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ГРЪЦКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ТЕОДОРОС П АН- 
ГАЛОС ПОСЕТИ БЕЛГРАД

ПЪРВАТА КОЛОНКА СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СЪРБИЯГОДИНА

НЕБОЙША ЧОВИЧ 

И МИЛЕ ИЛИЧ СА 

ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ 

СПС

УКРЕПВАНЕ НА 

СТАБИЛНОСТТА И 

ДОВЕРИЕТО 

МЕЖДУ 

ДЪРЖАВИТЕ И 

НАРОДИТЕ

НА
РЕФОРМИ
| ^акво ни очаква г 
1^ 1997 година? Този 
I Хпрос си задава всеки 

в началото на Новата го
дина. Председателят на 
Сърбия Слободан Мило- 
шевич в новогодишното 
послание, а преди него и 
председателят на прави
телството Мирко Маряно- 
вич в експозето си пред 
Народната скупщина бяха 
ясни -1997 година ще бъде 
година на реформи, на го
леми собственически и 
структурни промени, които 
трябва да афирмиратвсич- 
ките елементи на мотива- 
ционния механизъм, който 
има пазарната икономика.

Тази година ще бъде и 
година на големи инвести
ционни проекти, които тря
бва до голяма степен да из- 
менятобстановката в стра
ната. Става дума за про
екти в железницата, в 
областта на пътното сто
панство, довършаване на 
газификацията на Сърбия, 
инвестиции в големите 
стопански системи. Очак-

през
въ-

• Сменен е шефът на белградските социалисти Бранислав 
Ивкович • Решение за нови партийни избори в Ниш

Изпълнителният отбор наСо- СПС в Ниш и Белград, Изпълни- 
циалистическата партия в Сърбия телният отбор на СПС е взел след
на заседанието си от 14 януари, нитерешения: 
както съобщи ТАНЮГ, е обсъдил
актуалната политическа обета- на СПС в Ниш и да се повиши 
ловка в Сърбия с особен акцент 
върху положението в Белград и 
Ниш. Заседанието на ИО на СПС 
е ръководено от генералния сек
ретар на СПС Горица Гаевич.

В атмосферата на силен въ- 
нешен натиск на нашата страна и 
повързаната с него агресивна дей
ност на една част от опозицията 
Социалистическата партия в Съ
рбия оказва енергична подкрепа 
на функционирането на правните 
институции на нашата страна и се 
застъпва всички проблеми да се 
решават в тези институции - оце
нено е на заседанието.

Освен това е необходимо 
СПС също така енергично да ук
репва политическата си дейност и 
организация, за да може да реа
лизира успешно задачите, които 
пое на ноемврийските избори. На 
тези избори СПС получи голяма 
подкрепа от гражданите, която 
същевременно представлява и 
голямо задължение и отговорност 
за всеки член на СПС и особено за 
членовете, които се намират на 
отговорни постове. Изхождайки 
от значението на тези факти, Из
пълнителният отбор на СПС и по- 
нататък ще анализира отговорно
стта на всички организации на 
СПС в унисон с техните задачи и 
резултати.

Обсъждайки дейността на

Въпросите на вътрешното развитие на всяка страна трябва да 
се разрешават в нейните легитимни институции - едино
душно констатираха Слободан Милошевич и Пангалос.

1. Задаукрепнеоргапизацията

нейното влияние,трябва да се про
ведат избори за ръководство на 
СПС в Ниш и да се изключи от 
СПС членът на Главния отбор на 
партията Миле Илич, който носи 
най-голямата отговорност за по
ложението в този град. За това 
положение е отговорен и членът 
на Изпълнителния отбор на СПС 
Небойша Чович, който от името 
на ръководството на СПС е бил 
задължен за Ниш.

2. Поради личния конфликт 
между Ивкович и Чович, който е 
панел големи щети на дейността 
иа градската организация на СПС 
в Белград, е решено: а) с дейно
стта на Градския отбор на СПС в 
Белград по-нататък да ръководи 
Драган Томич, член на Изпълни
телния отбор на СПС; б) да се из
ключи от СПС Небойша Чович, . • 
член на Изпълнителния отбор на 
СПС; в) да се освободи от длъж
ността член на Ипълнителния от
бор на СПС Бранислав Иивкович.

СПС ще повиши интензитета

Председателят Милошевич в разговор с министъра Пангалос
Председателят на Република Сърбия Слободан Милошевич прие 

на 12 януари в Белград министъра на външните работи на Гърция 
Теодорос Пангалос.

В сърдечен и приятелски разговор са обменени мнения за ак
туалната обстановка, развитието набилатералпите отношения и по-на
татъшното укрепване на стабилността и доверието между държавите 
и народите в региона.

Милошевич и Пангалос единодушно констатираха, че въпросите 
на вътрешното развитие на всяка странатрябва да се решават в нейните 
легални институции. Стабилното вътрешно развитие на всяка страна е 
интерес на всички, които се застъпват за стабилни и просперитетни 
междудържавни и международни отношения в унисон с принципите 
за равноправие, партньорство и ненамеса във вътрешните работи на

ва се тези инвестиции да 
тласнат напред цялото 
стопанство, което трябва 
да осъществи висок ръст 
на обществения продукт, 
по-голям износ, по-масово 
трудоустрояване и пови
шаване принадлежности
те на заетите и пенсионе
рите.

на усилията си за укрепване и 
демократизация на институциите 
на Република Сърбия, за да се реа
лизира програмата на реформи и 
големи собственически и струк
турни промени, които трябва да 
бъдат извършени през настоящата 
година.

Предпоставки за това 
са създадени през изтек
лата година, когато след 
премахването на санкции
те дойде до повишаване 
на обществения продукт, 
износа и жизнения стан
дарт на гражданите. Това 
трябва да бъде стабилна 
основа двуцифрения ръст 
на промишленото произ
водство да продължи и 
през 1997 година.

Политическата обста
новка в Сърбия, създадена 
в края на миналата и на
чалото на тази година на
вестява по-бързи демо
кратични промени в поли
тическия живот на стра
ната. Разбира се, че те не 
може да бъдат извършени 
по нелегален начин с ули
чни протести и натиск, а в 
демократичен и цивилизо
ван диалог и договор в ле
галните институции на си- 

Панелът в На-

други.
СР Югославия и нейните народи развиват именно такива от

ношения с Гърция и нейния народ, като по такъв начин дават пример и 
принос за всестранно свръзване и успешно осъществяване на съв
местните интереси.

Теодорос Пангалос се срещна и с лидерите на коалиция “Заедно”.

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЮГОСЛАВСКАТА НА
РОДНА БАНКА ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВАТА 

1997 ГОДИНА!Енергични мерки за строга 
финансова дисциплина Добре дошли в Новата 1997 талпи, когато сме естествени и 

година! Добре дошли в нашия щастливи. Затова нека да бъдем 
такива в новата, най-хубавата,

Централната банка ще вземе мерки за стабилизиране курса 
на динара, ограничаване на паричната маса и първичната 
емисия, осуетяване на минусите в банките и ограничаване 
неликвидните банки

вестник, в нашите желания всички 
заедно да сме по-добре от ми- ний-очакваната, най-младата кра
чилата година, да сме по-щаст- савица - ДЕВЕДЕСЕТИ СЕДМА- 
ливи, по-обичани, по-богати и по

ил
ТА.

Сипа на желанията плюс кра-Към края на миналата седмица в Белград е проведено заседание на 
Съвета на Югославската народна банка, на което е обсъдена ак
туалната финансова обстановка в СР Югославия, съобщи информа
тивната служба на НБЮ.

Съветът е решил да вземе енергични мерки за стабилизиране 
курса на динара и изостряне на финансовата дисциплина.

централната банка ще вземе необ
ходимите мерки за ограничаване иа паричната маса и първичната 
емисия, осуетяване на минусите на джиро-сметките на банките и ог
раничаване на по-нататъшната кредитна дейност на неликвидните 
банки.

успешни.
Как да успеем в това ? сотата на живота и сме хвърлени
Може би е достатъчно да отвъд пространствата и времето 

- точно тим, където бляноветебъдем обикновени, такива, кик-
Защото стремежът стават действителност, а жела-вито сме си.

ни да се представяме за нещо друго, ниятадуховнахрана.
Пратете лошите мисли пода се покажем не такива, каквито 

сме, винаги донася обратни резул- дяволите! 
та ти, това не ни води към же
ланата победа, понеже това не

За да се постигне тази цел,
Обичайте се!сте мата. 

родната скупщина на Сър
бия, който започна тези дни 
е един от методите в това

Мечтайте!
Живейте, понеже вече плува

ме в новите блянове, наречени 
НОВА ГОДИНА!

сме ние.
Ние сме такива, каквито ни е 

създала природата, средата и на
следството. А особено сме обая-Ще бъдат предприети и други мерки за последователно спазване

в съобщението на Югослав-
направление.

В.Димитров па финансовата дисциплина, се изтъква 
ската народна банка.



ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ИРЕРАСТНА В ос' 
ТРА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА

ПОВИ И СЛЕДВАНИЯ ЗА АНТИФАШИСТ! КОТО 
ДВИЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ

НОЩНА ДРАМА В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
СЪРБИ И БЪЛГАРИ 

НА ЕДИН ФРОНТ
“Сътрудипчсс гво го между аи г ифашис I коте движения в С ьрСия и 

Б1лгврия,1941-1945"е най-новата киш а на д-р Драголюб С. Петрови-., 
висш научен сътрудник на Института та по-нова история на Сърбия. И г- 
да» , то на гати книга е подиомо, нато от Минисеревшо на науката и 
технологията па Република Сърбия и Ворски окрт-г и представлява едно от 

начинания на тяги тема и в двете балкански страни.
- След втората световна вийна мног о повече се тпаеше та тнодеянията 

българския окупационен корпус - качва д-р Петрович. - Прег 1Т4) 
година 1/ълг ария ссприсмлинява към |ройния пакт. нейният държавен 
връх я натиква във война против Югославия, а фашистката идеология 
благоириитствупа та раглухванс па стари таблули и страст и от края на Л1А 
и началото на XX век, I юдчипявайки се на интересите на външни сили от 

противоположни табора, пашите две страни непростимо прекъсват 
макар че са комплемегггарпи държави в гео-

• Специални полицейски части и така наречената вътрешна войска е 
евакуирали сто депутата от парламента, конто е бил обсаден от голям брой демонстранти 
опозицията през нощта на 10 срещу 11 януари • В с гълкповпнята между полиция I а и демо
нстрантите са повредени над с то лица • Безрезултатно заседание па Консултативния съвет 
по национална сигурност

Тежкото икономическо поло
жение в България прераства в ос
тра политическа криза в началото 
па тази голина. Българските соци
алисти имат мнозинство в парла
мента от 125 :115 депутата и е лед 
оставката на Жан Виденов се опи
тват да формират ново прави
телство. Техен кандидат за нов 
министър-председател е досега- 

министър на вътрешните 
работи Николай Добрев, а опо- 
знциятпупорито настоявала се из
бори за извънредни парламентар
ни избори и за целта организира 
масови демонстрации в София.
През нощта на 10 срещу 11 януари 
в Народното събрание се разиг
рала голяма политическа драма.
Група опозиционни демонстран
ти, както съобщава Ташог, се опи
тала по насилствен начин да влез
не в Българския парламент, в 
който по това време са се нами
рали голям брой депутати, прави
телствени функционери, журна
листи, служащи, и членове па 
вътрешната охрана. В стълкнове
нието между полицията и нахлу
ващите в парламента демон
странти са повредени 22 участ
ника в демонстрациите и четири
ма полицаи.

Министерството на вътреш- пата. 
ннте работи е съобщило, че поли
цията и демонстрантите са имали 
още едно стълкновение, когато 
300 демонстранти се опитали да 
разбият автобусите за евакуация 
на депутатите на Демократичната 
левица. В това стълкновение са 
повредени 50 демонстранта и 
шестима полицаи. Нощната дра
ма в парламента е продължила це
ли 18 часа и е разрешена срав
нително благополучно. Рано сут- 
риитана 11 януари ЮОдепутатана 
левицата начело с председателя на 
Народното събрание, академик 
Благовест Сендов са евакуирани 
от опсадения парламент с големи 
усилия на специалната полиция и 
така наречената вътрешна войска.

Кабинетът на Жан Виденов, 
който ще управлява страната всс 
докато се изабере ново правител
ство, призовал всички граждани и 
партии да спазват законите и 
поискал от държавните органи да 
вземат всички необходими закон
ни мерки против разрушителните 
демонстрации
През драматичната нощ в огра
дата на Народното събрание са сс

големи усилия ся
на

родите

на
срещнали новоизбраният бъл- “11е успяхме да сс договорим 
гарскипрсзидсптПсп.рСгояиоии по иаИ-важнигс въпроси заявил 
кандидатът на левицата за пои след заседанието шефът на нар- 
премиер на България Николай Д ламонтарната група па Обедине- 
обреа, по не е издадено никакво шие демократични сили Йордан 
съобщение за съдържанието п ре- ('околни. "11арламепгнрната гру- 

им. След па па Демократичната левица не

дна
всеки вид комуникация, 
политическо шиошеиие... По и нри суровите условия на репресивния 
окушгшрска политика в Сърбия и Винари* ос ратвиват антифашистки 
движения, междугях се установява сътрудничество, та коетосстнас много

зултата па разговорите 
срещата им Стоянов е заявил само приема нашето предложение за

малко. - казва по-нататьк д-р Петрович --Оше през първата военна годинассявява I началитеор! анизационниформинабългарско тосъпрш иви гелно
движение. През среддза на 1942 годяла е формиран Отечествен фронт с 
основна задача да изгони германците от България и да скъса съю жи
лестото с Берлин До идването на Червената армия българската въсггани- 
ческа войска е наброявала дори 20 000 бойни и оше около 10 000 дейци по 
разни г руни, орг ани играни в 11 бригали и 37 отряда.

Тези факти, както и тридесетина хиляди бъл/ари, загинали в борбите 
против фашистите, и оше толкова българи, закарани в концлагерите, 
представляват антифашистката легитимация на страната, иа която част от 
нейните I раждани спасяват честта в кошмара на военните събития и тотал

ни шят

шарката система.
Интересни са разкритията па българската полиция за конгакгигс 

антифашисти от Тръиски край с партизаните и партизанските 
единици в околността на Цьрна трава. Не е малък броят на българските 
войници, конто дезертират от единиците си, понеже не са за войната... 
11артизанската група на Славчо Тръиски, по-късно генерал, през средата 
на 1943 година извръшва първгпе си действия заедгго с югославски пар
тизани.

на
повече

И друг гг ларт и галски действия предизвикват положителен оггвук сред 
българските селяни. Около четиридесет български партизани 
състава на Втори южноморавски отряд. а някой си капитан Шурдов през 
лятото па същата година в Подвие край Княжевац доставя оръжие и други 
материали па сръбските антифашисти отТимошки край.

Прибавят ли се към това и информациите гга Недичевитс власти за 
“прехвърляне па големи комунистически формации от България в източна 
и южна Сърбия”, вече се съзира залълбочегюстта гга сътрудничеството от

толкова, че очаква през деня да се извънредни парламентарни избо- 
срсщнат представители па всички ри. Различни са и нашите оценки 
парламентарни групи, за да сс иа- за вчерашните събит ия. Българ- 
мери изход от острата политичее- ските социалисти оценяватдемо- 
ка и икономическа криза в стра- нетрайните като нарушаване на

обществения ред и мир, а 
опозицията ги вижда като 
естествен протест на гладни хора. 
които нямат друг изход."

Заседанието иа консултатив
ния съвет по националната сигур
ност с свикал актуалният прези
дент на България Желю Желев 
(мандатът му завършва на 22 яну
ари). който не се е съгласил да 
назначи за съставител па новото 
правителство кандидата па Демо
кратичната левица Николай Доб
рев. 13 обръщението си към на
цията ио Българската национална 
телевизия Желев призовал граж
даните на България да подкрепят 
искането на опозицията за извън
редни парламентарни избори в 

Ма 11 януари е проведено за- страната две години преди края на 
седание на Консултативния съвет мандата на сегашните депутати в 
по националната сигурност, на ИС.
което е обсъдена обстановката в И след драматичните събития 
България след стълкновенията и в парламента привържениците на 
инцидентите в и около 11ародиото опозицията са се събрали па про- 
събрание. Заседанието обаче е ос- тестен митинг в София. Лидерът 
танало безрезултатно, понеже на Обединените демократични 
становищата на управляващата сили Иван Костов заявил, четопас 
партия и опозицията са останали начало на дълготрайни протести 
крайно противоположни. па опозицията и народа против ак-

туалпата социалистическа власт.

влизат в

И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Под натиска иа жестоките 

.масови протести в двадесет нан- 
големи градове на България 
Българската социалистическа 
партия е рошила да приеме “по 
начало” идеята за извънредни 
парламентарни избори в стра
ната.

Монографията на о-р Драголюб С. Петрович е препечена па 
български ели: ч па скоро трябва <>а Сгь:*с илкикпш в София. Илштел е 
А шпифашисткият съюз па България, а българс кото правителс тво, т.е. 
Министерството па науките и технологиите е отпуснало (/лшапсова 
помощ за печатането иа тази книга.
двете страни иа границата във Врански. Пиротски и Нишки край. Става 
дума, изтъква Д Петрович. за предпоследната военна година, когато 
антифашисткото движение в България отбелязва възход. Дейността му е 
особено динамична след големите победи на съюзниците предгг всичко 
на Източния фронт.

- Във фашистките кръгове сериозно се е разчитало гга въстание гга 
балканските народи през лятото на 1944 година. От германските доку
менти, изтъква д-р Петрович. се вижда, че антифашисткият фронт на 
балканските народи тогава е обвързват повече германски войски откол- 
кото съюзническите войски в Италия. Според моите изследвания бъл
гарското антифашистко движение получава големи размери през есента 
па 1944 година, въпреки че полицията предприема остри репресивни 
мерки. Създава се развита мрежа на Отечествения фронт по всички бъл
гарски околии Така са създадени условия за преврата на 9 септември 1944 
година, когато България излиза от войната.

В изявление за в-к* “Конти
нент” досегашният български 
президент Желю Желев изтък
нал, че е готов да даде нов ман
дат на Демократичната левица 
да състави правителство само 
при условие парламентарните 
партии предварително да пос
тигнат договор за преждевре
менни парламентарни избори.

а на скоро след това юго
славско го ръководство се съгласява българските войски да участват в 
борбите за окончателно освобождение на нашата страна...

Досегашните изследвания, подчертава Петрович, показват че бъл
гарското съпротивително движение може да се окачестви като средно по 
големина в европейски размери. По много качества и численост 
славското антифашистко движение е било мггого по-силно 
едно от местата на световния връх. Все пак сътрудничеството между двете 
движения, югославското и българското, е един от по-хубавите примери 
отношенията между двата народа.

юго- 
и е заемало

вна опозицията.
Р. Ковачевич, “Политика"

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Подготовка за връщане 

на СРЮ в СТО

Елизабет Рен 
ще посети 

Димитровград?

ПАНЪТ ЗА БЕЛГРАД

Южноафриканският посланик 
се огби в Димитровград

Па 7 януари т.г. в Димитровград се отби извънредният и упълномощен 
посланик на Южноафриканския съюз Тнмоти Карикари Масеко конто на 8 
януари в Белград връчи акредитивите си на председателя на Съюзна република 
Югославия Зоран Лилич.

1 Посланикът Масско същевременно представя държавата си и в Република 
България. На грапично-пропусквателинят пункт “Градина” той бе топло по
срещнат от консула на СРЮ при Югославското посолство в София г-н Илия 
Попович, председателя на ОС г-н Никола Стоянов и секретаря на общината г-н 
Иван Янков.

Както ни осведоми представител
ката наХел зннекня комнтетзаСьрбия 
в Димитровград Зденка Тодорова най- 
вероятно през март или април т.г. Ели
забет Рен, официален представител на 
0011 по правата па човека, ще посети 
Димитровград. Съобщението е изпра
тено до Тодорова от Финландия (гос
пожа Рей е от тази страна) заедно с 
фотокопие на Резолюцията иа ООН от 
25 октомври 1996 година, в коя то (чл. 
93 п 94) сс говори за нарушаване пра
вата па българското малцинство в 
СРКЗ. Става дума за 38 случая от
насящи се предимно до употребата иа 
майчиния ни език в училищата и 
състоянието I га църковните и културни 
паметници.

Комисията на съюзното правителство за отношения па СР 
Югославия с международните финансови, търговски 
организации е обсъдила тези дни подготовката 
нашата

и други 
за връщане иа

страна в Световната търговска организация (СТО). 
Оценено с, че повторното включване на СРЮ в тази 
народна организация ще изиграе голяма положителна 
реинтеграцията ни в световната общност.

Предложсниятпроектпамемораидумазавъшинотрговииския
режим па СР Югославия, според оценка ма Комисията, с добра 
основа за изработка на окончателна версия иа този документ 
които след това ще бъде представен в световната организация за 
да бъде открита процедура за включване на СРЮ в СТО.

между- 
роля за Председателят Стоя поп пожела на високия гост приятно пребиваване в 

нашата страна п много успехи в неговата мисия. Той запозна госта, че Ди
митровград се намира непосредствено покрай югославско-българската гра
ница с население предимно от българска националност. С останалите народи 
то живее сговорио и представлява истинска връзка между двете страни. Пос
ланикът Масеко заяави, че пътува в Белград с цел отново да възобнови дипло
матическите отношения между Югославия и Южноафриканския съюз. Между 
другото, той каза, че животът е динамичен 
приятелството остава вечно. н постоянно се променя, обаче 

Б.Д. А.Т.

о 17 ЯНУАРИ 1997 г. ЕрштВо



ЪЗВА (ЛИ) СЕ ВЪЗЕЛЪТ НА СЛЕДИЗБОРНИЯ КОНФЛИКТ В СЪРБИЯ

Избирателните комисии
В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ПРОБЛЕМИТЕ ДА 

СЕ РЕШАВАТ ПО 

ЦИВИЛИЗОВАН И 

ДЕМОКРАТИЧЕН 

НАЧИН

признаха
победата на опозицията в Белград и Ниш

съобщиха па I™ януари "че са^твъпли™ 1!Г" ™ъРде пРедпазливо сс итгъква, че новите решения 
решения във връзка с местните ичбопи Рдили но8и на белградската и нишката избирателни комисии 
Въз основа на тези решения отпий Р дваТа Тапа. може да се тълкуват като начало на развръзката на 
“Заедно” има 60 отбооникавГпяТ*"*™ °СТРИЯ политически конфликт в Сърбия, който из-
на Белград и 41 отборника в Гпапг^ят-^13 скуп,цина бухна поради шашмите около резултатите на ло- 
11иш, т.е. абсолютно мнозинство и Г* скупщина на кални'ге избори в петнадесетина по-големи градове 
скупщини понеже столичното двете градски в републиката. Предпазливостта па първите оценки 
общо 110, а скупщината във сто Упщима набРоява е продиктувана от правни причини (участвалите 
в републиката 70 отборника РияпоголеминагРад изборите партии имат правото да обжалват реше- 

В първите коментяпи нията на избирателните комисии) и от голямата
Р ления по този повод сложност на политическата обстановка в Сърбия.

в

По случай Новата година 
на 8 януари т.г. началникът на 
Пиротски окръг г-н Нешко 
Мадич даде прием за предста
вители на държавните органи, 
стопанските фирми и другите 
структури от общините Пи
рот, Димитровград, Бела па
ланка и Бабушница.

Между другото, Мадич за
яви, че след премахване на сан
кциите обстановката в Пирот
ски окръг и цялата страна пос
тепенно, но сигурно се нор
мализира, въпреки че се е 
очаквал по-ускорен темп на 
развитие. Според Мадич, сто
панските предприятия в окръ
га отбелязаха сравнително 
добри успехи. Той изтъкна 
пиротската фирма “Тигър” 
която миналата година е уве
личила износа с около 63 на 
сто, в сравнение с 1995 година. 
Също така и “Първи май” 
успешно се е върнал на меж
дународните пазари.

Нешко Мадич освен това 
посочи и примера на димитро
вградската конфекция “Сво
бода”, която след ембаргото е 
сключила износни сделки с 
делови партньори от САЩ за 
следващите две години.

Нешко Мадич се спря и 
върху актуелната политическа 
обстановка: “В годините пред 
нас има повече причини, кои
то обезпокояват, отколкото 
онези, даващи място за опти
мизъм. Вместо единствени на
ционални интереси, Сърбия е 
разделена. Надявам се, че на
личните проблеми ще се ре
шат по демократичен и циви
лизован начин”, сподели той.

На края Мадич изрази на
деждата, че Сърбия “ще пре
лежи” детските болести на де
мокрацията и успешно ще се 
включи в световните иконо-

НАБИРАТ СИЛИ ЗА АКЦИЯ
С реализирането на Програ

мата, която изготви републикаи- 
скияЗаводзаразвитие,трябвадасе 
постигнат две цели: общината да 
се избави от кръга на най-нераз- 
витите общини в републиката и 
да спре миграцията която почти 
обезлюди повече селища. В ОС 
започнаха да предприемат мерки 
за реализиране на тазгодишните 
планове.

В Общинската скупщина в 
Босилеград започнаха подготов
ките за реализиране на Програ
мата за развитие на Босилеград- 
ска община от 1996до края на 2005 
година, която по иск на Прави
телството на Сърбия в края на ми
налата година изготви републи
канският Завод за развитие. Пред
седателят на ОС Сотир Сотиров в 
първите дни на този месец по
търси от всички предприятия и 
организации в общината да пред
приемат необходимите мерки, с 
които да допринесат не само за 
собственото си развитие, но и на 
общината като цяло.

-Общината е отворена и за 
всички други, които намерят ико
номически интерес да разширяват

дейността си тук. За целта подех
ме инициативи в няколко иконо
мически силни предприятия от 
вътрешността, преди всичко от 
южната част на републиката. Все 
още няма конкретни отговори, но 
се надявам, че резултатите не ще 
изостанат. Още повече ако се има 
предвид, че се касае за взаимни 
интереси казва Сотиров.

Целта на този, така да се каже,

здрава храна, от която се нуждаят 
чуждестранните пазари.

В Програмата, както писахме 
по обширно по-рамо, се посочват 
кои задачи кога да се реализират. 
В това отношение са посочени 
три развойни етапи. Първият е до 
края на тази, вторият до края на 
2000-та и третият до края на 2005 
година. Според заплануваното, 
през тази година в областта па 
стопанството трябвала се консо
лидират със съществуващите 
предприятия, в едни откоито щесс 
модернизира производствения 
процес или пък ще се въведат 
нови програми. В няколко села са 
запланувани редица комунални 
акции и обекти. В Босилеград ще

държавен документ е с по-голяма 
финансова помощ на държавата, 
преди всичко на фонда за разви
тие, да се използват съществува
щите природни ресурси и общи
ната да се избави от кръга ма 24-те 
икономически най-изостаиали 
общини. Според повечето показа-

мически и политически про
цеси.

в.д.тели тя сега се намира всред де
сетте най-изостанали общини в 
Сърбия. Очаква се, ведно с по- 
ускореното развитие да спре и 
миграцията, която обезлюди по
вече селища. Общината, казва се 
в документа, има условия да се 
рарзвива, понеже има значителни 
природни блага в областта па 
селското стопанство, минното и 
горско дело. Особени резултати 
се очакват в прозводството на

приключи изграждането на сис
темата за допълнително водо
снабдяване в областта на пътната 
мрежа, която е ограничаващ фак
тор в развитето, са запланувани 
повече програми. Освен това ще 
бъде извършена поправка на пътя 
от Лисинското езеро до Рибарци 
и модернизиране на повече 
иекатегоризирани пътища.

НИКОЛА САВОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА МЕ 
СТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД, ПО ВЪПРОСА 
ЗА (НЕ)УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВИ ОРГАНИ В ГРАДА

“РЪКОВОДСТВОТО 

ИЗПЪЛНЯВА 

РОЛЯТА СИ”
В.Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО “БРАТСТВО”

БРАТСТВО" СЕ КОМПЮТРИЗИРА?! Четиригодишният мандат на 
Скупщината и Съвета на местна
та общност в Босилеград и на ръ
ководствата им отдавна изтече. 
Докато едни считат че органите и 
ръководството са избрани преди 
шест години, други казват, че то
ва е станало преди осем, някои са 
убедени, че в най-голяматаместна 
общност в общината изборите са 
били дори преди цели десет годи-

избрани преди 6 години. Преди 
две години свикахме събрание па 
гражданите, но същото бе отсро
чено и след това ново не е нас
рочвано казва той и подчертава: -
ЖЖ р

Управителният съвет на издателство “Братство” на 9 януари проведе третото си поредно 
заседание, а преди да започне заседанието бе организирана конференция за печата и 
предаване на употреба на компютърния център на Издателството.

За работата на “Братство” през 
миналата и задачите му през тази 
година говориха директорът на Из
дателството Венко Димитров, пред
седателят на Управителния съвет 
Никола Стоянов и сскретаят на Ми
нистерството на информациите на 
Република Сърбия Вукое Лукич. Бе 
изтъкнато, че след гласуването на 
Закона за основаване на издател
ство “Братство’
1995 миналата година е завършен 
процесът на конституиране на 
"Братство" с назначаване на Упра- 
вителен и Надзирателсн съвет и ди
ректор и регистрация в съответните 
държавни органи. Консолидирано е 
финансирането на дейността на 
“Братство”, което създаде условия 
програмата за работа през 1996 
година да бъде осъщесгвена изцяло^

Главни задачи на “Братство” 
през 1997 година са кадрово оспо-
собяване и материално-техническо 
оборудване, с което ще се създадат 
условия успешно да бъде осъще
ствена по-обемната програма за ра
бота, по-ефикасна работа и подо
бряване съдържанието и качеството 
на изданията.

Предавайки на употреба 
гпотъриия център на “Братство’ за 
който са изразходвани 62 000 ди
нара, отпуснати от Министерството 
па информациите, секретарят 
Минисгсрсгвото г-н Вукое Лукич 
изтъкна, че това е само първата

V!
г Й , ■шш

• 1НИ.

иИмайки предвид това, има 
различни мнения и предположе
ния. Едно от най-актуалните е 
това, че старото-ново ръковод
ство “мито иска да се преизбере, 
пито други да се изберат”, понеже 
има лична полза и интереси, чс 
затруднява локалната самоуправа 
в града дотам, чс не смее да свика 
събрание на гражданите, понеже 
трябва да даде отчет за реализи
ране ма плановете и за направе
ните разходи.

На въпроса кои бяха причини
те, които повлияха да нс се уч
редят нови органи в местната 
общност и да се избере ново или 
преизбере досегашното ръковод
ство и как сс стига до там, та през 
последните три години в Боси
леград не е проведено нито едно 
събрание на гражданите, Никола 
Савов, актуален председател на 
Съвета на местната общност и 
секретар на Общинската скупщи
на в Босилеград казва: - Напра
вихме пропуск и не избрахме 
нови органи и ръководство в 
местната общност, които бяха

през декември

4 V
тт ■т Ш-1жмш

Никола Савов
“Без оглед на всичко това и факта, 
че мандата на органите и ръко
водството в местната общност из
тече, ръководството изпълнява 
всички задачи от интерес за по
нататъшното развитие на местна
та общност”.

-Нова Скупщина, Съвет и 
ръководство на местната общ
ност в Босилеград, ще бъдат из
брани през март тази година - ко- 
гато ще се проведат редовни из
бори във всички местни общно
сти в общината, заяви Савов.

В. Божилов

на “Братство”. Според 
пик “Братство” ще излиза седмич
но, списание “Другарче" 
списание “Мост” двумесечно.

В разискванията особено вни
мание бс посветено на издателската 
дейност на “Братство”, като бс 
изтъкнато, че са създадени условия

плана вест-крачка в реализацията на про!рамата 
за материално-техническо оборуд
ване на “Братство”. Той подчерта, 
че Министерството ще помага и ло
калното иш|юрмираие в общините 
Босилеград и Димитровград, с ко
ето ще се създаде широка инфор
мативна система на българското 
малцинството в СР Югославия на 
майчин език, в която издателство 
“Братство” ще има централна и най- 
голямароля.

Управителният съвет прие план 
за работа и финансов план на 
“Братство” за 1997 година и опре
дели цените на изданията и услугите

месечно и

тя да възстанови континуитста си и 
“Братство” да стане централна изда
телска институция на българското 
малцинство. Към литературните, 
научните и останали творци от мал
цинството сс апелира да насочат 
към “Братство” издаването на сво
ите творби.

ком

ка

В.д.
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ХАРМОНИЯ МЕЖДУ 

ВЛАСТТА И ОПОЗИЦИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД!?
политал: “Нима с

ЗАСЕДАНИЕ ПА ОБЩИНСКИЯ ОТПОР НА СПС В 
БОСИЛЕГРАД

ОТНОВО ДА СЕ 
ГЛАСУВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

СЪВЕТ НА ОС
Ако „ями е гяедая "ТП-журнала" а петък пи 10 януари тачи година, сигурно се е 
възможно това?”

В дните, когато и страната иа- 
шир и надлъж, опозицията демон
стрира и търси да се признаят ре
зултатите на изборите от 17 но
ември миналата година и власти
те в някои общини са обвинени в 
кражба на гласове, на ТВ екрана 
на нишката телевизия виждаме 
как Никола Стоянов председател 
па Общинската скупщина в Ди
митровград повикал представи
телите на всички опозиционни 
партии в общината да им честити 
Новата 1997 година! А знае ес 
когато на някого честитиш Нова 
година, пожелаваш му здраве и 
радост, успехи в работата!

Зрителите видяха на екрана 
как председателят им пожелава 
това, а лидерите на димитров
градската опозиция с чашка 
“кока-кола” внимателно го слу
шат.

тестените организации и дру- Останалите не бяха представени, 
жества и изпълнение на препра- останаха анонимни стазиеги. 
мата па Общинската скупщина. На скрапа видяхме че статис- 
Но тази димитровградска нар- тате, наречени представители 
тийна хармония, видяна на ТВ опозиционните партии, отваряха 
журнала, предизвиква и някои уста, нещо питаха иди искаха 
други въпроси сред зрителите. нещо да кажат, но,разбира се това

Ако е така в началото на го- ние зрителите, нищо не чухме, 
дината, това значи, че и през ми- Чухме само думите на водещата 

година, председателят Ни- I В-журнала и нищо. И не само 
кола С тоянов е имал среши с опо- това. 11икой и никого не е видял на 
зинионните лидери, приел е нещо този екран тези хора, които, ако

са последователни на своите ре
публикански партии, трябва да 
имтгг поне толкова смелост, ако са

За да осуети възможния разкол а собствените си редове 
поради кадрови въпроси, Общинският отбор на СПС в 
Босилеград на проведеното на 3 януари т.г. заседание взе 
няколко категорични становища.

След консултации и разисква
ния а кадровата комисия на Об- 
щипската скупщина и Изпълни
телния отбор на Общинския отбор 
на СПС най-висшият партиен ор
ган на босиле1радскитс социалис
ти па 28 ноември миналата година 
единодушно предложи в Изпъл
нителния съвет па ОС да бъдат из
брани д-р Крум Наков, Васил Та
ков, Симеон Йорданов, Кирил 
Иванов и Иван Йорданов. Тогава 
бе прието и заключението едни 
член на ИС на ОС да бъде излъчен 
от Общинския отбор на ЮЛ, тъй 
като тази партия има 6 отборника 
в Общинската скупщина, като 
при това той същевременно да е 
отбориик и да е просветен деец.
Обаче на учредителната сесия на 
Общинската скупщина, която сс 
състоя на 5 декември миналата 
година кандидатът за председа
тел на изпълнителния съвет па ОС 
Васил Йованчов, който за този 
пост също бс получил съгласие от 
социалистите предложи друг със
тав на ИС, без д-р Крум Накев,

• Васил Такев и Кирил Иванов.
Вместо тях бяха предложени д-р 
Симеон Арсов, Владимир Стоич
ков, Стоилко Смилков и Милан 
Миланов. Общинската скупщина 
гласува Изпълнителен съвет в 
състав предложен от Йованчов. В 
случая и мандатарът, и отборни- 
ците на СПС пренебрегнаха и 
кадровите предложения на об
щинското ръководство на соци
алистите.

Разисквайки обстойно по този 
въпрос, общинският отбор на СПС 
на заседанието си от 3 януари т.г. 
констатира, че с посочените про
мени е нарушена кадровата по
литика на партията, която убеди
телно спечели локалните избори

на

и в състава на Общинската скуп
щина има 22 от общо 31 отбор- 
пика. Поради това ОО па СПС, с 
изключение на един въздържан палата
член, отново подкрепи предиш
ните кадрови решения и осъди 
опитите за създавано па фракции, 
лично крснранс на кадровата по
литика и създаване на партиен 
разкол. В заключенията е предло
жено до края на януари да бъде 
свикана сесия па па Общинската 
скупщина, па която да се анулира 
изборът на допълнително пред
ложените членове па ИС и да се 
гласува Изпълнителен съвет в 
състав, предложен от Общинския 
отбор на СПС.

Дали за въпросните наруше
ния па партийната дисциплина е 
отговорен само председателят на 
ИС или в това са сс намесили и 
други влиятелни членове от 
Общинския отбор на СПС? Тази 
дилема трябва да бъде разрешена 
от петчленна комисия, която с по
лучила задачата да изучи всички 
обстоятелства и да подготви 
информация с предложения, по 
които да се изкажат членовете па 
00 на СПС. Тогава ще бъде 
утвърдена личната отговорност 
на отделни членове па СПС.

00 на СПС направи анализ на 
проведените митинги в Босиле
град и Белград, на които бе ока
зана подкрепа на председателя на 
Сърбия Слободан Милошевич. 
Констатирано е, че организацията 
и отзивът на гражданите са били 
на завидно равнище. Осъдена с 
постъпката на някои членове на Д 
СБЮ, които по време па митинга 
в Босилеград и при тръгване за 
Белград действаха провокативпо 
с различни афиши.

от техните планове, а лидерите па 
опозицията са доволни, зашото 
имат хубави и топли пометения, с 
телефони, често г оворят по радио 
“I Цариброд” и Ш-Журиала и така 
нататък. Човек така ще си по
мисли и ще се запита, защо този 
опит не вземат и други обшили в чувства ЗАЕДНО, сто ггонс на ек- 
сз раната, а сс заяждат за някакви рана ги видяхме заедно (гге е важ- 
изборпи резултати, ког ато всичко но, чс останаха безименни, ано- 
може да бъде както в Димит- нимни за зрителите.) ГВ-журиа-

лът ни режира хармония между 
властта и опозицията в Димитров-

вече повикани пред камерите гга 
ТВ-журналала изкажат благодар- 
ност гга Никола Стоянов!

Но ако тяхната работа не сс

Ме може човек когато гледа 
тази картина, да не се радва, 
зашото п едно плуралистично об- 
шсство управляващата партия и 
опозиционните партии трябва да 
сътрудничат в скупщината, в об-

ровград.

Но за чудо и за само 3-4 град, а трябва да признаем -
ТВ- сега може да се види само по

това
минути, зрителите гга
Журнала чуха само името гга телевизията, 
председателя Никола Стоянов.

аьъс|й -ИЗ-
МИТИНГ НА КОАЛИЦИЯ “ЗАЕДНО”

Богдан Николов

НА 13 ЯНУАРИ Т.Г. В ДИМИТРОВГРАД

на опозиционната коалиция на хандбалното игрищеПред 200-250 членове и привърженици 
в спортния център “Парк” говориха м-р Михаил Иванов, д-р Симеон Васов и гости от Пирот.

След петдневно спонтанно събиране на при- на коалиция заедно се събраха на хандбалното игрище, 
върженици на коалиция “Заедно" на протест от 19 часа и 30 Тридесетина “зрители” имаше и отвъд вадата Без мик- 
мниути до 20 часа, главно в квартал “Чуй-петъл”, на 13 рофони и други помагала пол запалените рефлектори на 
януари т.г. в Димигровград бе организиран митинг на игрището пред насъбралите се говориха м-р Михаил ива- 
подкрепа с градовете, в които “Заедно" победи на из- нов. председател на Общинския отбор на Демократичната 
борите от 17 ноември. Мигингътбеорганизиранвспортния партия, д-р Симеон Васов и дошлите тук новоизбрани об- 
цептър парк, съгласно решението на местната полиция, щински отборншш от Пирот на чело с Томислав Пана- 
Освен подкрепа на градовете, в които е победила опози- йотовнч. 
цията, митингът бе организиран и като протест, както бе 
изтъкнато, против нсобективиото информиране гга држав- като в затворскн двор Подобни митинга са невестени и за 
иите медиии.

“Въоръжени" с пищялки и подобни съоръжения за про
извеждане на голям шум. от двеста до 250 привърженици

Митингът завърши със символична кръгова разходка

следващите дни
А.Т.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ “НЕДОРАЗУМЕНИЯ” МЕЖДУ СПС И ЮЛ В БАБУШНИЦА 
КУЛМИНИРАХА ТЕЗИ ДНИм.я.

ОТБОРНИЦИТЕ НА ЮЛ ПРОВЕДОХА 
УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА ОС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

СРАВНИТЕЛНО 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
За нов преседател на Общинската скупщина в Бабушница е избран Драган Божилович, 
директор на фабриката за вътрешни автогуми.

Политическите “недоразуме- партии тези дни са получили ра- 
иия” между общинските органи- дикален епилог. Тъй като Спасич 
зации па Социалистическата пар- не е искал да свика учредителна сесия на Общинската скупщина 
тия и Югославската левица в Ба- сесия па новоизбраната общинска в Бабушница, която са свикали и 

преди скупщина, представителите на провели отборниците на ЮЛ,
отбор

Общинския отбор иа СПС е 
издал съобщение, в което гази

По повод учредителнатаОбщинският отбор на Юго- органи ЮЛ е получил само 1200 
славската левица в Димитровград динара за предизборна дейност, 
обсъди на 23 декември 1996 го
дина изборните резултати па пар- е получил само 1200 динара за 
тията. Изтъкнато е, че на съюзно предизборна дсйнос 
равнище ЮЛ може да бъде до-

На заседанието на ОО иа ЮЛ бушница, както заяви
няколко дни досегашният предсе- ЮЛ са използвали законната въз- Изпълнителният 
дател на Общинската скупщина можност, така че техните 17 от- 
Зоран Спасич пред агенция Бета, борника от новия състав и 11 от- 
представляват “ожесточенаборба борника от старата скупщина са 
за власт, в която не сс избират провели учредителна сесия 
средства включително и заплахи новата ОС. Останалите отборни- 
е физическа ликвидация”. И вмес- ци на СПС, досегашните и но- 
то да сс решават с диалог в дсмо- воизбраните не са уч 
кратичпа атмосфера, “недоразу- това “еднопартийно” заседание, 
мс, Iпята” между “сестринските” Присъствали са обаче няколко де- свика учредителна

новата ОС и затова СПС не

на
Общинското ръководство иа 

волна, понеже е сравнително мла- Югославската левица в Димит- 
да партия, която за първи път из- ровград изпрати поздравителна 
лиза на избори. Изборните резул- телеграма до председателя иа Ре- 
тати на ЮЛ за локална самоуп- публика Сърбия Слободан Мило- 
рава са оценени като "относи
телно добри", особено когато се 
има предвид, че от общинските

сесия се оценява като нелегална 
и нелегитимна. “Според правил
ника за работа на Общинската 
скупщина само председателят на 
досегашната скупщина може да 

сесия на

на

шевич, в която оказва пълна под
крепа на неговата политика. аствали в

Б.Д.

сетки граждани на Бабушница
В началото на сесията най- признава избора на новите 

стариятотборникВидойкоМитич общински функционери”, сс 
е констатирал, че в новия състав на казва в съобщението на ИО иа 
Общинската скупщина ЮЛ има ОО на СПС в Бабушница.
17, а СПС 16 отборника. Пред
седателят иа отборническия клуб 
па ЮЛ Войислав Пейчич

БОСИЛЕГРАД

ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА 
КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА

От учредителната сесия на ОС 
е пред- в Бабушница е изпратена теле- 

ложил юриста Драган Божило- грама до председателя на Репуб- 
вич, директор на фабриката за лика Сърбия Слободан Милоше- 
вътрешни автогуми на пиротски вич и Дирекцията на ЮЛ, в която 
“Тигар” в Бабушница, за нов отборниците изказват готовност 

Общинската да следят и по-нататък доссгаш-

Обгцинската организация на командирите от Командирите от запаса използуваха обуче- 
запаса в Босилеград неотдавна организира дву- нието и за анализ иа планираните съдържания от 
дневно обучение за своите членове. Обучението програмата за работа през изтеклата година, 
се проведе в казармата Босилеград, къдсто ко- както и с организационните промени в самата 
мандири от граничната чета запознаха своите ко- организация. Обща констатация е, че обучението е 
леги от запаса с някои от съвременните пехотин- било твърде успешно и полезно и без оглед на 
ски оръжия, поставяне и демонтиране на против- финансовите трудности, такива и подобни обу-
отоблаотанадощ>|^°^иятаиин^рматшгата.0СИ “ ряб.адасепровеждатизанапред.

председател 
скупщина и това предложение е 
прието с акламация на присъс
тващите отбори и ци.

на
пата политика на страната.

м. я. (Според материали от 
"Политика")

о 17 ЯНУАРИ 1997 г. ьттстйо



ПОДЕТА Е 
ИНИЦИАТИВА ЗА 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА 
БОСИЛЕГР АДСКИ 

“ПРОГРЕС"

КОНФЕКЦИЯ “СВОБОДА”

Политическата 
обстановкасеотразявазле 

върху производството

ПОЛОЖЕНИЕТО НА БОСИЛЕГР АДСКА “СЛОГА” Е 
ВСЕ ПО-ТЕЖКО

ИНИЦИАТИВА ЗА 
ФАЛИТНА ПРОЦЕДУРАХЛЕБАРИТЕ 

ИСКАТ ДА 
СЕ ДЕЛЯТ

Експозитурата на Завода за изчисления и плащания в 
Босилеград неотдавна поде инициатива Стопанският сед в 
Лесковац да проведе процедура за фалит в “Слога”, понеже 
джиро-сметката на предприятието е често под дълготрайна 
блокада. Работниците в гостилничарството искат да се 
отделят, а ИО на ОС е на становище търговците да се 
присъединят към някое икономически по-силно предприятие

Общественото предприятие за търговия и гостилннчарство “Слога” в 
Босилеград все още ие може да се избави от агонията в която започна да потъва 
още преди санкциите. Даже в началото па новата година все по-известно е, че 
не съществуват никакви вътрешни сили, както материални, така и кадрови, 
които да го изправят па крака.

В какво положение се намира “Слога” днес и 143-те й заети показват 
повече факти. Поради липса на средства магазините Я - около 45 - са празни, 
а вече два месеца със стоки не се зарежда и главният склад в Босилеград. 
Джиро-сметката е често в блокада , работниците не получават заплата от 
септември 1995 година, а към 90 души от тях търсят от Общинския съд в 
Босилеград да наложи па предприятието им да им даде заплатите. Пред
приятието е без директор над една година. На последни те два конкурса освен 
бежанци никой друг не се обажда. Обаче когаго узнаят какво е положен него и 
те не дохаждат.

к011<1юкш1!|Н°О.пКппп"На " колеД|п,тс празници димитровградската конфекция Свобода отново започна с редовно производство 
Понастоящем фабриката работи на пълен оборот, обаче не сс знае до кога 
“‘“7“ т08а натоварване на мощностите. Причината

р натата политическа обсга| ювка у нас, предизвикваща несигурност
“Свободт^тези'*^8646 СКЛЮЧеНИТС ™тодби ^чуждестранни партаьорщ 
пзпти. ппи 12! лии завР“ива първата пратка за германски делови 

1-Р - >И’ °"Л'1С да ли гермамците ще доставят отново суровини за
I аботка и за следващия репродукционен цикъл не с известно. От друга

жлови п.;н~са шш,совете 8а реш,шация "а а
В момента пазарите в Чехия, Италия и Германия за “Свобода" са 

13ТОДНИ, от пазара в САЩ, тъкмо поради възможността за сравнително 
по-добър пласмент и реализация на продукцията й. За сега “Свобода” има 
суровини за работа приблизително за още една седмица и остава 
неизвестно дали и след това ще работи със същия темп. Жалко е,че 
фабриката зависи не от способността си да произвежда, 
фактори, като например от политическата обстановка

е в

Работниците в хлебарата ис
кат да станат самостоятелно 
предприятие, понеже “не мо
гат да носят на гръб” и ония 
които не работят с години. Ра
ботниците в сервиза прин
ципно нямат нищо против 
разделянето, но търсят най- 
напред той да се обзаведе и 
оспособи за работа.

Инициативата ма хлебарите за 
преустройство н разделяне на пред
приятие “Прогрес” в което работят 23 
души, от които десет в хлебарата и 
осем в сервиза за поправка на возила, 
е изпратена на три адреси: до събра
нието на работниците, директора и 
Общинската скупщина. В нея те по
сочват икономически причини, които 
ги карат да мислят и планират дълго
срочно, т.е. да се отделят и да фор
мират самостоятелно предприятие за 
прозводство I [а хлебни изделия.

В инициативата сс казва че само 
хлебарата създава диход, че сервизът 
не работи вече няколко години и че 
само “ние десетте не сме в състояние 
да осигуряваме издръжка па всички 
заети”. Поради увеличените разходи в 
предприятието по мастоящем ме оста
ват средства за модернизиране на хле
барата. Машините и съоръженията в 
нея са стари и доколкото ме се под- 
.менят и тя ще спре с работа. Тогава, 
казва се в инициативата, ще пропад
нем всички. Като облекчение за за
етите в сервиза, които според коле
гите си - хлебари ще трябва сами да 
решават съдбата си, хлебарите пред
лагат в хлебозавода да минат и пе
тимата работници в сегашната 
миниеграция.

Осемте души, разпределени на 
работа в сервиза, все още не са дали 
официален отговор на инициативата, 
но подчертават, че принципно не са 
против нея, “обаче не може всичко да 
станстака както тръсятхлебаритс. Ако 
не друго, преди да се разделим, сер
визът ще трябва да се обзаведе с алатн 
и съоръжения и да се оспособи за ра
бота”, казват те.__________________

по

а от други
в страната.

Б.Д.

“гид - Делова спогодба с 
германски партньори

Най-голямото

“САМО ЧУДО МОЖЕ ДА НИ СПАСИ”
Изхождайки от законните задължения и честите и дълготрайни блокади на 

джиро-сметката на “Слога”, експозитурата па завода за изчисления и плащания 
в Босилеград поде инициатива Стопанският съд в Лесковац да даде 
предложение предприятиетодафалира

Иван Лазаров, изпълняващ длъжността директор и председател на 
Работническия съвет, казва, че най-новата блокада с"тежка" 25 000 динара. До 
ися нямаше да се стигне акоедио предприятие о г Буямовацнемибеше длъжно 19 
и Общинската скупщина в Босилеград 12 000 динара. Това обаче само 
временно щеше да отложи инициативата за фалит, казва той и подчертава, че 
все още не е известно какво ще стане с предприятието и работниците.

-Банкрутът и фалитът са неизбежни доколкото не се случи някакво чудо, 
което да ни спаси, казва Йосиф Йосифов, шеф па счетоводството в 
предприятието. Наистина, не сме длъжни ма външни поверитсли, но 
предприятието дължи на работниците си за заплати за 16 месеца. Имайки 
предвид че минималната заработка в търговията според отделния колективен 
договор възлиза на 300 динара, този дълг сега възлиза към милион динара, 
казва той. Дали Стопанският съд ще активизира механизмите па фалитната 
процедура, не е известно, по съвсем е сигурно, че предприятие то във фалит ще 
откарат работниците, когато започнат да сс реализират съдебните решения.

димитровградско предприятие “ГИД” най-вероятно ще
започне с редовно производство слсд20яиуарн. Както ии осведоми генералният
директор г-н Иван Марков, очаква се в най-скоро време предприятието да 
сключи спогодба с делови партньори отГермаиия, които на девети януари 1997 
г. пребиваваха в Димитровград. Това е вече второ посещение на германските 
партньори за един относително кратък период, което безспорно свидетелства, 
че деловите партньори от Германия са заинтересовани за сътрудничество с 
димитровградското предприятие. Между другото германците отново 
разгледаха производствените мощности на “ГИД” и се запознаха с неговите 
изделия.

В момента преговорите са все още в ход, а директорът Марков изразява 
оптимизъм, че те ште бъдат и плодотворни, относно.ще приключат с делова 
спогодба, най-вероятно на стойност от около 500 хиляди германски маркн.

Германците се интересуват предимно за покупка на технически стоки на 
“ГИД”. Актуалната политическа обстановка, според господин Марков, в 
момента не се отразява зле върху дейността на предприятието, но все пак са и 
възможни някои отрицателни последици, доколкото за определен срок не се 
стабилизира положението. ДЕЛБА И СДРУЖАВАНЕ

Може ли да се случи чудо, та да сс осуети фалитът? - Лично считам, чс не 
може, казва Йосифов. Ие само той, така мислят почти всички в предприятието. 
По-голяма част от работниците, особено онези, които се съдят с предприятието 
си за заплатите, казват че “Слога” е отдавна “зряла” за фалит. Из гъкват, че само 
при такова положение те по-рамо ще дойдат до заплатите си.

Работниците в гостилничарството (25 души) също така са недоволни и 
живеят в неизвестност както и всички други. Обаче за разлика от колегите си - 
търговци, те търсят гостилничарството най-напред да се отдели от “Слога”, а 
сетне търговците сами да решават за съдбата си. Работническият съвет, както 
подчертава Лазаров, всс още не е взел решение по въпроса.

Според Изпълнителния отбор на ОС в Босилеград фалитът може да сс 
осуети при условие гостилничарството да станс самостоятелна фирма, а 
търговията да се присъедини към някое икономически по-силно предприятие. 
Въпрос е обаче кое педприятие ще поеме такова бреме. Докато едни казват, че 
в околията не съществува предприятие, което да поеме такъв риск, други считат, 
че това е най-малкият проблем. Защото, казватте, “Слога” има готови обекти и 
материални блага.

Б.Д.

ДИМИТРОВГРАД

Още едно признание за “Балкан” ад-

Слсд като през миналата година получи най-голямото признание за ка
чество на туристическите си обекти -"Туристически цвят, гостилничарско- 
туристическото предприятие “Балкан” в края на миналата година поличи още 
едно признание.

Именно на 18 декември 1996 година Регионалната стопанска камара от 
Ниш присъди на гостилничарско-туристичсското предприятие “Балкан” ДИП
ЛОМА за осъществени резултати в гостилмичарско-туристическата дейност. 
Трябва да се напомни, че в конкуренция са били всички гостилничарско-ту- 
ристически организации, обществени и частни, на територията на бившия 
Нишки регион.

Без оглед чс става дума за регионално признание, което няма значение като 
споменатия “Туристически цвят”, всс пак е признание, което още веднъж на
режда “Балкан” между най-добрите гостилничарско-туристически органи
зации в Сърбия и потвърждава високото му реноме.

В инициативата за формиране на 
самостоятелен хлебозавод не се казва, 
но хлебарите не са доволни и от 
заплатите. По мастоящем заетите в 
сервиза, които не по своя вина не 
работят, получават от 420 до 450 
динара. Хлебарите, конто работят 
нощем получават средно по 750 
динара. И едните и другите досега 
получават по седем динара на ден за 
топла закуска.

в. Б.

А.Т.

«а—ЩщКОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “УСЛУГА”-БОСИЛЕГР АД

Гражданите и стопанството 
дължат 50 000 динара

Инициативата па хлебарите все 
още не е сложена на дневен ред на 
събранието па работниците. Все още 
измерват предимствата и представи
телите на ОС в Босилеград. Под-

В края на изтеклата и в началото на току що започналата година 
предприятията, организациите, ведомствата и домакинствата в Босилеград и 
Райчиловци за вода, канализация и за изнасяне на боклук дължат на кому
налното предприятие услуга 50 000 динара. По-точно казано, подчертават тук, 
правните лица дължат 30, а 1250-те домакинства в двете селища около 20 000 ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНОчертават, че са готови да помощуват в 

решаването ма въпроса, иотьрсяттова 
да станс възможно по-предпазливо. 
Заинтересовани са за хлебарата, която 
е от общ интерес, успешно да работи. 
От друга страна обаче трябва да се на
мери и отговор на въпроса какво ще 
стане със заетите в сервиза.

динара.
Иван Тончев, директор на “Услуга”, подчертава, чс 

средства за фирмата им и чс ефикасността на услугите им ще зависи от това 
ползващите услугите плащат сметките си. Наскоро, предвестява 

за непокачванс цените на услугите им. Йо

това не са малки
Наричат ги “сива икономика”. Едни ги съжаляват, други им за

виждат, трети печелят оттях, приемайки ги па квартира. Ченчерите им 
продават марки по най-висок курс, а болшинството димитровград- 
чани не пропускат ден да не ги посетят. Да, става дума за “бит-пазара” 
или фри-шопа на димитровградския пазар, къдсто български граждани 
продават май-различни стоки. На тях нищо не им пречи: дъжд, сняг, 
слънце, студ, горещина. Те са там; на пазара със своята стока и 
търговията па дребно върви. А полза май имати всички.

с какъв темп
той, ще се обсъди и въпроса
мастоящем домакинства та кубически мстар водазаплащат0,50динаран по 0,25 
динара за канализация. За стопанството и останалите организации тази цена е 
1,70 и 0,50 динари. ВБ‘ В.Б.

О.Р. КЕРОКМА - N18 ; • ‘ ■■ ■ ■

Те1. 48-528 Ргцегйта 16 Рах. 45-249
Ви предлага. „тяги матевиал п Всичко това може да купите на едро и дребно в
-широк избор на КЛ1 ц р Р бутика на “Реформа” в Ниш, ул. Присзднпа Но. 16

училищен прибор, (недалече от нишката Съборна черква),
-всички видове дискети и риооии, достъпни цени, първо качссто, бърза п
-изчислителни и нищещи машини,

па
точна

доставка.
“Реформа” единствената реформа, която е-телефони и компютри, 

-делова галантерия. успяла!

о17 ЯНУАРИ 1997 г.ЕрштВо



ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИБОСИЛЕГРАДСКАТА КОТЛОВИНА НЯКОГА И ДНЕС

ХОРАТА ПОБЕДИХА РЕКАТА МАРТИНОВОТО 

“КАЗАНДЖИЙСКО 

СОКАЧЕ”

Днес босилсградскотп котловина 
е най-плодородната почва в община
та. 11рсч последните 50 години

от плодородните почви изчез
наха - под нови квартали, пътища, 
(|>абрики. 11якога всичко това, пялата 
котловина беше под пясък, чакъл, 
вода... Големи шеги правеше не само 
ерозия та, по и самата р. Драговищица 
която често пъти не е имала едно и 
също корито. Затова старите босиле- 
градчапи и райчиловчани са били па 
постоянна борба срещу ерозията, Дра
говищица п Доброволски поток.

Си. I: “Полето” в местността 
“Плаз" и Босилеград през 
I одина е т.лио е пода. Драговищица 
текла мътна цели три месеци. Днес 
на топи място са кмии, болницата, 
кланицата...

голяма
част

Пръснали се по големите градове, мастни димитровградчшт 
ибосилсградча1Ш ее нотиват, срещат се и са другаруват по 
роднински другарски или приятелски пръти. По и тогава, 

песе остават, когато се

7а него ги сврьчви и
когато 
им е другарски и приятелска, понеже са 
Любовта към родния край и носталгията 
тогава, когато нямат друго общо нещо.

В предновогодишио настроение срещаме се неколцина 
приятели от Димитровградско и решаваме да седнем 
някъде. Понеже нямаме “свое” кафене, влизаме в първото, 
което виждаме тук, па простора между нишкия търговски
център “Кална” и ресторанта “Стара Сърбия , известен като
Казанджийско сокаче. Кафенето е със същото название, а 

собственика му - Мартин Басов.
-Оше един земляк, наше

нец е, има ни навсякъде - бе
ше обшият ни коментар.

-Където не го сееш, там 
никне - добави един от при-

1952

Си. 2:11рсз петдесетте години на 
райчилопчани и босилсградчани 
най-важната задача бе как да 
отбранят котловината от Дра
говищица. Работати ръководеше 
тогива1Н1Шнт местен народен отбор. 
Мап-нинред коритото ни реката се 
регулираше с дъбови колове от 
Рисопнца. Па снимката ранчи- 

1ВЯГ “бент” в местности 
където днес се намира

под фирмата е името на

ловчани
“Орищс”,
III рIIIЦС I о.

Нр1 ятелите.
В долната част на кафе

нето няма свободни места, 
пълно е. По дървени стълби 
се изкачваме в горната част, 
където също е пълно, но ед
на компания се готви да ста
ва. Заехме техните места. И 
докато келнерът подрежда 
масата и приема нашата по
ръчка, любопитно разглеж
даме ентериера, който е в 
старинен народен стил, 
каквито сега често се срещат 

кафенетата и ресторантите. Пък на нас ни прилича на 
нашенска селска къща. Хубаво е. приятно, подредено, 
чисто, уютно. Имаместазаоколо40 до 50 гости. От кухнята, 
която е в долната част идват приятни миризми.

Кагото поискахме да се видим с “газдата”, очаквахме, 
срещнем човек с черен костюм, бяла риза, врато

връзка. Но след малко до нашата маса застана готвач в бяло 
готварско облекло, поизпотен от топлината в кухнята.

-Потърсили сте ме. Аз съм собственикът, Мартин Васов 
се казвам - любезно ни се представи нашият домакин, 
приемайки поканата да седне при нас, малко да си 
поприказваме.

Мартин е от село Бребевица, Димитровградско. Мъж на 
средна възраст, симпатяга. Не е трудно да го “прочетеш” - 
непосредствен, нскрен, скромен. Стабилна личност, човек, 
който знае какво иска и какво може, сигурен в себе си. 
Учил е гостилничарско училище в Ниш от 1967 до 1970 
година, а след това повече от 25 години е работил в 
известния мотел край магистралата в Сичево. Мотелът 
наистина се беше прочул по богатата си кухня или по-точно 
по Мартин, който я прослави със специалитетите си, които 
привличаха нишлии и минаващите по магистралата 
туристи и други пътници. От първи ноември открива 
собствено кафене и за по-малко от два месеца неговото 
“Казанджийско сокаче” толкова се прочу, че в него вече се 
чака на ред за място. А в кухнята му, покрай другите, са и 
някои нашенски специалитети - извара с чушки, старо
планинско овче сирене и кашкавал, печено агне, гъби на 
скара...

-Доста работих за други, отсега ще работя за себе си - 
казва Васов. -Най-много съм в кухнята, където работи и 
съпругата ми, но и всичко друго работя. По-малко съм 
“газда”, повечко “приоруем” отколкото “попуем”.

Мартин има две дъщери. Едната е завършила търгов
ско, а другата учи икономическо училище. Баща му Ни
кола Васов и майка му Петкана си живеят в Бребевница,

Си. 3: Дпадссстинл години по- 
късно вместо колове край Драгови
щица никнаха хубаво подредените и 
засадени тополи.

Илагодарсиис на акциите от 1951 
до 1956 голина коритото на Драго
вищица бе регулирано, а котловината 
защитена от води. По този начин бяха 
спасени цели 21 хектара, от конто 9 са 
п коритото на Драговищица, а 12 ха 
под ливади, градини, строителни нло- Мартин Васов

Голяма заслуга за замина на пло
щите кран Драговощнца имаха един
ственият по това време строителен 
ннжннер Лафитски, техниците Петър 
Наков и Александър Станчев, Милач- 
ко Митов.зсмлемер, Стоян Евтимов от 
Горската служба, Бранислав Лужнич- 
ки от, секретар на Околийския ко
митет, Божа Стоянов, съюзен народен 
представител и председател на 
Околийския отбор в Босилеград, Тасе 
Здравков - “Брсбратенце” от Босиле- 
|рад, Иван Христов - “Чинно” от Рай- 
чиловцн, Александър Саратлнйски от 
Г. Л нейна и много други.

в

че ще

Стоян Евтимов

ПО РЕШЕНИЕ НА РТС

520 ДОМАКИНСТВА СА 

ОСВОБОДЕНИ ОТ ТВ -ТАКСАТА
Радно-Тслевпзмя гна Сърбия едни третата профама. Същевре- Министерството за информациии 

взе решение въз основа на което менно бяха потърсили да се пред- се казва, че няма възможност всич- 
520 домакинства от девет села п приемат мерки, та профамите кидомакииетвадасеосвободятот 
Босилефадска община - Бран- безпретпяегвено да се приемат, 
конци, Бистър, Горно и Долно 
Тлъмино, Ярешник, Карамани- 
ца, Назърпца, Млекоминци и 
Ресен, не ще заплащат такса за 
телевизията. Т аксага няма да за
плащат все докато не им се съз- 
дадат технически възможности 
да приемат програмите на дъ
ржавната телевизия.

посочената такса, понеже 70 на 
В информациите на РТС и сто от територията не общината с 

покритаепрепредавателянаБесна 
кобила и репетиторите в Горна и 
Долна лисича и Кръстато дърво. 
Само 520 домакинства от 3900 
колкото ги има, в общината не 
ползват услугите па РТС, се казва

Милча Лазаров, шеф 
на Електроразпредели
телното в Босилеград 
казва, че домакинствата 
в деветтесела нетрябва да 
подават искове за осво
бождаване от таксата, 
която месечно възлиза на 
20 динара. Вместо тях то
ва ще направи службата 
им. Все още обаче не е 
известно дали ще бъдат 
освободени од таксата и 
за миналата година, как- 
то търсеше; Общинската , 
скупщина или от сега до 
изграждането на репети- 
тора в Тлъмино.

;

между другото в споменатите ин
формации. За покриване на юж
ната част па общината, в която са 
деветте села е изготвен проект за 
репетитор в Тлъмино. Понасто
ящем РТС обезпечава псопходи- 
ми апарати и съоръжения, а 
общината трябва да изгради обект 
за тях и да обезпечи ток в него. 
Създават се и технически въз
можности за трета програма. За 
целтапоиастоящем ссобсзпечават 
и вфаждат апарати и съоръжения 
на препредавателя на Бесна ко
била, изтъква се в информациите 
на РТС.

С това решение е удовле
творен искът на представителите 
на Общинската скупщина в 
Босилефад, които миналата го
дина потърсиха от РТС и Мини
стерството за информации, дома
кинствата в общината да бъдат 
освободени от заплащане на так
сата, понеже трудно или изобщо 
не се приемат профамите на дър
жавната телевизия. По-точно ка
зано, домакинствата в една част 
на общината не могат да приемат 
първа, друга част втората, а пито

земеделци са.
-Искал бих по-често да отивам на село при родителите 

си, но работата ми е такава, че просто не мога да намеря 
свободно време - натъжено добавя Мартин, като пожела да 
честити по вестник “Братство” Новата година и коледните 
празници на родителите си, на роднини, приятели и всички 
земляци. И още една молба имаше - на баща му Никола 
доживотно да изпращаме вестник “Братство”.

Разделихме се с Мартин и неговото “Казанджийско 
сокаче”, решени по-често да се отбиваме тук, понеже 
намерихме “своето” кафене.

Венко ДимитровВ.Б.
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МЛАДИ ТАЛАНТИ МИЛАН САВОВ В ГИМНАЗИЯТА И ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 
БОСИЛЕГРАДТРУДЪТ Е ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 

ЗАДОВОЛСТВО УСПЕХЪТ ДОБЪР 
- ПРОГРАМИТЕ 
РЕАЛИЗИРАНИ

л<^п.,тРАм^ВЛ„СТУДе"Т 1У курс "а Електронния факултет в Ниш. Той е един от 
досегашното паИ'Д°брИЯТ студе,,т в генерацията си със средна бележка 9,90 през
десетка Д г първите си студентски изпити до днес само един път не е получил

В Гиммазиятя и Основното училище в Босилеград, първото полугодие 
приключи на 31 декември, а учениците са на ваканция до 27 януари. И в 
едното, и в другото училище сс проведоха заседания на класовите и 
училищни съвети, както и учителско родителски срещи, на които в 
центъра на вниманието бе успеха и поведението на учениците в края на 
първото полугодие. Същевременно, на заседанията на класовете и 
учителските съвети, преподавателският кадър обсъди реализирането на 
заплануваните възпитателно-образователни активности. Изтъква сс, че 
успехът и поведението и в двете училища са на задоволително равнище - 
по-добър и са по отношение на на предходните учебни години, а 
заплануваните възпитателно-образователни активности са реализирани.

Милан е по-малкият син в 
четиричленно семейство. Баща му 
Симеон Савов, машинен

да го спомена непременно.
* Защо тъкмо електорпика. 
-Поради “базата” и преди венчо 

поради динамиката, с която сс развива 
тази наука днес. За разлика от 
останалите науки тя изисква от човека 

„„„ „ стереотип- да сс усъвършснствува непрекъснато,
ния въпрос за таланта... да следи най-редовно в^яко ново

Псичкос свързано с труда, всичко постижение, постоянно да бъде 
постигнах с доора работа. Готов съм информиран 
да се журвувам за успеха. * Къде виждаш себе си в

Каза жъртва . 1 ежка дума, близкото бъдеше. Тук или
струва ми сс........

-Не, не жертва. Трудът

-На първо място и на всички - 
здраве. На всички хора, генерално, 
пожелавам мир (за война изобщо не 
става дума, разбира се), мир като 
спокойствие, което ще ги насърчава 
да работят това, което обичат най- 
много.

инженер, е 
от Димитровградското село Грапа, а 
майка му Милка, икономист, с 
Сливница, също Димитровградско.

* Да започнем със

е от

♦ А на себе си.
-Наученото да повържа с

практиката и това да се сбъдне 
конкретно.

* Нима нищо повече. Обичаш 
ли да изненадваш или теб да те 
изненалят.

В ГИМНАЗИЯТА 52 НА СТО 
УЧЕНИЦИ С ПОЛОЖИТЕЛЕН УСПЕХ

навън.
-Да бъда искрсн, ако и по-нататък 

е мое нещата вървяттака, както сатръгнали, 
определение и задоволство, готовност аз виждам себе си навън, макар че 
да работя например дванадесет часа, за най-много обичам да остана тук. Не
да завърша докрай и качествено една 
работа, да науча 
науката, за която се определих. Значи - 
целта на един такъв труд е не само да 
положа еди кон си изпит или всички 
изпити с висока бележка и да завърша 
курса.

От общо 248 ученика от първи до четврти клас на края на първото 
полугодие 130 ученика или 52 на сто са без слаби бележки, 29 ученика 
имат по една, 27 по две, а 62 по три и повече слаби бележки, или 118 
ученика имат отрицателен успех. От учениците, които имат положителен 
успех, 52 са отлични, 49 са много добри, 28 добри и само един има 
задоволителен успех.

Най-добър успех имат учениците од първи клас, къдсто 59 на сто имат 
положителен успех, след това учениците от четвърти клас, където 56 на 
сто учениците са без слаби бележки, следва зрети клас с 55 на сто, а 
най-слаб успех имат учениците от трети клас, където само 39 на сто са 
без слаби бележки.

Гоне Григоров, директор па гимназията е на мнение, че слабият успех 
в трети клас се дължи преди всичко на увереността на учениците, че в 
трети четвърти клас повтарянето е по-малко. Покрай това и критериите на 
оценяването не само в в босилеградскага гимназия, но въобще в повечето 
училища през првото полугодие са по-строги.

-Дядо Мраз или Бинго. Изне
надите обичам, но не сс играя. Най- 
голяма изненада за мен би билакам да използвам всички възмож-

нещо ново от изненадата.
* Например някой друг да ти 

купи лоз.
-Случвало се е, но и тогава нямаше 

“изненада”.
* А ти, как би изненадал и с1* Да тръгнем от основното 

училище. Къде и кога се изяви за първи 
път.

какво.
% -Ако сега го кажа, това вече няма 

да се нарича така.
* Значи подготвяш нещо.
-Добре ме разбрахте.
* А какво очакваш от роди

телите си, университета, града.
-От родителите ми нищо повече, 

те и досега достатъчно сториха за мен. 
За бъдещето си ще се грижа сам. По
лучавам стипендия от Градския фонд 
за млади таланти. Надявам се, че 
градът ми ще създаде условия не да 
пожелая да остана в него (защото аз 
това желая прекалено), но да ми купи 
“билет за тук”, та и аз, и градът ми да 
бъдем щастливи, че аз съм в него.

* Какво работиш в последно

Учех се в основното училище “До 
ситей Обрадович” и бях отличник 
почти както и всички останали отлич
ници. Разликата може би беше в това, 
че аз постигнах хубав успех на ре
публиканските състезания по физика, 
където спечелих една втора и една 
трета нагарада.

* Сетне, в средното училище.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ:
ОТ 943 УЧЕНИКА 741 БЕЗ СЛАБИ БЕЛЕЖКИ

И в основното училище броят на учениците с положителен успех е 
по-голям от тези, които имат слаби бележки. От общо 943 ученика 741 са 
без слаби бележки или 78,57 на сто, а 194 имат огрицателен успех. Осем 
ученика поради различни причини са останали неоценени. От учениците 
с положителен успех, 249 са отлични, 277 са много добри, 197 са добри и 
18 със задоволителен успех. 77 ученика имат по една, 36 по две, 28 по три, 
16 по четири и 37 с пет и повече слаби бележки. И сега, както и винаги до 
сега, по-добър успех имат учениците в долните класове (от първи до 
четврти клас), където от 480 ученика, 35 на сто са с отличен, 35,41 на сто 
с много добър, 19,16 с добър и 1,8 па сто със задоволителен успех, или 
91,44 наето имат имат положителен успех, а само 8,5 на сто отрицателен. 
В горните класове (от пети до осмн) от общо 463 ученика, 17,49 на сто 
са с отличен, 23,11 с много добър, 22,67 с добър и 1,95 на сто със 
задоволителен успех, а 34,48 на сто имат слаби бележки. Характерно е, 
че в долните класове, най-добър успех имат учениците от трети клас, а 
най-слаб успех имат учениците от седми клас, а най-добър учениците от 
пети клас.

цц
как и защо се определи за природните 
науки.

Баща ми е инженер по машино- пости за школуване на сегашния ми 
строене и беше естествено да се оп- факултет, тук да събера максимални 
ределя за гимназията “Светозар Мар- знания, 
кович”, в която тогава съществуваше 
образователен профил “сътрудник в имаш “някого”, 
природните науки”. Гимназията завъ
рших лесно, също като “вуковец”.

♦ Според теб кой е основният бодното време.

* Индивидуалист ли си или
време.

-Факултетът ми не работи, а аз 
“работя” заедно с колегите си, за да се 
сбъднатжеланията ни, които споменах 
преди малко. Времето пред нас ще 
покаже какво и колко сме направили. 
За себе си мисля, че съм успешен и 
именно затова съм “там”. Отстояваме

-Работя пзкючнтелносам.
* Как и с кого прекарваш сво-

-С приятелите си, с момичето.
-Естествено-математиката. Това Слушам и “произвеждам” музика - 

е толкова разбираемо и известно, че китарата също мие голяма любов (и не 
не са нужни допълнителни обяснения, “остарява”, чувствам).
Пък и гимназиалният преподавател по 
математика Кирил Илиев заслужава

предмет.

М.Я.* Какво и на кого ще пожела
еш в Новата година.

и ще отстоим това свое определение.
М. Станоевич

НАЙ-БЛАГОРОДНИЯТ ЮГОСЛАВЯНИН ПРЕЗ 1996 ГОДИНА

ПЕТЪР ИВАНОВ - ГОЛЕМИЯТ МАЛЪК ГЕРОЙ ОТ КЛАДОВО
Носител па златна грамота за най-благороден индивидуален подвиг през 1996 година в традиционната акциястанадванадесетогодишниятученикот 
Кладово Петър Иванов Корените на храброто и благородно момче по бащина линия са от Димитривград. На малкия голям юнак значително признание 
п^щ^^авто^тет^южу ри, всред чиито членове са: академиците Антоние Исакович и Деян Медакович, професор д-р Мира Маркович, Мирослав Белович,
режисьор, Тома Фила, юрист и др. Момчетатабяхаблсдн,изнемощял и,уплаше-детскимечти.Размислязакрянаучебната година 

и надеждата пак да се окичи с отлични бележки, ни. Ме можеха нищо да кажат. Дори ни да пла- 
В мислите му е пияното, на което вече трета чат. Когато се посъвзсха, отведох ги при рейса, 
година упражнява, какго и другарите, с което Едип техен другар, който излезна от рейса, като 
тази вечер трябва да играе хандбал любимия му разбра, че неговиге другарчета са могли да се 
спорт, който редовно упражнява и има успехи, удавят в Дунав, силно ми стисна ръка, топло ми 
Плуването във водите на Дунав също го благодари за стореното и каза: 
привличаиопиянява.Оттаткоси.койтоскагштан Ти си голям юнак!
по речно корабоплаване още от малък е научил След това рейсът потегли. Въпреки че все 
всичкитайни на плуването и ссгаразмисля как да още не бяха се съвзели напълно от станалото, 
няма страх от водата и как всеки човек трябва да двете момченца продължително ми махаха в

знак на благодарност.
Техните лица, въпреки че бяха бледи и 

чува пропизителен детски вик: - 11а омърлушени, изпълниха ме с радост и топлина.
Около сърцето си чувствах облекчение и 
наслада. Най-важното бе, че си отидоха живи и

Петър е скромно и обикновено момченце, 
което по външния си изгед не се различава от 
своите връстници. Но веднага, когато запри
казваш с него забелязваш, че все пак не е обик
новено дете. Първо почувствуваш неговата 
телигсетност и иеусиленост, той притежава 
едно естствено държание което пленява... Това 
държание е вродено, такива са чертите и на баща 
му. От черни те очички на Петър сияе и просто 
искри някаква добросърдечност и топлина. Ако 
са очите прозорци па душата па един човек, те 
наистина говорят, че Петър е родей с добротата 
си, просто казано: добрите хора такива се раж
дат...

ин-

т*-'

/7 научи да плува...
Потънал в дълбоки мисли, Петър изведнъж

11\ се сепва и
помощ! Едно от момченцата се подхлъзнало и 
цамбурнало във водата, другарчето му подало 
ръка, по понеже нямало стабилна опора под кра- здрави. И, чс когато ги видят, родителите им ше 
ката си поради лигавата плъзгавнна, образувана бъдат радостни и щастливи, 
от водораслите, се цамбурнало и то в Дунава.
Ужасени о г страх, момчетата, които не знаят да 
плуват, здраво се прегьрщат и паничсски крещят 

На сцената, където се води борба на 
смърт стъпва Петър. В този миг, той

Ето събитието, което докато са живи ще 
помнят двете момченца, подхлъзнали сс неохот
но във водите на Дунав, както и дванадесет
годишният Петър, който със свръхчовешки 
усилия успя да ги спаси отсигурна смърт. ❖❖❖

разказва тазгодишният лаурет на 
“НАЙ-БЛАГОРОДНИЯТ ЮГО

СЛАВЯНИН" - Петър Иванов, чнйто корени са 
от Димитровград и Кладово. Дядо и баба му по 
бащина линия са Георги - Гошо и Лиляна от 
Строшена чешма. Гошо е шивач и отдавна се е 
преселил в Белград. Готовият син Стамен, 

съдбата на младите момчета е в ръцете натехт бащата на храбрия Петър, след завършваме на 
спасител, Петър разказва: първоначалното образование в Димитровград

Светкавично, плувайки дойдох зад тях^ с продължава уЧСцето си в Белград. Става капи- 
голямо напрежение ги хващах и тласках тан на речно корабоплаване. Свързан с обичта 
брега, като ги окуражавах - е оитч• » към водаха и преди всичко към Дунава, той
бойте се, ще се измъкнем... Знаех, хвърля котвата нажизнениятси кораб в Кладово,
голям враг, че удавници и за сламка сс хващат и ^ запознава с краснвата Мирослава -
теглят към дъното, но в този момент като че ли Миркиц{ц ^уШГТК21 п0 медицина, а сега лекар 
всичко бях забравил, силно ги тласках п»I брега п0 отори1юлари„гологпя и майка на
Когато вече се доближихме до брега, «а помощ . двугВдишния Никола и дванадс-
сс притекоха вуйчо ми и още един възрастен „ м герой Петьр
човек, което ми помогнаха да ги извлечем на сетогодишиия герои не р.
брега.

Ето така❖
признаниетоНа 19 май тази година в Кладово пристига 

рейс с туристи. Спира на паркинга пред големия 
“Гсрдап”, разположен на самия бряг на 

река Дунав. Между туристите са и две мом
ченца, връстници па Петър. Измамени от голя-

горещина, те се и боязливо приближават до
на Дунав. За нещастие в последно времетози 

кей стана много опасен и често пети тук се 
случват злополуки. Затова на брега е 
табелка с предупреждение. Но кой ти обръща 
внимание на табелки, когато види водите на 
Дунава и е потънал в пот от нажеженото слънце. 
Двете момченца, не предчувствайки никаква 

започват да събират мидички и 
охлювчета по бетонните стени на кея, постоянно 
плискани от водите на синия Дунав.

През това време Петър се пече върху 
горната бетонна ивица на кея, обвзетот необятни

за помощ.
живот и
като че ли получава някаква исполинска сила, 
която го тласка в Дунав...

За вълнуващите моменти, през конто

хотел

мата
кея

поставенаш
1.;г5

опасност,

777 ШйШщ Младен Йотовг.;; I
Петьр Иванов
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ИЗЛОЖБИГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ПОВЕЧЕ ОТГОДИНА НА 

ПЪЛНОЦЕННА 

ДЕЙНОСТ
ТАЛАНТ

Изтеклата 1996 година в въпросът кои художници и 
откъде ще участват и пленера.изобразителното изкуство на 

Димитровград ще остане запо- Засега убедителното мнозинство 
мнена по пълноценна дейност са художници от други градове в 

Градската галерия, работеща Републиката, докато художници 
от Димитровград или водещи 
потеклото си от нашия край в 
общия брой са почти една пета. 
Според
имайки предвид броя па пашите 
художници, пръснати навред в 

“ страната. Според сегашния темп 
институция, която изпълни и иа всск„ художник за двайсет 
преизпълни годишната си нро- Г0ЛП11М щс йу сс “,ншнс” веднъж 
грама за работа. С общо 13 да участва в пленера. А гмемо 
художествани изложби 
Белград, Ниш, Пирот и други Пленера бс: обединяване па твор- 
градове, участници в Пога- цитсоттоя край на едно място.

Тези и редица още други

на
в състава на Културния център. 
Нещо повече: свободно може да 
се каже, че Градската галерия, 
като един от облиците на 
дейност на културния център, е 
единствената в тази културна

пас това е недостатъчно,

°т замисълта при създаването па

новския пленер, почитателите и 
любителите на изобразител- нерешим проблеми биха били да- 
ното низкуство в. града, напълно леч по-бързо и по-удачно решени, 
са “заситили” интереса си от ако Галерията и самите худож- 
изобразителни прояви. В това ници бяха създали Сдружение на

художниците от тоя край, като Катарина Джорджевич
число особено място се пада на 
изложбата на художниците - самостоятелна институция, чиято 
любители от града, мишо броП основналсПностбибиларазвитие

и обогатяване на изобразителния 
живот в общината. Със своиот 20 души, е красноречиво Зимен Спомен

доказателство за повишен ин
терес към изобразителното 
изкуство.

Естествено, це! гграл но ясго, в 
дейността на Галерията заема 
“Погановският пленер”, на който 
десетина художници от Димит
ровград или по произход от Ди
митровградско, или от други 
градове на Републиката творят 
десетднииоставятнаГалериятапо 
две картини. Думите на приз
нателност от страна на худож
ниците-участници в пленера и 
похвалите към организатора, не 
са куртоазни изявления. Те от
разяват правилната насока в дей
ността на Галерията и трябва да 

занапред да 
се запази престижът, с който се 
ползва той.

В навечерието на новогодишните и коледни
празници в димитровградската галерия бе открита ните три години и в тях се чувства търсене иа нови 
изложба на Катарина Джорджевич, преподавателка средства за изразяване на чувствата и нови худо- 
по рисуваме и живопис в художественото училище жествени решения. С това, и оше повече със своя 
“Джордже Кръстич” в Ниш, Художничката е родена сензибилитет и нов начин на наблюдаване на при- 
1966 година в Ниш, художествена академия и родата художничката доказва, че е в самия връх на 
постдипломни студии е завршила в Белград при най-талантливите художници в Сърбия. Що се касае 
проф. Милица Стеванович. В УЛУС членува от до композицията, тя е експлозивна, неспираема, а

понякога е мирна и равнодушна, изобщо това е Ка- 
Катарина Джорджевич се числи към живописци тарима Джоржевич. млада и смела. Въобще не се 

с богат сензибилитет, а живописта й е най-близо до колебае да рисува като импресионист, просто живее 
лиричната абстракция. Тя се опитвала съгласува съ- за картината, 
ществуването от природата с моменталните чувства 
и така настават нейните визии, освободени от кон-

Изложеиите картини са създадени през пое лед-делови тела това Сдружение би 
оказало много ио-голямо и ре
шаващо влияние върху съвкупния 
живот иа изобразителното из
куство.

Някои поединични 
неосъществени начинания в тази 
насока показаха, че само с

и

1993 год.
пълното участие па художниците 
този важен организационен (и не 
само организационен) въпрос 
може успешно да се реши. А това 
ще даде простор за още по-богата 
дейност и на самата Галерия, 
доказала през изтеклата година 
основанието си да съществува и 
да работи, като твърде значителна

Освен в Димитровград, самостоятелни изложби 
е имала в Ниш, Белград, Княжевац и т.н. Нейни 

кретните предели, снови повръхности, цвят и линия картини са включвани в голям брой колективни 
в една нова абстрактна форма. Катарина е предимно изложби в страната, участвала е и в пленерите в 
художник, който рисува пейзажи в сиво-зелена га- Барне, Сичево, Копаоник и Власина. Получила е 
ма, със звучни бои, като при това използва контра- няколко значителни награди, наградена и по повод 
светлината, с визия за клисура, която е загубена в 600 - годишнината на Косовската битка и е удо- 
миналото и оттам сс връща със спомени от дет- стоена с награда “Класик” за 1995 г. 
ството.

станат задължение и институция в културния живот па 
града.

Ст.Н. Д. Димитров
Тази оценка, обаче накърняват 

няколко неща, които при наличие 
на по-голяма ангажираност на 
всички, биха могли да се решат.

Преди всичко става дума за 
доизграждане на самата Галерия, 
относно поставяне на подова 
настилка, което щс даде далеч по- 
голяма уютност на Галерията и 
естествено ще я представи такава, 
каквато трябва да бъде. Въпреки 
обещанията и някои начални 
начинания - подът все още е груб 
бетон, съвсем не съответстващ на 
нивото на художествените из
ложби, нито пък на реномето иа 
самата Галерия.

Второ нещо, което с дори в 
остър разрез със законопредпи- 
санията в тази област, е съх
раняването на картините, които 
оставят художниците след пле
нера. Засега немалък брой от тези 
картини украсяват стените ма 
различни институции и пред
приятия, 
недопустимо. Да напомним, че 
например Музеят на съвремен
ното изкуство в Белград раз
полага с няколко хиляди картини, 
па не е раздал картините за 
разкрасяване на столицата. Е 
стествено, необходимо е тяхното 
каталогизиране и съхраняване 
според предписанията-така,както 
еналожилкултурниятииспекторв 
протокола за посещението си в 
Културния център.

по-маловажен

НОВИ книги

ПОЕЗИЯ, НАСИТЕНА С ЛИРИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ
Иван Николов: “Ничии хора”, стихове, 1996

В началото па ноември 1996 година излезе Булаир, възпявайки ги в стихотворението “Памет на племето” и др. Информбюрото 
от печат стихосбирката “Ничии хора” от Иван “Огнище”. След това обхваща Първата све- и студената война са обрисувани в “Ана”, 
Николов, пост от Босилеградско. Книжката с товна война и страданията след нея, описани в “Люба”, “Присъда” "Обич” “Истината” 
отпечатана със съдействието па Агенция за “Бразда”, “На междата”, “Ничии хора”, 
българите в чужбина при Министерския съвст
на Република България и Културно-просветен
център “Васил Априлов”. формат 16/60/84, 
печатни коли 4, тираж 500 екземпляра.

Иван Николов

и други. Тоталитаризмът е отразен в 
стихотворенията “Вожд”, “Лош ученик”, 
“Изкушения”,'“Правда” и др.Интересное, 
чеавторътозаглавявасвои стихотворения 
(“Патриот”, "Задушница") със заглавията 
на известни стихотворения на Ботев и Е 
мануил Попдимитров не да съперничи на 
великите български пости, а просто 
историческата дистанция и обстановка с 
една особена окраска му дават правото да 
използва същите заглавия. Струва ми се, 
че връхната точка на поетическото 
майсторство на Николов, на лиризма и 
трагизмавпоезиятаму,састихотворенията 
“Да оцелееш”, “Молитва”, “Траур”, 
“Тръпки”...

Този обзор върху предложените от 
поета книжка няма претенция да бъде 
литературна критика, той е само основна 
информация па бъдещите читатели за 
поезия,засегналатсма.коятодоскоробеше 
табу. В поезията на Николов няма много 
място за розови окраски в широката му 
лирична гама. Душевните бодки, печал
ните вопли и горестните терзания могат да

ИВАН НИКОЛОВ
вече е известен иа 

читателите на в-к “Братство” и списание 
“Мост”, понеже десет Ъли_години сериозно сс 
занимава с поезия и публицистика. В кратката 
му биография, поместена в стихосбирката 
“Ничии хора”, сс казва: “Иван Николов е 
роден в с. Росен, Босилеградско. Поникнал на 
самата граница, подобно възлесто дърво,
сечено, ломено и горяно.” Тези две изречения 
почти всичко казват за житието па автора. В 
стихосбирката са включени петдесет 
стихотворения от един цикъл и почти на една 
тема: “Българинът и българщината 
България”. Темата е пряма, остра 
може би за историци, политици и социолози, 
но в поезията си Николов я 
умело. Творческият му талант я покорява и, 
струвамисе, на читателя я дава съвсем понятна 
и разбираема, без оглед

СТИХОВЕ
което е почти и две

вън от 
и деликатна

владее съвсем

дали читателят е 
интелектуалец, ученик, работник, или, прос
то казано, човек от народа.

Авторът 
Балканските

се изразят и с нежен лиризъм, а това 
Николов умело го прави.тръгва хронологически от 

войни и спомените на дядо му заНе е и Радко СТОЯНЧОВ

о Бр&тегВв17 ЯНУАРИ 1997 г.



(съвременни градски приказки7)
ДА СИ ПРИПОМНИМ

ЗАБОГАТЯВАНЕ СИМО соколов, 

БОРЕЦ ЗА СРЪБСКО 

-БЪЛГАРСКА 

ДРУЖБА

В това много тежко време на 
безпаричие (няма да изреждам 
какво още) хората изиамират най- 
различни начини да дойдат до 
пари.

. . Вие сте съгласни, срещате 
двора ви, завеждате го в 

гаража, той се възхищава от прек
расния ви автомобил, има горещо 
желание да го купи, точно такава 
кола му трябва, за нея е мечтаел

ви. обажда упорито, но вие не се 
подавате на сладкодумието му.

След продължително зати
шие загубвате част от гранитната 
ви сигурност, готови сте да приз
наете законите на пазара и да на
малите цената на колата. Идва ку
пувач, предлага ви 8000, вие му 
предлагате да поделите разликата 
на равни части, той е съгласен и 
му продавате колата за 9000. Най- 
сетне сте доволни! Пак се обажда 
сладкодумният, но сега вие тър
жествувате и радостно му съоб
щавате, че сте продали колата за 
9000. Ох, той е разочарован, мно
го, много съжалява и проклиня 
това тежко време на безпаричие...

Но тук не е краят на приказ

на се в

Ако разполагате с малко по-
голяма сума, непременно трябва през целия си живот, спестявал е 
да бъдете предпазливи. Защото дълги години, семейството му е 
съществуват професионалисти, гладувало само и само да има
да не кажа илюзионисти, които са такава кола.......... Но, възниква
способни да ви оставят без динар, един проблем: няма 10000. Не не 
а вие ням а дори и да усетите, че сте 
ограбени. Могат да ви ограбят не
усетно докато плащате стоки в

Войник, офицер, вой
вода, журналист, строи
тел - това е Симо Соколов 
(1848-1918), от село Гроз- 
натовци, сега почти заб
равен и в Сърбия, където 
войуваисеучи, и в България, 
където след освобождени
ето на страната вложи 
усилия за нейното възобно
вяване. Организатор на 
Шопското въстание, ре
дактор на вестник “Съзнан
ие", заслужва да има 
паметник не само в родно
то си село, но и в сто
лиците на 
България.

тт -43
моля ви се, той не е “безпарко”, 
има дори 6 000. Който разбира! 
това са пари, големи пари, 

магазина, докато ви се оплакват особено в това наше много тежко 
ог проблемите си, докато обмен- време на безпаричие. Пък и 

валуга, пред прага на къщата колата ви не струва повече, ако я 
ви, в градския рейс, в пощата, на купи, щетрябва да вземе назаем за
улицата........... С една дума -
навсякъде.

Й§ж
яте

генерален ремонт на двигателя, 
пък и боята й евехтичка, щетрябва 
да я освежи. Продайте ми я, казва, 

ония, които на пръв поглед се виж- хубави пари съм ви дал... 
дат най-безопасни - сладкодум- 
ните.

ката.
Д най-опасни от всички са Още същата вечер някой поз

въня ва на входната ви врата, вие 
отваряте и отведнъж заставате ка
то статуа пред дулото на пистолет 
- “Господине, казва непознатият, 
вие имате 9000. Това са големи, 
даже много големи пари в това 
наше тежко време на безпаричие. 
Опасно е да имате толкова пари, 
нали знаете какви са хората днес, 
ще ви убият за 100, а камо ли за 
9000. Дайте ни ги, при нас ще са 
по-сигурни. .

В.'

Разбира се, вие не приемате 
предложението му. Вашата кола 
струва и повече от 10 000, но вие

Д Д-з-жЖ
.-‘••V-.у.Аги;

Сърбия и шш.
се нуждаете от пари и ще я дадете 
под реалната й стойност, обаче 
никак под 10 000. Той си отива.

Идват други купувачи, оглеж
дат колата ви две-три минути, пи
тат ви колко можете да оставите 
от цената, вие им казвате, че това 
е последната цена, те обещават да 
виссобадятотновоисизаминават.

Пак се обажда най-сериозният 
купувач. Пак е сладкодумен, хва
ли колата ви, сънувал я през нощта, 
имал още по-горещо желание да я 
купи и ви предлага 6500. Не, вие 
не сте съгласни, вашата кола 
струва много повече. Сигурни 
сте, не отстъпвате. Той ви се

Имате кола и искате да я про- 
дадете. Трябват ви пари да купите 
по-хубава кола, да пътувате в 
чужбина, да започнете нов биз
нес, да се лекувате от тежка бо
лест. . . Давате обява във вестни
ците, сядате край телефона и се 
надявате на сериозни купувачи. 
Телефонът звъни често, явяват се • 
мнозина. Питат ви едно-друго за 
колата, вие им давате подробни 
информации и казвате цената: 10 
000. Те обещават да размислят и 
да ви се обадят по-късно. Един от 
тях обаче е по-упорит и по- 
сериозен: настоява непременно да 
се срещне с вас, да огледа колата

В Грознатовци Симо прекара само девет години всред 
хубавата природа край извора на р. Ерма. Заедно с майстори - 
строители, трънчани, заминава в Сърбия на работа. Тамо той 
започва да работи тежка физическа работа и да се учи. През 1873 
година, когато бил на 25 години, станал студент на белградската 
Велика школа и започнал своята дейност между българската 
емиграция. По това време в Белград били Панайот Хитов с четата 
си, Васил Левски, Васил Друмев, Ангел Кънчев и много други. 
Годините, прекарани в Белград, и школуването му е изследвал д-р 
Джордже Игнятович и затова знаем, че на 17 август 1865 година 
Симо се обрнал с молба към министъра на просвещението и бил 
приет. Като беден ученик, бил материално помагай от Петроние 
Маркович, а след това получил и стипендия. За ученика Симо 
Игнятович пише: "Симо Соколов е бил трудолюбив и прилежен 
ученик, както се вижда от бележките му през учебната 1868/69 
година. Като ученик от трети прогимназиален клас той показал 
следния успех: Наука христийанска - врло добар; Славенски йезик
- добар; Немачки йезик-добар; Математика и физика и земльопис
- врло добар; Естественици - врло добар и Рачун - врло добар.”

ПРИВЪРЖЕНИК НА ИДЕИТЕ НА КАРАВЕЛОВ
Още като ученик Симо Соколов се запознал с Любен 

Каравелов. Неговите идеи за братство и съюз между балканските 
народи и борбата против турските поробители били възприети от 
Соколов. По този начин не само Симо, но и всички българи,които 
посещавали неговия дом се оформявали идейно под неговото 
влияние. Симо Соколов бил най-ревностен привърженик на 
Каравеловите идеи. Той редовно го посещавал и станал негов 
близък приятел. Особено много бил въодушевен поборник, както се 
вижда от неговия архив, за сътрудничество между сърби и българи.

Затова и домът на С. Соколов бил посещаван от българи, които 
сътрудничили със сръбската "Омладина". В дома на Симо идвали 
и младежи сърби, хървати, черногорци, македонци,
Цанко Генов в статията си "Сокола”, той събирал депутация за 
освобождаване на арестувани другари, протестирал, занимавал се 
с организационна дейност. Покрай това много е чел. Неговият 
интерес бил всестранен. Той изучавал чужди езици, занимавал се 
педагогически въпроси, военно дело и литература. В скромната му 
квартира в Белград от покъщнина най-много имал книги. Тук 
другарите му могли да намерят много речници педагогиката на 
Дитес. “Сърбия и Русия" отНил Попов, "История на литературата"от 
Шер, “История на цивилазацията" от Дрепер и много съчинения на 
Вук Караджич. Но най-много го интересувало военното дело. Той 
завршил военната школа за две години и станал Сръбски офицер. 
Това най-много му и трябвало, защото се готвил за предстоящите 
борби за освобождението на своя поробен народ.

УЧАСТНИК В СРЪБСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА

❖ * ❖
Не с въпрос как да се избавите 

от това положение, по как да не се
намерите в такова положение. 
Струва си да обмислите. 
Навреме!

Милка СТАНОЕВИЧ

ш
УТЮГ

хора са в двора покрай цветята и 
съживяването на новите билки и 
саксии ни завари двете, майка ми 
и мен, пред вратата. Дойде при 
нас сестрата Мелания, поздрави 
ни и каза:

- Молим, дайте ми утюг....
Каза тези думи, но не гледаше 

в майка ми, а въпросително към 
мен. Някой и изглежда беше 
казал, че преподавам руски език.

Майка ми не знаеше какво

и имаше много дърва покрай 
конака, та поне и беше топло. О, 
колко съжалявам, че не могада ка
жа откъде беше дошла, каква е 
по-нататъшната й съдба и има ли 
записано нещо за нея в Нишката 
епархия.

Сестрата Мелания,такасе каз
ваше, слезе в черквата от мана- 
стирчетозащотобуквалнонямаше 
кой да отваря вратата на храма и 
да бие камбаната сутрин в седем 
и след обед в четири. Висока, 
суха, руса, но с доста силно те
лесно сложсние жена. Мълчалива 
по своето монашеско призвание и 
самотна в административното 
здание на черквата ни.

Разбира се, щом е набожна и е 
в черквата, непременно ще се знае 
с майка ми. Бащата на майка ми е

И когато се радвам на красо
тите на града ни, все пак ме спо- 
хождат сенки от миналото. Все 
съм си с личности от преди по
вече от петдесет години. Нахлуят 
ми те в главата ми, аз натискам 
копчето на телевизионната доку
ментация в мозъка ми и излъчвам 
картини само по един канал. Този 
ма миналото, на хора и събитията, 
вече отдавна отшумели, загубили 
се в многото изминали дни и го
дини.

както пише

иска.
- Мамо, сестрата търси да и 

дадем ютия. Трябва нещо да сиАз обичам “този канал”, той 
ме насърчава все по-често да за
писвам каквото помия от стария 
Цариброд. Дажетрябвада бързам, 
докато още имам желание и сили.

Ето ме в пролетта на хиляда 
деветстотин петдесет и втора го-

оглади.
Майка ми се засмя и ме пита 

така ли се казва на руски ютия. За 
пръв път чува такава дума. А аз се 
питах дали сестрата не знае как се 
казва ютия на сръбски или бъл
гарски, или само проверява моите 
знания.

А когато започнала Сръбско-турската война през 1876 година, 
Симо веднага постъпил в сръбската армия, но не сам, а със свои 
трънчани. Българските доброволци разбрали, че е дошло време 
след Сърбия да се освободи и тяхното поробено отечество. Затова 
българските доброволци воюват под знамената на Панайот Хитов, 
Ф. Тотю, Ильо войвода, Христо Македонски, Симо Соколов, Лазар 
Костов и др. по това време подготовките за освобождение 
започнали и в Трънско. Те се организирали и минавали в Сърбия. 
Според събрани сведения през 1940 година от Трънско се 
споменават по-видни борци: Иван Илиев от с. Долна Мелна, Спас 
Богданов, Спас Станоев, Анто Кръстев. Петър Михайлов, Илия 
Иванов, Ангел Тодоров, Милош Иванов, Стойчо Янакиев, братята 
Божил й Глиша от с. Клисура, Велкова махала, Станко Кебапов от 

Милан Маньин от Сухи дол. Последният бил

дина... бил кмет на града, когато се стро
ила черквата, сигурно е имал гри
жата за майсторите и за самоков
ските зографи-резбари, дето 
правиха 
прекрасен 
ми, не е държала на това, че има 
някаква пряка връзка с черквата. 
Тя по начало беше благородна и 
набожна в истинския, ортодок- 
сния смисъл на думата. Със сес
трата Мелания се е виждала в 
черквата, на чешмата за вода, 
може и да са си приказвали, може 
майка ми да е знаела нещо за 

на мона-

Аз съм млада учителка по рус- 
Много сили и любов съмки език.

заложила да науча този език. Не 
бях го учила по редовен път, на
ложи се обаче да го преподавам. 
В клетките на мозъка ми разните 

шеметна бър-

Тя мило се усмихна, взе юти
ята и сигурно после я е върнала.

А аз сега си задавам два въп-
на-

изключително скъпия и 
иконостас. Тя, майка роса.

Първият е колко много се раз
личават тези думи в трите езика: 
пегла - ютия - утюг. Много славя 11- 
ски думи са толкова еднакви: ръ
ка, дом, брат, сестра, град, река, 
гора, езеро, море и така нататък, 
и така нататък. А тези три толкова

думи навлизаха с 
зина и оставяха там, за да пос
лужат когаготрябва.

В Цариброд тогава нямаше 
свещеник в черквата. “Червеният 
поп” повече обичаше комунизма, 
отрече се от чина си и беше пред
седател на околийското управле
ние. Нямаше свещеници и по око
лните села, изплашени, разпопе
ни, унизени и захвърлени като 

от “невярващата идеоло-

същото село, и 
знаменосец.

Най-много доброволци е имало от Паля, Колуница, Сухи дол, 
Грубина махала (Клисура), Кострошевци, Драинци, Грознатовци. 
Изтъкнат борец е бил пейо Веселинов и брат му Нико и Рангел 
Миладинови, Кола Соколов, Алекси Ранчов, Радойко Воскаров, а 
от Клисура Миладин Дракин и от Кострошевци Миладин Димитров. 
А между тях "най-храбрият е войводата на най-голямата чета" Симо 
Соколов.

В следващия брой:

Симо Соколов - участник в освобождението на Бела па
ланка и Пирот и организатор на Шопското въстание.

различни.
А вторият въпрос е защно 

съм много повече разговаряла със 
сестрата Мелания, защо не съм 
имала дълъг разговор, защо ня
мам повече впечатления и споме

не
живот ипредишния 

хинята, монахинята говореше раз
вален сръбски език. Те, русна
ците, трудно заучаваг останалите 
славянски езици, имам някакво 
мнение по въпроса, но не е място 
да го изтъквам.

Един ден, хубав пролетен ден, 
светъл и топъл, когато всички

парцал
гия . низанея.

Тя не стоя дълго в черквата,В близкото ни манастирче, 
винаги така сме го наричали, не 
манастир, а манастирче, се появи 
самотна монахиня. Там стоя само 
няколко месеца, оскъдно хранена

отиде в женския състав на манас
тира в Поганово.

Лилия Нейкова

о17 ЯНУАРИ 1997 г.ЕрштВо



ЛЕЧЕБНИТЕ БИЛКИ 
НА Г-Н АЛЕКСАНДРОВ

ИН МЕМОРИАМ
ДВЕ ГОДИНИ БЕЗ МЕТОДИ - МЕТА ПЕТРОВ (“БАЙ-ОШИ”)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВИСОКИ 

ХУДОЖЕСТВЕНИ СТОЙНОСТИ
пата захар буквал/ю е отрова та чо
вешкия организъм Нашият органи- 

биологичсски е “мр<лрамиран”,
Преди 12 години майка ми се 

разболя от тежка форма на коли» 
грижа беше 

да я заведа ма лекар, а след това 
точно да изпълнявам предписанията 
му. Но резулгатше бяха частични и 
временни. Болсстга идваше перио
дично и наведнъж застрашаваше 
живота на майка ми.

И тогава, от един случаен раз
говор разбрах, че хобиго на г-н 
Милко Александров от Ьосилсфад 
е да а*бира и изучава лечебни бил
ки. Помолих го за помощ и гой с 

комби-

зъм(дрисък) . Първа! а ми така да се каже, да използва при
родната захар от овошия, «розде, зе
ленчуци и г.н. Същото важи и за 
прекаденото консумиране на изку
ствени мазнини, консерванси, алко
хол, никотин, да не говорим за 
изкуогоените зорове, 
други химикали, коиго разваля» 

котва Александров и

На 19 януари 1997 година се навършават две години ог смъртта на световноизвестния 
карикатурист и художник Методи - Мето Петров

За хората па изкуството смъртта обикновено ис блажат околност па Димитровград, старинните къщи 
означава неизбежния краб, а тъкмо началото на “второ на някогашния Цариброд, градински и г орски цветя, са 
рождение", с което започва безсмъртието на човека- художествения му свят, на коГтго той вдъхва ромаигич- 
творец, неговото истинско извисяване в изкуството, шггс си въжделения и светоусещане.
Малцина са творците, които приживе по достойнство 11о онова, кост е иай-загрогппшо в изобразизсл- 
се оценяват п чшгто имена заемат мястото, което им ното му творчество, безспорно са илюсфанишс за де- 
пришщлежи. Това е злата орис па всички творци: при- ца. Стотини и хиля/ш си илюстрациите на стихотворения, 
жнве да се педооцепяват, (понякога дори и да се под- разказчета, приказки, печатани с десетилетия па езра- 
цеияват), та след смъртта им истински да се преценяват циците ма детския вестник “Другарче" и по страниците

на над 70 учебника, откриващи Ме
тоди Петров като извънреден педа- 
1Ч)г и психолог па детската душа По 
фантастичните си замисли и пости
жения, твърде изразителни с огром
на сила на внушението, неговите 

истии-

иесгицидте и

природата
добавя:

-Непокътнатата природа сама 
се възобновява, селектира, и сама 
произвежда лекарезва за болестоте, 
коиго създава. Ние хората съшо сме 
част от природата и само е въпрос 
на умение да я използваме. Мисля, че 
в това отношение можем много да 
се поучим от нашите предни, коиго 
са били много по-близко до при
родата, познавали са я много по-до
бре от нас и са били по-здрави от 
нас.

готовност ми подаде една 
напия от билки и самоуверено ми 
каза, че това сигурно шс помогне. 
Тогава това ми се струваше невероя
тно, но сто измина цяла година и 
болестта вече йс се обади.

и възвеличават.
До известна степен тези истини 

биха могли да се приложат и за Ме
тоди Петров - карикатуриста, худо
жника, илюстратора, стенописеца...
Неговата скромност от една страна, 
и превратност»не на живота, от 
друга страна, стават основните при
чини , че за него съвсем малко е 
писано и написано през живота му.
Идва след смъртта му блясна в пълна 
светлина целокупното му худо
жествено творчество и смая дори п 
най-приближешпе му приятелп- 
творцн и почитатели па неговото 
шкуство.

Скромен, тих, трудолюбив, от
зивчив. съзнателно отбягващ експо
нирането, като облик на живот и 
творчество, той все пак не отбяша 
злата съдба на злополучния талвег, 
завличащ го па още по-злополучния 
“Голи оток”, превърнал се в “Дамоклочня меч”, пос
тоянно висящ над живота и над творчеството му. 
Сянката на “Голи оток” не позволи протживе ярко да се 
очертае творческия образ върху фона на творческите му 
постижения.

Па все пак и приживе Методи Петров сс наложи 
като изкючшелен карикатурист, ползващ се с уваже
ние и почит от много световни галерии на карикатури 
от Турция до Англия, от България до Италия, от Япония 
до Канада... И печели многобронни признания.

Още по-ярко посмъртно се открои “втората” при
рода на творчеството му - акварелната живопис. Мемо
риалните му изложби в Димитровград, София, Габрово 
и Кюстендил засвидетелстваха всеобщо признание и 
похвли за изключителен талант и тънък пейзажист- 
лприк. Над сто акварели - пейзажи, натюрморти - из
веднъж бяха изнесени на показ (благодарение на съ
пругата му Венета Петрова и негови близки приятели), 
за да смаят с красотата си и неповторимата си худ
ожествена стойност дори и най-отблизо познаванште 
го и следещите неговото творчество. Огромен сноп 
светлина се разля върху довчера малко известния Ме
тоди Петров, като нежен лирик с дълбока поетична 
душа Прелестните предели на поречието на Ерма и

Уверих сс, че предразсъдъците, 
свързани с така наречената алтер
нативна медицина, не винаги са ос- 
нователни. Това, че има безсъвест
ни хора, коиго използват нещасти
ето на друтге за десни печалби, не 
е проблем на алтернативната меди
цина, а на липса на морал. 11о това е 
друга тема.

Случката с майка ми ме под
тикна да попитам г-н Александров 
защо хората днес боледуват толкова 
много и какви са възможността на 
неговата фитотерапия.

-Всичко в природата е органи
зирано съвършеино хармонично 
Но ние, със съвременния си начин на 
живот, на работа, на хранене, ако 
щете и на обличане, нарушаваме 
тази хармония и това се оказа фа- 
татно за нашето здраве. Вижте как
ви абсурди: някого жизненият стан
дарт се измерваше с количеството 
консумирана захар на глава от на
селението, а изкуствено произведе -

шпосфацни представляват 
ски шедьоври на илюстрацията, като 
часг от изобразишлното изкуство. 
Големият творен па»Ш1Но познава 
детската душевност, улавя, трепети
те и пълненията на тази душевност и 
създава един приказен свят, населен 
с ожипотиореии животни и растения, 
предмети и измислени образи 
Може някое стихотворение или раз
казче, приказка или народна мъд
рост да се позабравят, но образите от 
илюстрациите му, завинаги се вряз
ват о паметта на детето. На десетки 
поколения деца Мего е обогатил дет-

С това, разбира сс, не оспорвам 
съвременната, класическата меди
цина. Тя съшо много е напреднала и 
е незаменима, особено в диагнос- 

Ио традиционното билкар-тиката.
ство съшо е голямо човешко пости
жение, и то не бива да се прене
брегва именно поради природните 
закономерности, за които споме
нах.

Обичам да се 
билкарство и го правя старателно и 
безкористно. Единственото и иаи- 
голямо удовлетворение ми е, когато 
човек ме срещне и ми каже, че съм 
успял да му излекувам бъбреците, 
стомашните разстройства или прос
то ми каже, че му е по-добре. Тога
ва вярвайте ми, съм щастлив.

Иван Николов

занимавам с

ското тюбражемие и е засял семето 
па обичта към рисунката, към чертежа в иай-елемен- 
тариия му вид.

Да си спомним за Мето и като творец на прочутия 
“Бай Отн” и Иванчо, два образа - единият за възрастни, 
а другия за деца 
реплики осмиват несполуки и недъзи, недостойните 
прояви и нелепици на нашия живот Ако в карикатурата 
остро бичува и клейми всичко пошло в живота, то 
сатирата на тези образи повече е беюбидиа, осмиваща, 
но и разсмиваща. Мето е сфадащ човек, лошите стра- 
ни на живота го възмущават, често огорчават, но като 
ги изнася на показ, той влага огромно човеколюбис и 
стремеж към очовечавано на човешката природа и към 
облагородяване слабостите й. С безпределната си чо
вечност и обич към човека той не е и могъл да твори 
по-другояче.

които със сатирично-шеговити

ДИМИТРОВГРАД

ЕКОЛОГИЧНО 
ДРУЖЕСТВО “ЕРМА”

В края на минатата година в Димитровград бе сформирано екологично 
дружество “Ерма”.

На учредителното събрание бе приет Статут на дружеството и избрани 
органи. За председател е избран Младен Владимиров, гим. препдавател по 
биология в днмтровградската гимназия, за подпредседател Драголюб Нотев 
Избран е Изпълнителен отбор в състав. Спас Сотиров. Любомир Голубович, 
д-р Никола Цветков и Таня Михайлова.

Болшинство от присъстващите веднага се заплениха в дружеството, а 
всички заинтересовани това могат да направят в младежката кооперация в 
Димотровград.

В жизнения си актив Методи Пефов е отписал мно
го светли странищг Затуй колкото сс отдалечаваме 
повече от смъртта му, толкова повече чувстваме не
говото отсъствие, и като човек, и като творец, а оттук 
и постоянно растящата болка и празнота по Него, и Не
говата загуба.

Стефан Николов А.Т.

отзиви СВЕДЕНИЯ ЗА ЛИЦА ОТ “АЛМАНАХА ”• • •
канап, на края на конто беше медно звънче.

По финансовата част е споменат Архангел Ива
нов. Той е бил ковчежник в българската народна 
банка дълги години. Банката била 
щата, която днес принадлежи на брат ми и на мен. 
Изплащането на пенсиите на офицерски жени, вдо
вици, е ставало точно в стаята, в която днес пиша 
спомените си. Помня го, можем да намерим снимки, 
висок старец с дълги мустаци. Съпругата му беше 
Пека, има дъщери и синове и много потомци. За 
търговците Джаджови доста се знае, за Найден Ко
вачев г-н Богдан Николов ще каже в новата си книга, 
а аз си спомням, че един от ханджиите е имал фирма, 
на която е
после в бивша Югославия, до канцелариите на Ко
муналните услуги, имаше едно кафене “Яваш, яваш". 
Сиреч, полека, бе, ела да седнеш и пийнеш нещо на 
спокойствие.

Господин Богдан Николов, най-изявеният нашенец с 
жилка за записки по историята на нашия край, любезно 
подкани читателите и гражданите на Цариброд да пред
ставят сведения за лицата, които бяха споменати в статията 
“Цариброд на страниците на, ‘Алманах на българските 
градове 1892 - 1895". Преди всичко искам да кажа, че 
господин Николов не е достатъчно оценен и използван за 
дарбата му да рови и пишеза историята на нашия край. През 
1972 година беше даже репресиран, когато написа "Ди
митровградска хроника". Не се оценява трудът и дарбата 
му да намира документи и данни, които наистина са 
исторически и ценни за града ни и околията (както това 
например се прави в Пирот). Вътрешната му потреба 
дейно да участва в откриване и записване на такива данни 
го правят неоценим за нашата културна и всякаква друга 
история. “Скъпете му времето”, с казал един български 
писател. Т.е. използвайте го, почитайте и следете 
пример. Този мой призив е отправен 
интелектуалци от нашия край.

Като чета посочените в статията имена, с тъга забел
язвам, че зная за много малко хора от списъците. Съ
жалявам, че не съм се вслушвала по-задълбочено в при
казките на баба ми и майка ми, кореиячки царибродчанки. 
Наистина и днес има много потомци на посочените хора 
ог 1892 до 1895 година. Много моля един от по-младите 
журналисти от Цариброд да посети г-н Сокол Соколов - 
11евляиски и госпожа Василка Димова, сигурна съм, 
ще дадат много сведения за много от посочените хора. А 
сто какво мога да кажа аз:

В “общински чиновници” е написано Ташко Дудин, 
кмет на града. Това е мой родей дядо по майка. Дудини са 
един от най-старите родове в града и имат и днес десетки 
къщи в долината на Строшена чешма. Но когато изказах 
желанието си на г-н Драган Колев, директор па народната

библиотека в Цариброд, да поработим върху старите ро
дове, гой малко внимание обърна на този въпрос.

I ашко Дудов (1853-1898) с бил кмет на града 
се строила ж.п. линията и гарата. Подарил е свое място за 
строеж на гарата, а също така с бил кмет по време на 
строене на черкавата ни. 11а една от големите икони, като 
гледаш иконостаса, от дясната страна пише: Подарък от 
Ташко Дудин, кмет на града, 1894 година. Мога да направя 
подобни сведения за семейството Дудини, това ще са све
дения за един голям род и за още десетина най-стари 
родове, но само ако ми помогнат моите роднини и други 
царибродчани.

Споменава се Димитър Бонев. Той е съвътник в об
щината, представител па платнаритс от града. Той имаше 
магазин до този на Жорж Гайдаров дето 
зимите на “Сточар” и Хлебопекарата. Продаваше памуци, 
конци и платна. Цветана Колева - Циганката тринадест 
години е била при него слугиня и спомагала в боядисването 
на памуци. И аз си спомням, чс като дете минавах покрай 
къщата, па ъгъла, срещу Основното училище 
миришеше на витриол и разни бои. Съпругата му Ката 
беше от Пирот, а синът му Стефан Димитров е един от 
първите зъболекари школували се във Виена од 1918 
до1922г. Бил еженензаТанка, дъщерята на Тодор Стоянов 
- Градински, по не са имали деца и родът е угаснал.

Един от учителите Георги I айдаров с имал съпруга 
рускиня и син Жорж Гайдаров. Жорж не се е женил, заклет 
ергении, музикален специалист, часовникар и фотограф, 
но инвалид в единия крак и не е оставил потомство. Джи- 
джовите имаха къща, днес е собственост па Васил Ни
колов, бивш директор на основното училище. Това беше 
къща, забулена в тишината на някакъв руски арис- 
тократски маниер. Портата беше винаги заключена и 
можеш да влезнеш само ако позвъниш, т.е. дръпнеш един

когато
поместена в къ

пи сало: “Чури, пуши, ерлия Бая”. Както
са сега мага-

неговия 
към по-младите

11а края да спомена и посочения Мадо Гоцев. Той е 
баща на Константин Гоцев, Младен и сестра Дука. За 
Мадо Гоцин се казва, че дядо му е имал предсказание 
да сложи каменен кръст на Манастирчето. И той го е 
сложил, а навесът бил от дебела ламарина, поставена 
върху четири двуметрови дирека. Това стана свято 
място за дълги години в града, а над този каменен 
кръст, петстотин метра нагоре в бърдото имаше един 
извор, който се казваше СВЕТЕИАТА ВОДА. До пея 
трудно се изкачваш, по водата наистина беше проз
рачно чиста и студена. До пея беше един храст, из- 
кичен с вълнени конци, най-много червени. Не зная

и винаги

чете

защо, струва ми се с някакво езическо значение за 
здраве и живот.

Лилия Нейкова

Ф 17 ЯНУАРИ 1997 г. ЕрятстВо



“МЛАДОСТ” НА 
4-ТО МЯСТО

ИН МЕМОРИАМ
НАЧАЛОТО НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА В ДИМИТ
РОВГРАД Славчо Асенов ДимовПа края на есенния полусезон от 

тазгодишното футболно първенство 
във Вранска футбол надивнзия, кьдето 
се състезават единадесет отбора, фут
болният отбор “Младост” от Босиле
град се класира с 18 точки на четвърто 
място.

(1924-1996)
Тихо и рано сутринта на влажния 24 декември 1996 година в Д 
имитровград заспа своя вечен сън и отиде във вечността нашият скъп 
съгражданин другар и роднина Славчо Димов, агроном в пенсия 
от село Славиня. Той живя и твори в Пирот и Димитровград, дълбоко 
обичаше нашия край, Висок, Видлич и пределите в Славиня под Марин дол 
и Славе. Искаше и с душата си и със знанието си да допринесе за 
развитието на земеделието и животновъдството в нашия край.
Славчо Димов е един от радетелите в нашия край, високо оценен като 
специалист - агроном и като човек с добродетели, които са украсявали 
неговата личност от дете до кончината му.
Роден е в село Славиня, едно от най-хубавите села на нашия Висок през 
1924 година, в семейството на Диминци, голямо, прочуто семейство на 
събудени хора и добри стопани. От детство е търсел знания, първо в 
пиротската гимназия, а после в агрономически факултет в България и 
Белград. Винаги е принадлежал към онези будни и ученолюбиви 
младежи от нашия край, които кьдето и да се намират през живота си са 
били високо оценени за знанията си по специалността и за моралния образ 
на човек, с голяма заглавна буква.
Имаше увредено сърце и повече от шестнадесет години бе пенсионер. 
Но и тогава искаше да допринесе за развитието на своето село. Така 
например, искаше да съживи Земеделската кооперация от едно време, 
когато в Бивша Югославия се е славела със своите постижения в 
животновъдството и производството на сирене и кашкавал. Много сили 
положи за да се оформи юридически нейното имущество и възвърне 
онова, което е притежавала. На своите малобройни съселяни, съвсем 
остарели и забравени в планината, помагаше със съвет и своето 
присъствие.
По свое желание бе погребан в славинското гробище на 25 декември т.г. 
Там майката земя ще го приюти. Покрай гроба му ще клокочи бистрата 
Височица, а Високият и син Видлич, ще му бъде вечен пазач.
Поклон пред светлата му памет! Вечен спомен!

ПЪРВИ стъпки
Пише: инж. Миленко Андрейевич

започва а началото „а чогирндеТе^^ 
възпитание Найден
красотата, динамиката и емоционалността на баскетболната игра
учепицитсотцарибродскатагимназия. ф
Пми-1‘̂ 1агТЛИВИТе ^дадежиис чудесни физически данни в лицето на 
Никола Спасепов, Никола Йотов, Слободан Сотиров, Богомил Асенов, 

ван Манолов, Бранислав Милчев и др. израстват като много добри 
носят и най-големия успех на ФК “Асен Балкански” 

заемайки второ място на баскетболното първенство на Република Сърбия 
през 1 746 год. в град Шабац, слсд шампиона “Црвена Звезда” - Белград.

остуването на именитите баскетболни отбори на “Црвена звезда ” и 
1 Картизан ’ от Белград, на Александър Шолев и други състъзатели от 

I спублика България в периода 1946-1949 год., бе истински празник на 
жителите на красивото градче Цариброд, разположено на двата бряга •“ 
река Нишава.

Изявите иа великолепните белградски баскетболисти Небойша По- 
пович, Демшар, Александар Николич - Аца и останалите супер асове, иа 
звездите на Асен Балкански” - Никола Спасенов, Никола Йотов, Сло
бодан Сотиров, Богомил Асенов и Иван Манолов, участието на българския 
национален състчател Александър Шойлсв, на Джики и други баскет
болисти от Република Българя, 
общественост и населението

Развитието на баскетбола в
През есенния полусезон футбо- 

листтгге на “Младост” играха осем 
срещи. Четири спечелиха и четири 
загубиха. Две срещи босилеградските 
футболисти спечелиха без борба - със 
служебен резултат. На осемте фут
болни срещи голмайсторите на бо- 
силеградскияотборотбслязаха 17гола, 
а съперническите футболисти в мре
жата на босилеградския отбор вкараха 
15 топки. Характерно е и това, че през 
есенния полусезон босилеградският 
отбор по-добре игра като гост 
отколкото като домакин. Три срещи

на

баскетболисти. Те

реши в своя полза като гости, но и 
толкова загуби на своя терен.

Най-много головеотбелязаха Ми
ша Йойич и Дарко Димитров - по че
тири, а един по-малко е отбелязал Вла- 
дица Манасиев. Покрай тях в листата 
на голмайсторите се записаха и 
Любен Димов, Павле Гашевич, Ненад 
Йойич и Митко Глигоров.

па

носеха истинската наслада на спортната 
па града.

11о-късно към обиграния състав на баскетболистите на клубазапочнаха 
да си пробиват път юношите на клуба Васил Стоянов Вацев, Стоян Елснков 
Павлов,Еленко Виданович, Миленко Андресвич, Павел Яничев, Алек
сандър Колев, Тодор Стратков.Томислав Тодоров и други.

Спомням си игрите им в гр. Чачак през 1947 г. срещу отборите на 
“Борац”- Чачак “Црвена застава” - Крагуйевац на зоналното първенство 
на Сърбия, когато опитният 11икола Йотов правеше всичко възможно, да 
помогне па пас, юношите, които за първи път обличахме фланелките на 
мъжете, да намерим своето място в изявите па отбора.

Чудесно беше участието ни в ученическото първенство на Югоиз
точна Сърбия през 1949 год. в гр. Ниш по баскетбол и волейбол Отборите 
ни се класираха за финалите на Сърбия, но поради липса на средства и 
други обективни фактори не взехме участие във финалния кръг.

В Цариброд бе създаден и дамски баскетболен отбор на “Асен 
Балкански” при участието на Китка Дончева, Елена Стаиишсва, Лиляна 
Йосифова, Олга Еленкова, Русалка Яничева, и други.

Отборът нямаше успехите иа мъжкия отбор. Техните изяви бяха

М.Я.

Съученици, другари и съгражд 
от Димитровград, Пирот и Ви

ани
1С0КСПОРТНИ новини

• НА ПОДГОТОВКИ В СОФИЯ 
от 8 януари до 1 февруари се намират 
членките на лекоатлетичния клуб 
“Железничар” от Димитровград. Под 
ръководството на треньора Алексан
дър Марков в зала “Фестивална” ще се 
подготвят Душица Деянова (400 м. с 
прспяствия), Тамара Стефанова (мно
гобой) и Елена Николова (спринт). С 
помощта на видни български специ
алисти те ще подобряват най-много 
скоростта си. “Смятам, че тези под
готовки ще допринесат да подобря 
скоростта и техниката си. Очаквам да 
осъществя резултат, по-добър од 59,41 
сек.”, изтъкна Душица преди да за- 
мпнсзаСофия.

• Иван Йотов - Аща, Александър 
Петров и Кръста Кръстев получиха 
златни амблеми по повод 
годишнината на футболната игра в 
Сърбия на тържество, проведено на 26 
декември миналата година в Пирот. В 
Пирот футбол се играе от 1920., а в 
Димитровград от 1922 г. С амблеми са 
удостоени Драган Джуров, Димитър 
Каменов, Кирил Ставров, Новица 
Алексов и Милко Соколов.

• ОФК “Балкански” от Димит-

ИН МЕМОРИАМ

Величко Величков
На 14 декември 1996 година ненадейно почина Величко Величков, 
учител в пенсия и запасен капитан на Югославската войска. Роден е 1930 
година в Димитровградското село Смиловци в многочленно семейство. 
Основно училище и прогимназия завръшва в родното си село, а 
Учителска школа в Димитровград. След отбиване на военната 
повинност завръшва и Школа за запасни офицери. Започва да 
даскалува най-напред в с. Куса врана, след това в Ясенов дел, а 
най-дълго време работи в Нашушковица. Хората и учениците го помнят 
като тих, мирен и хуманен учител и човек. Величко имаше дарба за 
театъра. Много поколения го помнят като Митке в пиесата “Кощана" от 
Бора Станкович. Като дългогодишен просветен работник, той даде голям 
принос за възхода на просветното дело в селата от Звонски район. За 
всичко добро и хуманно, което направи през живота си - вечна 
благодарност и слава!

метеорни.
Колко красиви, неповторими и съдържателни бяха годините на нашата 

младост.
100-Но животът е преходен.

Няма ги вече между нас Александър Леков, изявеният архитект Никола 
Йотов, високият и снажен Иван Манолов, човекът с голямото хуманно 
сърце, хирургът д-р Никола Спасенов. Юношите от 1946-1949 години сме 
с посребрели коси, разпръснати из Балканския полуостров.

Наследниците на славното поколение, днешните баскетболисти на 
“Асен Балкански”, играят модерен, динамичен, емоционален и красив 
баскетбол. Бях изпълнен с радост, удовлетворение и наслада, когато с 
футболния ветеран и спортен деятел Кирил Ранчев и ветерана Васил 
Стоянов Вацев наблюдавахме тяхната игра на 3 юли 1996 год, срещу 
“Пощар” от град Ниш. Водени от своя капитан Зоран Геров, 
баскетболистите на “Асен Балкански” спечелиха убедително и зарадваха 
своите почитатели с красива и ефектна игра.

Честит 50 (петдесет) годишен юбилей, драги състезатели, спортни 
любители и деятели на чародейната игра БАСКЕТБОЛ ог град Димит
ровград. Ма всички активни спортисти, деятели и любители иа баскетбола 
в гр. Димитровград желая високи спортни успехи, за лично удовлетво
рение и радост па обичащите ги съграждани.

С обич и уважение към всички царибродч 
състезател по баскетбол и футбол на “Ас

Йордан Миланов

На 19 януари 1997 
навършват ДВЕ ГС 
смъртта на нашия 
непрежалим

В събота на 18 януари 1997 год 
се навършава ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на

сеина
от

и

ровграл през следващия сезон ще се 
подсили с трима футболисти от “Рад- 
нички” Пирот: В. Пейчев, Д. Живко
вия - вратар, и А.Живковнч-напада- 
тел. През следващите 6 месеца те ще 
играят е така наречената двойна ре
гистрация.
смГзапочваткъм края наянуари.

• Полугодишна конференция на 
Тимошката зона е проведена на II. 
януари т.г. в Больсвац, на която са 
взели участие и представители на ФК 
“Балкански” от Димитровград. Обсъ-

Подготовките на “Балкан-

ЙОВАН ЕЛЕНКОВани от бившия 
ен Балкански” 

- инж. Миленко Гьоргьа Андрейевич, София.
подполковник в пенсия 

от Желюша
По този повод ще дадем помен на 
желюшките гробища. Каним 
близки и приятел и да ни придружат. 
Неговите най-близки

МЕТОДИ ПЕТРОВ 
художник от 

Димитровград
По този повод на същия ден в 11 
часа ще посетим вечното му 
жилище и ще положим цветя.

ОТ ОПЕЧАЛЕНИТЕ

дени са редица важни въпроси, пред
ложени са кандидати за Футболния 
съюз на Сърбия и е определено 
началото на пролетния сезон за 15/16 
март 1997 г.

СПОРТНИ ТАЛАНТИ

Елена Николова - нова надежда 
на димитровградската атлетика ДС. На 17 февруари 1997 година се 

навршава

ЕДНА ТЪЖНА И СКРЪБНА ГОДИНА
откакто завинаги ни напусна 
нашата скъпа и непрежалима 
съпруга, майка, свекърва, тъща и 
баба

Отдавна с известно, че Димитровград с 
- таланги за лека атлетика, а май- 

бъдеша звезда се казва Елена Николова,
ш На 14 януари 1997 година се на

вършиха две години препълнени 
с тъга и болка от ненадейната и 
ранна смърт на нашата мила 
съпруга, майка, дъщеря, сестра и 
внучка

разсадник па 
новата
ученичка от VI клас на основното училище в Ди-

На 2 февруари 1997 година се 
навършават 40 дни от смъртта на 
нашата милаат митровград.

За само година и 
занимава с лека атлетика. Елена постига отлични 
резултати. За пръв пъг се явява на 18 май 1995 
година, когато побеждава на училищния крос. I ова 
й дава подтик и тя започва активно да се занимава 

на 1996 г. От тогава до днес

половина, откакто се

••
с атлетика от юни
спечелва седем първи места: в Деня на предизви
кателството през май 95 г., на кроса иа училището 
побеждава в групата за пети клас същата година, 
следващата побеждава на кроса за пети и шести 
клас, побеждава и па купата на АК “Машинац” в 
Ниш* в своята категория, печели първо място по 
повод освобождението на Димитровград, както и 

един месец по-късно па училищния крос. Освен това участва и в пионерската 
лига па Югославия кьдето печели прво място на сто м. с резултат 3,2 сек. и 
тото мяс о В скок иа дължина. На 18. май 1996 г. участва на финала на 
югославската пионерска атлетична лига (ЮПАЛ), кьдето на сто метра печели

П™Нст™ло?е/^шица Дъгова с която е момента с па подготовки в София до 
края на януари Огтсзи подготовки очаква много, прели всичко специалистите 
ла й определят дисциплината, с която да се занимава и с която ще постига 
най-добри резултати.

ЩЩ \» т ДЕСАНКА БОГДАНОВА 
от с. Плоча, 

Босилеградско 
На този ден в 10 часа ще излезнем 
на плочките гробища да залеем 
гроба на скъпата ни покойница със 
сълзи на обич, признателност и 
незабрава.
ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруг Драган, дъщери Зорица и 
Леонка, братя, внуци, зетьове, 
роднини и приятели

ЛЕВТЕРКА 
- ЛЕВТА ИВАНОВА 
отс. Горна Невля, 
Димитровградско

В събота в 10 часа на 25 януари 
1997 година в гробищата на Горна 
Невля ще дадем едногодишен 
помен.
Скърбящи: съпруг Никола, синове, 
дъщери, снахи, зетьове,внучки и 
внуци.

ВИОЛЕТА НАКОВА 
от Димитровград

Макар и починала и погребана в 
далечна Франция, нейният мил лик 
никога няма да забравим. Вечна й 
памет!

Бранко.
синове Давид и Деян, майка 
Гордана, втори баща Павел, брат 
Петър, баба Виктория и семейства 
Накови, Еленкови и Соколови.

Опечалени: съпруг

ДС.

&17 ЯНУАРИ 1997 г.ЕрштЪо



сатиРа * забава

ПРАЗНИЦИ■шштш
Сви пременени, сви усминути, некико сви_ гледаю да 
/годе на другога, да не се скараю или недаи боже да се
стопаю... .

Па пойдомо тека у църкву, народ колко очеш. После
църкву на "Павлиончето" оро...

Това време мину, дойде ново, нема църква, нема Ьог, 
ама празници пак има: Нова годин, Осми март. Първи 
май, Четврти а Седми юли, Осми сптембар, Дваиесе 
а девети новембар, двайесе и втори декьември... 
Нарочно не ви оратим за Двайесе и пети май, 
празник му дойде кико Великден...

Е съга пак дойде Старо Ново време. Пак почемо оа 
идемо у църкву и почемо да славимо светци исвегтшнье, 
ама нийе смо текъв народ: Не се отказуйемо и от 
предишньите празници. Та нали пан станумо неникви 
“исти", а това му дойде но да смо предишньите, ама 
облечени у нове дрейе.

Добре де, млого се разврати кви смо и що смо, а 
сакао да ви кажем за тия празници съга що су. Почемо 
да славимо къмто краят на декември, а еве мину и 
половин януари, а нийе си йоще празнуйемо: пърео 
Коледа по старият календар, па Нова година, па Божич 
и Коледа по новият календар, па старата Нова годин...

Онядън гледам сретоше се двоица приятелье на 
пазарат и се поздравите:

-Айде, Исус се роди!
-Воистину се роди!-отговори му другьият.-Ама 

нашият Исус вечимка сиса две неделье!
Е, съга га заубавимо.мене су учили по веронауку 

дека йе Исус йедън, а са испадоше двоица.
Идем тека по пазарището, сретоше са другьи 

двойица и пак заоратише:
-Е, кико мину Новата годин?
-Коя?-пита другьият.
-Пакоя,тая, що доодинапърви януари!
-А, я съга съм на презимето додал йедно “ич"...
Гпедам ония остану да се дзвери.
Дзверим се и я: а бре, че има ли край на тия празници 

- стар календар, нов календа, Старо време, Ново 
време, Старо ново време, незнам койе време...

Па си мислим йоще: кога кико сретнеш и питаш кико 
йе, почне да ти се жали кико не може да свърже 
краищата, работата му не иде ко що сака, па и 
заплата не стидза навреме, а и това що стигне йедва 
йе доста да се плати струята, теливонат, водата и 
лебат... “Добре де, кажем я на йеднога, а одека ти ларе 
да славиш толкова празници?". “Е, паре за празници и 
за госйетия, кико за онуя работу не дал господ, увек че 
се найду!".

И да ви кажем : истина се наоде . Не могу да 
разберем само откуде после се върчаю. Да ли си йе 
народ навикъл тека да си кука ка га питаш, или истина 
нема, па се снаоди кой кико умее, еве я йоще не могу да 
проумейем. Пита неколко души приятелье,. 
поусмину. свиваю рамена и някой не сака д 
Само юучера сват Гога ми рече:

"Бре Манчо, правиш се цел живот на терикат, а 
сьга задаваш улави въпроси. Нийе смо си госярскьи 
народ и те това ти йе? Да се покажемо пред 
комшиюуту и приятеля - сее че напраимо, а после, нийе 
си знайемо кико ни йе!".

оти тия

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕПут
РокфелерРешимо я и едьн друг 

едно зиме да правимо пут. 
Понесомо матикъе и лопате 
върльиме палтета и кравате, 
едьн копа, друг рине, 
изправлямо криве дрине.
Убаво е къга се прави пут, 
ама закасамо с комшия лют, 
не дава, ока стенье, вие 
и оче с нас и да се бие.
Не отступля един сантиметар 
решил - че иде против ветар. 
Виканье, пцуанье, каранье... 
и на край дойде до тепанье.
Не бъш бой, само сецанье 
и на сили премеруванье.
Едьн еднога ватил за нос 
а другьият заманул със лос.
Я сирома застану у средину 
та сее изнесо на гърбину.
Кько проба да узнем онай лос 
тека ми некой строши нос 
Ка се погледа после у огледало 
реко ци: А ко ти е будило!
Защо човек да улага труд 
ка не може да се разбере 
със народ луд.

Срещат се двама пенсионери.
-Как си, как живееш?
-Като Рокфелер!
-?!?!
-(С)рок ми минал, останал само фелер!

Следизборна
Един представител на “Заедно” от Димитровград, 

коментирайки загубата на локалните избори, казва:
-Да бсомо победили, са требеше да шетамо пред 

общину, а оно студено!

Такъв си имат
Тръгнал димитровградският лидер па ЮЛ през 

границата с един приятел. Ма границата българският 
полицей малко “тормозили” приятеля му, а след това взел 
неговия паспорт. Щом го отворил и видял името, върнал 
паспорта и му казал:

-Е, ние такъв си имаме, минавай!
Лидерът на ЮЛ в Димитровград се казва Георги 

Първанов!
Новица

Станков
А.Т.

т-Асен они се само 
а ми каке.КАКВА Е ОБСТАНОВКАТА?ш?'1

клквле? -ЦеРбенд/

°™Едш пр“д„„ глас
В боснлеградския парламент юловците щенадгласуватсо 

ите при две условия: да гласуват с двете ръце и един пр

Д;. ‘ : Н. Стойне!
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