трябва да има.

ТЪРЖЕСТВА НА "БУКОВ 
РИД" И "КИН-СТАН"

Само няколко дена след започналото деклариране на гражданите 
от Димитровград беше ясно, че шестото самооблагане ще успее. И то 
успя. Както бяха осведомени отборниците на скупщината от 5596
записани избиратели, посетени са и са се декларирали 5142 или 92%. 
От тях "ЗА" са били 3965 или 77,11 %, а против 1177 лица или 22,89%.

Това са цифрите. Интересно е, че най-малко за самооблагане са 
били тези в центъра на града, които си имат всичко и "нищо не им 
трябва“. От друга страна на последната сесия на Общинската 
скупщина при съобщаване на посочените цифри, един от отборниците, 
може би с пълно право се запита, защо самооблагане само за жи
вущите в града, ако се знае, че водата от водопровода ползват и 
жителите на Лукавица, Белеш, че болницата също и те ще ползват 
както и тези от Желюша, Гоин дол, Градинъе. Не е ли това своео
бразна несправедливост, ако се има предвид броят на жителите в 
споменатите крайградски селища, заетите в стопанството, 
учениците?

метника на загиналите бойци, а с 
оглед, че тази година съвпада с 
50-годишнината от провеждането 
на първия тук партизански събор 
и 55-годишнината от въстанието в 
Сърбия, Общинската организация 
на Съюза на бойците в Босиле
град, която е и организатор на 
тържеството, в с 
публиканския и 
на Съюза на бойците, е поканила 
да доьущт всички живи участни
ци в борбата на Църноок. За
планувани са и спортни със
тезания, а Центърът за култура в 
Босилеград ще се представи с 
подбрана културно-забавна про
грама в навечерието на празника 

М.Я.

И тази година юлските праз
ници, Четвърти юли - Деня на 
боеца и Седми юли - Деня на 
въстанието на народа 
против фашизма, в Босилеград
ска община ще бъдат ознамену
вани с редица културно-забавни 

,ии и народни увесе- 
овод празниците на 5 
а в Културния център

култур-
Всяка

в Сърбия

нифестац 
ления. По пс
ма

ъдеиствие с Ре- 
Окръжен отборюли вечерта 

ще бъде организирана тържест
вена академия с културно-за
бавна програма. Това е решение 
на борческата организация и на 
общинския отбор за честване на 
тези и други празници и тър
жества, които са пряко свързани 
сНОБ.

❖ ❖
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОЩЕ 

2000 ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
Стоян ЕвтимовПо повод 4 юли - Деня на бо

еца главното тържество ще се 
проведе на местността "Буков 
рид", където пред паметника на 
загиналите бойци делегац 
борческата организация и О 
ската скупщина в Бо 
борческата организаци 
щинската скупщина в Търговище 
ще положат венци и свежи пла
нински цветя, като при това по
четат паметта им. Същевременно 
ще бъде проведено и съвместно 
народно увеселение.

Подобно тържество ще се 
проведе и по повод 7 юли - Деня 
на въстанието на народа в Сър
бия против фашизма. Централ
ното тържество ще се проведе на 
местността "Кин-стан" пред па-

Тези дни през територията на Димитровградска община приключи 
копането на канал, в който ще бъде положен оптическият телефонен 
кабел, идващ от Суботица, през Белград за България и нататък за 
Турция. Очаква се наскоро и самият кабел да бъде положен в канала.

. Както ни осведомиха компетентните в пощата, минаването на 
оптическия кабел през територията на нашата община и свръзването 
на пощата с този кабел дава възможност съществуващата централа 
да се разшири с още 2000 телефонни номера. От друга страна 
възможностите на този кабел са такива, че качеството на разго
ворите, чуйността и броят на същевремено ползващите телефона 
многократно се подобряват. На практика значи след приключване на 
оптическия кабел не може да се случи, когато дигнем телефонната 
слушалка да чуем чужди разговори или пък в нашите да се намесват

ДРУЩо се отнася

ия на 
бщин- 

силеград и 
я и Об-

° ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАД

ЮЛ УВЕЛИЧАВА ЧЛЕНСТВОТО СИ
Най-младата по стаж

Любен Глигоров, секретар на Общинския отбор на ЮЛ в Босиле- 
!"раА’ НИ УвеДоми че от двадесетина души, когато бе проведена 
бпоат Н3 партията и Учреден Общински отбор до средата на юни 
иитЯк.мо ЧоЛеНОВеТе е Уве™чен на над осемдесет, а заинтересовани 
има още. Отделно, както подчерта Глигоров, охрабрява 
аа членуване в тази партия проявяват не само работници 
число млади хора. ■ ’

до щетите, които се правят през нивите и на местата, 
където минава кабелът, предварително минава комисия на пощата, 
която преценява същите и, както казват в пощата, в срок от 15 дни 
парично компенисира щетите. Работите провежда явното пред
приятие ПТТ на Сърбия.

А.Т. I че интерес 
но и голямо

I ези дни за целта ще увеличим и броя на членовете на Общинския 
отбор, които понастоящем наброява 11 души - подчерта Глигоров,

* Неотдавна е учреден Окръжен отбор на ЮЛ във Враня от 20 
”х1ба;' Гк™“™ е из6ран Божидар Здравкович, директор на еба в Буяновац и координатор на ЮЛ за Пчински окръг. Подпред-
във ВладТчт ха*НИ” °Тб°Р Н° ЮЛ ® ИваН В°ВК' Аире*тор на ФОПА

° В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ние да останат тук или някъде във вътреш
ността на републиката, а само 5 души не искат 
да останат. Двама изразили желание да зами
нат в чужбина, а останалите трима да се върнат 
в Крайна, разбира се, след като се нормализи
рат отношенията между Сърбия и Хърватска. 

Босилеградска община понастоящем Всички бежанци, както подчертаха в об- 
живеят 76 лица-бежанци. Тези данни полу- Щинската организация на Червения кръст в 
чихме в Общинската организация на Червения Босилеград, имат подслон и получават помощ 

ъст в Босилеград след преброяването на в хРа”а> средства за лична хигиена и други 
бе организирано от Червения потребности. В ученическото общежитие в 

Високия комисариат за Долна Любата живеят 10 бежанци, а остана
лите са при свои близки или приятели.

76 БЕЖАНЦИ
В

бежанците, което 
кръст на Сърбия и 
бежанци.

От това число 71 бежанци изразили жела-
зация1на°ЮЛНса^ЙорданЯВетшноваПавелТ Иванов ^^^'пост^юбен 
Александров, председател на Общинския отбор на ЮЛ в Босилеград.

М.Я.
М.Я.

о БрятстВо1 ЮЛИ 1996 г.
\



КАТ*ЛЕНИ ГОПИТАХМ^М}ТО^^рЕКтЪр'^А^УСЛУГА’П°'ПРИВЛЕ-

КОЙ И ЗАЩО НЕ ПЛАЩА КОМУНАЛНИТЕ СИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯНЕ МОГАТ ВСИЧКО САМИ

Винаги, когато

ЗАБРАВЯТ ИЛИ 
ТАКА ИМ СЕ МОЖЕ?отго-

В явното предприятие "Комуналац" в Димитровград 
известно време е направен списък от 126 лица, настаненив 
Димитровград, които ще бъдат дадени на съд, защото не плащат 
дълговете си за комунални услуги за шест месеца до две години 
и половина.

Дори и бегъл поглед върху списъка показва, че между 126 
лица едва ли има работници, пенсионери, тези, които едвам 
свръзват двата края. На списъка са, почти до поселден, живущи 

общежитията в центъра на града, хора, заети в милицията, 
митницата, някои републикански служби при общината, хора със 
солидни месечни принадлежности, за които едва ли може да се 
каже, че нямат възможност да платят, тъй като това все пак е 
незначителна част от заплатите им. За още по-голямо учудване 
е, че някои лица се намират или са били начело или в 
които от граждан! 
към държавата. Затова 
"Ком' 

ъст

се говори че
едно градско селище трябва 
бъде по-чисто и по-привлека- 
телно, въпросите се отправят към
комуналците. Тези въпроси и се
гашните горещи летни дни, когато 
евентуалната нечистотия 
да боде очите, а 
нежелани

преди-Няма, но може да има отри- 
чателен, т е. да последват глоби 
доколкото не го поддържаме.
• Как се финансира "Услуга", 

тъй като е явно предприятие
гЛт^ПОД чаДъРа на ббщин ската скупщина?
-Финансираме се изключи

телно със собствени средства, по- 
добре казано чрез сам 
сираче

В Босилеград и Райчиловци има 
I 260 домакинства и за нашите ус
луги - вода,канализация и боклук 
- месечно трябва да заплащат ок
оло 10 хиляди динара, а пред
приятията и организациите 15 
хиляди динара. Тъй като са нере
довни и едните, и другите, "Ус- 
луга едвам събира тези сред
ства. В този смисъл ще приведем 
следните данни: моментално до
макинствата ни дължат 14,а 
предприятията 13 хиляди динара.
• Ще има ли достатъчно вода 

през лятото?
-Ще има, но при ус 

гражданите да не напоява 
и ливади.

Да

може
някога да има и 

последици, бяха повод 
още веднаж да поприказваме за 
хигиената в Босилеград и за това 
може ли той да бъде по-прив
лекателен както за хората, които 
тук живеят, така и за онези, които 
тук накратко дохаждат. Отговор 
на този и други въпроси, свързани 
с него потърсихме от Иван Тон
чев, директор на явното комунал
но предприятие "Услуга".
• Какъв изглежда Босилеград 

в очите на комуналците?

в

офинан- 
- от изопзходваната всдл

ор
ИЯ-

тани, 
та имите търеят спазване тъкмо на задължен 

хората съвсем основателно се питат дали 
и съдът ще имат кураж да не погледнат ■'през 

намерилите се в списъка. Ако се има предвид, че 
ално най-застрашените заети в димитровградското стопан- 
най-редовно изпълняват задълженията си към явните пред

приятия и държавата (водата, тока, телефона, данъците), а случи 
се това, което нито една правова държава не трябва да позволи, 
дори и да толерира, тогава как може да се очаква едно семей
ство, в което родителите са заети в "Циле“ или кожарата, "Тър- 
гокоп", дори и в ГИД, което има един или двама ученика или 
студент, редовно да си плаща задълженията за комунални ус
луги? От кого да вземе примера, ако тези, които същото това 
семейство счита за "власт", не плащат и никой нищо им не може?

уналац" 
ги" на нпр

со
ловие 
т ниви ци

вост

• Едно число хора вео още се 
съмняват в качеството на во
дата, особено на тази от 6у- 
нара. Колко са прави в това 
отношение?

-Не е много чист и не е препа
лено привлекателен. Но това той 
не може да бъде все докато 
обезпечат контейнери пред сгра
дите и кофи по улиците и докато 
едно число домакинства, особено 
в някои колективни жилищни 
сгради, изхвърлят боклука на куп 
а след това наши работници го 
изкарват на депонията в Кремик- 
ово. Градът не може да бъде 
привлекателен докато по тро
тоарите се слага стр< 
териал. не може да бъде по-чист 
и хубав докато едно число домак
инства, даже и в централната му 
част, отглеждат добитък. И на
края, той не може да бъде по-чист 
все докато едно число хора и до
макинства го уреждат и "чистят" 
по свое убеждение, тъй като 
хвърлят боклука по улиците или в 
Драговищица.
• Кой може да промени това?

не се
-Няма за какво да страхуват, 

•дата редовно се хлорира и 
личеството на хлора всекид- 

по 3-4 пъти.невно се измерва 
Един път месечно Заводът за 
здравна защита от Враня контро-

А.Т.

пира химическо-бактериоложкия 
й състав. Всичко е в границите на
юрмалното и водата е съвсем ° ИМА ЛИ ШАНСОВЕ БОСИЛЕГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ" 
годна за пиене дд ЗДСТАНЕ НА ЗДРАВИ КРАКА?

по-
И.Тончев: Някои босиле- 

а пооителен ма- градчани уреждат град 
свое убеждение

• Навсякъд 
град е зе
няма зелени повърх 

разцови повърхнин 
цветя. Защо това е така?
-Не съм съгласен докрай, че 

няма такива повърхнини, но те са 
малко. Просто не виждам къде 
може да се уредят такива площи. • С домакинско поведение, по-голяма отговорност и 
Това ще трябва да кажат спе- вътрешна организираност може да се поправи поло- 
циалисти. жението и Изградня" да стане солидно строително

предприятие, казва новоизбраният директор Симеон 
Йорданов. Разбира се, казва той, в държавата да се 
създават условия за нови инвестиции

е около Босиле- 
ленина, а в него 

нини и 
и с В ЗАВИСИМОСТ и 

ОТ ДЪРЖАВАТА
изхвърлянето на боклук 
тенето на града, от услугите, кои
то оказваме с нашата механи
зация. А разполагаме с товарна 
кола. трактор, компресор, маши
на за копаене на канали и бул
дозер. Преди известно време 

булдозер дад 
като при тое 

тяди динара, 
обезпечихме

а и чис- об

старият 
хме нов, 
хме 210 хил 
00

охме, а взе- 
ва доллати- 

от които 
от репуб

ликански източници, а остана
лите заплатихме ние. П

-"Услуга* това не може сама, 
нито пък й 
старае за хигиената в града. 
Положението може да се подобри 
само с финансова помощ от 
Общинската скупщина, Местната 
общност в града, с по-голямо ан
гажиране на инспекциите, а 
особено с по-голяма култура, дис
циплина и отговорност на граж
даните Средства са необходими 
за контейнери и метални кофи, 
които да се слагат по улиците, 
както и за специално возило за 
изкарване на боклука. Все докато 
не се обезпечи това домакин
ствата. които това не са напра
вили трябва да си набавят ме
тални бурета за събиране на бок
лука.
• Има ли Вашето 

положителен 
ефект 
чист?

• Една от зад 
е и да се гри 
пазар. Той сег
-Съгласен съм, че не е уреден 

Има 10 тезгяха, трябва да се по
правят, но няма сред 
средства и за оспосоо 
тоалета.

ачите на "Услуга" 
жи за зеления 
а не е уреден.

е задача сама да се 1 ХИЛЯДИ

риход от 
Водопро-водата почти нямаме, 

водът, който технически никога 
не е приет от специалисти, е със 
сериозни дефекти. Тъй като де
фектите са чести, принудени сме 
да ги премахваме и заработка 
няма. Лошото е в това, че не ви
наги има работа и за механи
зацията ни.

неблагоприятната възрас 
структура на строителите Пс 
че от тях са в напреднала въз
раст. Това е и причината защо то
ва босилеградско строително 
предприятие "качествено, но 
бавно строи", подчертава той. 

Кои мерки ще предприеме 
век на "Изградня". за

Общественото предпр 
за строителна дейност "И: 
ня" в Босилеград, което през 
последните години, особено през 
последните пет-шест, бе изпра
вено пред големи труд 
то повлияха тук да “промарширу- 
ват" петима директори, а повече 
работници да го напуснат, все още 
се намира пред основния въпрос: 
ще успее ли да се съживи? Въп- 

е по-болезнен, 
предпр 
ели 40

ства. Няма тна
ове-

иятие
зград-яването на

• Вие сте дипломиран иконо
мист. Доволни ли са работ
ниците в предприятието, на 
чието сте чело и от заплатите 
и мотивирани ли са да под
държат хигиената в града?
-Колко са мотивирани 20-те 

заети не зная. но задачите* из
пълняват, колкото им позволяват 
техническите възможности. За
платите получават редовно и 
средно възлизат на 480 динара

ности, кои-

челният чо 
да се осъществи убеждението му, 
че пред 

:иви?
-Приключи поправката на мо

ста в с.Извор и тези дни ще дадем 
заплата на работниците за ноем
ври миналата година. Заплатата е 
от 130-200 динара. Много, много е 
малкоь но засега няма повече, 
казва Йорданов. С Фонда за соли
дарно жилищно строителство в 
Босилеград сключихме договор 
за изграждане на една колек
тивна 
"Ма

• Хо I казват, че са високи 
те на водата и остана- 

услуги. Служащи от 
ческата служба на "Ус- 
изтъкват, че услу 

заплащат.

>ра
ни приятието може да сеце. 

ли те 
комер

редовно се

съжако се 
иятието 
хиляди

динара и че вътрешните дългове, 
главно за заплати - последната 
заплата работниците са ваели за 
октомври миналата година - въз
лизат на над 140 хиляди

С въпроса може ли това пред
приятие да се съживи и да зас
тане на здрави крака се отнесо
хме до Симеон Йорданов, дип
ломиран юрист от с.Горна Лисина.

КОЛЕКТИВНА ПОЧИВКА ПРЕЗ ЮЛИ К-г

росът е ощ 
има предвид, че 
дължи на поверитги телу

не
ятие 
сов

ако Босилеград е ло-

предпри:
финаи -Нашите цени са по-низки в 

сравнение с цените на останалите 
комунални предприятия в окръга. В.Б.

динара.

* В"ГИД" жилищна сграда в квартал 
гурка" и изграждането започ

на. Според договора обекта ще 
сложим под покрив, понеже засе
га няма средства за комплектно 
завършаване, 
възлиза на 180 
Съ

а шансове предприятието 
да се избави, да застане на 
здрави крака и да стане солиден 
строител, казва Йорданов. Ако не 
Рях убеден в това, нямаше 
дойда. Но, за да се съживи, тр 
ва да има повече инвестиции, а те 
са в зависимост от обстоятел
ствата в държавата. Аз лично 
мисля, че ще се 
спективи и че 
таловложения

и инвестицята 
хиляди динара, 

ществуват възможности да 
завършим ветеринарната стан
ция в с.Долно Тлъмино, която е 
сложена под покрив. Разбира се, 
казва директорът, ще 
бота и във вътрешно! 
че тази работа ни увеличава р 
ходите.

връзки, чието оплодяване ще зависи от степента на 
годност за износ.

От друга страна проблематичен е и домашният 
На него главно цари така наречената "сива 

икономика“, относно наплив на необмитени и меоб- 
ложеии с обществени даждия стоки, които зарад 
това са далеч по-евтини. Стокито на "ГИД", както и 
но почти всички домашни производители, 
залежават по магазините и складовете, с оглед на 
по-високата им цена. Премахването на "сивата ик- 
ономика", за коя то напоследък со гооори много и до 
определена стопен предприемат съответни зак
онни мерки, ще допринесе за уоднакяпане ус
ловията но стопанската дейност, относно при
равнявано на продажните цени Тук считат, чо по- 
решително о това отношение трябва да со намесят 
съответните държавни органи, в чиято компетент
ност о тази област.

Съответно внимание со отделя и на въвежд
ането на стандартизация на произведенията според 
"ИСО 9000", относно тяхното качество, за което 
изтъкват, чо о добро и че в това отношение потре
бителите нямат по-голвми заболожки.

Истинската стандартизация, относно качест
вено произвеждано що започне с въвежданото на 
"ИСО 14 000", което подразбира използвано на ок- 
ологични суровини, материали и възпроизвод- 
егвени материали, с безотпадъчни технологии. Тъй 
като и занап 
надлежи към

След период от около месец и половина редов
но производство, в най-голямото стопанско пред
приятие в Димитровград - "ГИД", от началото на юли 
до края на същия месец заетите ще бъдат на колек
тивна годишна почивка В предприятието главно ще 
останат да работят част от ремонтната служба, 
която ще ремонтира така наречените тесни места в 
производството и трафолостта, комерческатз 
служба и службата за продажба и набавка на 
суровини и материали.

За разлика от предишните години тоя път няма 
да се вършат основни ремонти, така че и от ремонт
ната служба голяма част работници ще почиват. О 
оглед на незавидното материално положение, о 
което се намира предприятието, въпреки посто
янните усилия да се обезпечат средства, на 
ниците няма да бъдат заплатени личните доходи 
които ще се компенсират със заплащане на регрес 
и средства за така нареченото топло ядене^

Производството след годишните почивки ще 
продължи със сегашния темп и с много неизвест- 
нсЛи, все докато не се премахнат високите входни 
мита за наши стоки в чужбина. Това що ДОДевъз
можност и на произведенията на ГИД да станат 
конкурентноспособни на чуждите пазари, о

п еч а лб а" к оет о "лък о т с е о я* стран^ан оч!и тел н о мож е 
да улесни изплащането на личните доходи, г ози 
въпрос обаче се решава на по-високо равнище и 
"ГИД“ в случая е заставена да стопанисва при не
благоприятни условия.

Инак за произведенията на ГИД на редица 
чуждестранни пазари съществува интерес, ус
тановени са или се установяват нови делови

да
яб-пазар

търсим ра- 
стта, макар 

аз-открояват пор
иш има нови капи- 
. Обаче тук трябва 

да со решат и повече вътрешни 
нередности. Това ще рече, чо 
трябва да се установи домакин
ско стопанисване и по-добра 
вътрошна организираност, казва 
той.

Строителите в "Изградня“ 
казват, че предприятието няма 
механизация за някои по-големи и 
по-значителни обекти, че досе
гашните директори едни 

I '‘подарявали", дру 
така че сега 01

основни 
ги не 
или всредства 

поддържали, 
дефект.

-Налага се някои машини да 
се поправят, други да се обез
печават, казва Йорданов.

Тъй като считал, че доход мо
же да ре съадава и по други ос
нови, Йорданов преди няколко 
дни обезпечил машина за произ
водство на различни по димензии 
тухли от бетон.

-За цедта трябва да заплатим 
33 хиляди динара, но тъй като 
такъв строителен материал се 
обезпечава във вътрешността, с 
привлекателни цени ще си вър
нем тези пари и ще създаваме нов 
доход, казва директорът.

Когато се касае за Вътре 
Иорданоо

шна-
та организираност, 
преди всичко има предвид голя- 

тивни и 
т 64-те

ю администра 
работници. О

мото число 
режийни | 
работника, колкото сега тук има, 
само 27 са в прякото производ
ство. Останалите са с писалки, 
организатори, контролйори...

-Някога в това предприятие е 
имало повече строители, едни 
заминали в пенсия, други напус
нали, а нови ме са приемани. Це
локупната режия обаче останала. 
Доколкото няма по-значителни 
инвестиции и работа, "писалката 
лесно може да со под^о! 
трия", подчертава Йо 
Още повече, ако се има предвид

ред гумарската промишленост при- 
така нарочената "мръсна" индустрии, 

само коренно преустройство и преориентации мога г 
да причислят и "ГИД" към производителите според 
"ИСО 14 000". Засега това е само бъдещо. ни с мис-

В.Б.рданов.Ст.Н

оЕрятстЕо 1 ЮЛИ 1996 г.



ПРОЧУТИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СОКОВЕ ОТ ВЛАДИЧИН ХАН ОТНОВО ВЪРВИ ПО ПЪТЕ1
_________ ___ —------------—1

"ДЕЛИШЕС" БЪРЗА КЪМ ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ
Имаме големи производствени мои\"°';™ "тоанните пазпТри Автори*1'етнпе°и позицията ни в нашия^трасъл. 
ЗНочи^импм^■|П99б^^дшзйно",'Г10-тежък^'^>щеНбъде'износът на

ква^' Ж К5&Я2 В* ?сГре=^^
на знания и опит в Китай

)с РЕНБЕЗ
У1-А01С1М НАМ

Както изтъкна Зорицамилиона долара.
Стаменкович, замостник-генерален ди
ректор на "Делишес", ханският селскос
топански комбинат вече е сключил сделка 
с фирма от Целйе за износ на 20 
вишнев концентрат в Словения, печал
бата от който се преценява на колко 100 
000 ДЕМ. Миналата година "Делишес е 
експортирал в Македония стоки на 
стойност 2 милиона долара, а стойността 
на тазгодишния износ трябва да бъде 
голяма от тази сума.

Надалече известната фабрика на сок- на предишна Югославия. Износът на този 
ове и други изделия от овощия и пазари сега що бъде по-интензиоон така 
зеленчуци‘Делишес" от Владичин хан от- че основателно се очаква заработка от 2 
ново тръгна по пътеките на старата си 
слава. Динамичният ръст на производ
ството през първата половина на тази 
година (от 30 до 50 процента) и ускореното 
възстановяване на деловите връзки с 
партнйори от чужбина вече "легитими
раха“ това голямо обществено пред
приятие като стопански колектив, който 
знае как се осъществяват изключителни 
делови резултати и който умее бързо да 
преодолява последиците от санкциите.

17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

Зугославща

тона

по-
Телеко: 16-747 

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 до 312 
Факс. 73-314 

Генерални Директор: 73-047 
Заменик ген. Директора: 73-560 

Комерци]ални сектор: 73-831 
Финанси^ски сектор: 72-061 

Служба набавке: 73-958 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 

Општи сектор: 72-778 
Сектор производгье-В.Хан: 72-959 

Фабрика "Хани” - Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

ИЗНОС НА ЗНАНИЯ И ОПИТ
В решимостта си да се избори за дос

тойно място на световния пазар и да си"ХАНИ" Е АВТОРИТЕТНА 
МАРКА НА ПАЗАРА осигури хубаво бъдеще колективът на 

"Делишес'^ внася един нов и твърде важен 
елемент в развойната и износната си 
стратегия - ще изнася знания и опит!

-В китайския град Санхе на 48 км от 
Пекин ще се строи фабр 
която "Делишес“ ще вложи само соб
ствените си знания и опит - подчерт 
генералният директор Иван Иванов. -Т 
инвестиция ще ни донася профит през 
следващите фи десетилетия, става дума 
за сума от 15 милиона долара, и ще ни 
създаде възможност да сключим нови 
сделки и да си завоюваме висока позиция 
на китайския пазар.

Ръководните хора на "Делишес" под
чертават още едно специфично и твърде 
важно постижение на комбината им: “На
шият досегашен опит показа, че и в юж
ната част на Сърбия може да се изкарва 

овощар-

-Югоембаргото драстично намали 
тензитета на развитието ни и ни нанесе и 
други
грижа на це 
да запази V 
пацитетите, технологията и кадрите. Ние 
имаме големи производствени мощности и 
съвременна технология, способни кадри и 
ценен опит. “ХАНИ" е авторитетна марка 
на домашния и световните пазари, авто
ритетна е и позицията ни в нашия отрасъл. 
Значи, имаме всички необходими пред
поставки за високи постижения - казва 

директор на "Делишес" 
>В. -Впрочем, и минало- 

3 милиона долара,

ин-

благодарение на голямата 
I колектив "Делишес" успя

щети, но 
лия ика за сокове, в

източника на силата си - ка-
ава
ази

алният 
ИВАНО

годишният износ от
който е осъществен при изключително 
тежки условия, достатъчно говори за си
лата на нашия комбинат.

И директорът, и целият колектив са "ЗЛАТНОТО СЛЪНЦЕ" НА "ДЕЛИШЕС": 
уверени, че в периода след санкциите Иван Иванов
^Делишес“ ще се съвземе за твърде
кратко време. Тази тяхна увереност вече 1 1
получава и практическо потвърждение.
Прочутият производител на овощни сок
ове и концентрати от Владичин хан вече е 
сключил сделки с чуждестранни партнй
ори за износ на стоки за 6 милиона ДЕМ 
до края на годината! А контактите със 
стари и нови партнйори от чужбина 
продължават и са твърде интензивни, 
така че съвсем не са нереални пред
вижданията, според които тазгодишният 
износ ще бъде най-малко два пъти "по- 
тежък" от миналогодишния - над 6 мил
иона долара!

-Планът ни е амбициозен - изтъква 
Иванов - още повече, че реализацията му 
насочваме най-много към твърде
избирливите западни пазари. Там _
обаче ни знаят като износител на

генер
ИВАН

ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:
хубаво от 
анство.“

профит 
ствотоI

и да се живее 
и селското стоп БЕОГРАД: 011/491-833 

ул. Вождовачки кружни пут 6
НОВИ САД: 021/52-951 

ул. Туркелщева 72
СПУЖ: 081/44-934 

Подгорица
НИШ: 018/63-531 

ул. Мраморска бб
СВЕТОЗАРЕВО-. 035/226-175 

ул. Капетана Коче 35
ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 

Ул. Нишка бб
ВРАНуЕ: 017/22-956 

Ул. Симе ПогачаревиЪа бб

К.Георгиев

ИВАН ИВАНОВ е роден 1944 година в с. Горна Ръжана, Босилеградско. 
Основно училище е завършил в родното село и Горна Лисина, а средно 
икономическо училище в Босилеград. Завършил е и Икономически факултет.

Зад кормилото на "Делишес" Иванов застана в най-тежкото време не само 
за този комбинат, но и за цялото ни общество. За генерален директор е 
назначен поенергично настояване на целия колектив. Вре
определение на работещите е било много правилно. Под ръководството на 
Иванов "Делиш€с" успешно амортизира пагубното влияние на санкциите и 
сега с бързи крачки върви към високите върхове.

Тази година "Делишес" се нареди между 
които са удостоени с ласкавото признание ' Златно слънце" за високи резул
тати в акцията "В служба на защитата, в служба на човека. Признанието беше 
връчено на генералния директор Иван Иванов на голямо тържество в център 
"Сава" в Белград.

мето показа, че това

деветте колектива в страната,

висококачествени овощни кон
центрати и замразени овощия, 
който отговорно спазва срокове
те и останалите “разпоредби“ от 
сделките и затова сме оптимисти. 
С продажба на стоки във Велико
британия, Германия, Франция, 
Австрия, Италия и Швейцария, в 
това сме уверени, отново ще "виз
ираме“ нашия стар паспорт на 
успешен износител.

Разбира се, "Делишес“ не се 
отказва и от "новите" пазари в 
новите държави на територията

40. година ив3 -А

§ПИРОТСКЕ
БАНКЕ

Београдска банка 
"ПИРОТСКА БАНКА" 

Акционарско друштво 
______  Пирот

1 1 ■

V9 9
5 9

16 6
ДА

"Делишес" планира да 
отдели големи средства за 
модерни технологии и 
разширяване на производ
ствените си мощности. Ок
оло 2,2 милиона ДЕМ ще 
бъдат вложени в съвремен
но оборудване на съще
ствуващите и нови цехове. 
Вече е пусната в действие 
нова линия за производ
ство на овощни каши с 
мощност 5 тона в час. Пос
троена е нова хлебопекар
ница с мощност 5000 ед
иници в една смяна, а до 
края на годината ще бъде 
пусната в действие и линия 
за сокове в пластичен ам
балаж, наречен "пет-био". 
Милион динара са отделе
ни за реконструкция на 

Ще бъдат 
възобновени овощните на
саждения на плантажите в 
Житораджа.

Всички средства за спо
менатите инвестиции "Де
лишес" осигурява от соб
ствени източници без фи
нансова помощ отвън!

ВАШ НОВАЦ 
ВИШЕ 
ВРЕДИ

Дискретно и поуздано улаган>е у наше 
БЛАГАЗНИЧКЕ ЗАПИСЕ 

Ваша сигурна добит.
- БЛАГАЗНИЧКИ ЗАПИСИ гласе "на доносиоца“
- Номинална вредност )едног БЛАГАЛНИЧКОГ ЗАПИСА }а 100,00 дии.
- Бро) кушъених БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА одращете
- Рок за иаплату:

30 дано 
60 дома 
90 дама

- Преглед вредности БЛАГА-ЖИЧКИХ ЗАПИСА

сами

на дан купооине:

ЮДДЙИИВ_______
30 00 90хладилния цех.

ЦЕНА
БЛАГА.ЖИЧКОГ 

ЗАПИСА 
1ХУПОВИ 
.ИНАРММ.

НАДА)" 
у КД

ие -V*

КОРЛК ПО КОРАК, АНИ СИГУРНО ДО УСПЕХА I

о БригоНо1 ЮЛИ 1996 г.



* ВЪПРОС, КОЙТО ИЗИСКВА ОТГОВОРИ
0 ЗАЩИТА И ОПАЗВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

ИЗВВ РОЛНм<?51ТА’ НЕПОЗНАТ 

в РОДНИЯ КРАЙ! ЗАЩО9
годиниРп?е?оРЛавалинаот'ГлеСиК°ЙТ°^ъл™ 
номимеския факултет в Чатк- 2^енти в ^ГР°'
там: Защо този наш ’ мога да не попи-

статия за проф. д-р Станчевич в списание и|0юстл 
Я-Р Станчевич е публикувал в това списание 

един свои труд и това е - всичко'?

ТВ Димитровград например с години 
съществува разсадник, а защо фиданките се 
оваиР? Къп! вътрешността (казаха ми - от Леск- 
овац)? Къде е тук сметката? Нима разсадникът 

® в състояние да произвежда овощни фиданки 
п ’ 48 нашият кРай е предопределен за 

това? Доколкото неговите специалисти и работ- 
ници не знаеха да ги произвеждат, защо тогава не 
се допитаха до световния експерт по овощарство 
- нашия човек проф. д-р Асен Станчевич. които

I заинтер
есовани в страната и вън от нея и им оказваше 
непосредствена помощ, а нашето малцинство и 
нашият край не съумяха да го използват? За 
какво става дума - за нашия ли манталитет 
нетърпимост, ненавист...?

ГРИЖА ЗА НАС И 

ЗА БЪДЕЩИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯая~*давадв&даа
?п»а«ЧеВИЧ НапР°тив- Това 00 абсурди, присъщи

Девизът на еколозите, чийто Световен ден 
предизвикателството, гласи: "Ако намериш своб 
го с дръвче!". Тоя девиз в Димитровград от мнози; 
найдеш свободно място - изхвърли боклук!" 
димитровградчани разхвърлят боклуци и правят сметища, където 
заварят и където стигнат. Сметища има колкото щеш, въпреки, че 
главното градско сметище "официално" е на връх "Козарица".

Отделен въпрос е защо е там, но това е вече известен въпрос. 
Отдавна е констатирано, че трябва да се намери друго, подходящо 
място, тъй като градското сметище застрашава водния басейн при 
Ивкови воденици", който е подсилен соще няколко каптажа. Известо 

е, но когато се заговори за преместването му, винаги се натъкваме на • 
отговора: няма средства? Наистина ли няма толкова средства, колк
ото ни владее инерцията?

Втор тобщ" въпрос, който измъчва всички е замърсената 
"Нишава" през града. Пречиствателната станция на градската 
канализация е под града, при "Разсадника", така че водите на 
"Нишава" са чисти оттам по надолу по течението. В града те са 
замърсени, въпреки че настъпва летния период и главно 
намират разхлада в по-големите вирове над пречистват 
станция.

Думата ни е обаче за ония "неофициални" сметища, относно 
зни пространства, на които гражданите безсъвестно изхвърлят 

уци, въпреки че по улиците има контейнери за целта. Такова едно 
ище е на ул. "Осми март", където мнозина от жителите в "Казар

мения район" предпочитат тук да изхвърлят боклука и строителни 
отп

адна с Деня на 
' място - засади 

н: "Ако

съвп 
юдно 
на е!ПЙеиначе 

несъвестни

...... и защо пренебрегава
нашите_специалисти и учени, които вън от родния 
им край постигат гениални успехи, а в родния им 
край почти не се знае за тях??!

За сравнение и илюстрация ще посоча и след
ното: преди известно време водих разговор с ре
дакторката на рубриката "Шарена страна" във 
вестник Политика', която ме помоли да й посоча 
специалист за сътрудник в тази рубрика с авто
ритета и способностите на проф. д-р Асен 
Станчевич, макар и да знае, че едва ли някой 
може да го замести. И тя, както и всички, е 
възхитена от статиите му и не може да се "от
брани от редовните читатели на споменатата 
рубрика, които непрекъснато питат защо вече не 
пише проф. А. Станчевич, очевидно не разбрали 
за неговата смърт.

Мисля, че е крайно време да преразгледаме 
отношението и поведението си към връхните ин
телектуалци от нашето малцинство.

децата
елната

раздаваше полезни съвети на всички
смет

адъци.
За бившата воденична вадаПроф. д-р Слободан Василев сме писали не веднаж. Превърната е 

е истински канализационен колектор. Опитът да се доведе вода в нея 
е толкова несполучлив, че преградата при "Двумостието" е п 
нала тази част от реката в истинско блато. И
(Димитровград е планинско-------
в него и поини птици), слу|
летни дни се превръщат в оглушително кря кан е.

В не по-завидно положение е и бившата вада от "Яза" до "Врело", 
която е превърната в едно сметище с дължина повече от километър!

Подобни сметища се "формират“ и покрай пътищата, извеждащи 
от града: "Нешково", "Лаченица“, “Къндина бара“ и водещи към горите 
или полето.

ревър-
вместо пойни пти 

з градче и има предизпозиции да се засел 
шаме жабешки концерти, които в топлите

ци
ят

° в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ТРЕВАТА 
ПРЕСТАНА ДА "ИЗБИВА"КРАВИ

СЛЕД ОТКРИВАНЕТО НА АМЕРИ
КАНСКА ЧУМА В БОСИЛЕГРАД
СКА ОБЩИНА

НЯМА НИ КРАВИ, 
НИ ПАРИ! ПЧЕЛАРИТЕ СА 

НАЩРЕК
или

ьпрочем не е ну 
сметища. Достатъчно 
ще се уверим,че почти 
боклук.

Естествено, властите нито са в състояние, нито могат да 
рол над всеки гражданин къде ще изхварля боклу- 
ните материали. Но все пак с една по-строга наредоа 

ателни мерки, положението би могло 
подобри. Шом няма съвест - необходими са 

и, относно глоби.
при общината бе създадена Комисия за защи 
При училищата има екологични секции. Не 

,е Движение за опазване на жизнен, 
лизирана организа 

и и к

В°| жно да изреждаме всички "новоформирани" 
е да се разходим из окрайнините на града и сами 
няма свободно място, където да не се изхвърляВ селата в Босилеградска община престана зачес- 

умиране на крави порад 
, "акутно отичаме на ко
избуяла трева". През изтеклата "зла“ пролет, 

тази трева повлия да се намали числото на кравите с 
над 20 глави.

Хората, които имали щета сега обикалят селата в 
общината и търсят да купят крава. Това обаче трудно 
става, понеже домакинствата отглеждат по една, две, 
евентуално три крави. При това през лятото никой не 
иска да си продава добитъка.

Доколкото някоя крава се и предложи за продажба, 
ната е относително висока. По осведомените казват, 
сега тук крава не може де се купи без 1000 германски 

марки. За повече от хората, които имали щета, това е 
голям проблем поради простата причина, че нямат-пари.

Може ли Общинската скупщина да помогне на едно 
число от тях, особено на най-бедните и най-закъсалите? 
- попитахме Васил Йованчов, председател на Изпъл
нителния отбор на ОС в Босилеград. След като 
подчерта, че и сега се показа, че добитъка, както и други 
ценни неща трябва да се застрахова при застра
хователни организации, той каза:

-Едно число хора търсят парично да им помощу 
_з касата на ОС засега няма средства за таю 

подобни цели. Доколкото успеем да обезпечим сред
ства, ще изучим въпроса как и на кого да помощуваме.

В.Б.

тилото
нарите,
тъкмо

и, както казват ветери-
на

След откри 
пчеллрчика на

и след унищожаването на пет

ва1
Ст

нето на 
аменко

американска 
Стаменков от с.

чума в 
Гру- 

кошери, 
болест, 

на са нащрек, 
етеринарната 

станиция в Босилеград и член на тричлненната 
комисия на републиканското Министерство за 
селско стопанство, имаща за цел да следи 
болестта и утвърждава евентуалните щети, 
казва, че се оплакват пчелари и от други места 
в общината. За да се потвърди или премахне 
съмнението, "материал" от два кошера на 
двама пчелари е изпратен на анализ в Инсти
тута за ветеринарство в Ниш и сега се чака 
отговор.

Сотилков е оптимист и казва, че все пак 
това са отделни случаи и се надява, че болестта 
не ще получи | 
да предизвика

рема им след паша упражняват конт 
ците или отпадъч 
и с по-драстични наказ 
значително да се 
наказателни мерк

Своевременно 
жизнената среда, 
време да се създад 
града, като специа; 
биха съдействал 
дотвратят замърсяването на града.

Настпъват летните горещини

инци
които захванала тази заразителна 
пчеларите в Босилеградска обши 
Иван Стоилков, директор на В

та на 
е ли

зане на жизнената среда в 
щия, чийто "зелени патрули" 
омунални инспекции да пре-

горещини и сметищата наистина могат да 
|, дори на епидемии. Именно зарад това, и 

Комисията и еколоз-

природната среда, нейното 
за нас, но и грижа за по-

Ст.Н.

рана ор| 
анитарн 

оа
и на сце

че
станат извори на за 
зарад запазването н 
ите да интензивират работата 

Защото в крайна сметка, за 
редставлява не са 

драстващото и идните поколения.

раза, дори на епидем 
а чиста среда, би трябед;

си.
вало

щи
МО

та та на 
грижаопазване, п

размери на епидемия, която може 
а големи щети. Тъй като се касае 

за болест, срещу която не помагат лекарства, 
заразените кошери - разбира се доколкото 
такива има - ще се запалват, а щетите ще ком- 

а Министерството за селско стопанство, 
щем щетата за един кошер се пре- 
1200 динара.

ваме, 
ива и ДИМИТРОВГРАДпенсир 

Понастоя 
ценява на

И ТОВА ЛЯТО 

БЕЗ ПЛАЖ!
В.Б.

• НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПЛОЧА, ГОРНА И ДОЛНА РЪЖАНА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

ТЕЛЕФОНЪТ И ПЪТЯТ 

ЗАТРУДНЯВАТ ЖИВОТА
Върлуват летните горещини, а мнозина димитровградчани с осно

вание се питат: къде да се разхладят? По-възрастните с носталгия си 
спомнят за чистите вирове на р. Нишава и за осеяните по течението 
й плажове "Бумбакът\ Търцина баня", "Яза" и други. Водите на 
Нишава отдавна са замърсени и къпенето в нея е рисковано. Пос
троена е съвременна пречиствателна станция, но тя е далеч под града 
по течението на реката.

Предишните плажове са изч 
реката през град; 
поток с вода до к 

В тези летни го
назад и дохождат през "Претвор и Вилиоколо , за 
да завършат работата си. Това са излишни разходи 
за тях. Пътят е и една от основните причини за 
лошото зареждано на селските магазини, което от 

страна предизвиква голямо недоволство сред 
населението. Същевременно лошият път за
труднява задоволяването и на другите ежедневни 
потреби на хората от този край.

Естествено, този за нас важен проблем, ние о 
местната общност не можом да разрешим без помощ 
от другите субекти. Още повочо, че в солото повече 
са стари хора, В това отношение помощ трябва да 
окаже и горското стопанство от Враня и дървоо- 
бработва голното предприятие от Босилеград. Пър
вото продава, а второто купува дърво от горите в 

на нашито села и постоянно ползват този

» града, след регулаци» 
енно корито, превърна

ята на 
ло я в<ез 

о йнали в 
в камПри път - без (Гот, при телефон - без телефон! 

Така каааат жителите на селата Плоча. Горна и 
Долна Ръжанз. Именно, и пътят и телефона, когато 
преди десетина и повече години бяха построени и 
тези три планински села свързани с регионалния 
път Босилеград - Власина, а с пощата в Горна Лис- 
ина със света, за населението бе не само голяма 
радост но и голямо облекчение Още повече, че 
мнозина които са останали да живеят тук на 
бащините огнища и имоти, имат по някого във 
вътрешността. Телефонът им бе най-бързото кому-

™К^ГкНр0аГаЯмТиналСаТтаХгодина с разбирателство 
на общинските субекти използвахме присъствието 
на стооителната единица от Нишкия корпус и на 
лътяТгорна Лиси на доилна Ръжена надължина 
от 5-6 км насипахме чакъл. Целта ии беше целия 
'/частък да насипем с чакъл и завинаги да решим 
тоя йрейеняващ проблем. Обаче, не излезе така 
Войската завърши своето. Докара и яа™вори 
500 кубически метра чакъл, но той все още е на 
купчета, които сега са бириери, а пътя е употре
бим. Договорът, според който комуналното пред
приятие с механизацията си да го разкара. а по 
възможност и да го набие, не се реализира. И сега 
ние в тези три местни общности сме без годенI за 
движение път. Мнозина нашенци, които живеят във 
вътрешността с товарни камиони дохождат до 
Горна Лисина и след като виждат пътя връщат се

а и оковаванет 
олене.
зрещини, не без основание, мнозина се питат: защо 
е бъде без градски басейн? Ако имме сили и сред-и докога градът щ 

ства да строим съвременна спортна зала, нима не сме могли първо да 
построим басойн? Не че зала не ни е необходима! Напротив, стотиците 

огромното болшинство подкрепиха и подкрепят нейното 
. Но дали басейнът не е бил по-необходим?

Миналата година беше подета инициатива да се постоо 
басей на Лукавишка река. Дори бяха направени копки. Ья> 
ходими десетина хиляди динара, за да се уреди довеждането и 
отвожданото на водата от него, относно възможност за очистване. И 
пак се натъкнахме на отговора, че няма средства.Наистина ли няма 
средстоа или просто има неразбирателство какво означава един 
басойн в летните горещини? Струва ни се, че недостатъчно се 
съблюдава ползата и възможностите, които ще даде един басейн.

р. Ерма и
Звонска баня. Но колцина могат да си позволят този лукс? Болшин- 
стовот, особено малдите, нито имат средства, нито възможности. А 
най-малките, въпреки изричните забрани на родителите разхлада 
търсят в мръсните води на Нишава...

Остава да се надяваме, че компетентните и решаващите кои 
обекти са ни най-необходими в сегашния момент, най-сетне ще се 
досетят и ще решат да се изгради или поуреди някакъв плаж или на 
Нишава, или на Лукавишка река.

Докато това не се реши, остава да се потим в горещите дни и да 
мочтаем за студени и уредени плажове.

своя

спортуващи и 
строителство

и такъв 
ха необ-

раиона
път - подчерта Славчо Илиои, замостник-продсо- 
ател на Съвета на местната общност в Долна Сега моторизираните гражДани поемат с коли към

жана, .
Когато пък става дума за телефона, и той 

повочето месеци не се ползва. Няколко стълба_са 
счупени, едни от страна на някой си нехранимайко 
отсечени, жицата е отнесена и така от декември 
миналата година до сега. Всички оплаквания и приз
иви до компетентните да го доведат в ред останали 
напразни, а в местната общност казват, че редовно 
заплащат телефонната такса.

М.Я.
Ст.Н.

оБрдтстВо 1 ЮЛИ 1996 г.



БЪЛГАРИНЪТ Д-Р МИХАИЛ НИКОЛОВ - 
"ДОКТОР БУГкР ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ ПОМА
ГА НА СЪРБИТЕ В БОСНА

съдбата на сръбския народ и мисля, че още не | 
съм дал всичко на тоя народ, понеже още се | 
нуждае от помощ, защото е Изоставен от целия | 
свят. Още не е престанала тая антисръбска кам- | 
пания и ние трябва да сме по местата си. |

"БРАТСТВО": Тук всички Ви познават, всички |
казват хубави думи за Вас, навсякъде се чува | 
"здравейте доктор Буги"! Какво значи това за |

ВаСД-Р НИКОЛОВ: Това преди всичко значи едно 
доверие което съм завоювал със своята безкор
истна помощ, със своята самоотвержена работа 
между хората и със своето твърдо застъпване за

ИИТ^”в^ЪиГтГлаиР°сАведения на колко

Х°Рд-Т нЙкОЛСЗВ;И(^ега, ако погледнем в нашия 
болничен журнал,- който сме водили от началото 
на войната на Борачко йезеро, ще видим 

19 800. Значи наша помощ, амбула- 
болнично лечение за около три и 

> колкото съм аз бил там, са 
получили около 20 000 жени, деца и войници, 

“'БРАТСТВО"' Срещали ли сте се с колеги или

В°ЙГрЧНИАЖЛ&газдкиР^леги не съм се 
срещал, но съм се срещал с български журнал
исти и войници доброволци.

Мисля че те са искали да помогнат, но ин
формацията, която е стигала в първите години в 
България не е била достоверна, правилна и 
приятелска за нашите комшии.

"БРАТСТВО": Какво Ви накара да напишете
писмо до Хага? ,

Д-Р НИКОЛОВ: Този съд е една правна аб
сурдност, един фарс, плюс това самото пред
ставяне на този съд. на неговите членове - това | 
т една ароганция, един цинизъм. И затова реших 1 
да отреагирам, понеже нашата единствена 
грешка през цялата война беше нашата пасив
ност, понеже си мислехме, че сме прави и затова 
няма нужда да се огласяваме чрез медиите. Ние 
трябваше да сме застъпателни, сега даже и 
повече. Аз бих повел едно масово настълател- | 
ство срещу този съд.

“БРАТСТВО": Вашето

* КТ“®*‘помага на босненското ° 
сърби, неотдавна написа писмо до 
главния прокурор на Международния три
бунал в Хага:
"Имайки предвид цялата дейност 

съд, който вече се превръща във фарс, очевидно 
е, че вече имате нареждане и намерение да 
поставите на подсъдимата скамейка цял един 
народ- сръбския. Изумява ме Вашето изявление, 
че градите пирамида от доказателства. В този 
градеж Ви предлагам още един интересен 
случай, който досега не сте имали в колекцията 
си, а това съм аз! От четири години аз воювам на 
страната на сърбите и им помагам в мирно време. 
Спасил съм стотици животи на сръбски борци, 
старци, жени и деца. Според вашата логика съм 
спасявал "вандали и престъпници". И породи 
това, според Вашата абсолютна правна система, 
заслужавам тежка присъда. В този исторически 
момент искам докрай да споделя съдбата на 
целия сръбски народ, на който с всичките си 
умствени и физически сили съм помагал. Пома
гам им и сега и ще им помагам винаги. Оставам 
на Ваше разположение. Позволете, че мога да 
разбия всичките Ви абсурдни обвинения."

С д-р Михаил Николов се срещнахме тези дни 
в източната част на Република Сръбска, в град

бежанско

но Вашия

бройката 
торно и 
половина години

ИСКАМ В ХАГА!!!Вишеград. Срещата ни стана в едно 
общежитие, където доктор Буги, както му викат 
бежанците, работи. В общежитието живеят над 
1000 души. Болницата на доктор Буги е като 
здравните домове в Босилеград и Димитровград. 
Той е единственият лекар там, помагат му само 
няколко медицински сестри. Д-р Николов е общ 
лекар и на останалите бежанци, намерили 
подслон в града на река Дрина.

БРАТСТВО“: Г-н Николов, как решихте да 
дойдете в Босна?

Д-Р НИКОЛОВ: Началото на войната и 
началото на разпадането на бивша Югославия 
ме завари в Америка. Там имах възможности да 
чета американската преса, в която са се изли
вали реки от кал и лъжи по адрес на сръбския 
народ, по адрес на сръбските бойци. Най ме е 
впечатлило, най ме е отвратило, когато прочетох 
един материал в "Ню Йорк таймс" и "Нюзуик” за 
изнасилени, някъде бройката беше 12, а някъде 
и повече от 20 хиляди жени, за масови кланета 
и т.н. Аз имах добри приятели в Югославия, 
познавах душевността на сръбския наорд. Знаех, 
че е невъзможно това да го стори сръбският 
народ. Това беше един от мотивите ми да се 
върна, да помогна на този страдащ народ.

"БРАТСТВО": Най-напред се намерихте в 
Конйиц. Как?

Д-Р НИКОЛОВ: Това вече е игра на 
случайността. Явих се във военния отдел в 
Будва и оттам ме разпределиха за Херцеговския 
корпус в Билеча. Разбираемо, там бях 20-30 дни 
в изпитателен срок. Предлагаха ми да работя в 
град Требинйе в болницата и в Невесиние в бол
ницата. Моето решение беше да отида на пър
вата линия. Болница не ме интересуваше. Бол
ница имах и в България, и в САЩ. Моето идване 
беше само за първата линия, където е най- 
горещо, където е най-опасно.

"БРАТСТВО": Сега сте тук, на другия край на 
фъбска, във Вишеград...
ОЛОВ: Да, сега съм тук с нашите 

бежанци. За съжаление, след четири години най- 
героична борба. Не сме отстъпили ни метър от 
нашите позиции, но според Дейтънското спо
разумение ние бяхме принудени да напуснем 
красивото място Борачко йезеро. Аз съм се 
просто свързал, моята съдба се е свързала със

е

писмо излъчиха аген- 
то е стигнало до съдиите нациите, но дали 

Трибунала?
Д-Р НИКОЛОВ: Преди да го излъчат агенци

ите, това писмо изпратих в Хага и като получих 
потвърждение, че е стигнало, тогава позволих ;• 
да се излъчва по агенциите, радиото и телеви- § 
зията и да се печата във вестниците.

Република С 
Д-Р НИК

Ванче БОЙКОВ !

ЖИВЕЕ В КИОЛН, МИСЛИ ЗА ЦАРИБРО
най-много те влече към род-.-.* 
край. И той каза.

Никога не е разбрал защо го 
изключиха от гимназията тъкм ^ 
преди 
март
обиден и наскърбен отиде в Со
фия и даде зрелостния изпит. И 
настани, се на работа за две 
години. През септември 1949 
година си идва направо от София 
в Белград и записва медицина 
Редовно си дава изпитите и се 
възхищава на нашите прочути 
учени. Най-много е почитал проф. 
д-р Нешкович, проф. д-р А.Кос- 
тич по хистология, проф. д-р 
Войо Стоянович по хирургия, 
проф. д-р Ристич, невролог. През 
1954 година се оженва за сръб- 
киня

живее в Дюселдорф, омъжена е 
за германец, също лекар обща 
практика д-р Инго Херма. имат

ученици. Предлага да устроим 
среща тук, или в София, където 
също живеят много наши съуче
ници. Аз му казвам, че ние бяхме 
първите репресирани и жертви на 
недоучените идеолози, дето се 
пишеха марксисти, но до един 
бяха слаби ученици. Мразеха ни и 
ни завиждаха, че сме получили 
знания по редо 
надесет години 
при добри учители. Току ни из
ключваха от младежката органи
зация, а пък него и от училище.

-Времената са сурови, ще ни 
провъзгласят за врагове и пре
датели. Рисковаме да ни. аресту
ват, лесно ти е на теб в Германия, 
ние тук трябва да живеем, каква 
ти с

Херр д-р Бранко Тодоров, 
гутън Таг

Но, той не е немец. Той си е 
наш, съвсем, ама съвсем, стопро
центово.

Като че не живее вече 35 
години в Кйолн, Германия, като че 
ей сега, или вчера си го срещнал 
като съгражданин.

Той е мой съ

д=е деца Мирям и Дарио. Фрау д-р 
Елена Тодорова-Херма е парт- 
г-йор на майка си в лабораторията 
като специалист по лабораторни 
изследвания.

Д-р Бранко Тодоров става 
главен лекар при хирургическия 
отдел на клиниката в Леверкю- 
зен от 1964 до 1975 година В този 
град са и големите фармацев
тични фабрики на фирмата Баер, 
а градът е близо до Кйолн, където 
сега живее. От 1975 година откри
ва своя частна клиника в Кйолн и 
работи с поддръжката и помощта 
на съпругата си и дъщерята си. 
имат много помощници и медицин
ски сестри, работят по германски 
- много, точно, компетентно. От 
1993 година е пенсионер, пре
доставил е клиниката си на свой 
германски колега, а хонорарно е 
фабричен лекар при голяма 
фирма за производство на турски 
специалитети от агнешко и 
говеждо месо - "ЕСЕТОРК".

Нашият д-р Бранко Тодоров 
има едно желание и при първа 
възможност ще го осъще 
Внуците си ще доведе в Бе. 
и ще ги кръсти в православен 
храм по християнски обичаи. Със 
съпругата си са свързани и с Бел
град, а пък той отделно е привър
зан към нашия край. И сега, като 
е на почивка, влече го колкото се 
може повече да види от приро
дата и да лови риби на Власинско 
езеро. От всичко най-много обича 
нашите хора, затова се вглежда 
във всеки, здрависва се, попри
казва. Спазва народната мъд
рост, че народът е като планина. 
Над нея всичко минава, и бури. и 
години, но тя си остава все съща
та. И вечна...

Но, едно телешко задушено 
по царибродски ще сготвим и ще 
направим вечеря. Рецептата да 
понесе в Германия. Там не знаят 
това.

зрелостния изпит, пре'’- 
1946 година. Дълбоко

вен път, през два- 
обучение

ученик, другар, 
най-хубави дет- 

^аскаловото" и 
юношеството. Били сме заедно от 
забавачницата до всичките кла
сове на гимназията.

Той е млако блед, възпъл- 
ничек, от една сме "партия", тази 
на дебеличките, дето обичат 
царибродските суджуци и суше- 
ници и малко задушено. Видях го 
на улицата, зорко се взира във 
всеки срещнат. Като се поздрави
хме, казва:.

-Дойдох вчера, след две го
дини. С всяко мое идване намал
яват моите познати, жалко и 
тъжно.

редовносвързан с многото 
ски дни на

реща.
Ние, съученици 

се срещнахме... Зат 
можем да си кажем всичко, което 

е на сърцето.
Бранко Милчев 

(1928) е роден в Цариброд, живе
еше в чудното семейство на бай- 
Милчо Б 
ствения шапкар в града, със 
съпругата му, русата, пълничка 
леля Лена от село Петърлаш. 
Бранко имаше и двама братя 
Бранислав и Елисей. Чудехме се 
откъде това име. А то било име на 
летен светец, защитник на лечеб
ните билки. Живеехме щастливо, 
как могат да живеят само здрави 
деца в игри и дружба и бяхме 
заедно в премного мигове на 
нашия млад, щастлив живот одо
бри братя и още по-добри 
дители. Нашите бащи, бай-Милчо 
и Бора Брезнишки бяха лични 
приятели. Имаха и двамата голям 
процент инвалидност, бай-Милчо 
сакат крак, а.татко ми саката 
ръка и може би това ги караше да 
дружат, да си играят на карти и 
домино, като печалбата беше 
един локум, завит в хартийка и 
донесен вкъщи.

Преди да дам думата на 
Бранко, за да ни разкаже своя 
живот в Германия, казвам му, че 
в предпоследния клас на гим-

та, белградчанка, днес фрау 
Радмила Матич -Тодорова,

1те, никога не 
това пък днес А-Р

специалист по патологични и 
лабораторни изследвания в соб- 
ственната си лаборатория в 
Дюселдорф.

Като се

Д-р Бранко Тодоровни
Т одоров

назията аз осетих, че той ще 
стане лекар. А то беше така. Има
хме пореден училищен лекарски 
преглед, систематичен. Лекар 
беше д-р Драгутин Стефанов, 
Бързаковия зет и Бранков вуйчо. 
Той вършеше прегледа, а Бранко 
помагаше и в картоните попъл
ваше някакви графи. Аз забеля- 
аах, че в едни картони вписва 
"да", а в други “не". После полю- 
бопитствах какво вписваше, а той 
ми каза, че определя, кое от 
момичета има мензис, а кое не. 
Виждате ли, тогава бяхме толк
ова девствени и чисти, че дума не 
можеше да става за някакво сек
суално понятие. Такава дума не 
можеше да се произнесе на глас. 
А после ни Бранко обясни и други 
медицински понятия, прочел в 
медицински списания. Значи, още 
тогава го влечеше лекарското 
призвание. Той стана лекар и 
само това бе през целия си трудов 
живот...

Бранко, говори ни сега ти. Как 
отиде в Германия, с какво се 
занимаваш, кого имаш в семей
ството си и накрая кажи какво

дипломира, служи 
войнишкия си дълг, първо като 
курсант на офицерски курс при 
Военната медицинска академия, 
а сле,д това като полкови лекар в 
Иваниица.

Първата, редовна лекарска 
служба получава в Бела църква, 
Банат. Лекарствува три години и 
постъпва като аспирант-специал
ист в Клиничната болница в Зе- 
мун. Четири години специализира 
и усъвършенствува хирургичес
ките умения при примариуса д-р 
Любомир Костич. Една година 
прекарва на специализация на 
ВМА при проф. д-р Исидор Папо 
и при него дава изпита си по спе
циалност. За една година се 
връща пак в Земун, сега вече като 
специалист-хирург и през 1963 
година отива в Германия. До шест 
месеца е сам, а тогава повиква и 
съпругата си и дъщеричката си 
Елена, родена в Белград и кръс- 
тена на името на неговата майка. 
Неговата дъщеря Елена,
1959 година, е сл 
ршила медицина в

-О да, казвам. От нашите 
ска 1945/46 го- 
починаха и вече

анскодолски, един-
съученици, випу 
дина, а бяхме 23, 
ги няма Стефчо, Ванко Кума, 
Митко Гараджията, Велчо.

Седнахме в "Гациното" на 
кафе. Но той в кафето си слага 
едно хапче, има "захар". Аз пък 
казвам, че имам кръвно и то ви
соко. Веднага повдигна три 
пръста и посочи факторите, дето 
влияят на кръвното: кървонос- 
ните съдове, количеството на 
кръвта в съдовете и неуровегета- 
тивната система. Тук съм, казвам, 
емоционален тип съм и всичко ми 
влияе на кървообращанието. Ще 
внимавам да не ме "чукне". Засм
яхме се, първо си, значи, казахме 
списъка на заболяванията.

Спомняме си, че сме се виде
ли през лятото на далечната 1973 
година. Той тогава вече живееше 
в свободния свят и ми каза, че 
като абитуриенти през 1946 
година ние не сме имали никакви 
награди, празненства, никакви 
екскурзии, а бяхме толкова силни

стви.
лград

ро-

родена 
вала и аавъ-Т“е Лилия Нейковармания,днесо Бря-тстНо1 ЮЛИ 1996 г.



° СИМЕОН КОСТАДИ
НОВ, шофиор в Бо-
??АЛсЕнг№ИпЖ
?0АВВЕАТЕВЕКД НА ^

° повОДИ: КОМУ СЛУЖИ НОВОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА?

ПРИ ВЛАКОВЕ - БЕЗ ВЛАКОВЕ
• С возилата трябва да се 

постъпва като с хората, да 
разбереш какво трябва, а 
какво не бива да се прави, 

не те оставят насред 
път, казва Костадинов. С 
умело и отговорно шофи
ране осуетява дефектите, и 
докато други до генерален 

минат по 350-400 
хиляди километра, той пре
хвърля дори 800 000 км

От 1 юни нема възможнот.г. е в сила ново остта на стопаните спира на всички спирки, които сера
ов

описание за дв
Димитровград до 

обратно. С това

ижение на влак- 
Ниш и

на имоти край ж.п. линията да полз 
изнасят земеделските си произ- край 
ведения на пазара в Димитров
град и Пирот, защото няма с какво разписание е останал пътни- 
да се върнат. Така ще се намали ческиятвлак, който тръгва около 
предлагането на зеленчук и други обед, т.е. в 11,30 часа от Димит- 
селскостопански произведения ровград и който няма никакво

нй<

ват от мнозинството жителиете от
ж.п. линията.та да разписание бяха 

премахнати три от пет "чифта" 
пътнически влакове, които имат

Не е ясно защо в новото

голямо значение за хората и
ре
хи

монт
ната значение нито за населе

I влак пътуваха на работа в Димит
ровград и Пирот работниците и 
служащите,
лата край ж.п. линията от БелаДА РАЗБЕРЕШ ДУШАТА 

НА МАШИНАТА
които живеят в се-

паланка до Димитровград. Сега 
са принудени да пъту

за да дойдат на работа 
в първа смяна или пък да <

ват с колела■ ш ■ или пеш
се от-

йона км и котата Й™Р 33 26 години мине 0 Рейсове около 2.8 шп-
километра бТз^дефе^^^^в^човек^^тп^т^какъв^-т^и^одач1
които продължава работния век на тези машини Става дума м 
Симеон Костадинов, водач на рейс в "Автотранспорт" в Босилегоал
които тук дошъл от Горна Любата да учи занаят а след това останал
цели 30 години, от които 26 е зад кормилото на рейсове Колко 

влезл? и доволни напуснали рейсовете му, трудно
^Сйк^п^п2°^ЧИСЛО Вероятно Фя6вз Д3 се пише с милионски ороики. За разлика от други колеги на същата възраст той 
малко рейса. Само няколко.

кажат от работата си що така
е премахнат и пътническия влак,
които е тръгвал от Ниш в 15,34
часа и пристигвал в Димитров- 

8,10 часа, т.е. този влак 
Бела

град в 1
сега се движи само до 

Значи хората, които оти-паланка.
ват на лекар специалист, в бол-може ница, по частна работа ил

Бела
и в

Ниш,командировка до 
Пирот, зае карал паланка и да се върнат 

у дома си, ще трябва да чакат 
влака, който тръгва от Ниш в 
19,30 часа

'В т°ва се и състои майсторството на майстор Сима, казва Асон 
Стоев, шеф на авторемонтната работилница в предприятието. Той 
-продължава Стоев - най-дълго време кара рейсовете без де
фекти и аварии. С отговорното си поведение продължава 
рейсовете, а в икономическо отношение

и пристига в Димит- 
21,52 часа и по такъвровград в

начин да прахосат цял ден.
Още по-тр

нието с влаковете, които тръгват 
от Димитровград. По новото

века на
евожно е положе-това е голям принос за

предприятието ни в тези тежки времена.
Има и други колеги, които с голяма отговорност и внимателност 

карат возилата дълго време и повече стотици хиляди километри без 
дефекти, казва 52-годишният Костадинов. Не иска обаче да посочи, 
че има и едно число негови колеги, все пак малко, които до генерален 
ремонт с рейсове минават едвам по 300 хиляди километра. Вместо ?!? ол 
него. Стоев казва, че сегашният рейс, който кара му е доверен през 11 ,3° часа’ които пристига на 
1989 година и че досега с него минал към 700 хиляди километра НИШ|<ата гара в 13,46 часа. Какво 
Докато пристигне за "генералка". ще изкара още 100 хиляди Преди ® пРеДнззначениетона тези влак- 
това, продължава Стоев му бил доверен нов рейс. с който до генер- °в® “ КА°иМу0е°1!!°ЛЗапТ^ Зп НиШ 
ален ремонт минал дори 850 хиляди километра! Какво значи това, ще роГгра^ е ниТагао Работниците’ 
посоча,-че средният век на рейсовете тип "ФАП 210", какъвто кора ! %,ни1<акво Работниците,
сега. е от 350-400 хиляди км \ кот° Работят в трета смяна не

-Рейсът е като живо същество, съставено от органи и което “°ГРТД'I“®?.рна„т у дома веДнага 
има душа. Душата е моторът, машината му. Ако умееш да разбереш ! 33 ДР трябва да^чакат лГТ" 30 
тази душа. да знаеш колко и кога да и налееш масло, вода и пр., ™л7;пЕ„: А3 *™*ат Д° 1 
ако знаеш характеристиките й, възможностите и слабостите й, гп^п^та има влак за Пирот, 
тогава е лесно да продължиш работния му век, казва Костадинов. Па*

Майстор Сима е белградски шофйор, казват в “Автотранспорт“, п р ®лг,
До столицтз и обратно постоянно е от 1973 година. Знаят го много. "енр ня<ма ка>к!ю с0 Др* в 
много хора от всички попътни градове и села. В неговите рейсове са ^лата си понеже е по
влизалиразличнипонраа «Ра_ Костадинов понякога съм пътническият влак. който е тръг-

винаги е интересно, подчертава Костадинов, понякога съм Вал от Димитровград в 15.20 часа, 
принуден да слушам и празни приказки, но какво да се прави! И сега последния? пътнически 
това е съставна част на работата. Понякога си задавам въпрос влак ТпЪГВа ат 
какво пък би било, когато всеки би говорил за онова, за което е ^ ^ 20 часа От 
компетентен, само из областта, която разбира. Мисля, казва той, митровград 
че тогава ще настане силна тишина, а това вече е по-лошо и от вечертаН По 
празните приказки.

Колко и с какзо е мотивиран шофйорът, който се грижи за воз
илото и който с умелото си шофиране намалява разноските на лред- 
при

разписание на тази линия се
движат само 
влака и то

два пътнически 
03,44 часа, който 

ш в 06,07 часа и в
им. Това положение

Ни
ще
тъс

има лошо 
_рговията и 
поради ид- 

значително по-малък

нито за стопанството, а е пре
махнат влакът, който досега е 
тръгвал в 15,20 часа и защо е сък- 

Бела паланка влакът, 
Ниш в 15,35 

ежките времена за 
нашата страна, пък и за желез
ниците, през време на санкциите, 
са вървели всички влакове, 
разбира се, с известни 

Не е мое да съд 
въпрос. За това са компетентни 
общините Димитровград, Пирот и 
Бела паланка и Пиротски окръг. 
Аз само изнасям своето мнение и 
за бе;
30 години не 
писанията досега ви 
съгла

отражение и върху 
гостилничарството 
ване на 
брой хора 

Да не го

истига в

ратен до
който тръгвал от 

. В най-т
града.
ворим колко труд 

ти се създават на гражданит 
Димитровград и Бела паланка, 
които трябва да свършат някои 
административни или съдебни ра
боти в Пирот, тъй като седали
щето на окръга е в този град.

о някакво разписание, 
роятно то е ясно само на 

железничарите, но питат ли се те 
какво ще правят работниците и 
гражданите, които имат нужда да 
ползват железни

в
нос- 
е от

часа

редукц 
я по този

ии.

ЧУДН' 
нали? Ве

или в
лежки, за е от 

Раз- 
наги са били 

сувани с потреби 
и стопанството.

щото 
е би.

за повеч
ило така.

щата? За учуд- 
11,30 часа няма

емахнат
ване е, че след 
никакъв пътнически влак от Ди
митровград към Ниш. Железни
чарите може би ще > 
бързи влак в 16,25 
трябва да отгов 
каква е цената н 
влак, а освен това влакът не

те на хо- 
Сега обачерата

не е така и затова хората изказ
ват силно незадоволство и ре- 
волт.

Димитровград в 
Пирот към Ди-

кажат, че има 
_ часа, но ще 
ят на хората и 
«илета заз този

Димитър Манов, 
кономист в пенсия

Ор!
а 6сега има влак късно 

такъв начин се от-

ятието7
-Освен лично удоволствие, друга мотивировка няма. Все едно 

е дали ще ти доверят нов рейс и с него изкараш 300 или 850 хиляди 
километра! Ядосава ме, когато някои мои колеги, макар че почти 
всички са виртуози в работата си, не нарочно, но крайно безотго
ворно се отнасят към возилата и предизвикват сериозни дефекти, о 
Разбира се, предприятието, всички ние, отделяме значителни 5 
средства за поправки. ; $

За шофйорите се казва, че им е хубаво през лятото, трудно през ^ 
' рудно когато се спука гума I 2

о е през Власина. Понякога е лошо и през лятото, а ] п

БИВШ ПОЛИЦАЙ 
-УСПЕШЕН 

ГОСТИЛНИЧАР
зимата, а най-т 

-Най
камо ли през зимата. Тя е голямо предизвикателство за всеки от 
нас. тук всички се каляваме. Понякога ни преградят преспи, . >, 
чакаме с часове, понякога цели дни, нощи. Все пак минем и ■ о- 
пристигнем, а това е най-важното, особено в нашата лрофосия, . $ 
констатира нашият събеседник. : ^

дългогодишния си трудов век Костадинов о бил “ 
свидетел ил много хубави събития За съжаление и на много бедствия ц 
и произшествия Имал е щастието никога да не участва в тях. За © 
по-младите колеги има един съвет Ние хората сме родени без рез- р 
ервни части, а тъй като сме и шофйори, само с максимална отговор- * 
ност и внимателност можем да пристигнем на целта.

На добър път!

ЮГОСЛАВ АНДЖЕЛКОВИЧ е роден 1963 
*на в с. Дубова недалече от Житораджа.

илище на вътрешните
-труди годи 

Завр
работи в Сремска

орадж
чилище на вътрешните 
Каменица през 1983 и 

та година започва да работи като поли- 
нашия град се оженва

2 ръшва средно уч

същата година започв; 
й в Димитровград. Вца

и вече е татко на три сина.

По време на Освен в Димитровград. Югослав работи 
като полицаи и в Пирот. Бела паланка и

семей- 
е е бил 

нан-

Белград. Постоянно пътува заради 
ството си в Димитровград. Затуй, ч 
далече от семейството си и поради фи 
совата ситуация, той напуска полицейската 
служба и взема под наем помещенията на 

автобуската станция в 
Димитровград, където прави из-

----------------вънредно хубав ресторант
"Джокер". Редовно плаща данък 
на държавата и общината. Приел 
е на работа четирима млади 
човека, давайки им възможност 
да изкарват хляба си.

В.Божилов

-Благодаря ма председател 
ката на Общинския съд в 
Димитровград и на ръководителите 
на нашата община за моралната 
подкрепа и финансовата помощ Те 
вярваха в мои, а аз намерих себе си 
□ тази професия.

И след магистратурата Зоран 
иска да учи още, но това ще зависи 
от материалното положение и про
фесионалните задължения. Разби
ра се, ще му трябват още много упо
ритост и учене, но това не ще е 
проблем, тъй като правните науки 
вече плуват по кръвта на Зоран 
Колев

Срито. Вярвах в себе си, а топа о 
най-важното

През април 1994 година Зоран 
започва да работи като стажант в 
Общинския съд в Димитровград. 
Същевременно работи и учи. През 
май същата година записва пост- 
дипломиа квалификация Вече 
положи всичките изпити и му 
остава още 
ската теза.
Зоран Колев положи и правосъден 
изпит, така че сега може да става 
адвокат, а ако иска да бъде съдия 
в Общинския съд, що му трябва ощо 
една година практика в същия съд.

Когато завърши магистрату
рата, Колев ще бъдо единственият 
магистър на юридическите науки в 
Димитровград. По този повод той 
казва:

ЩРИХИ ЗА 
ПОРТРЕТ

ЗОРАН КОЛЕВ о успешен млад 
човек Роден е на 3 април 1066 
година в Пирот, основно и средно 
училище завръшва в Димитровград 
с отличен успех През есента на 
1988 година се записва в 
Юридическия факултет в Ниш и го 
завръшва през 1992 година или, 
както казва той, "за 4 години, от 

ри до октомври". Всички 
на факултета полага само 

по един път и пръв дипломира в 
генерацията си със средна бележка 
8.28. Професорите искат да остане, 
да бъде асистент, мо той им изказва 
благодарност за признанието и 
честта и се връща в Димитровград. 
На нашия въпрос дали е могъл да си 
представи, че ще бъде един от най- 
добриге студенти, Зоран отговаря:

-Надявах се, че ще бъда добър 
студент, но но и един от иай-до-

За Югослав Анджелкович ни
кой в Димитровград няма да ви 
каже, че е лош човек. Популяр
ният Ю
даде ръка на човек в неволя. Във 
връзка с това той казва:

га винаги е готов да пода защити магистър- 
През май тази годинаоктомв

изпити
-В Димитровград 

83 година и досега с
живея

от 19
нито един човек не съм се 
скарал сериозно.

За себе си Югослав казва, че 
е щастлив човек и добавя:

-Аз съм доволен от оно
ва, което постигнах и отново 
да се родя, моят път ще бъ
де същият.

Още едно голямо желание има 
успешно да съединяватой

теорията и практиката и да стане 
добър съдия.

В това никой не се съмнява*СУПЕР-
ЗОКИ Бобан Димитров

Б.Д.
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НА ПЪТ ПРЕЗ ВОИВОДИНАРЕПОРТАЖ
Ш '"“иг

века не се е знаело, не съществуват. Случайно, след 
елно земетресение иконописите са се появили. Сега 
™зн манастир е реставриран и ежедневно го посещават 
™игти от всички краища на страната и чужбина. Ста- 
Ж иконостас ое лази в музея на Матица сръбска.
Р В манастир Хопово четири години е учил известният 
соъбски просветител Доситей 'йбрадович, които по
рено е 6иРЛпрЪВ министър «а просветата в Белград, 
"попечител просвещения .
и 19®ти векХушедол е°иЛмалО6Н0°гата библиотека с много 
ценни стори книги и ръкописи отпреди 150 год. Той е и 
мавзолей на известнК хора от сръбската история. Там е 
погаебан патриарх Арсение |П Чарноевич, патриарх 
Аоетние IV Йовонович, крал Милан ббренович, кнегиня 
Лю^ица жена на Милош Обреновичц/ самия манастир 
?е намир*паметник на крал Милан Обренович, които са

подземни коридори на дължина от 16 км, през които се

Посетителите могат да видят тези коридори на Дължина 
от 800 м, които са осветлени с ток, докато останалата 
част още не е реставрирано. В тази крепост са били 
затворени много видни хора, като 
А.Г.Матош и др.

НОВИ САД - ВАЖЕН КУЛТУРНО-ИС
ТОРИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИК

ОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ЦЕНТЪР 
НА ВОЙВОДИНА

Когато човек един път отиде в Нови бад, не може да 
устои и да не се върне отново. Така се случи и с мен. 
Няколко пъти съм ходила на екскурзия в Нови Сад, но 
винаги, когато отново се срещна с него, доживявам го на 
по-особен и по-хубав начин. Там намирам много неща, 
които ме привличат и се чувствам много приятно.

Онова, което при първата ни среща заб 
Нови Сад е чистота, хубави пространни булеварди, 
големи сгради, нови, но и стари, построени в миналия или 
началото на този век. Нови Сад, столицата на АП Вои- 
водина, лежи на лявото крайбрежие на р.Дунав и има 

ло 200 000 жители. Още от втората половина на XVIII 
в той е главен културен център на сърбите във Вои- 
водина. Днес Нови Сад е модерен град и значителен 
културно-исторически, политически, икономически и 
стопански център на Войводина, "Сръбска Атина , както 
го н

араджордже,

зШШШОт

от 16-ти, 18-тиелязваме в
така че
да >Ко?ото човек се изкач*на°а1мия връх, не може да се 
отърве от впечатлението, което му е направила Метро
ността.^Днес в крвпос^а со^ам^ира^муовй^бш^та фауна 
и флора, много институции, кафенета и др. Тя е сборен 
пункт на артисти и художници, които там имат свое 
ателие.

око

^вм^Гедна част от културната история на 
средния век И не напразно се казва, че Фрушка гора е 
малка Света гора и ПО,натагьк къи Сремски Карловци. 

В най-старите записи през 1225 г. се споменава като 
Ка^н, по-късно Карловци. Турците са го завладели и

държали 1Грав®че представлява цял един музей.
Ще спомена само някои ведомства от миналото, с които 
и днес се гордеят карловчани. Това са. Карловачка 
гимназия, чиито основател е митрополит Стеван Стра- 
“вич през 1791 г.. построена от донаторство на 
братя Анджелич, митрополита Герман и свещеника 
Стеван В тази гимназия е учил и първият сръбски поет 
от романтизма Бранко Радичевич, както и много други 
видни хора. И днес в тази сграда е гимназия, подредена 
както е била някога, а в нея владее чистота, ред и 
тишина. Тук е Карловачка патриаршия, художествена 
галерия, Исторически архив. Институт за лозарство и 
овощарство и др. Смятам за необходимо да спомена и 
Карловачкия мир през 1699 г., когато за пръв път е била 
употребена кръгла маса, за да имат участниците в дого
вора еднакви позиции. От една страна са били предста
вителите на Турция, а от другата на Светия съюз 
(Венеция, Австрия, Полша, Русия) както и наблюдате
лите от Англия и Франция. В този договор Турците са 
загубили, а съюзниците са взели една част от днешна 
Войводина. Австрийската кралица Мария Терезия е 
провъзгласила Сремски Карловци като свободен град.

В Сремски Карловци е играна първото театрално 
представление през 1*734 г.

В самия център високо се издига сръбската пра
вославна църква, построена по примера на католическа 
катедрала. Голямата фонтана на площада допълва ам- 
биента от миналите времена.

Когато туристът отиде до Сремски Карловци, не 
бива да не посети Стражилово, курортно бърдо, където 
е погребан великият поет Бранко Радичевич. Много ек
скурзии посещават неговия гроб и му поднасят цветя. На 
паметнка стои неговият епитаф:

Много хтео, много започео
час умрлих нйега йе помео.
Войводина - тази многонационална общност съдър

жа в себе си нещо, което няма нито Сърбия, нито Черна 
гора. В нея се преплитат миналото, настоящето и бъде
щето. Това се чувства на всяка крачка чрез запазени 
много ценни културно-исторически паметници, сгради, 
църкви манастири... Връщайки се от там, разсъждавам 
как времето неумолимо тече, а ценностите остават за 
днес, за утре, за бъдещите времена.

нап
Тоаричат.

Човешкото око не може да не се взре в много- 
бройните паметници, църкви, сграби, улици, когато 
стъпи в Нови Сад. Сградата на еврейската синагога не 
само по своята фасада привлича погледа на туристите, 
но, понеже е много акустична, се използва за устрояване 
на много концерти. В самия център на града, една до 
друга, се издигат православна църква и католическа 
катедрала.

» Сградата на Сръбския народен театър е от по-ново 
време и със своята монументалност плени на пръв по
глед. Ентериерът е изработен по най-модерен начин с 
много зали, гардероби, огледала, художествени пред
мети и картини, килими. Там има отделни зали за драма, 
балет, опера. Сръбският народен театър като драма е 
започнал да работи още през 1861 год., а балетът и 
опе та по-късно, 

гато тЕ ръгнем по-нататък, ще видим огромния 
паметник на Светозар Милетич, а в самия център е 
бюстът на поета Иован Иованович - Змай, където се 
устрояват Змаевите детски игри. По негово име улицата 
се нарича "Змай-Йовина“ и наподобава на "Кнез Михай- 
лова1* в Белград или някои други улици, каквито са в 
Будапеща, Виена и други европейски градове.

Нови Сад е университетски град с много висши и 
средни училища, има една от най-старите сръбски гим
назии, библиотеки, музеи, институти и др. Известен е и 
Международният панаир на земеделието.

Нови Сад е и седалище на Матица сръбска, която е 
основана през 1826 год. в Пеша, където веднаг 
започнал да се печата Летопис на Матица сръбска. През 
1864 год. е пренесена в Нови Сад и днес има огромна 
библиотека, която се числи към най-големите в 
страната, художествена галерия, издателство, научен и 
литературен отдел, антикварница и пр. Самата сграда е 
импозантна, а нейната вътрешност е съкровищница, в 
която са запазени много предмети, фотографии, рък
описи и други ценни предмети с нетленна стойност.

Н.Сад: Сградата на Матица сръбска

ФРУШКА ГОРА - НАЦИОНАЛЕН ПАРК, В 
КОЙТО ЦАРУВА ДУХЪТ НА КУЛТУРНАТА ИС

ТОРИЯ НА СРЕДНИЯ ВЕК
Когато пътник пътува през Войводина, не може да 

види края на тази равнина, на тази а земя 
гле

плодородн;
засадена с множество индустриални култури. По 
му не може да обхване нейните ширни пространства 
Войводина има и Фрушка гора, която през 1951 г. е 
провъзгласена за национален парк. Нейният най-голям 
връх достига височина до 500 м. Обраснала е с много 
дървета и е богата на дивеч. Тя е прекрасна за отдих и 
почивка. По нейните хълмове виждаме много частни

а е

вили.
Фрушка гора представлява единствен средновек- 
н паметник на сръбския народ. Някога там са билиПЕТРОВАРАДИНСКАТА КРЕПОСТ 

- СИМВОЛ НА ПОБЕДАТА И ВОЛНОСТТА
От другата страна на река Дунав е малкото, но 

хубаво градче Петроварадин. В него всичко стои не
покътнато - стари сгради, улици. Името е получил по 
австрийския граф Петър Варадин, който е основал това 
градче. Днес той е съставна част на Нови Сад. В горната 
част на града е огромна порта, през която се влиз 
Петроварадинската крепост. Самата крепост е пос
троена така, че турците да не могат да я превземат. Тя 
има п 
около

овен
построени 25 манастира, от които са запазени 16 в пери
ода отXIV до XIX в. от времето на Арсение III Чарноевич.

През време на голямото преселване на сърбите под 
ръководството на патриарх Арсение III Чарноевич в 
Австрия, през 1690 г., когато са бягали от турците, сър
бите са носили и мощите на цар Лазар от манастир 
Раваница. Когато калугерите са се завърнали, те са 
построили във Фрушка гоЬа манастир Връдник, където 
пренесли мощите на цар Лазар.

Манастир Хопово, който е бил разрушен през II све
товна война, сега е напълно реставриран. Той е построен

а в

ърви, втори и трети ниво, окръжен със стени и 
10 000 пушкарници. В горната част са построени Вукица Иванова - Стоименова

генди. Това ще е преглед на жи
вота на гимназията, ще е до
кумент, който ще отрази истори
ята на училището и когато някой 
поиска сведения - лесно и бързо 
ще ги намери на едно място. Най- 
много ме впечатли една стара Ле
тописна книга от 1911/12 година. 
Талантлив учител възобновил 
минали събития и записал нови. 
Една пък учителка сега, госпожа 
Милованка Каменова прави нова 
Летописна книга и повече от де
сет години систематично внася в 
нея съществени дати и събития от 
живота на училището.

И още много спомени и пла
нове каза директорът на гим
назията. Предлага ми да напиша 
спомени за първите ми години на 
учителствуване в Гимназията, 
това са годините от 1949 - 1953 
година.

казвам, че днес съм дошла 
набързо-, трябват ми две книги 
"Сто години царибродска-димит- 
ровградска гимназия^ Едната ще 
пращам в Белград на Цана Поп- 
ович, която помни всички събития 
от нашия град и името й, както и 
името на неиния баща е споме
нато в книгата неколкократно.

Втората ми трябва за мой 
съученик, който живее в Кйолн- 
Германия вече 35 години и там е 
натурализиран лекар, но не 
забравя родния си край и е 
понастоящем ту

Господин Га

РЕПОРТАЖ

НАЗИО, 

ДОБЪР 

ДЕН, С 

ЛЮБОВ
к...
ков ми първо дъл

го говори за броя на учениците, 
който от година на година 
малява и

на-
затруднява гимназията 

в плановете и да се оформи опре- 
делно число паралелки.

Втори труден въпрос за 
училището е училищната музика. 
Лошо е състоянието на инстру
ментите, някои са съвсем поха
бени, не могат да се купят, а гим
назиалната музика има своео
бразна слава в цяла Сърбия и 
между гимназиите. Ето, въпросът 
е да се намерят интрументи, пък 
таланти в музикално отношение 
между учениците никога не са 
липсвали.

Имат план да се създаде 
картинна галерия. Те даже и купу
ват картини, но имат желание да 
предложат на нашите изявени 
художници, каквито наистина 
имаме много, да направят по едно 
платно и го подарят 
ята, в която са били ученици.

Имат желание и възможности 
да реализират сбирка от снимки, 
документи, записи, видеокасети, 
всичко с дати, обяснения, ле-

Димитровградската гимназия

лиш, че си струват труда усилията 
да се гледат и поддържат еле
гантното устройство и цялсотната 
обстановка на Гимназията.

На входа дежурат две уче- 
Като казвам, че търся ди-

Щом преминах двата моста на 
реката, която в детството ми 
изглеждаше съвсем другояче, 
беше плавна и плитка и можехме 
на воля да гацаме между бре
говете, зарасли във върбаци и 
ракити, навлязох в бетонирана 
площ, облагородена със зелени 
лехи и ниски ели. Всичко е младо, 
крехко, 'за високи дървета са 
нужни време и години, а зданието 
на гимназията е построено само 
преди десетина години. Зданието 
пък повече прилича на модерните 
планински почивни домове, или 
на някаква нова детска градина, 
построена в някои по-голям град. 
Зданието е облицовано с фу- 
гована тухла и фасадата й е обла
городена и с многото тъмни рамки 
на прозорците. Има само два 
цвята: тухлите са с цвят на стара 
теракота, а дървото е тъмно, но в 
естествен цвят. Веднага си помис-

школото. От един коридор излиза 
директорът господин Томислав 
Гаков, засмян е като ме вижда, на 
ученичките казва, че аз съм пък 
негова "професорка". Наистина, 
преди много години му бях препо
давателка на него и на много 
други учители от гимназията - по 
руски език. Той ме вежливо 
въве

Беше обикновен трудов, ра
ботен ден. По училищните стаи 
има часове. В зданието е тихо, 

В една високо
нички.
ректора им и записват името ми в 
тетрадката на посетителите, гле
дам стълбището и хола. Тук бях 
през 1991 година, празнуваше се 
100 години от съществуване на 
гимназия в града. Още тогава се 
възхитих от хола, защото беше 
естествен декор и просцениум на 
ученическия реситал и на всички 
речи, произнесени в чест на го
дишнината.

Пленяват погледа и многото 
картини, които са навсякъде по 
стените на хола и коридорите. За 
най-висока оценка е инициати
вата да се колекционират худо
жествени картини. С това се още 
сега слави, и тепърва ще се слави

уютно, красиво, 
естетична среда учениците се 
упражняват в знания и изкуство.

Най-хубавото е, че нищо не се 
похабява, не се руши, поддържа 
се домакински, цветя и зеленина 
облагородяват много коридори. 
На главния вход плочките са лъс
нати и сяйни. За всичко видяно от 
сърце се радвам, засега малко 
бързам. Но, сигурно е, че пак ще 
дойда и с любов ще участвам в 
начинанията, които иска да 
осъществи гимназията - храма на 
наука, просвета и естетика в 
града ни.

До скоро виждане, с любов, 
Лилия Нейкова

а в своя кабинет.ежд
Кабинетът му е приказка за 

себе си. Веднага казвам, че 
всичко има европейско ниво. Про
зорците в кабинета имат южен по
глед към зеления Бучумет, защи
тени са с изящни щори, стените са 
украсени с две прекрасни кар
тини на пъртопопинеца Герго 
Велков, а останалата мебел е с 
марката "Ктитор".

Директорът сяда до мен 
него потича река от желания, 
мисли, планове, събития, които го 
вълнуват и иска да ги сподели. Аз

на гимнази-
и от

гимназио.

СЕ) БрштЪо1 ЮЛИ 1996 г.



УЧИЛИЩ^В босилеградАЗНИК НА ОСНОВНОТО
° ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВезда,

фод^тържествено • Босиле-
Тържеството започна с празник 18 юни.

училищния хор, а след това членовете нпЛлИЯ ХИМН| иапълнен отсъдействие с Центъра за култсоа секЧиитв при училището 
забавна програма. Р култура изпълниха подбрана културно-

година директорът°наИучилището Тош^Ал^8™ И края на Уче6ната 
начин връчи най-голямото училищно ПО ^РЖествен
учениците: Деян Накев, Наташа зТаоие Д с Вуков гРпмота" на 
Христов, Надица Величкова и Кру“иСЛав НиКОЛОВ’ Синиша
босилеградското, а Круиислаа Гп, „Г ]пьрв"те пет са от 
училище), като кръгли отличници от нтДчТп°тЛЮ“ТСКОТО основно 
зование. Бяха връчени дипломи ю ,!!7„им.?.апото на °сн°вното обра
ната година са постигнали твннн1лиНИ^И' ХОИТО 8 теченче ио унеб- 
ръжни и републикански състезания^как^оТнагп НР училии1ни’ °*- 
които постигнаха най-добри резултати в акииятз^1 НЛ УчениЧ”те, 
адрав дух" и организирания атРсг& ^

м.я.

ОТ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (3)
ДОБРОВОЛЦИ ЗА МЛАДЕЖКАТА 

Ж.П. ЛИНИЯ
кит^в^Кще3 има3 об^о6уче^ическоХсъбраниеаотЛ2 ГЛас”°иЯуиваш%Кеиилев' като го наричаше "анар- 
часът. Присъствие - тадължително Всички ло^ги хист ' Ценко 07 СтР™ена чешма подхвърляше, че 
дейности бяха отсрочени ^театрална секция^съЕра- уЧаЩаТа “ МЛадеж е неоигуРен влвмент 
ние на пионерски ръководители, местна трудова 
акция...) ... На събранието гореща атмосфера:ч'де- 
легатите от околийското ръководство отправиха

голяма критика и мъмрене. Един каза, че е л 
срамота гимназията да не може да набере 30 души Сряда, 5 юни 1946 г. След последния час (има- 
доороволци за Бръчко, за линията, която вече се хме класно по френски!) всички се запътихме към 
строи, за общата трудова бригада на средношкол- гарата, за да посрещнем баскетболния екип на

"Партизан“ от Белград... Баскетболис- 
срещнати тържествено: 

ученическа музика, цветя, поздравителни 
думи.

ицията в София имала митинг и че препоръчали 
нашенци да не отиват на линия Бръчко - Бановичи. 
Нашият учител Герго Швабата беше пийнал и

в

БАСКЕТБОЛЕН МАЧ "ПАРТИЗАН" 
(БЕОГРАД) - ГИМНАЗИЯТА

тите бяха по

Четвъртък, 5 юни 1946 г. Невиж 
блъскани

да на 
I им-ца около игрището пред 

Някои си донесоха стол! 
щи. Прозорците и ба/ 
задръстени от гл 

-1ят екип играе с “Па 
ад! От

назията. 
пейки от къ 
гимназията 
шега: наши 
главния град!
вици, музика, свиркане, ръкопляскания, 
но после всички млъкнахме. "Парти- 
зановците“ жестоко ни биха -78:18 за тях!!

толове и 
лконът на 

ави.
ът
Няма

артизан“ от 
е много по

играе 
начало имаш° ЗАВЪРШИ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА

В ГИМНАЗИЯТА "НАЙ-ДО
БРИ" СА - ОТСЪСТВИЯТА

НА "СВЕТЪЦ" В СЛИВНИЦА
Неделя, 9 юни 1946 г. Осъмнах в род

ното си село Сливница. С роднините ица.
2 Вприятелите не съм се виждал отдавно. 

Приказвах си с моите наборлии: и в селото 
ече се знаят кои са "партийци“ и кои са 

гвци". Най-малко два пъти седмично 
т теренци" за това, за онова. Но, 

Света тройица - бяха 
му е реда: с агнета, с погачи, 

ци. Най-интересното за всички беше, че прис
тигна и поп Никола, председател на околийския 
народно-освободителен отбор, прочете молитва, 
прекади яденето, прибра си череците и 
половниците...

След това - свирня. Нака с кърнето и други. 
Хоро, иху! - веселба. Ракията и виното измиха гри
жите, та пременените ергени и девойки до тъмно 
тупкаха по ливадата, а не останаха назад и стар
ците и бабите. Това смесено и продължително хоро 
ми направи голямо впечатление!

В

и “ “5Г,Го
Да кажем- че 27 са отличници. 17 много добри 21 добр 

еАин е минал с двойка. Четвъртокласниците имат п<?72 от- 
съст^ия средно или 4300, от които 180 неизвинени

гледа броят на завършилите без единици, тогава най-добри
или ОП 0О%аСПпЦИТе' °То 6 В ТрИ паРалелки класа са "искласили" 60 или -0,90 /0. При това 19 са отличници. 21 много добри, 18 добри и 
двама с двойка. Повтарят двама, на поправителен са четирима 
Всичките заедно имат 3041 отсъствия, от които 198 неизвинени

Във втори клас, както и в четвърти няма повтарящи, но няма ни 
минаващи с двойка. Отличници са 21, много добри 17 и добри 13 или 
с положителен успех са 79,69%. На поправителен са 13 От 4611 
отсъствия на всеки средно се падат по 72, а неизвинени са 395.

Що се отнася до минаващите направо в следващия клас треток
ласниците са наи-слаби. тъй като от 73 в четв 
минават 56 или 76,71 %. 16 са на поправителен и 
ласниците имат и нй-много отсъствия - 6195 или 
неизвинените при тях са най-много - дори 500! От 73 в три паралелки 
25 са отличници, 9 много добри. 21 добри. 2 с двойка.

Или в димитр • 
назия от вкупно 
са отличници, 58 много
ДОбри И 6 М1
86.31 %

вЕдин от митингите пред Царибродската гимназия "ское 
идва

въпреки всичко, на светъца - 
всички и то както 
бани

• ците от Цариброд, Пирот и Бела Паланка. На 
списъка са 20 души,_ а трябва да има 30! Всички 

- никой не се обажда. Някои се из
виняват - били болни, имали много работа на село, 
не им давали родителите...

Втора точка: критика! Жестоко бяха критику- 
зра Музикантът и Милето Тодоров за ^недис- 
а” и 'нежелателни политически приказки". 

Критика се стовари и върху Герго от Радеина, който 
бил си формирал в селото организация на Земс, 
която е 'противник на Народния фронт!" Бяха из
ключени от младежката организация и предложени 
за наказание и като ученици. Имаше врява, свир
кане, излизане...

и и навели глави

вани Пе 
плин.

"НА ГОСЙЕ" ПРИ СВЕТОГОРЦИТЕ 
- СЪБОР В ЛУКАВИЦА

10 юни 1946 г. Пред обед - училище, след обед 
бях на гости при моите роднини в Света гора. Ядене

Тти клас напр
повтаря. Треток- 

на всеки по 85. И

аво ГОРЕЩО ВСЕКИДНЕВИЕ
Събота, 1 юни 1946 г. Сл 

събрание. Тема вчерашна: ю 
бригада? Много извинения, оправдс 
що. Неколцина се колебаем, но не о 
за сигурно.

Привеч 
зайката е 
на пион 
чети: м

|ед
ои

часовете класово 
ще се запише за 

ания... и пак ни- 
бещаваме нищо и пиене - колко искаш. Агнешко и гъс 

мляко! След това - заедно със “ 
гора - на събор отвъд черквата 
се "младиня“ от всичките околн 
Хоро на две места. Видните ергени п 
със свирджиите кой да поеме танеца, 
с пари! Момите докарани - в зъбъни 
тани. Царибродчанки - дори в плисирани п 
гледаш и да немееш. Сладкарите продават шекер- 
чета, червен заплес, сладолед, боза. Някои групи 
си носят от дома бирлъци с вино 
Ние, група царибродч 
вечерта. “Рудината“ е: 
врява. Децата

то кисело 
друството“ от Света 
в Лука вица. Събрала 

и села и Цариброд.
то се бият

ровградската гим- 
о 263 ученика, 92 

добри, 73 
ойка, или 
вършили 

класа, 36 или 13,69% имат слаби 
бележки, от които трима пов
тарят в цялото училище. Сред
ният успех в 
добър - 3,7 
сравнение с този на полугодието.

Онова, което загр| 
броят на отсъствията,ко 
884 или средно на всеки ученик се 
падат по 68 отсъствия. От тях 
неизвинени са 1473 
ученик неоправдателно е отсъст
вал почти 6 часа. Имайки пред
вид. че броят на неизвинените от
съствия се санкционира, то през 
годината осем ученика са нака
зани, от които двама със строг 
укор I 
щето.
имат повече обяснения за драс
тично увеличените отсъствия, но 
те са безсилни в този случай.

° В ЮНСКИЯ СРОК
43 УЧЕНИКА СЕ 
ЗАПИСАХА В I 

КЛАС

ерско събрание: Коца Парти- 
а“ вече официално за командир 

в Цариброд. Формирахме две

чер пион 
“назначен 
ския отряд 
ка и женск.

Вечерта вечеринка: приход за подготовка на 
младежката чета за Бръчко...

инават с дв<
за рос

ВС1<ер
ъж

направо са ички махат 
литаа... ци, вис- 

юли! Да

Г,1илището е много 
и е подобрен в КЕРМЕС ПРИ ГАРАТА

Кермес - демек танцова забава на открито в 
двора на Давидковото кафене край Гарата. Имаше 
много младежи - цял събор. Шепнеше се, че опоз-

Само 44 ученика конку
рираха за I клас 8 димит
ровградската гимназия в 
юнския срок. На приемния 
изпит минаха 43, а един уче
ник ще трябва да положи 
изпита по математика в 
августовския срок.

До задължителната нор
ма от 75 ученика на димит
ровградската гиманзия ще 
трябват още 32 ученика. 
Това не е малък брой, но в 
гимназията не бият тревога 
по този повод, понеже се 
надяват, че във втория за- 
писвателен срок тук ще се 
запишат учениците, които са 
конкурирали безуспешно в 
други средни училища.

и крондири с ракия, 
ахме късно 
и, свирки и 

по сокака се играеха с нови къшъци.

прибр 
г песн

1ани се I 
хтеше отижава е 

ито са 17

или всеки
• В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ФОНД 
"СТЕВАН СРЕМАЦ" НИШ

обявява

КОНКУРС

ОЩЕ 36
СВОБОДНИ МЕСТАпред изключване от уч 

. Просветните работг
или-

ници

рираха за I клас в босиле- 
шно положиха 

дин ученик 
и език, а двама 
6 соободни места. 

Босилеград се

От 54 
градската
приемния изпит и се записаха 
трябва 
матема

еника, които кон 
мназия в юнски:

<ку 
я с

уч(
ги рок 51 успе 

в класа. Е;
да положи още изпита по сръбск 
тика. В тази гимназия има още 

единственото средно училище в 
надяват, че във втория срок ще бъдат попълнени всички 
свободни моста.

за кратък разказ
Условия на конкурса:
-Разказът да не е публикуван досега; 
-да е написан на сръбски език; 
-дължината на разказа да е до 150 

реда;
-текстът да е подписан с обозна

чение (шифър);
Срокът за из

ще
поА.Т.

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ М.Я.

пращане на творбите е 
до 15 септември 1996 година.

Решението на обозначението (шифъ
ра) с пълния адрес на автора се изпраща 
с ръкописа на разказа в отделен, зат
ворен плик.

На автора на разказа, който бъде 
провъзгласен за най-добър принадлежи 
Грамота на фонд “Стеван Сремац , гра
мота на "Народне новине" ‘‘Златен на
бор” и парична награда.

"МАЛКИЯТ ПРИНЦ"
- СТИХОСБИРКА НА 

УЧЕНИЦИ ОТ ОС
НОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Основното училище "Георги Димитров" в Босилеград организира 
уче^иц^т^о^трети ^клас^арш^тъ^бе'Босилеград6^ Сурдулица ^
Владичик хан - Враня - Вранска баня, а за учениците от седми клас,

^“^ретс^асниц^т^^ай-^пред1 посетиха власинските водоцон- 
Н където практически се запознаха как водната сила се транс-

й&даяяггв
фадскотсГосновно^училище почерпиха с надалеч известните им сок-

трали,

По инициатива на основно училище "Моша Пиядо" в 
Димитровград и издателство на Народната биб
лиотека,що бъде отпечатана стихосбирка под название 
"Малкият принц". Това о осъществяване на идоята, която 
в училището съществува редица години. За книжката са 
подготвени около 70 творби на български и сръбски език, 
написани от ученици от първи до осми клас.

Някои от младите автори вече са взели участие в 
прегледа на литоратурното творчество на ученици, който 
по традиция всяка година се провожда в Колари. Заплану
вано е промоцията на книгата да стане на 8 септември - 
Деня на освобождониото на Димитровград, Тогава тър
жествено що бъдо отворена Народната библиотека в 
новите помещения. Запланувано о също по този повод да 
со покани някой детски поет.

Идоята е всяка година да се събират детските литера
турни творби и най-добрите да 
"Малкият принц".

Паричната сума на наградата за най- 
добър разказ е 1500 динара, а три 
разказа ще бъдат 
ощрение с награди

Тържественото 
дата ще се състои в 
1996 година, в деня на рождението на 
Стеван Сремац.

На ежедневника "Народне новине" в 
Ниш, като основател на Фонда, при
надлежи право на първо публикуване на 
наградените разкази.

Разказите за конкурса изпращайте 
на следния адрес: ОНИП "Народне 
новино ', Гонорпла Боже ЗанковиКа 9 
или Културно-просветна за]едница 
града Ниша, Светозара Марковипа 14а, 
18000 Ниш.

предложени за по- 
от по 500 динара, 
връчване на награ- 
Ниш на 11 ноември

ове Руй Воаня след като разгледаха няколко исторически знамени
тости и центъра на* града, направиха посещение въо фабриката за 
об^1ки "Жщ?на" където също така со запознаха с процеса на поиз- 
^™ТвъвВрА*,.баня—«а -в
фабри^таК^теж^х|машини М^октомври^Г а^след ^Д,а^т^^р^ра^а

босилеградските^ученици 6?ха добре посрещнати о домакините по-

учили°аГсега'практически<в :̂яха.^ле/Гтова^о^тиха и разгледаха

6ьРЕкскур=ията, която ое проведе към края на учебното година 
Финасиргп/чилището оъс символично участие на роди голите от 10 до 
Зо динара7а за най-бедните ученици и за деца без родители тя

което те са

3 се печатят в едициятао

АлОонл Лазаровабезплатна М.Я.

ФБратстЯо 1 ЮЛИ 1996 г.



ТВОРЧЕСКА АФИРМАЦИЯ НА НАШИЯ ХУДОЖНИК°ГОДИНИ НА ПЪЛНА 
РИЦА ДОНКОВПОЕТА МИЛОРАД ГЕРОВ ДО ПОЕТА»ПИСМО НА 

АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ
ПЕ

В КОМПАНИЯТА НА ВЕЛИКАНИТЕ

‘р”т"чи Г°

к0“ЙаепнЙ<снлА0Й??ДТА
ч

“МОИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИ ПИСАТЕЛИ“ПО ПОВОД 
(АЛ.ДЪНКОВ)

,о<"СНоЧ1603ЪотК°15’ май 199Б год публикувахте сти-Уважаеми
В "Братство __ ..

хотворението "МИЛОРАД ГЕРОВ .
Благодаря за хубата инспирация.
Започнахте стихотворението така: _
"От два езика на воля знае/ най-хубави мисли да разиграе! 
"Пътува с влакове, за децата пише,/ на сенокос песента мирише! 

"От неговите стихове пролет извира/ като ярко слънце децата 
събира!" и т.н...

ство" в Балчик недалече от Вар
на който се е състоял през юни 

’ -Там имахме прекрасни ус~ 
вия и за инспирация. и за работа. 
Участваха художници от много 
страни - от Америка, Швейцария^ 
Израел, Румъния, Сан Марино.. В 
края на фестивала беше устроена 
изложба на всички създадени там 
дела и разглеждайки я твърде 
внимателно, аз без колебание 
констатирах, че съвременната 
живопис в Сърбия и Югославия, 
напук на международната бло- 
кздз, изобщо не изостава зад све
товните трендове.

И в Балчик художествените 
произведения на Донков са прив
лекли голямо внимание, в резул
тат на което нашият художник 
вече е получил специална 
за участие на Триеналото в 
София, голяма световна худо
жествена манифестация, която 
ще се състои към края на годи
ната. Перица Донков е търсен 
художник и от много други органи
затори на изложби, пленери и по
добни манифестации, а също така 
и от много колекционери и люби
тели на ценни художествени 
произведения. Това е и естест
вено, понеже "картините на Дон- 

са истински ЗРЕЛИЩА НА

През последните месеци на- 
от по-мл.----- - ло-отоТошият художник 

поколение Перица Донков 
удостоен с няколко авторитетни 
признания, които го въведоха в 
първия ешелон на живописците в 
нашата страна. В най-новата 
постоянна представителна из
ложба на най-добрите от наи-д<> 
брито художници в Сърбия и Сг 
Югославия (пък и по-широко - ог 
"Вардара до Триглава") в Музея 
на съвременното изкуство в Бел
град е включен и триптихът “Хо- 
ливуд" (3x1,5м) на Донков. Така 

талантлив и вече афир- 
миран художник се намери 
панията на великаните на живо
писта в нашата страна, каквито са 
Мича Попович, Петар Омчикус 
Александар Цветкович, Милован 
Маркович - Дестил и други 
Художествените критици и исто
рици вече го провъзгласиха за ро
доначалник на абстрактния ек
спресионизъм у нас. И в пред' 
вителната изложба "Живопис 
Сърбия

шо

Ш

хотвооението) при третото стихосложение, съвзема се към штвър 
тото 1Лъкатуши полека до седмото и се спуска, отмаляла вече по 
низходяща линия, докато словесната ви притча не загуби смисъла си

6 Говорите за едно, мислите
друго съобразно яловата ви цел съобщавате го на читателите, за 

да постигнете трето, а постигнахте - в полза на голяма творческа 
загуба - нещо четвърто: представихте личната карта на езиковата си 
култура и направихте характеристика на собсвеното си творчество.

Творческата свобода е загарантирана. И в стихотворна форма 
творците могат да си служат и със символа, и с метафората, и с 
алегорията, параболата... и със словесната антитеза - стига да знаят 
в кои случаи, как и на кое място да ги употребяват. Вие, поете, това 

не знаете, или злоупотребихте със творческата си съвест!
,ко знаете, кажете и на мен да узная как да разтълкувам послед

ните двустишия? -Като творчески успяла операция ли, в следствие на 
което стихотворението изпадна хилаво (да не речем безжизнено), 
като някоя мъдра творческа поръчка ли, или просто - като закана?... 
Физическата сила, поете, без умната ни енергия надали би могли да 
ни напише някой стих. А при такова внезапно спъване, колкото и да 
се обръщаме напред-назад. все оставаме на мястото си. Културно- 
обществените дейци трябва да знаят и това, че автоцензурата е 
мярка на тяхната публично изговорена реч. Стихотворците - от коя 
болка боледуват стихотворенията им; и, че без лектура и коректура 
дадени за печат, могат да се диагностицират като ефектно-дефек
тни. Поради тая причина аз, като рецензент (и на вашата детска 
поезия) сега наистина си разбивам главата. Не са ли от вашето перо 
стиховете: "От два езика на воля знае/ най-хубави мисли да разиграе!
- началото. И краят: "Себе си гледа, други да изтрие/ от такава 
въртележка глава ще разбие!"? Унизително и за Вас като поет, и за 
самото ви стихотворение. И много е обидно!

От двата езика, на които творя - третия ви не разбирам? Културно- 
стойности на творбите често унижава баналната ни

/

този наш в кам-

за
покана

Порица Донков е родом 
1956 година е димитров
градското село Мъзгош, 
През 1981 г. се е дипломи
рал на Факултета на изо
бразителното изкуство в 
Белград, където е и магис- 
триал три години по-късно. 
От 1983 г. е член на УЛУС. 
Живее и твори в Ниш. Имал 
е 3 самостоятелни изложби 
в Белград (1985, 1989 и 
1994), две в Ниш (1987 и 
1992) и по една във Враня 
(1988) и Галзенкирхен (Гер
мания -1989).

Удостоен е със Студе 
ска награда на факултета
на изобразителното изкуст
во, награда на галерията 
"Надежда Петрович“ и с на
града на Студио Б и бел
градските критици за из
ложба на месеца.

ста- 
та в

през осмото и деветото 
десетилетие на този век", която 
от началото но годината “пътува" 
от един до друг град Перица Д _ 
ков се намери сред 30-те наи- 
изтъкнати представители на съв
ременните течения в изобраз
ителното изкуство в нашата ре
публика.

Всичко това беше повод на 
добрите познавачи на живопи 
в нашата страна да констатират, 
че 1996 е "година на пълна твор
ческа афирмация на художника 
Перица Донков“. Художникът 
обаче не е съгласен с тази конста-

или н

он-

ков
ЖИВОПИСТА“ (Бояна Бурич а 
Каталога на Музея на съвремен
ното изкуство в Белград).

От 1985 година насам Перица 
Донков е участвал в над 10 колек
тивни и е имал 7 самостоятелни 
изложби. Ос мата му самостоятел
на изложба ще бъде открита в 
Димитровград в навечерието на 
пленера “Погановски манастир“.

-С Димитровградски край ме 
свръзват благородни чувства и 
винаги съм готов да излагам там 
свои произведения, да уч; 
колективни изложби на 
ровградските художници и в 
други манифестации, които обо
гатяват културния живот на града 
и целия край и мотивират талан
тливите за изобразително изкуст
во млади хора, за да не пресъхне 
буйният извор на прочутата ди
митровградска художествена 
школа и да се разнася надалече 
голямата и слава.

ста нт-

тация.
ДВ

естетическите 
проза!...

С хубаво начало и с нищо 
“МИЛОРАД ГЕРОВ"... Но Вие знае

-Творческата афирмация на 
един художник е дълъг и сложен 
процес - изтъква той. -Тя се 
изгражда в творческата буря на 
таланта и въображението му и се 
материализира чрез упорит труд 
в тишината на ателието му и по- 
нататък чрез активното му учас
тие в кулурния живот на обще
ството и в манифестациите, които 
изнасят творческите произведе
ния на показ и критическа вери
фикация Затова и този промеж
дутък от време, в който зачестиха 
признанията само е период, в 
който узряха плодовете на труда

жен край е стихотворението Ви 
те, поете: началото е инспирацията, 

краят на стихотворението е подписа на автора. Творбата говори за 
поета. И е огледало на интелектуалното му и духовно състояние. 
Началото и краят - алфа и омега на творческото ни умение! Къде 
поведе ви началото, а докъде стигнахте на края?

Заглавието все пак е успяло. И ако то не допринесе творческата 
Ви слава да бъде по-голяма, отколкото е, съдържанието и краят на 
стихотворението - сигурно няма. Последното стихосложение, краят на 
стихотворението - поантата му, вместо да е възнаграждение за вашия 
труд, е творческо поражение... И е параграф, под които съзнателно 
или несъзнателно се подведохте сами - за да бъдете творчески 

алече от истината за поета, когото рисувате, а близко до себе си. 
върляте в благородна почва, за да жънете плевели! Кому е нужна 

славата на прословут?
Не без причина ви правя забележка и за стихотворението "ИСКАЛ 

БИХ..." (“Другарче“, брой 571 от 1 юни 1996 год ), в което на самото му 
начало казвате: "Искам да копая/ въглища, руда/ да се къпя лете/ в 
топла вода." Стихотворението е за деца. Които наистина няма да 
повярват на думите ви. Но аз, като сериозен човек, напълно вярвам, 
че вашето желание е оправдано. И трябва да копаете - въглища, руда. 
И да се къпето лете; но да копаете в рудника на поезията и да се 
къпете в потта на творческата работа! И чак тогава, може би, 
творческото ви име ще се изговаря с по-голямо уважение.

Ако строгата ми рецензия повлия, за да направите 
“Себе си гледа, други да изтрие/ от такава въртележка глава ще 
разбие!" може само да ми ласкае, защото оценката ми е била реална 
и обективна. Бих се радвал да имах някой такъв приятел, какъвто съм 
ви аз, при отсъствието на всякаква критическа мисъл по повод 
творчеството на писателите от българското малцинство (години 
наред), и за моето творчество да направи обстоен обзор, с добро 
намерение и съвет да ми помогне и да каже - какво по-натам9

Във връзка с "изтриването", за което говорите мога да кажа. че и 
да бях компетентен и състоятелен някого да изтривам от страниците 
на литературата, това без причина не бих си позволил. Ни то съм 
човек, от когото зависи обявяването на вашите стихотворения. Не съм 
редактор, нито членувам в някой издателски съвет, който решава 
обявяването на творбите на малцинствените писатели. Само сьм 
обикновен работник, занимаващ < 
труд изкарвам хляба си, а от своя 
нямам нищо. Единствената мярка за успехите ми на творческото поле 
е вложеният ми труд и качеството на творбите.

Доколкото пък "себе си гледам", това е истина, и е добре познато: 
досега написах и публикувах десетина стихосбирки за възрастни и 
деца на български и сръбски език, имам няколко авторизирани 
превода, застъпен съм на повече езици, бележа успех и като 
художник. Двете номинации за Октомврийска награда на град Белград 
за литературно творчество и преводачество свидетелствуват за 
качеството и културно-естетическите стойности на литератур 
творби. Какво да се прави?... Поезията не е колективна работа, за да 
мога на повече поети да пиша стихотворенията, пък и писането е 
напълно индивидуално творческо деяние.

Много по-малко ме интересува какво се случва около културата, 
а много повече ме интересува какво се случва в културата!

Вие ме предизвикахте и аз ви отговорих на предизвикателството. 
Изпълних творческо задължение, като указах на грешките ви. То 
творческата работа ни е такава - изисква цял човек! И ако не бяхме 
хора с добро намерение и съвет да си помогнем, ако не бяхме творци 
да издържим и критика и си признаем'грешките, 
намерили тогава в творческата въртележка? Само нека тя да се 
върти... И нека да върви напред!

Ценя и зачитам вашата творческа работа. И се надявам, че след 
една сериозна доработка (както ви препоръчих в рецензията) и вашия 
ръкопис, стихобирката ви за деца ще си намери място в печата 
Пожелавам ви успех!

астзам вми през изтеклите 20 години. И не 
оятруд, но и на труд 

цялото мое поколение, защото аз 
принадлежа на едно поколение 
сравнително млади художници, 
които направиха творчески про
никновения в нашето изобраз
ително изкуство с призната в све
товни мащаби стойност.

В потвърждение на тази оцен
ка Донков привежда и най-новия 
си опит от интернационалния 
фестивал "Процес - простран-

димит-з насамо на м

§ К.Г.

• В КНЯЖЕВАЦ ЖИВЕЕ И ТВОРИ ОЩЕ ЕДИН ПОЕТ-НАШЕНЕЦ

ЗА СМИСЪЛА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО...
Известни по своето трудо

любие и духовност, нашенци, 
които живеят навред из страната, 
все по-често се проявяват и като 
лит

ски открива траенето на човека и 
природата във вечния стремеж за 
хармоничност, радост и хубост: 
жътварите по най-силна жега и 
мараня събират златните кла
сове и на края след изтощителен 
труд все пак идва радост - в лун
ната нощ отеква тяхната песен.

Стихосбирката на Иван Цари- 
бродски, създадена в мигове на 
поетична осамотеност и имаги- 
нация, търси и дава отговори за 
универсалните въпроси на 
съществуването изобщо и устре
мена към радостта-хубавото, е 
предизвикателна за всички, 
които обичат поезията...

заключението:

творци, художници... 
тях е Иван Илиев 

Царибродски, който през мина
лата година се представи с първа 
самостоятелна стихосбирка под 
заглавие "В безсънните нощи".

Иван Царибродс 
Цариброд през 193 
новно
шва в родния си град, а селскос
топански факултет в Скопие. По
настоящем живее и твори в град 
Княжевац. Освен поезия, пише и 
афоризми, които публикува 
"Новине княжевачке". Със сти
хове е застъпен и в поетичния 
сборник "Ивицата на траенето", в 
издание на Литературния клуб 
"Бранко Милкович" от княжевац. 
Наскоро трябва да излезе от 
печат и втората му стихосбирка.

С първата си стихосбирка "В 
безсънните нощи" Иван Цари
бродски прави впечатление с те
матичното разнообразие и истин
ското си опиянение и храброст да 
създава свой поетически почерк.

Царибродски още в първото 
си стихотворение "Защо пиша" 
посочва поетическото си опре
деление:

ературни 
Един от

то си

ски е роден в 
7 година. Ос- 

училище и гимназия завър-

абота. С честен 
а. както и вие

се и с творческа ра 
еска раОотта творч

ез Д.Рангелов

Иван И. Царибродски 
тени с размисъл за живота, съще
ствуването изобщо, за времето, 
простора... Царибродски се 
движи в пределите на сънищата и 
действителността в загадъчните 
пластове на живота. Той проник
ва в света на истината и мисти
ката, създавайки стихове, про
пити с резигнации и надежди, 
метафизика и символика...

Основният стремеж на поета 
в търсенето на отговори за сми-: 
съла на съществуването е опаз
ване на човешкото щастие, топ
лина и добрина. Струва ни се, че 
именно в това се и състои негово
то поетическо умение. С изблика 
на своите чувства да сътвори сти
хове и създаде свой оригинален 
поетически почерк.

В стихотворенията "Жътва" и 
"Потокът и низината", Цариброд-

В БЕЗСЪН
НИТЕ НОЩИ

ните ми
"Животът е хубав, 
но е неповторим сън", 
казва една песен.
В безсънните нощи. 
за това често мисля, 
но дали моите 
размисли струват: 
защо живее човекът, 
когато всичко, което сътвори 
през устата мине. 
или загине
или зъба на времето го разори? 
Миналото е мъртво, 
бъдещето бедно! 
фитил изгори, 
а тъмата пристигне 
вечна, непрегледна!

за какво сме се
"Може би в това 
е истината права: 
мислите си да 
спася от забрава!"

И може би затова почти всич
ките му стихотворения са наси-Сърдечно, Милорад ГЕРОВ

Ф ! А(ооЬ~ МоСЬк ЕрятстЕо1 ЮЛИ 1996 г.



достойни
ПРОДЪЛЖИТЕЛИ 

НА ТРАДИЦИЯТА

° ИН МЕМОРИАМ

ЖИВОТ, ИЗПЪЛНЕН с 

ПЛОДОТВОРНИ ДЕЛА
На 20. VI 1996 г. в Белград на 73-годишна 

възраст почина Асен Лазаров, виден журнал- 
ист и обществен деец на българската народност 

Югославия. Отиде един от най-заслужилите 
основоположници на масмедиите на български 
език в Югославия, културен деец и обществе
ник, след когото остават завидни плодотворни

Когато редакцията на "Братство" трябваше 
да се развие в истинско издателство с три 
различни по характер, съдържание и предназ
начение публикации, което изисква опитно и 
умело ръководене, Асен Лазаров бе назначен 
за директор на издателството и за главен и 
отговорен редактор на в-к "Братство", който по 
това време става седмичник. Неговото 
постоянно присъствие в издателството веднага 
се почувствува както в разрешаването на 
належащите проблеми, така и в подобряване 
метода на работа в редакцията. На редовните 
заседания на редколегията се правеше изчер
пателна оценка на излезлия вестник и се 
изготвяше разработен план за следващия 
номер, при което държеше сметка материалите 
да са разнообразни, актуални, да бъдат 
застъпени всички области, да има статии за 
всяка община, в която живеят граждани от бъл

гарската народност и да има 
жанрово разнообразие. Засе
данията се провеждаха в пълна 
демократична и творческа ат
мосфера на отворена градивна 
критика и изява на журнал
истическа инициатива. Това бе 
новият журналистически дух, 
който Асен Лазаров внесе в 
работата на редакцията. Той 
подтикна към по-голяма жур
налистическа смелост при 
обработването на темите; 
проблемите да се изнасят на

НУ^ИЧ)МНИТЕЛНО ЛИЧЕ" ' КОМЕДИЯ
В

от БРАНИСЛАВ

Асен Лазаров, между босилеградчани из
вестен като Асен Цъклански, е роден 1923 г. в 
с.Горна Лисина, Босилеградско. В навечерието 
на Втората световна война той завръшва 
учителска школа в Ягодина, където се запоз
нава с прогресивните идеи на социализма. След 
войната работи като учител, а сетне бива 
назначен за заместник в околийската прокура
тура в Босилеград, но в нея не остава дълго 
Създаването на вестник "Глае на българите в 
Югославия", го отвежда в Белград, където жи
вее няколко години и работи 
като главен и отговорен ре
дактор на вестника. От 
самото начало Лазаров 
проявява голямо старание 
да овладее специфичнос- 
тите на журналистиката и 
деликатността на редактор
ската работа. Възползува се 
от обстоятелството, че ре
дакцията се помества в 
същата сграда, в която е и 
редакцията на вестник 
"Глас", тогавашен ежеднев- А 
ник, орган на Народния $ 
фронт на Сърбия, в която | 
работили мнозина опитни и 
видни сръбски журналисти, 
професионалисти от преди 
войната. Лазаров се учи от 
тях, оформя се и узрява като 
журналист и редактор в 
твърде сложни обстоятелства, предизвикани 
от конфликта между Югославия и страните на 
"народна демокрация", предвождани от СССР. 
Тогавашните сложни и конфликтни условия 
поставяли журналиста пред особена поли
тическа и професионална отговорност. Макар и 
млад като човек, Асен Лазаров проявява 

зрялост в редакторската работа и 
дарование за журналистическа дейност, в 
която остава професионалист през целия си 
живот. В такива обстоятелства в началото на 
петдесетите години Асен Лазаров става пър
вият професионален журналист от българската 
народност в Югославия.

Като журналист и обществен деец Лазаров 
даде голям принос както за създаването, така 
и за развитието на масмедиите на български 
език в Югославия. Той е между малцината 
общественици от българската народност, които 
раздвижват инициативата за издаване на нов 
вестник като информативно средство на бълга
рите в Югославия. Резултат на тази инициатива 
бива в-к "Братство", който почва да излиза през 
1959 година. Макар и заангажиран на други 
обществени и политически длъжности - секре
тар на ОК на СКС в Босилеград, подпредсе
дател на Околийския съвет на Социал
истическия съюз за Лесковашка околия, 
народен представител в Народната скупщина 
на Сърбия - Асен намира време да посвети 
нужното внимание за разрешаване на 
проблемите в "Братство". Грижи се за изнами- 
ране на необходимите образовани кадри, които 
да работят в редакцията, както и за ангажира
нето но външни сътрудници. Той е поборник на 
схващането, че информативната и издател
ската дейност на майчин език представява 
осъществяване на дело принципите на равно
правие и национална изява на българите в 
Югославия. Тъкмо затова той е между инициа
торите за създаване на детския вестник "Дру
гарче", както и но списание "Мост" и един от 
членовете на неговата първа редкология, 
завеждащ отдел Общостоени оъпроси

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:
марица°-И'^РЕЗАРДЕРМАНПРлВ'пАнДЖа|1' НАТАША НАЙДЕНОВА,

пръв пъ? тзед*любителите8на тмтпв “Ла на кУ^рниЯ център за 

ството н^?аТП01?нешитеИз™т0АеИЧИ °ами напРав1«а предизвикател-

оценката0е°ДОСТОЙНИТПРО^зЛЖИТЕлЙаНАТрАДИЦИ??Т>?аВ 

отклонява^е^т^класиче&кГпостановка^ярко  ̂пролича1 в^иакьлче^
назавоъзктГттГп На Аеистваи*ите лица на сцената, в самото поставяне 

сетне и в развръзката. Смело, но успешно начинание, 
изисканата димитровградска театрална публика награди с

гт?впени=?5ИпкеНТИ и на откР1,та сцена, а сетне и в края на представлението. Общо, въпреки че почти целият младежки театрален 
състав дебютира, те се представиха на високо равнище и след като 
премахнат някои начеващи стъпки на сцената, могат достойно да 
съперничат на самодейни театри с десетилетен опит.

Поотделно твърде успешни бяха изпълненията на Борис Лазаров 
в ролята на Йеротийе, Тереза Дерманова (Марица). Мишко Милев 
>5тексов (С?Н Павидович (Милисав), Влада Сотиров (Таса), Владица

Борис Лазаров (Йеротийе) прояви изцяло 
постановчик, и като артист. На сцената се движеше непринудено, в 
известен смисъл даваше ритъм на действието, което с дребни изклю
чения, се развиваше непринудено, пленяващо вниманието и под
държащо кипналия смях сред зрителите.

Наташа Найденова (Анджа, съпруга на Йеротийе), макар и 
дебютантка, поддържаше градуса на напрежението, доста успешно 
се спраарше с раздвоението между послушна съпруга и любеща 
дъщерята си майка.

Тереза Дерманова (Марица, дъщеря на Йеротийе и Анджа) 
на -улно изгради образа на капризна дъщеря, станала основна 

.--а за недоразуменията със съмнителното лице. нейния любим

■Р1|1
ено и

ш
{мЯЯШШВШдт видело; наличните слабости да 

06 Разо6/1ичават- Критическите 
осили на вестника, а сетне и на

- -‘Г, :
радиопредаването, оставиха на 
спокойствие портиери и 
чистачи, а се насочиха към 
едрите риби в предприятията и 
общините - към директорски 

кресла, общински функционери, че и партийни 
велможи.

Като редактор и общественик Лазаров дър
жеше до принципно, последователно и отго
ворно провеждане на дело на прокламираната 
политика за правата на народностите и изобщо 
в целия живот. И не се страхуваше, 1 
срамуваше във вестника да бъдат разоб 
онези, които на практика отстъпват от прокла
мираната политика. Отличаваше се с доблестта 
на отговорен редактор, който се бори за после
дователно провеждане на тая политика, на 
която и той служи. Като редактор стоеше зад 
всеки критически интониран текст, поместен 
във вестника, а неговият автор да защити от 
всякакви нападки, откъдето и да идват. Но за
това пък изискваше щателно проучаване на 
проблема, за който се пише и се подлага на 
критика. Такъв журналист и редактор Асен 
беше не само в "Братство“ и в Радио-Ниш, но и 
в “Слободна реч" във Враня, на сръбски, на 
която няколко години бе главен и отговорен 
редактор.

Като директор на издателство "Братство" 
Асен Лазаров полагаше максимално грижи за 
развитието и обогатяването на книгоиздател- 
ската ни дейност. През годините когато той бе 
директор продукцията в тази област достигна 
най-голямо развитие и пълно разнообразие - 
годишно излизаха от печат по десетина и по
вече книги, което сетне не се случи при нито 
един друг директор на издателството. По това 
време се проявиха мнозина потенциални творци 
в различни области, а най-много на литератур
ното поле. Разбира се, постигането на такива 
завидни резултати не вървеше без проблеми. 
Срещаха се и такива деформации в схва
щанията на отделни лица, заемащи отговорни 
длъжности в някои наши общини, каквото е 
например това: -не трябвало да се издават 
книги, по-добре било тези средства да се 
изразходват за електрификация на някои план
ински села или за изграждането на пътища, 
вместо за издаването на книги на български 
език. Или пък че книгоиздателската дейност 
представлява голям залък за българската 
народност, защото нямала кадри, а средствата, 
които се харчат за нея - представлявало не
потребно обременяване и пр. Тези и такива де- 
виантни схващания и тенденции трябваше да се 
превъзмогват.

Асен Лазаров

таланта си и като

нито се 
личениполитическа
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Т« игра убедително, без свян и страх, с изтънчен усет да внуши, ме 
'ава. което става на сцента, може наистина да бъде част от дои-

озна”
ствителността, в която живее.

Мишко Милев (Бича), също /дебютиращ в една “по-сери 
пиеса, прояви смисъл за взаимодействие но сцената. Образът му на 
жених по сметка и далаверист е изграден пълнокръвно, с усет за 
житейско лравдоподобност

Предраг Величков (Жико) в началото сякаш забавя действието, 
но в завършека но пиесата играе пълновластно и с това потвърждава, 
че разполага със заложби, които тепърва ще се изявяват. я 

Милан Давидович (Милисзв) с целия си темперамент на спе
циалист по военно дело", "заема Европа" тактически. Като дебютан г, 
изгражда запаметяващ се образ с умението си да се отъждестви и
изцяло предаде на играта. ___

Влада Сотиров (Таса) притежава особено чувство за съдействие 
на сцената, играе внушително и внася изключително голяма доза 
гротескност в инак бледия образ на чиновник-практикант.

Ивица Глигоров (Джока, съмнително лице), около което се 
създава цялата завръзка, съумя да подсили съмнението с двусмис
лените си отговори, въпреки постоянните усилия до докаже, че е

°ПГ Драган Йовичич (Алекса, околийски шпионин), внушава респект 
с умението си да се вживи в ролята, както и да гротескира тълкувания

ЧирйЗ^КЛиладин^въпрв^Гвторостегшнтп-в^си1 роли, ^гроха^у^е-

пагудурин), който полушеговито изтъква, че пзндурството му е се

М ^Общо^един наистина твърде млад колектив, с големи а'мбиции и 
част от които видяха зрителите в Съмнително

Лазаров не се задоволяваше с деклара
тивни изяви за национално равноправие на 
народностите, а търсеше тези принципи до се 
осъществяват на дело. [3 този смисъл неговият 
принос в реализираното на тези принципи в 
живота на българската народност особоно о 
видон в развитието на масмедиите на българ
ски език. Той също така бе един от носителите 

инициативата за радиопредаване за българ
ската народност по Радио-Ниш, както и за 
излъчвано на телевизионно продаване. Дейно 
участвува в изготвянето на програмните кон
цепции за тези продавания, въз основа на които 
компетентните 
телни решения, 
редактор на емисията за българската народ
ност по Радио-Ниш. Така Лазаров допринесе 
много повече от всеки друг от народността ни 
да имаме развита информативна дейност на 
родния нй български език.

От изложеното тук ясно се вижда, че разви
тието на информативната и издателска дейност 
на българската народност в Югославия пряко 
или косвено е свързано с името на Асен Лазаров 
и представлява негово трайно дело. Под негово 
ръководство и негово дейно участие журнал
истическата и издателската ни дейност на 
роден език постигна пълен разцвет. Заради 
своята последователност и принципност невед
нъж преживя и неприятности и подли удари, но 
никога не отстъпи от своите схващания и жиз
нени принципи. Затова неговата смърт пред
ставлява истинска загуба за нас.

II.!

органи сетно вземаха положи- 
Той е първият дългогодишен

лице" и почти десетминутните ръкопляскалия след пиесата са ярко 
потвърждение, че тоои колектив, избрал чистата самодейност е на 
правилен път. ^т' ' I

Мило ПРИСОЙСКИ
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Колко е хлъзгав надутият балон и колко е дълго 
разстоянието, което трябва да изминат, носейки го 
на челата си. Йо те успяха да го минат най-бързо!

Но о лоено ДП Обърнеш палачинка в тигана и при
тона да стоиш в толко малък кръг. А 01Д0 по руд 
о да я хванош с тигана, когато ти я хвърлят!

ниците, търсейки вързаната лъжица, която преди 
него трябваше да промъкнат през блузата и гащито

.|™ввик=^
Да скъсаш надут балон и при това да лежиш 

„ корем на друг, още по-голям, трябват не само остри 
зъби, но и майсторство. На този участник не помогна 
ни скритата в устата клечка за зъби - счупи се от 
балона!

по

НЕБОЙША ЙОТОВ 
-ЛОКОМОТИВАТА НА 
ДЕНЯ НА ПРЕДИЗВИ

КАТЕЛСТВОТО
Ф -Моят девиз е "В здраво тяло - здрав дух", казва 

Небойша Йотов, главен инициатор за Ден 
предизвикателството миналата година и основ
ната двигателна сила на същата манифестация 
тази година.

я на
По време на манифестацията бе организирано и 

ревю на породисти и обикновени кучета. Излезе, че 
димитровградчани са големи любители на живот
ните, тъй като бяха показани най-различни 
породисти кучета. Роден е през 1962 година и по професия е педагог 

по физическа култура. Настанен е с половин работно 
време в соколското дружесство "Сокол" в 
Димитровград.
• Защо се определи за физическата култура?

Наш противник в домашна конку
ренция бе град Мойковац от Черна Гора. 
По време на манифестацията присъства 
делегация начело сделе1чЦин начело с председателя на 
Общинската скупщина Раденко Б 
кович. “ _ аденко Бош-

Честта да закрие Деня на предиз
викателството му оказа димитровград
ският кмет.

-Казах ви моя девиз, а като спортист винаги си във 
весела компания, пътуваш, виждаш свят, срещаш се с 
разни хора, ето затова се определих да следвам 
физическа култура.
• Как донесе идеята за Деня на предизвикателството? 

-Личен съм приятел с Пера Стакич, председател на
асоциацията "Спорт за всички" в Белград, а познавам 
и всички в Съюза за спорт и рекреация на Югославия. 
Оттам отдавна зная за тази манифестация и затова 
реших и ние да участваме. Разбира се, без подкрепа на 
най-отговорните общински ръководители това не 
можеше да стане, колкото аз сам да искам.
• А защо точно тази, а не някоя друга манифестация?

-Защото това е манифестация, в която може да 
участва всеки само с 15-минутна активност и защото, 
а това е най-важно, е освободена от всякаква 
идеология, партийна, държавна...

Това е Неша - челендж, както му казват по англи
йското название на манифестацията. А това, че не
говият проект за Деня на предизвикателството 
оценен с най-висока бележка в Белград, узнахме от 
неговите сътрудници и помощници по време на мани
фестацията, хора, които най-много ми приличат" 
както каза той.

Може ли да мине някоя манифестация, а фолк
лористите да не изиграят шопското: танцовият 
състав на гимназията.

е

И на края, а сигурно и в началото, 
снимката на главния "виновник" за 
всичко случило се по време на Деня на 
предизвикателството, човекът, който 
във всеки момент се намираше винаги 

неуморимият НЕ-

Малките каратисти заслужиха аплодисменти Текст и снимки А.Ташков
' БОИША'?ЮТо'[^ЯбВа’»«0«
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АТЛЕТИКА СПОРТ ® СПОРТ ПОПРАВКА Измина една тъжна година 
от смъртта на нашата мила и нез-ДУШИЦА ДЕЯНОВА В 

АТЛЕТИЧЕСКИТЕ ВЪРХОВЕ
В миналия брой 

ник "Братство" г - 
баскетболистите на Димит
ровград е направена грешка, 
като е казано, че "Димит
ровград Панонияшпед" пре
търпя поражение от Доле- 
вац. Трябваше да бъде 
ратно: "Димитровград Пано- 
нияшпед ПОРАЗИ Долевац. 
Извиняваме се на читатели-

| на вест- 
в текста за

■Ж^е^н^ар^5^^^а^и‘ 1̂(^111Т^?5'’Ра^ския атлетически клуб 
добра подготвеногт^^Т, рди своите високи качества и 
и почти никаквата финансова полкпептЛ°ВИЯ “ поДгот°вка 
нейните постижения подкрепа и по-нататък спъват

се наТб^Тюни™ Ниш ^е^кичГс^“ аТЛе™ка' устоял

народния атл^ически^митинг^Скопие^ "^аботнички^дб^^ 
резултат 56 секунди и 65 стоти, неен личен рекош и®™, 
тя с^кла^ира^а първо ^--ата 400 м ВДЖ 

След тези изключителни резултати Д\/шииа г ппшп

И втората членка на атлетическия клуб "Желеоничао" 
от Димитровград Тамара Стефанова осъществи високо 
класиране на митинга в Скопие Тя ьществи високо
хвърляне на копие, макар 
упражнява тази дисциплина.

об-

те.

еновете на ГИД II с 413 точки. 
Най-добър в стрелбата бе 

лигоро 
163 т<

НЕВЕНАКАМЕНОВАв от екипа на 
очки. Интересно 

че участва и женският екип на 
ГИД, като при това спечели 466 
точки.
Аница
в съвкупната конкуренция със 
143 точки, но извън конкуренция, 

ради недостатъчния 
и жените от ГИД 

стреляха извън конкуренция.

със

и 13 ГОДИНИ от
• • м.-забравим 6 смъптта на

ащпНай-добра сред жените бе 
Михалкова, която е втора

й ка 
рой

се класира на 6 място в 
че неотдавна започна да

то по 
екип

На старта: Д.Деянова • "ГУМИАДА 96"в.д.
Третата среща на работ-

Баскртйппилтито “п ниците от гумарската и каучукова
повгтпКеПпи!1иСТо " Димит- ликанско състезание. промишленост в Сърбия се
пяхаРвтооо поГ*ШГиЛ претър- За ГИД играха Никола Гюров, проведоха от 20-23 юни

ЦЦрйр
ххппкр “ИЯанг„Топлица от ПР°- хппитан. к Макар и най-малоброен екипът
кТок % 0СТИ с РезУЛтат г-ллистслп на ГИД спечели67.96. С това поражение димит- • БАСКЕТБОЛ 
ровградчани дадоха първото 
място на баскетболистите от Про- 
куплъе.

• БАСКЕТБОЛ
В десетия кръг на първен

ството в рамките на Втора сръб
ска дивизия, група изток, димит- 
ровградчани победиха ■Базар" от 
Ниш с 84:70. Това бе още една 
рутинна победа на "Димитров- 
град-Панонияшпед“.

На 15 юни в Димитровград 
трябваше да се играе мач между 
димитровградските баскетбо
листи и "Економист" от Ниш. Ма
чът обаче не е игран, понеже не 
дойдоха съдиите. Ще се играе нов 
мач. но кой ще плати разходите на 
двата отбора, остава да се види.

на
600
ИД. ВЛАДИМИР КАМЕНОВ 

от Димитровград

Времето неу 
тъгата никое 
нашите сърца.
В събота, на 20 
в 10 
им в

иплини в

молимо минава, но 
а не ще изчезне от

юли 1996 година 
часът ще посетим гробовете 
димитровградските гробища 

и ще положим ц 
ОПЕЧАЛЕНИ: син Ва 
дъщеря Райна със семейст

съвкупно трето 
място, ^веднага след "Тигар" и 
"Траял", а пред гиганти като "В 
кан", "Рекорд". . Аница Михалко-

На тазгодишните Работни
чески спортни и 
ровград се провед* 
по баскетбол с участие на 6 отбо
ра. В последен момент "Свобода" 
се отказа, така че първата среща 
“Балкан" спечели със служебен 
резултат. В 
митницата по

В рамките на Работническите милицията, 
спортни игри по футбол на малка 
врата в Бела Паланка на 15 юни 
се проведе състезание между наласе.срещ 
четирите най-добри общински от- то също поб 
бора в Пиротски окръг. Участие спечели първото място и се 
взеха "Тигар" от Пирот, "Авто- сира за окръжно състезание 
гума" от Бабушница, ГИД от Ди- Рот 
митровград и "Нишка кредитна 
банка" от Бела паланка.

ГИД победи домакините с 1:0, 
а "Тигар" "Автогума с 2:1. В бор- спортни
бата за трето място домакините Завърши и дисциплината спортна 
"Нишка банка" победиха "Авто- стрелба за мъже, където най-до- 
гума" с 5:2. Във финалната среща бри резултати постигна екипът на 
се срещнаха стари познати ГИД и ГИД I с 5 
"Тигар". ГИД лобед 
майстор бе Саша Тр

ул-
|гри в Димит- ка 
е и състезание

ща
стсва спечели първо място по стрел

ба и е най-добра.
ветя.

сил и 
вата сиРАБОТНИЧЕСКИ 

СПОРТНИ ИГРИ
ДС.

останалите срещи 
беди ГИД, а "Циле1'• ФУТБОЛ ТЪЖЕН ПОМЕН

година 
ия оби1

През средата на юни в Бел
град се проведе първенство на 
средношколци по баскетбол от 
цяла Сърбия. Десет отбора побе
дители на регионалните състе
зания, между тях и димитровград
ските гимназисти, се намериха в 
Белград, за да премерят силите 
си. Нашите баскетболисти в пър
вия кръг загубиха от средношкол
ците от Смедерезо с 41:43 и т ака 
още в първия кръг отпаднаха от 
състезанието. За съжаление, 
става дума за талантлива генер
ация. от която се очакваха високи 
постижения.

На 4 юли 1996 
смъртта на наш 
прадядо

се навръшват 40 дни от 
баща. свекър, дядо иВъв втория кръг "Балкан” 

победи "Циле" с 35:29 и във фи
на с митни 
еди с 53:

чан

39
та, коя- 
и така

ИГНАТ ИВАНОВ 
от Димитровград

На този 
дадем п 
и приятели да ни придружат.

• СТРЕЛБА ЗА МЪЖЕ ден на димитровградските гробища ще 
омен в 10 часът. Кании близки, роднини

Тазгодишните работнически 
игри вече са при край.

Опеча
Семейства Иванови,

ле
Ва<

ни
силеви и Каменови

509 точки. На второ място 
Електродистрибу 

цията с 504, а на трето “Циле" с 
420 точки. На четвърто място са

и с 2:1 гол- е екипът на 
тази

.а У-
• БАСКЕТБОЛ - ВТОРА ричков.

победа ГИД се класира за репуб- ТЪЖЕН ПОМЕНСРЪБСКА ДИВИЗИЯ
На 10 юли тази год 

ъртта на на 
ова и баба

ина се нае 
шата мил

ръшва една година 
а съпруга, майка.от см 

свекър

1 НАДЕЖДА РАНЧЕВА 
от ДимитровградВодоравно: 1 - Прокълнат 

10 - Местоимение. 11 - Каруца * 2
- Няколко свързани помежду си

ден ще посетим гроба й в 
ските гробища, за да положим цв 
Каним близки и познати да ни пр|

Опечалени:
съпруг Стефан, синове Никола и Александър, 
снахи Нина и Снежана, внуци и правнук.

На тозигалванически елементи, пъл- I димитровград- 
етя.нител. 13 - Скъпоценен камък. 15 

- Със светло петно на челото 16- идружат.

Американска освед< 
агенция (съкр.). 17 - То

омителна
чка на не

бесната сфера, противоположна 
на зенита. 22 - Столетие. 23 - Г-25 - Мярка заНаправен от лед 
повърхност. 25 - к 
много сол. 27 - Звукове и хъл-

оито съдържат ОI СКРЪБНА ВЕСТ

Съобщаваме на роднини и приятели, че на 14 юни 
1996 година почина нашият непрежапии съпруг, 
баща. брат, тъст и дядо

МИЛЕ К. МИЛЕВ 
(1930-1996)

«жонор-лесовъд от Кюприя, воден в Долна 
>ога. Босилогрлдско.
овшо трудолюбие, благородство и бозмо| 
ч ни бяха светило в живота. Вечна благод 
т и поклон пред светлата му памет!

юли 1996 година ще дадем панихида по 
повод 40 дни от смъртта на скъпия ни покойник. 
Каним близки и приятели да ни придружат.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
. 1.1 пут Софии, син Владимир, дъщеря Марина, зет Зоран, внук Петър, сестра 
Кш .фина, и мнотброими ппемонници

цания. които издава човек при 
скръб или радост 29-Отражение 
на звуковете 30 - Обвивка на 
клетка (мн.). 31 - Щом, когато 32 
- Привидение. 33 - Кон (поет.) 34 - 
Лека и здрава сплав от алуминий 
за строеж на самолети (мн ) 37 - 
Главна насока. 39 - Настръхнал

<

т рна
1ар-о овощар (мн.)40 - Отнасящ се дс 

Отвесно:2 - ОИзвестен бъл
гарски поет през първата 
половина на 20 век. З-Ярем, хомот п;о(разг.). 4 - Шаблон, готова мярка. 
5 - Край на игра по шахмат, 6 - 
Испанско възклицание. 7 - сирене 
(сръб.). 8 - Турска титла (мн ). 9 - 
Йа/раня се 12 - Мъжки глас. 14 - 
който има много пипер, лют 18 -

О |К;|

оОбаждане по телефона .19- Фино 
ядене или напитка. 21 - Френско 
м име. 24 - Наркотично вещество, 
съдържащо се в тютюневите 
листа. 26 - Зачитана. 28 - Въз-

ИН МЕМОРИАМ
По случай смъртта нагЯ

О- АСЕН ЛАЗАРОВ 
(1923-1996)*вание. 33 - Път за пешеходци с

най-искрени съболезнования на съпругата му ВЕРА.
Асен беше директор и главен редактор на "Братство* (1968- 

1970), когато бях несправедливо обвинен за изнасяне на неточни 
данни в книгата "Димитровградска хроника". Партийни ръко
водители от Димитровград искаха забрана на книгата и мое 
уволнение от редакцията. Асен не успя да спаси книгата, но 
отказа да подпише решението за моето уволнение.

Времето показа, че той е бил прав.
Изказвам благодарност за човешката му постъпка. Той дей

ствително беше журналист, борец за истината.

дървета или лехи с цветя от двете 
страни (мн ). 35 - Обединена араб
ска република (сръб. съкр.) 36 - 
Атлетически женски клуб. 38 -

изказвам

Сол (сръб ).
Решение иа кръстословица

40№ 6
Водоравно: 1-Ожесточена 10 

- Им, 11 - Инулин. 12- Роялист _13

;°"а* Ц оТ РЧ^-Мчмж-25 - Во 20 - Павити. 27 ■ Ъгли. 29 - ИГ. 30 - Двус. 31 - Па.. 32 ■ Срем 33 - 
СВт*ван)2С(г^ац)234 - Серсема, 37 - В(асил) А(прилов). 39 - Наемам, 40 - Подписмик.

Богдан Николов

©Бря-тстВо 1 ЮЛИ 1996 г.
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Карибаяифек ебрги БОГДАН НИКОЛОВ

Вмедаш'ли До к?&Е 
ми доведе• 

Т€с!ААУ! ^ ЗАД ИЖУ!"II—чЯ яяШ

Йоше ка учеомо меджу нас имаше два-троица по- 
отсамни Докига нийе да се сетимо кво да отговоримо 
нв ^итепятога а они квжу и повече. А да речеш - млого 

йок1 Книгуту чак и ретко узимаю у руку. Ама сече 
акълат по-бърже. И що беше млого по-важно за нас, 

они правеоше далаверете по училището. Кикоче се 
препишу задачете по математику на класно - они че 
измисле. Кико че "украдну ” половин час на учителятога, 
та да не испитуйе - пак они смисле.

Йедън текъв у нашият клас беше Стамен Дарин. 
После ка завършимо, он се изгуби нанекуде, не може да 
га найдемо за трийсетгодишнинуту на матуруту. никои 

. не може да открийе адресуту му.
Е, те тия, Стамен Дарин, тия дни дойде у Цариброд и 

се нагазимо пред 'Тациното". Застанумо ко укопани 
йедън спроти друг, гледаме се минутку-две (мене се 
учини кока мину половин дън) и он изока:

-Манча!
-Стамен Дарин! - изока и я.
-Тека йе, преличили смо се Манчо, кво това време 

напран с нас, а?
-Па поостаремо, Стамене, унуци ни се накоитше...
От думу на думу, айде реко че га разведем по Цари

брод. по оная места куде смо праили щуротийе, та да се 
подсетимо на мпадос.

Първо пойдемо къмто “Строшену чешму". Щом 
минумо мостевете, гледам кво че каже за каналат:

-Убаво, млого убаво. Алал вера на тогова що се е 
сетил. Па и чешмете сте напраили...

Помълча, помълча, па рече:
-Е. колко глисте за рибе съм покопал за Стевана 

Жабуту. Навачам целу конзерву. а он ми тутне петоди- 
нарку и ми каже: “Иди при Сал и у слаткарницуту да се 
почерпиш!"... А кве глисте само съм му копал - цървене, 
па йедре, мазне и лъскаве. доодило ми йе сам да си 
испечем!

Я га погледа, а он се насмея:
-Айде Манчо. шалим се! Само сакам да знам куде 

съга строшеномалци върляю боклукат.
-У контейнерйе. па на “Козарицу“!
После реко че минемо из "Реонат" - малко ли смо се 

поиграли по войничЬете ливаде и боровете.
Гпеда Стамен убавете иже, чуди се. Минумо до 

СтарачЬият дом. после до Детскуту градину и ка да 
свийемо надоле. та да минемо през вадуту и рекуту 
къмто пазарището, налетемо у йедно Р,убрище до колена.

Стамен се обърну къмто мене и нищо не рече.
-Кво да ти разпраям - поче я. -Гпедай контейнери на 

педесе метра по улицете. ама научили човеци йоще на 
село да върляю боклукат зад ижу. па йоще не може да 
свикну!

После се покая ещо га поведо къмто "Сателит“. Да 
минемо през вадуту, а он стану ко укопан и само пре- 
бледе и рече: "Вадата!".

-А, однесе водата язат преди неколко године. па док 
не се напран нов яз...

-Кикво гюбрище! И това йе "зад ижу“, нали?
-Зад ижу! - йедва прегълтну.
-А кве рибе смо вачали по туя ваду. И кви раци!...
И потъну он у онова време. Я не га закачам, 

разоноди из споменете, там сигурно му йе арно. А и ка 
погледаразърлянитеретишляциоколо "пазарището"до 
линиюту и рекуту, помисли ега не види, тука не могу да 
кажем Зад ижу , оти нема иже.

Върнумо се у центърът, а я му реко:
-Водил би те у "Паркат", ама тамо съга праимо спорт- 

ску халу, па йе раскопано! А и не ми се оди...
Он ме погледа ко през девет планине, па рече: "Йоще 

петстотин године да мину Балканът си йе Балкан!"
Тъгай се сети дека Стамен йе дошъл от Запад.

уче..
ИМ

госпо-СТАРОВРЕМСКИ
СТРИПТИЗ

II

II

Представлението се е слу- наднича нещо червено и рун- 
таво. Но бай Мите не чувства 

Място: някогашният пло- нищо, занесен в хорото, потен, 
щад в центъра на Босилеград, почервенял, наострил муста- 
Време: съборът на Умни пе- ци - играе, та ще изпръсне. Хо- 
тък. Действащи лица: един пи- рата го гледат, смеят му се и 
йнал босилеградчанин, един викат, а това още повече му 
кеменджия, многобройна пуб- повдига настроението и той се

провиква колкото го глас дър-

-Ха така де - е - е! И - и - х
- у -у - у III

Врявата се усилва двойно

Тосподинът" вчера 
от града пристигна, 
в селото си родно 
гордо глава повдигна.

чило в началото на века.

Важен, горделив, 
всичко забравил, 
като че ли е в града 
голяма клечка бил.

лика.
В Босилеград народ - яйце жи: 

да хвърлиш, няма де да падне.
Събор - събрало се мало и гол
ямо. Шарения: саи, потури, 
калпаци, криваци, недостри- повече, чуват се женски клет- 
гани свински опинци и едвам ви и викове: "Затвори си дю- 
по някой цилиндър с бастун. кяно, бре!" и "Пу, да те накаже 

На площада-хоро. Бай Ми- господ," а кеменджията, дос- 
те във "ветровито настрое- рамяло го вече, иде по бай Ми- 
ние", кривнал калпака на ед- те, търка с кеменето, и му при- 
на страна, размахва бяла къ- пява: 
рпа - води танец. По него, гор
до вдигнал глава, иде кемен
джията и му свири - радомир
ското. Бай Мите играе лудеш
ката, ще изпръсне - свинските 
опинци вдигат прахуляк, ед
вам се.опират на земята, поя
сът му се е разхлабавил, по- сърдил и с търлячката от ке- 

' менето праснал бай Мите по
петела...

Никого не познава, 
с другари не приказва, 
на момите селски 
лоши думи казва.

Да го бяхте видели 
преди две-три години: 
с парцаливите дрехи 
крадеше ябълки и 
сливи.

Мо Мите, моте Мите,>ре
прибери си цървеняко, 
цървеняко, дървеняко...
Но бай Мите нищо не чува 

и нищо не разбира, той е от
даден изцяло на играта. Най- 
после кеменджията се раз- А пък сега е станал 

"господин" градски, 
сиромашията забравил 
и труда селяшки.

Занко СТАНОЙКОВ

турите са се изтресли и пре
въртели на другата страна, а 
из пролабицата на потурите, 
да прощават читателките,

Иван Николов
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